
Tréning pamäte  a     

koncentrácie



Neexistuje zlá pamäť

• Mozog pracuje ako sval, čím 
viac sa trénuje, tým lepšie 
pracuje. 

• Preto, čím viac si trénujete 
pamäť, tým lepšie si budete 
pamätať.  

• Cvičenia, ktoré predkladám 
trénujte pokiaľ je to moţné 
KAŢDÝ DEŇ, vţdy, keď 
potrebujete niečo vybaviť, 
namiesto toho, aby ste si ich 
zapísali. (Zo začiatku, kým 
pamäť nefunguje ešte tak ako 
si predstavujeme, môţeme sa 
poistiť pomocným papierikom. 
Postupne ho uţ nebudeme 
potrebovať) 

• 1. cvičenie: 

Vytvorte príbeh.

nákupný zoznam: 

rybie prsty

toaletný papier

citrónová malinovka

zubná pasta

tavený syr

jablká

hlávkový šalát

majonéza

maslo

vajcia



Ako na beţiacom páse

• 2. cvičenie:

• Vytvorte si ţivé 
predstavy, v ktorých 
budú zaradom 
„vystupovať“ tieto 
predmety. 
Zapamätajte si ich v 
danom poradí. 

• ELEKTRICKÝ SPORÁK

• KOLIESKOVÉ KORČULE

• DÁMSKE ŠATY

• HIFI – VEŢA

• NAFUKOVACÍ ČLN

• BASKETBALOVÝ KôŠ

• ŠPANIELSKY SLOVNÍK

• MODEL HISTORICKÉHO 
AUTA

• POSTEĽNÁ SÚPRAVA

• DVE BAROVÉ STOLIČKY

• JEDÁLENSKÝ SERVIS

• VSTUPENKY NA MUZIKÁL



Dvojice

• Smeták a údolie

• Písací stroj a maslo

• Čerešňa a námorník

• Hodiny a papier

• Futbal a strom



Trojice

• Kosačka na trávu – diár- perina

• Atramentová bombička-vešiak na šaty-

písací stroj

• Koberec- telefón-diaprojektor

• Laserová tlačiareň-hojdacia sieť-

autoservis

• Vedro – zubná pasta-krokodíl



Štvorice

• 1. Najprv si zapamätajte a spojte 1. štvoricu. Ak ju viete , 
pokračujte ďalšími. 

• 2. potom spájajte posledné slovo z 1. štvorice s prvým 
slovom v 2.  štvorici ( výťah- keramická hlina) atď.

• Vedúca účtarne – kancelárska sponka- písací stôl-
výťah

• Keramická hlina- parmezán- fixy- kľučka na dverách

• Listová obálka- záhradník- kolobežka- loptička na 
stolný tenis

• Ruža- kniha-okno- náramok

• Fotka- disketa- mydlo- pásik

• Fax- lak na nechty- správca dane- zub múdrosti



Ako dosiahnuť, aby to fungovalo? 

• Dobre sa koncentrovať 

• Cvičiť KAŽDÝ DEŇ



Ako si pamätať celé vety?

• Z dlhých viet  si najprv 
zapamätajte jedno najdôleţitejšie 
slovo. 

• Potom toto slovo obaľte 
informáciou, ktorú si musíte 
zapamätať, aby ste všetko 
vybavili.

• V texte( poznámkach) si to slovo 
vţdy vyznačujte farebnou fixou. 

• Na začiatku si povedzte počet 
slov, ktoré si mate zapamätať.

• Cvičenie: 

• Čo mám zajtra vybaviť ?(7 vecí )

• Musím podpísať dôleţitú zmluvu

• Zorganizovať narodeninovú 
oslavu

• Dohodnúť termín opravy v 
autoservise

• Zastaviť sa v tlačiarni

• Ísť na školský karneval

• Natankovať služobné auto

• Doniesť darček svojej priateľke ( 
priateľovi)

• Všetky slová si dajte do svojho 
príbehu. 



Skúšajte ťaţšie cvičenie

• Zapamätajte si tieto vety. Je ich sedem:

• More je v tomto mieste hlboké päť metrov.

• Nový druh malinovky si zákazníci veľmi obľúbili. 

• Ceny hovädzieho mäsa v Juţnej Afrike v uplynulých 
mesiacoch vytrvalo stúpali.

• Surfovanie v zatopenom lome je najlepšie, keď vanie 
východný vietor.

• Vedúci oddelenia reklamy má od minulého týţdňa nové 
služobné auto.

• Nová telefónna ústredňa stále ešte nefunguje.

• Stavebný odbor mestského úradu bráni stavbe 
firemného parkoviska.



Abstraktné pojmy

• Kaţdé abstraktné slovo si 
spojte s niečím 
konkrétnym: 

• Napr. láska –
bozkávanie

• Motivácia – odmena

• Zase pracujte so svojimi 
predstavami ako to slovo 
asi vyzerá a tak si ho 
ľahšie zapamätáte. 

• Kto premýšľa v 
názorných predstavách,  
nezabúda.

