
 

Jezikovna šola s 5***** 

Tako se zagotovo ne boste naučili angleščine 

 

Vsi, ki smo se kdaj učili angleščino, smo se verjetno že znašli v položaju, kjer smo zadeli 

ob zid in kljub trudu nismo mogli naprej, ne glede na to, koliko smo ponavljali slovnico ali 

koliko novih besed smo se naučili na pamet. Takšno počutje je precej duhamorno, zaradi 

česar lahko hitro izgubimo voljo do učenja. 

Način, kako se učimo, je prav tako pomemben kot količina truda in časa, ki ju vložimo. 

Drznila bi si celo reči, da je pomembnejši. Katere so torej pogoste napake, ki jih udeleženci 

naredijo pri učenju tujega jezika? 

Osredotočajo se samo na slovnico 

Če se pri učenju angleščine pretirano osredotočate na slovnico, se ne boste naučili, kako 

jezik dejansko uporabljati. Morda se to sliši nelogično, saj je vendar slovnica polna pravil 

o jeziku, ki nam povedo, kako ga uporabljati, ampak zagotovo drži. Morda boste znali 

pravilno rešiti test, kjer je poudarek na slovničnih pravilih in obliki glagola v določenem 

stavku – pri tvorjenju lastnih prostih povedi in razumevanju drugih pa se bo zataknilo. 

Slovnica je pri učenju angleščine opora, je kot nekakšni temelj, na katerem nato gradimo. 

Vsekakor je ne smemo zanemariti, vendar hiš ne bomo nikoli dokončali, če na temeljih 

zgradimo samo še več temeljev - ne pa tudi zidov in streh. 

Pretirana uporaba "gap-fill" nalog 

Naloge, kjer imamo podane stavke, ki jih moramo dopolniti s pravilno besedo ali izbiro 

glagola v pravilni obliki ali času ipd., so dobre pri začetnem utrjevanju nove snovi, še 

posebej kadar gre za utrjevanje nove slovnične strukture. Vendar je pomembno, da se po 

tem lotimo aktivnosti, v katerih bomo novo znanje utrdili v splošni situaciji izven okvira 

točno določene slovnične strukture. Ne pomaga, če znamo v nalogi, kjer v navodilu piše, 

da moramo glagole v oklepajih dati v pravilno obliko past simple, to rešiti pravilno, če 

potem v pogovoru, kjer uporabljamo več različnih časov, na to pozabimo, ker znamo past 

simple uporabiti samo, kadar nas k temu usmeri navodilo. 

Učenje seznamov novih besed na pamet 

Novo besedišče, ki se ga naučimo brez konteksta, lahko zelo hitro pozabimo. Najboljši 

način pridobivanja novega besedišča je branje v angleščini, kjer imamo sobesedilo za novo 

besedo, hkrati pa nismo omejeni na seznam samostojnih besed, pač pa se osredotočamo 

na celo »zbirko« različnih besed, na samostalnike, glagole, pridevnike, prislove itn. Poleg 

tega lahko v besedilu vidimo, kako besede medsebojno vplivajo ena na drugo, katere gredo 

rade skupaj in katere niti ne. In če imamo zanimivo besedilo ali knjigo, postane učenje 

zabavno, kar "piflanje" seznama besed prav gotovo ni. 

Kakšen je torej najboljši način učenja angleščine, s katerim boste občutili rezultate? 

Uporaba različnih aktivnosti, kjer jezik uporabljamo čim bolj celostno: branje knjig, 

gledanje filmov ali tv serij (brez podnapisov!) in čim več aktivne uporabe jezika skozi 

govorjenje in pisanje. Pa še zabavno je! 
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