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Anglická slovíčka
Slova jsou základem každého jazyka. Chcete-li mluvit plynule
anglicky, musíte znát slovíčka perfektně. Musíte jich znát dostatek
a musí se vám vybavovat okamžitě!

Stalo se vám někdy, že jste narazili na anglické
slovíčko, a řekli jste si: “Hmm, to už jsem slyšel, ale už
vůbec nevím, co to je...”
Nebo se vám stává, že potkáte cizince, on na vás začne
mluvit, a mluví a mluví a zatímco on je již u páté věty,
vy ještě luštíte tu první?

V čem je chyba?
Lidé často dělají chybu v tom, že se slova snaží naučit
pouhým memorováním (biflováním). Vezmete učebnici, kde
máte dva sloupečky (anglicky a česky) a jedete zleva doprava:
„mother – máma, father – táta“, a v duchu nebo polohlasem
párkrát projedete oba sloupce.
A výsledek? …

Zmatek… Z dvaceti slovíček si zapamatujete sotva polovinu
a po měsíci znáte už jenom čtvrtinu. Když potom nějaké slovo
potřebujete použít v životě, namísto abyste ho okamžitě řekli,
vybavíte si jen obrázek místa v sešitě, kde ho máte zapsané:
“vlevo nahoře, čtvrté odshora…”
A tak jdete do slovníku a už poněkolikáté si slovo vyhledáte,
abyste ho za měsíc už zase nevěděli.

Neverending story, aneb nekonečný příběh…

Jak jsme se naučili česká slova?
Oproti tomu s českými slovy obvykle nemáme problém. Nemusíme
nad nimi vůbec přemýšlet. Jak to?
Jako malé děti jsme se nesnažili slovíčka nabiflovat. Slova jsme
slyšeli a zkoušeli je nahlas opakovat, mnohokrát, dokud jsme
si jimi nebyli jisti. Pak jsme je začali říkat v krátkých větách, tedy
v kontextu. Používali jsme je znovu a znovu a znovu, dokud se
nám nedostala “do krve”. A fungovalo to!
Myslíte, že to může fungovat i na anglická slovíčka? Může! :-)
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6 tipů, jak se naučit anglická slovíčka
1. Mluvte, mluvte, mluvte! Vzpomeňte si, že i jako děti jsme
neustále opakovali slova, mluvili a “trénovali”. Slovíčka, která si
chcete zapamatovat, použijte v mnoha krátkých větách.
Vyslovujte je nahlas, i kdyby sami pro sebe, jinak se je v životě
stále budete bát použít. Tvořte věty ze života a udělejte jich tolik,
abyste cítili, že je slovíčko už opravdu “Vaše”.
2. Všímejte si anglických názvů, které denně ve svém životě potkáváte, budete se divit, kolik jich je.
Můžete si dokonce po nějakou dobu sbírat slovíčka a fráze
z obalů od čokolád, bonbonů, chipsů, vystřihovat si názvy
časopisů s anglickými výrazy, nebo si zapisovat slova a fráze,
která vídáte v MHD, v restauraci, po cestě do práce – budete
překvapení, kolik angličtiny je všude kolem vás, začnete ji více
vnímat a uvidíte, kolik slov už znáte.
3. Můžete si najít na facebooku nebo např. na www.interpals.net
kamaráda na dopisování v AJ (penfriend) a občas s ním
„prohodit pár slov“.

4. Nalepte si na předměty ve svém bytě nebo v pokoji štítky
s anglickými názvy. Klidně si polepte celý byt. Slova tak
budete mít stále na očích a po dvou měsících se vám vryjí do
paměti.
5. Čtěte jednoduché anglické knížky. Např. Penguin Readers
(můžete je zakoupit i s poslechovým CD). Přečtěte několik
různých knížek na vaší úrovni a když danou úroveň zvládáte,
přejděte na vyšší.
6. Sledujte anglické filmy s anglickými titulky. Budete se
divit, o kolik je snazší jim porozumět, než když je sledujete
bez titulků.
Pouštějte si dokola nejlepší pasáže z vašich oblíbených filmů.
Tím dostanete angličtinu do ucha.

A samozřejmě, zkuste využít každé příležitosti ke konverzaci,
např. pomáhejte zbloudilým zahraničním turistům v centru města... :-)
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