Začínáme
Pokud jste otevřeli tento dokument, předpokládám, že se chcete inspirovat, co by se dalo dělat
s cizojazyčnými knihami. Ať už se chcete učit vy sami, nebo uvažujete o koupi knihy pro své děti či
žáky, věříme, že si mezi našimi tipy najdete něco, co vám bude vyhovovat. Začněme možná tím, co je
při učení jazyka nejdůležitější.
1. Učit se nemusíte jenom ve škole a doma nad učebnicí. Obzvlášť cizí jazyk se dá naučit mnoha
způsoby a každému vyhovuje trochu něco jiného. Výborné jsou cizojazyčné filmy, hudba a
knihy. Co se knih týče, mají jednu skvělou výhodu – můžete je mít stále u sebe a využít každou
volnou chvíli – v MHD, v čekárně u lékaře, v kavárně, zatím co čekáte na přátele…
Samozřejmě čím častěji, tím lépe – mozek potřebuje látku (v tomto případě slovní zásobu) stále
opakovat a připomínat. Přečíst jednu kapitolu týdně, obzvlášť, jestli s jazykem začínáte, se
celkem míjí účinkem. A to stejné platí, když chcete, aby se jazyk naučilo vaše dítě – čím častěji
s ním přijde do styku, tím lépe. A jedna či tři hodiny týdně ve škole fakt není moc.
2. Vyberte si téma, které vás zajímá! Prý stále méně lidí čte. Ale není to škoda? V dnešní době,
kdy najdete knížky prakticky na jakékoliv téma. Když si vyberete téma, které vás baví, bude vás
bavit nejen čtení, ale také slovíčka se vám lépe zapamatují, protože je budete mít spojená
s tím, co vás zajímá. A co se dětí týče – netlačte jim knížku jen proto, že jste ji milovali, když
jste byli malí, pokud zrovna ony mají úplně jiné zájmy. Na trhu je nepřeberné množství různých
příběhů – od pohádek až po dobrodružné. Pokud si nevíte rady, zajímejte se třeba o to, co se
vašim dětem líbí za filmy – často mají totiž i knižní podobu. Mnohdy tak přitáhnete ke čtení i
naprosté nečtenáře.
3. Dělejte si poznámky. Pokud čtete, abyste si rozšířili slovní zásobu, je jasné, že asi nebudete
znát každé slovíčko, na které v knize narazíte, ale pokud se slovíčko opakuje nebo bez znalosti
jeho významu vůbec nemáte tušení, co zrovna čtete, napište si ho. Párkrát se zopakuje a ručím
vám za to, že potom už ho nezapomenete. K tomu samému pak veďte i děti, pokud už opravdu
čtou. Pořiďte jim notýsek – a třeba ať si napíšou pokaždé tři, pět slovíček. Naučíte je tak další
důležitou věc – najít v textu to důležité a vyhnout se méně důležitému. To se jim hodí při dalším
studiu.
4. Nechtějte všechno hned. Je logické, že než přečtete knihu bez toho, abyste sáhli po slovníku,
bude to chvíli trvat. Nenechte se odradit! Dítěti pořiďte radši jednodušší četbu – klidně o jednu
věkovou kategorii nižší, pokud víte, že to není bojovník, který se s knihou porve jen proto, že to
chce zvládnout. (Myslete na to, že věková kategorie, která je u knih uvedena, vychází většinou
z doporučení pro rodilé mluvčí.)
5. Můžete najít někoho, s kým si můžete o knížce popovídat, najít na internetu nějakou
fanouškovskou skupinu nebo přispívat do nějakého fóra. Jednak tak pro změnu využijete nové
jazykové znalosti aktivně, čímž se ještě víc upevní, navíc to pro vás bude znamenat jakýsi další
rozměr a snad i zábavu.
Doufám, že jsem vás dnes inspirovala. Budu ráda, když nám napíšete na naše stránky na Facebooku,
jak to máte vy. Teď už nezbývá nic jiného než vybrat tu správnou knihu a jít do toho  Hodně štěstí.

