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UČÍŠ SE JEN VE ŠKOLE 
Učení patří přece jen do školy, jakmile by sis
měl přečíst něco navíc, či se věnovat tomu,
co tě zajímá...bylo by to extra a to se  ti
nechce....a většinou ani nevíš, co tě vlastně
zajímá natolik, aby ses chtěl dozvědět víc 

BIFLUJEŠ SE NAZPAMĚŤ
Učíš se stylem nabiflovat a zapomenout a
pak se z toho třeba před maturitou můžeš
po....protože najednou toho je na naučení
a zapomenutí moc 

UČÍŠ SE S NECHUTÍ A PROTOŽE
MUSÍŠ
Učení máš negativně zažité a tak se ti
nechce do něčeho, co je nepříjemné, co
máš pocit, že musíš a co ti otravuje život. 

Darina Emir

Jaké to tedy jsou? 
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POUŽÍVÁŠ NUDNÉ UČEBNICE 
Co si budeme povídat, učebnice nejsou a
nebyly nic radostiplného. Mnohdy jsou
témata nudná a nemotivují k tomu se z
nich učit či si v nich číst a listovat.

NEMÁŠ V UČENÍ SYSTÉM
Systém a pravidelnost chybí 95%
studentů. Učíš se vše podle toho, který test
se píše a který učitel na tebe tlačí nejvíc. 
Navíc Nikdo tě vlastně nenaučil jak se
učit. 

BOJÍŠ SE VYJÁDŘIT A MLUVIT 
Jakoby se bojíš vyjádřit, protože co kdybys
udělal chybu. Ano bojíš se chyby. Protože
chyba pro tebe znamená něco strašného,
za co se někdy i trestá.
Nechceš se cítit trapně...tak radši mlčíš.
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KDYŽ DĚLÁŠ CO TĚ BAVÍ,
NAUČÍŠ SE NEJVÍC 
Koukni se na to, co tě v běžném životě baví. O co se
zajímáš a v čem by jsi chtěl být opravdu dobrý.
Mimo školu se pak v daném odvětví sám vzdělávej.
Informací v Angličtině je mnohem víc a zaručí ti
větší expertýzu. 

VNÍMEJ SPOJITOSTI A NAJDI SI NA
TOM CO TĚ ZAJÍMA 
Vnímej spojitosti a najdi si, co tě na jednotlivé tématice
nejvíce zajímá a jdi do hloubky...zajímej se o to a nech
Angličtinu, aby byla tvým prostředníkem k tomu, co
chceš dosáhnout. Pomůže ti dělat to, co tě baví. 

UČ SE PROTOŽE CHCEŠ, NE PROTO,
ŽE SE TO PO TOBĚ CHCE
Spoj se s tím, proč se vlastně učíš... Děláš to, aby byl
doma klid nebo to děláš, aby jsi měl skvělý život, v
kterém si můžeš dělat co ty chceš a vzdělání ti v tom
jenom pomůže. Zároveň věnuj více času předmětům a
tématům, která tě opravdu baví...no a Angličtina ta je
nutnou součástí všeho. V dnešní době je to standard. 

Darina Emir

Jak to NAPRAVÍŠ?
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I NETLFIX ČI HUDBA JE DOBRÝ
MATERÁL 
Víš že se můžeš dívat na Netflix, či poslouchat hudbu
nebo si číst o počítačových hrách nebo tanci a tím se
učit Angličtinu? Stačí si zapnout Anglické titulky (ne
české) a pochytit co se dá a pak znovu a znovu. Klíč je v
rozmanitosti a pravidelnosti.

VYUŽIJ SCHOPNOSTI SVÉ MYSLI NA
MAXIMUM 
Možná nadáváš na svůj mozek a viníš ho, že si nic
nepamatuje. Přestaň ho krmit fast foodovým učením a
místo toho  využij Alfa stavu mysli v kterém se mozek
nejlépe učí novým věcem. Mysl má ráda pravidelnost a
opakování. Obklop se tím, co se snažíš naučit. Mysl je jak
malé dítě. Učí se tím co vidí neustále. Nová slovíčka si dej
na tapetu telefonu - ano na ten se přece podíváš i 100x
denně.

UDĚLEJ CHYBU TVÝM NEJLEPŠÍM
KAMARÁDEM 
Kdo ti někdy řekl, že udělat chybu je špatné se sám
bál udělat chybu. Chyba je tvůj nejlepší kamarád...je to
jen informace, jak to nedělat příště...BEŽ A DĚLEJ
CHYBY 

Darina Emir
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V 19-nácti jsem odjela z Česka  do Anglie.
Myslela jsem si, jak se nedomluvím, vždyť

jsem odmaturovala za 2.... realita byla ale jiná.
 

O 15 let později UČÍM "ANGLIČTINU  J I N A K "
protože vím, co jsem potřebovala a co mi
pomohlo....jak jsem si sama POMOHLA. 

 
 

Zavolejme si zDARma 

@DARINA_EMIR_

Darina Emir

DARINAEMIR88@GMAIL.COM 
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