
 

  

 

Jak se učit k maturitě zábavnou formou 

 

Příprava na maturitu nebo přijímačky nebývá často příliš zábavná. Většinou jsou dané okruhy 

a témata, která se člověk prostě musí naučit. Tady je pár tipů, jak si učení zpestřit. 

 

Vyhledávejte si informace 

Pokud se učíte například literaturu nebo dějepis, tak místo učení ze sešitu si zkuste informace 

sami hledat. Vytvořte si poznámky, stáhněte obrázky. Pročítejte si zajímavosti z té doby. Tím, 

že si informace budete sami hledat, si je lépe zapamatujete. Nevýhodou je, že to může být 

časově trochu náročnější.  

 

Vytvořte si otázky 

Pokud je učiva hodně a potřebujete si ho rozčlenit nebo zkusit jen jinou techniku opakování, 

vytvořte si otázky. Poté si na ně zkoušejte odpovídat. Založte si je k tématu, později je můžete 

znovu využít. Pokud to chcete mít zábavnější, napište každou otázku zvlášť na papírek, ty si 

pak losujte.  

 

Sledujte naučná videa, dokumenty 

Můžete zkusit si najít videa, která se k danému tématu vztahují. Často jsou zpracována 

poutavou formou a mohou více propojovat informace.  

 

Nechte se vyzkoušet, vysvětlujte učivo někomu druhému 

Jak se říká – opakování matka moudrosti. Nechte se z učení vyzkoušet, zjistíte, jak na tom 

jste. Pokud si potřebujte utřídit myšlenky, zkuste danou látku vysvětlit někomu, kdo to nezná. 

Sami si ujasníte, co víte a jak to dokážete vysvětlit. Možná budete mile překvapeni   

 

Aplikace na procvičování 

Když budete mít dost biflování, zkuste aplikace, které slouží k procvičování, k dispozici je 

jich opravdu hodně. Přehled aplikací na matiku, češtinu, angličtinu i němčinu najdete 

v dokumentu Přípravné aplikace a kurzy online. 

 

 



 

  

Přípravné kurzy 

Pokud nejste zvyklí se příliš učit, neumíte se soustředit a už nevíte, co vyzkoušet je možnost 

přípravných kurzů.  Na internetu najdete spoustu kurzů, jak individuálních, skupinových, tak i 

těch online. Většina je samozřejmě placená. Pár možností, které jsou zdarma, najdete 

v dokumentu Přípravné aplikace a kurzy online. 

 

Co vám může pomoci? 

Zkuste zjistit, jaký způsob přijímání učiva vám nejvíce vyhovuje. Jsou tři typy zrak, sluch a 

hmat. Více o těchto typech a způsobech učení najdete zde https://psychologie.cz/tri-zpusoby-

uceni/. 
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