
10 HACKŮ, JAK SE
NAUČIT CIZÍ JAZYK
V KRÁTKÉM ČASE



Chceš cestovat a přitom se umět domluvit v
hotelu nebo restauraci?

Chceš pracovat nebo studovat v zahraničí?

Ráda bys sledovala své oblíbené dokumenty
v originálním jazyce?

Dej si dohromady 100 nejpoužívanějších
slov v dané zemi v psaném i mluveném
jazyce.

Najdi si systém učení, který ti vyhovuje. Ať
už to jsou kartičky, nahrávky či vypisování
slovíček do bloku...

Až se naučíš všech 100 klíčových slov, pusť se
do časování 100 sloves.

Víš, že zhruba 65 % psaných materiálů v
anglickém jazyce obsahuje jen 300 slov?

Zaměř se na to nejdůležitější!

Odpověz si na otázku, co tě k výuce cizího
jazyka motivuje?
 

Vyhledej si pouze relevantní slovíčka a ty se uč.

www.forgirls.cz

NEJPRVE TA
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
SLOVÍČKA!

1.

Nezapomeň sledovat svůj e-mail. Již
zítra se můžeš těšit na dárek v

podobě 100 nejpoužívanějších slov,
který jsme pro tebe s radostí

připravili.

https://forgirls.cz/


Naučila ses základy a našla si vyhovující učební metodu. Skvěle! Teď ale neusni na
vavřínech a ve výuce pokračuj.

Vyzkoušej zdarma chytrou aplikaci EasyLingo, pomocí
které si můžeš odkudkoliv procvičovat poslech,
výslovnost, čtení, psaní i gramatiku.

Studuj svým vlastním tempem, kdykoliv máš chuť a čas.
Stačí se připojit online. 

FORGIRLS TIP

2. NEUSNI NA VAVŘÍNECH. ROZŠIŘUJ SVOU
SLOVNÍ ZÁSOBU!

Udělej si z toho rutinu, stejně jako čištění zubů. Každý den věnuj učení cizího
jazyka 5 až 15 minut. 

10 minut denně si najde v různé formě každý. Využij cestu v tramvaji a přečtěti
si třeba dvojjazyčnou knihu. Pokud nerada čteš, tak si můžeš pustit podcast či
aplikaci s výukou cizího jazyka. Nebo si pusť mluvené slovo svého oblíbeného
autora.

Možností je nespočet a budeš se divit, jaký bude mít ta chvilka času efekt!

Na to mrknu >>>

https://easylingo.com/cs/?a_box=4t6pxunn&a_cha=ebook-10hacku
https://easylingo.com/cs/?a_box=4t6pxunn&a_cha=ebook-10hacku
https://easylingo.com/cs/?a_box=4t6pxunn&a_cha=ebook-10hacku


Většina cizinců je trpělivá, ocení tvou snahu a třeba ti i pomohou. Takže si
dovol dělat chyby, říkej nesmysly a sděl i to nepodstatné!

Buď sebevědomá! S chybami si nedělej hlavu. Chybovat je lidské. Navíc člověk se
díky chybám učí. Je dobré si uvědomit, že třeba většina Američanů umí pouze
jeden jazyk a obdivují každého, kdo se pokouší mluvit cizí řečí. 

Důležitá je snaha se zlepšovat!

3. DĚLÁŠ CHYBY? NEVADÍ!
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Běž do české restaurace a objednej si jídlo v cizím jazyce. Nebo zkus poradit
zmateným turistům.

Ještě nejsi připravená na dialog? Přečti si článek v cizím jazyce bez koukání do
slovníku. Pusť si film nebo seriál v originálním znění s originálními titulky.
Nejlepší je, pokud ho znáš nazpaměť v češtině a následně ho sleduješ v
originále. Můžeš také poslouchat podcasty a hudbu v cizím jazyce...

Jdi vstříc situacím, které tě pravděpodobně potkají i v zahraničí…

4. JDI VSTŘÍC “CIZÍM” SITUACÍM

Na něco ukaž nebo něco popiš a zeptej se, jak se to řekne. Pokud protějšku
nerozumíš, jednoduše se zeptej, co to znamená.

Další možností je využití neverbální komunikace (gesta, pantomima).

Každý se při učení jazyka logicky ocitne v situaci, kdy něčemu nerozumí. Není
ostuda to přiznat a nechat si to vysvětlit. Nauč se v cizím jazyce se na něco zeptat.

5. NĚČEMU NEROZUMÍŠ? PŘIZNEJTE TO!

https://forgirls.cz/


VYBER SI JAZYK

Chci to zkusit >>>

UKÁZKOVÁ LEKCE ZDARMA

Absolvování jazykových kurzů se rozhodně vyplatí. Existují sice i bezplatné
kurzy, ale velmi často bývají kvalitní především ty placené. Dej si záležet na
výběru správného kurzu, čti recenze a nešetři na výuce. 

