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ANGLIČTINA PRE SAMOUKOV [PDF] 
8+ tipov, ktoré ťa naučia anglicky rýchlejšie 

 

 

 

 

 

 

V tomto článku sa dozvieš 8+ tipov na angličtinu pre samoukov. Dostaneš 

návody, ako sa naučiť anglicky a na čo si dať pozor, keď sa učíš angličtinu ako 

samouk. 

Ak sa chceš naučiť plynulo anglicky rozprávať, máš pred sebou dlhú cestu. Vieš si 

ju skrátiť, no číhajú na teba nástrahy. Tento článok slúži ako maják, ktorý ťa udrží 

na správnej ceste v tvojom učení angličtiny. 
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1. Prvý rýchly tip pre samoukov 

 

Neuč sa kvantá slovíčok. 80% napísaného textu a až 96% hovoreného slova je 

pokrytých 2000 najčastejšie používanými slovami. Kompletne a podrobne je to 

rozobrané v článku Angličtina – slovná zásoba. 

  

2. Najprv sa nauč prvých 500 najčastejších anglických 

slov 

 

Prvých 500 najčastejších slov ti na začiatok stačí, aby si sa mohol posunúť ďalej 

k filmom, alebo sa dorozumel, keď vycestuješ  

Tu nájdeš zdroj, odkiaľ sa ich môžeš naučiť efektívne: 

https://www.anglictinarychlo.sk/500-najpouzivanejsich-anglickych-slov/ 

  

3. Nauč sa prvých 100 najčastejších anglických slovies. 
 

100 slovies v rôznych časoch stačí na to, aby si sa na začiatok dorozumel, keď je 

to potrebné. 

https://www.anglictinarychlo.sk/100-najcastejsich-anglickych-slovies/ 

 

Ako je to možné, keď mi v škole tvrdili, že potrebujem veľkú slovnú zásobu? 

Kompletné vysvetlenie nájdeš v článku angličtina – slovná zásoba. Teraz ti na 

rýchlo poviem toto: S 500 slovíčkami a 100 slovesami vieš robiť skutočné divy, 

keď začneš rozprávať. 

  

4. Ak sa začínaš učiť angličtinu ako samouk, daj si pozor 

na drahé učebnice 

Čo sa učebníc angličtiny pre samoukov týka, tak NEplatí, že čím vyššia cena, tým 

vyššia kvalita. Jednoducho to neplatí. 

https://www.anglictinarychlo.sk/anglictina-slovna-zasoba
https://www.anglictinarychlo.sk/500-najpouzivanejsich-anglickych-slov/
https://www.anglictinarychlo.sk/500-najpouzivanejsich-anglickych-slov/
https://www.anglictinarychlo.sk/100-najcastejsich-anglickych-slovies/
https://www.anglictinarychlo.sk/100-najcastejsich-anglickych-slovies/
https://www.anglictinarychlo.sk/anglictina-slovna-zasoba
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Mnohé pestrofarebné a graficky krásne učebnice majú rovnakú hodnotu ako tie 

spred 30 rokov – akurát obal a cena sa mení. Zo svojej skúsenosti môžem 

povedať, že kniha Yes!, hoci stojí pár eur, mi dala ďaleko viac, ako 2 učebnice 

angličtiny, ktoré som kupoval predtým za drahé peniaze. A stále to bolo nič 

v porovnaní s mojou vlastnou učebnicou. 

Najlepšia učebnica „angličtina pre samouka“ bude pre teba, keď si vytvoríš tvoju 

vlastnú učebnicu. Ako? 

Z materiálov, ktoré sa učíš a ku ktorým sa vraciaš. 

  

5. Daj si pozor na metódy učenia angličtiny pre 

samoukov, ktoré sú síce zdarma, ale  zaberú ti príliš veľa 

času 

 

Je veľa dobrých tipov na učenie 

angličtiny pre samoukov. Napr. články 

na tomto webe. Avšak nie všetky stránky 

sú také. 

Podľa mňa sa chceš naučiť angličtinu 

rýchlo. Potrebuješ vedieť anglicky tak 

zhruba… včera. 

Ak ti tieto metódy a weby na angličtinu 

dajú obrovské množstvo zdrojov, ale 

nepovedia ti, ako ich máš použiť – berú 

ti tvoj čas. 

