
JÁ TO DÁM!!!

HLAVNĚ V KLIDU
"No jo, to se lehce řekne, ale hůř udělá!" Napadne Tě možná.           
Mít obavy a strach je v tuto chvíli normální, přirozené.       
Vždyť maturitě se taky říká "zkouška dospělosti", završíš jí své
několikaleté úsilí. Pamatuj, že menší míra stresu Tě může
vyburcovat k lepšímu výkonu, důležité je nepanikařit.      
Učitelé také chápou Tvou situaci, a pokud nepodceníš přípravu,
určitě Tě podpoří. 

měj plán
Kdo je připraven, není překvapen, proto nepodceňuj plánování  
a nenechávej vše na poslední chvíli, ať se nedostaneš pod časový tlak: 
 
1. Zajisti si seznam otázek - kolik jich je celkem?
2. Ujisti se, že máš ke všem otázkám materiály, ze kterých se 
    budeš učit.
3. Připrav si časový harmonogram: zjisti kolik dní zbývá             
    do maturity, počet otázek tímto počtem dní vyděl a zjistíš, 
    kolik otázek je třeba projít denně. Do diáře nebo tabulky si 
    pak můžeš zapsat, kdy se kterou otázku budeš učit. 

zjisti jaký styl učení ti vyhovuje

Vyčleň si dny, kdy budeš opakovat. Opakování zpevňuje paměťové
stopy, budeš se cítit jistější. Nemusíš odříkávat otázku úplně celou.
Snaž se z ní "vypíchnout" ty nejdůležitější body. Dejme tomu, že se
zrovna učíš do čestiny, jsi               
např. u okruhu Romantismus - definuj období, vyjmenuj autory a jejich
díla... Zauvažuj, jestli by šly využít i informace z jiných předmětů,
které jste ve škole probírali. Propojuj informace mezi sebou. 

nepodceňuj opakování

Obecně se hlásá, že čím více smyslů do učení zapojíme, tím lépe si
informaci vštípíme do paměti. Proto čti, dělej si výpisky, podtrhávej si
důležité informace barevně, choď po místnosti a přeříkávej si učivo
nahlas vlastními slovy - využij cokoli, co Ti bude vyhovovat. Své učení
zefektivníš i tím, když se spojíš se spolužáky a budete se učit spolu.
Každý se může naučit některou z otázek a ostatním ji předříkat. 

Tip navíc: Namluv si učivo prostřednictvím diktafonu a vytvoř z něj
audionahrávku. Můžeš si jej pak kdykoli přehrát, třeba i v autobuse,
když někam pojedeš. Ne vždycky se Ti bude chtít číst. 

Pomůžou Ti také mnemotechnické pomůcky, díky kterým si lépe
zapamatuješ důležitá data nebo seznamy. Platí, čím "ulítlejší", tím
větší je jistota, že je z hlavy nevymažeš.
Vzpomeň si třeba na ZADEK, odeber Z a zbude seznam vitaminů
rozpustných v tucích, tedy A, D, E, K. 

měj svůj učební kout
Najdi si místo, kde budeš mít dostatek klidu a prostoru na učení        
a kde Tě nikdo nebude rušit. Místnost pravidelně vyvětrej. I když
se to někdy zdá jako nadlidský úkol, snaž se kolem sebe
minimalizovat nepořádek, který Tě může rozptylovat a strhávat
Tvou pozornost jiným směrem, než je teď žádoucí. 

dej si pauzu
Náš mozek opravdu není naprogramovaný k tomu, aby dokázal
přijímat informace několik hodin v kuse. Zhruba po hodině učení
si proto dopřej pauzu. Protáhni se, napij se, snaž se pravidelně jíst
i spát. Dopřej si i dny, kdy se učit nebudeš vůbec (ne, opravdu
všechno nezapomeneš a opravdu se nic nestane). Stejně jako svaly
potřebují regenerovat po náročném tréninku i mysl si zaslouží
informační detox a pohodu. Pusť si díl oblíbeného seriálu (ne celou
sérii :-)), jdi ven, popovídej si s přáteli nebo si zacvič. Hlava si
odpočine a další den bude o to lépe připravena přijímat zase další
učební látku. 

MMAATTUURRIITTAA
CCHHAALLLLEENNGGEE

NNEEPPOOCCHHYYBBUUJJ  OO  SSOOBBĚ!Ě!
AA  PPOOSSLLEEDDNNÍÍ  VVĚĚCC::  AAŽŽ  PPŘŘIIJJDDEE  DDEENN  ""DD""  AA  TTYY  SSII  BBUUDDEEŠŠ  UU  KKOOMMIISSEE  TTAAHHAATT  OOTTÁÁZZKKYY,,  MMYYSSLLII  NNAA  TTYY,,  KKTTEERRÉÉ

UUMMÍŠÍŠ  AA  KKTTEERRÉÉ  CCHHCCEEŠŠ..  PPŘŘEEDDSSTTAAVVUUJJ  SSII,,  JJAAKK  SSEEDDÍŠÍŠ  NNAA  PPOOTTÍÍTTKKUU  AA  VVŠŠEECCHHNNOO  JJDDEE  HHLLAADDCCEE..                                                
  JJSSEEMM  PPŘŘIIPPRRAAVVEENNÝÝ,,  VVŠŠEECCHHNNOO  DDOOBBŘŘEE  DDOOPPAADDNNEE!!  HHOODDNNĚĚ  ŠŠTTĚĚSSTTÍ!Í!

PPOOSSÍÍLLÁÁMMEE  TTII  66  TTIIPPŮŮ,,      
JJAAKK  VVYYZZRRÁÁTT  NNAA  MMAATTUURRIITTUU
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