Nelíbí se ti tento způsob výuky? Najdi si diskusní skupinu. Jsou neformální,
méně strukturované a panuje v nich příjemná a uvolněná atmosféra.

Někdo dokáže efektivně pracovat při samostudiu a někdo zase potřebuje pomoc...

6. DEJ ŠANCI JAZYKOVÝM KURZŮM

Vyzkoušej zdarma specialisty na online jazykové
vzdělávání. Online jazykové kurzy jsou vhodné jak
pro začátečníky, pokročilé, tak pro různé
specializované profese.

FORGIRLS TIP

6 světových jazyků pro začátečníky, pokročilé a
různé profese

Interaktivní výuka plná moderních funkcí a
motivačních prvků

Garance kvality studijních materiálů a garance
vrácení peněz v případě nespokojenosti.

https://www.onlinejazyky.cz/anglictina.html?a_box=4t6pxunn&a_cha=ebook-10hacku
https://www.onlinejazyky.cz/nemcina.html?a_box=4t6pxunn&a_cha=ebook-10hacku
https://www.onlinejazyky.cz/francouzstina.html?a_box=4t6pxunn&a_cha=ebook-10hacku
https://www.onlinejazyky.cz/spanelstina.html?a_box=4t6pxunn&a_cha=ebook-10hacku
https://www.onlinejazyky.cz/rustina.html?a_box=4t6pxunn&a_cha=ebook-10hacku
https://www.onlinejazyky.cz/italstina.html?a_box=4t6pxunn&a_cha=ebook-10hacku
https://onlinejazyky.cz/?start&a_box=4t6pxunn&a_cam=11&a_cha=ebook-10hacku
https://onlinejazyky.cz/?start&a_box=4t6pxunn&a_cam=11&a_cha=ebook-10hacku


 Pokud mu nerozumíš, udělej, co jsme ti poradili výše. Popros ho, ať to řekne
jinak. A pokud chápeš otázku, ale nevíš, jak odpovědět, zkus to vysvětlit. 

Nehleď na chyby a používej ruce i nohy. Podobné situace, do kterých se
dostaneš pouze v zahraničí, tě naučí nejvíce.

Reálná situace tě vždy naučí mnohem víc, než teorie. Je skvělé umět si objednat
kávu, ale když tě barista v zahraničí zaskočí nějakou otázkou, budeš se muset
ohánět.

7. CESTUJ A ZKUS SI TO V PRAXI!

www.forgirls.cz

Přijde ti to zvláštní? Ani náhodou! Zopakuješ si slovíčka i fráze a pokud si na
nějaké nevzpomeneš, hned si to vyhledej.

Dívej se a poslouchej, jak lidé mluví například v rádiu nebo ve videích. Klidně po
nich vše zopakuj.

Mluv s cizími lidmi hovořícími v jazyce, který se zrovna učíš. Najdi si kamaráda na
procvičování. Nebo klidně mluv sama se sebou!

8. MLUV!

Veď si deník v cizím jazyce. Piš o dennodenních záležitostech jako je počasí,
oběd nebo káva s kamarádem. Stačí napsat pár řádků. Slovíčka, která si
nemůžeš vybavit, si vyhledej.

A pokud máš možnost, dej deník rodilému mluvčímu, který ti opraví veškeré
chyby. Vy je poté nebudete opakovat a mnohému se přiučíš.

Vyhledej si zahraniční fórum nebo skupinu s vaším koníčkem. Můžeš spojit
příjemné s užitečným a učit se jazyk, zatímco se budeš věnovat své zálibě.

Psaní je sice obtížné, ale mnohé tě naučí. Proto je dobré to cvičit.

9. PIŠ!
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Nezapomínej, že žádný učený z nebe nespadl. Ze začátku každý dělá chyby. Pokud
ale nepolevíš a budeš se řídit těmito hacky, chyby se začnou rychle vytrácet.
 
Nejdůležitější ze všeho je vytrvalost!

Poslouchej videa, konverzaci mezi dvěma cizinci, podcasty, hudbu… Snaž se
všemu porozumět a nech “se nakazit” správným přízvukem. Podcasty a videa si
navíc můžeš pouštět dokola. Zapisuj si slovíčka a fráze, kterým nerozumíš.

Skvělým nástrojem jsou také diktáty. Zlepšíš si nejen poslech, ale i psaní.
Někoho požádej, ať ti přečte několik odstavců z knihy nebo veřejně
přístupného článku. Následně proveď kontrolu porovnáním s původním textem.

Nejvíce se naučíš právě poslechem jazyka.

10. A POSLOUCHEJ!

RADA NA ZÁVĚR

www.forgirls.cz

Přejeme ti hodně štěstí a
úspěchů ve zdokonalování se

v cizích jazycích

https://forgirls.cz/