Ak sa v nich musíš dlho orientovať a 

potom aj tak nevieš, čo máš robiť – oberajú ťa o tvoj čas (moja skúsenosť :)) 

Uč sa angličtinu z takých zdrojov, kde máš minimum frustrácie a vieš napredovať 

rýchlo. 
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6. Angličtina pre samoukov – kľúčový tip. 

 

Ak by si si z celého článku neprečítal nič, toto si prečítaj. Toto si dokonca 

spoznámkuj: 

Daj si pozor, aby si sa stále neučil iba nové veci 

V efektívnom učení existuje koncept „4 stupne schopností“ 

Nevedomá neschopnosť – neviem, že niečo neviem. Neviem, že existuje 

slovíčko chronotype 

 

Vedomá neschopnosť. Viem, že niečo neviem. Viem, že neviem, čo znamená 

slovíčko chronotype. 

 

Vedomá schopnosť – viem, že niečo viem, no musím sa na to sústrediť, aby som 

to vedel použiť. Viem, že chronotype je chronotyp – rozdelenie ľudských 

vlastností podľa toho, či sú ranné vtáčatá, alebo nočné sovy. 

 

Nevedomá schopnosť – už som zabudol, že to viem, no dokážem to kedykoľvek 

použiť aj bez toho, aby som sa na to sústredil. Je to tiež tzv. podvedomá 

schopnosť. Príklad pre samouka? Okamžite viem vo vete použiť slovíčko „are.“ 
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Ty sa chceš naučiť používať slovíčka a frázy automaticky. Preto sa musíš 

s angličtinou dostať na úroveň podvedomej schopnosti. 

  

Ak sa však stále učíš nové a nové slovíčka, vety a frázy, tak sa nachádzaš len na 

tretej úrovni. Zakaždým, keď chceš použiť nejaké slovíčko, tak ho musíš prekladať 

– nikdy nič skutočne neovládneš. S tým prichádza frustrácia a zníženie 

sebavedomia pri rozprávaní anglicky. 

  

7. Netradičné tipy pre pokročilých samoukov, ako sa 

zlepšiť v angličtine: 

 

Vieš slovnú zásobu, ale bojíš sa rozprávať? 

Nahraj sa na video, ako rozprávaš anglicky, vypočuj samého seba a analyzuj, čo si 

urobil zle, resp. čo si urobil dobre. Spočiatku budeš mať možno problém zvyknúť 

si na svoj hlas, no neskôr bude takáto analýza rýchlym zdrojom informácii o tom, 

čo musíš v tvojej angličtine zlepšiť. 

 

Vystúp na verejnosti. Priprav si prejav a prednes ho svojim známym v angličtine. 

Ideálne v rečníckom klube Toastmasters, ale môže tiež byť pred ďalšími 

samoukmi, ktorí vedia po anglicky lepšie, než ty. 

Alebo si nájdi niekoho, s kým sa môžeš anglicky zhovárať a kto ťa opraví a 

pochváli za tvoju angličtinu. 

Jednoducho: posilňuj tvoje slabé stránky a vystupuj z tvojej komfortnej zóny. 
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8. Tip na anglickú gramatiku pre pokročilých samoukov 

 

Ak už vieš anglicky rozprávať, no riešiš gramatiku, tak mám pre teba rýchly tip, 

ako to napraviť. Toto nie je angličtina pre samoukov, toto je gramatika pre 

samoukov: 

Pozri si týchto 15 najčastejších anglických chýb. 

Analyzuj, či niektorú z nich nerobíš. Ak robíš, tak naprav. A vykašli sa na 

kompletne celú gramatiku. 

Nemá zmysel strácať čas s učením sa milióna gramatických poučiek. Užívaj si 

angličtinu, keď ňou rozprávaš, no nechaj sa opraviť, keď ťa Američan alebo 

Angličan napomenú. Práve konverzácie s reálnymi ľuďmi by mali byť pre teba 

najlepším zdrojom „gramatiky.“ 

  

Chcel by si lepšie návody, ako sa učiť angličtinu rýchlo a takpovediac si ju naliať 

do hlavy? 

Ďalšie pokročilé triky na angličtinu pre samoukov nájdeš v 

kurze AngličtinaRýchloTM >> 

  

 

 

https://www.anglictinarychlo.sk/anglictina-gramatika/
https://www.anglictinarychlo.sk/anglictina-bleskovo
https://www.anglictinarychlo.sk/online-kurz-anglictina-rychlo/