• Cvičenie: 

• Skúste si tieto slová 
predstaviť a zapamätať si 
ich: 

• HRUBÝ DOMÁCI 
PRODUKT

• ČESŤ

• TALENT

• DUŠA

• STRATA



Dlhodobá pamäť

• Bez veľkej námahy si niečo zapamätáte, 

ak:

• vám to veľmi leţí na srdci, alebo je to pre 

vás dôleţité,

• to máte spojené s veľmi príjemným 

záţitkom, alebo,

• jedná sa o niečo veľmi zvláštne, 

neobvyklé, mimoriadne.



Spojenie medzi krátkodobou a 

dlhodobou pamäťou. 

• Krátkodobá pamäť má len obmedzenú 

kapacitu, no dlhodobá ju má podstatne 

väčšiu. ( Príklad- abeceda, násobilka, 

dočasná strata pamäte pri nehodách –

určité informácie sú uloţené v pamäti 

dlhodobo)

• Prefotené symboly čísel. 



Spájanie slov na zapamätanie s 

naučenými symbolmi

• Ešte raz nákupný 

zoznam: 

• Kaţdú vec zo 

zoznamu si spojte s 

jedným symbolom: 

• Napr: rybie prsty -

sviečka

• Spojte si najprv 

prvých 5 vecí: 

• Rybie prsty

• Toaletný papier

• Citrónová malinovka

• Zubná pasta

• Tavený syr



Nasleduje ďalších 5 vecí: 

• Jablko

• Hlávkový šalát

• Majonéza

• Maslo

• Vajcia

• Ak sme si zapamätali 

všetkých 10 symbolov 

a celý nákupný 

zoznam, naša pamäť 

uţ funguje lepšie, ako 

doteraz. 



Ešte jeden zoznam

( pomôcky do kancelárie)

1. Papier do kopírky

2. Priehľadné dosky

3.   Listové obálky

4.   Faxový papier

5.   Prázdne diskety

6. Kancelárske svorky  

7. Lepiaca páska

8. Podložka pod myš

9.  Listové obálky

10. Náplň do farebnej     

tlačiarne



Čo mám vybaviť dnes?( 8 vecí).

Spájajte teraz so symbolmi čísel.  
1. Kúpiť mame kyticu.

2. Presunúť stretnutie s kamarátom na iný deň.

3. Odviezť do opravy kopírku.

4. Prejednať s pani učiteľkou program na 
besiedku.

5.  Privítať nového žiaka.

6.  Začať organizovať výlet.

7.  Poprosiť školníka, aby vymenil žiarovku v 
našej triede.

8.   Poţiadať pani riaditeľku o prijatie v jej 
kancelárii. 



Knihy na hodinu literatúry (10 

diel).Spájajte so symbolmi čísel. 

1. Tri gaštanové 

kone

2. Kukučka

3. Púť lásky

4. Môj skvelý brat 

Robinson

5. Normálny cvok

6. Ema a ja

7. Chudobní

8. Na ten obraz nikdy   

nezabudnem

9. Kolónia Lambda Pí

10. Stopárov  

sprievodca  

galaxiou



Skúsme symboly poprehadzovať

Ktoré dielo bolo na 6. mieste? 

Vymenuj diela v takomto poradí: 

2 – 1 – 10 – 7 – 5 – 3

A teraz zvyšné: 

Čo chýbalo? 



Vyuţívajme päť zmyslov.

Pri tvorení príbehu si predstavujme , ţe to 

čo si máme zapamätať 

Vidíme

Počujeme

Cítime jeho vôňu

Dotýkame sa toho

Ochutnávame to 



Netrénujme sami

• Ak sa pustíme do tréningu pamäti , spojme 

sa s niekým, kto je ochotný trénovať tieţ  a 

navzájom sa povzbudzujte.

• Bude vás to baviť viac.



Číselná abeceda- zaujímavosť: 

• 1 priradíme t (d)

• 2 n ( má 2 nôţky)

• 3 m ( má 3 nôţky)

• 4 r ( štvorka má v sebe R)

• 5 l ( rímske číslo 50 -L)

• 6 j, ch, š ( ja chcem šestku) 

• 7 k (g)

• 8 f (v) ( z písaného f je moţné urobiť osmičku)

• 9 p ( b) ( 9 je obrátené p)

• 0 z ( s, c) z ako zero

• samohlásky a, e, i, o, u pouţijeme ako výplň

• Skúste si tieto kombinácie zapamätať .   



Ako si pamätať: 

• Rozloţiť číslo na menšie časti ( napr. 3-4 čísla)

• Zmeniť čísla na písmená 

• Utvoriť z nich slová pomocou samohlások

• napr. tel: číslo 0949 867 258

• Rozloţíme číslo 0949      867      258

• Zmeníme čísla na písmená : zprp  fjk  nlf

• Utvoríme z nich slová za pomoci samohlások:

• zprp  zapára po

• fjk     fajke

• nfl     na faul



Skúste to s číslami: 

• Skúste to s číslami 0139-5624

• 07531-12345

• 660 999 60

• 18 26 741

• Môţete vyuţiť aj spojenie s obrázkami, 

ktoré ste si zapamätali uţ skôr



Príprava na výkon, odpoveď a pod. 

• Optimálny časový rytmus pri práci, učení 

a pod. je 90 minút sústredenej práce  a 15 

aţ 20 minút odpočinku

• Takto sa vám vráti koncentrácia.

• Vašu odpoveď, alebo výkon si najprv 

predstavujte mentálne, rozoberajte v 

duchu podrobnosti ( ako pristupujete k 

tabuli, ako sa vás niečo pýtajú apod. )



Cvičenia na relaxáciu: 

• Špičkou jazyka si 5 minút zvnútra prechádzajte 

po rezákoch

• V duchu si hovorte písmeno A a pritom si 

predstavujte blankytne modrú oblohu, ktorá 

napĺňa celý priestor

• Nemyslieť na NIČ –zavrite oči a predstavujte si, 

ţe sa pozeráte na bielu stenu, kaţdú myšlienku, 

ktorá priletí, nechajte odletieť, pozerajte sa len 

na stenu a nemyslite na NIČ.



Ako vypnúť, aby sme nazbierali silu

• Dychové cvičenia

• Meditácie

• Uvoľnovanie svalov

• Cesty vo fantázii



Rovnováha:

• Šport ( ja v malom mnoţstve, no 

pravidelný)

• Prečítanie knihy

• Prechádzka

• Rodina

• Počúvanie dobrej hudby

• Zaujímavé rozhovory s kamarátmi



Predpoklady pre dobrú výkonnosť: 

• Prestávky na odpočinok

• Pravidelná relaxácia

• Pravidelná strava

• Dbajte na zdravú výţivu

• Dostatok spánku

• Pravidelne chodievajte na čerstvý vzduch

• Vo voľnom čase sa nestresujte termínmi



Odbúranie pamäťových blokov

• Vyhnite sa stresu tým, ţe si budete úlohy plánovať.

• Overte si, či toho nemáte nejako veľa.

• Určte si priority. ( Čo je najdôleţitejšie?)

• Priznajte si sami( aj ostatným ), ţe máte aj nejaké chyby.

• Sami sa odmeňujte.

• Uvedomujte si v čom spočívajú vaše silné stránky.

• Snaţte sa pravidelne relaxovať.

• Dbajte na zdravý spôsob ţivota, zdravú stravu a pod. 



Zvyšovanie schopnosti 

koncentrácie

• Cvičiť koncentráciu pozornosti sa dá v beţnom 

ţivote pri obyčajných veciach. 

• Napr: písanie listu

vybavenie telefonátu

vypracovanie správy( úlohy) a pod.

• Dôleţité je rozpoznať, čo ma vyrušuje

( môţete si ich zapísať )

• Všetko, čo robíte robte so stopercentnou 

pozornosťou. 



Stanovenie priorít: 

• Napíšte si zoznam, čo je pre vás 

najdôleţitejšie, čo menej dôleţité a pod. 

• Sústreďte všetky sily, nerobte polovičnú 

prácu.

• Stanovte si ciele, ktoré  ste schopní 

dosiahnuť, najprv krátkodobé, potom 

dlhodobejšie.



Opäť 5 zmyslov

• Pri koncentrácii, alebo pri práci, pouţívajte 

čo najviac zmyslov.

• Nestačí počuť, treba vidieť, cítiť, nahmatať 

si, ochutnať.

• Ak niečo počujete, tak si skúste predstaviť, 

ako tá vec vyzerá ako chutí a pod. 



Dobrá nálada

• Určite vám ide všetko lepšie, ak máte 

dobrý deň.

• Ak očakávate, ţe sa vám niečo podarí, 

väčšinou sa vám to podarí.

• Kaţdá snaha je odmenená.

• Vţdy, keď si myslíte, ţe niečo 

nezvládnete, spomeňte si na to, čo sa vám 

vďaka úsiliu podarilo. 



Silné stránky

• Posilovaním dobrých – silných stránok 

zoslabujete slabé stránky.

• Zapíšte si vaše silné stránky.



Hodnota vašej koncentrácie

• Spravte si krátky test. 

• Dokonalá koncentrácia je láska. 

• Cvičenia : 

• LEN TAK SEDIEŤ: skúste minútu len tak 

sedieť, nemyslieť vôbec na nič, ak sa vám 

v hlave preháňajú myšlienky, odbúrajte ich 

a len tak bez myšlienok seďte. 

• ZENOVÝ MNÍCH.



ĎALŠIE CVIČENIA 

KONCENTRÁCIE

• Koncentrácia sa dá cvičiť napr. v rôznych 

hádankárskych časopisoch napr.

Nájdite v mrieţke, čo najviac mien alebo 

iných pojmov: 

ABPETERRMIVANKLONJÁNBFLPMÁRIAK

OPCDEVAPDTSMARTINABHDUSJANAD

JIVUŠKAKOJOJDHSZDENKAHDIS



CVIČENIA: 

• V nejakej knihe nájdi kombináciu písmen 

ova, kat, uje

• Nahlas prečítaj nejakú vetu odzadu. 

• Kríţovky, hádanky, hlavolamy



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ



• Spracované podľa Geisselhart R., Burkart 

Ch. : Trenink paměti a koncentrace.


