
  

MŮJ NÁZOR SE VELMI ROZVINUL DÍKY PŘEDMĚTU, KTERÝ NA 
VYSOKÉ ŠKOLE MÁME. JSEM VELMI RÁDA, ZA TUTO MOŽNOST 

PŘEDMĚTU, PROTOŽE MI TO OTEVŘELO NOVÉ MOŽNOSTI. NIKDY 
PŘEDTÍM JSEM SE O CLIL MOC NEZAJÍMALA. S NÁSTUPEM TOHOTO 

PŘEDMĚTU JSEM POCHOPILA, JAK MOC MŮŽE CLIL ŽÁKŮM 
OTEVŘÍT NOVÉ BRÁNY MOŽNOSTÍ A ZPŘÍJEMNIT JIM VÝUKU 

ANGLICKÉHO JAZYKA. NEBRAT ANGLICKÝ JAZYK JAKO POVINNOST 
A NĚCO NEPŘÍJEMNÉHO, ALE ZAŘADIT JEJ DO KAŽDODENNÍHO 
ŽIVOTA. MĚLA JSEM TO ŠTĚSTÍ, ŽE JSEM SI MOHLA TUTO HODINU 
VYZKOUŠET V RÁMCI SVÉHO ZAMĚSTNÁNÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE. 
MUSÍM ŘÍCT, ŽE TO BYLO VÍCE SLOŽITÉ PRO MĚ NEŽ PRO ŽÁKY. 

ŽÁKŮM JSEM NA ZAČÁTKU VYSVĚTLILA, O CO SE JEDNÁ. 
SPOLUPRACOVALI SKVĚLE. VŮBEC JIM NEPŘIŠLO, ŽE SE UČÍ 

ANGLICKÁ SLOVÍČKA, A PŘITOM SE TOHO NAUČILI VÍCE NEŽ 
V NĚKOLIKA HODINÁCH ANGLIČTINY. URČITĚ TO NEBUDE 

POSLEDNÍ HODINA CLILU, KTEROU S ŽÁKY ZREALIZUJU. 

Jsem ráda, že jsem se o této metodě v rámci 
předmětu S9IJA mohla dozvědět více. V rámci 

praxe jsem mohla pozorovat a následně 
vyzkoušet vyučovat CLIL hodinu vlastivědy a 

prvouky s rodilým mluvčím.  Ovšem na základní 
škole, kde jsem měla tu čest mít praxi CLIL 

metoda moc nefungovala. Protože tato metoda je 
ve škole zcela nová a paní učitelka se teprve 

zaučuje a postupně dohlazuje. Nejvíce se mi líbí 
využití českého a anglického jazyka a zároveň 

propojení s dalším předmětem. V rámci her se dítě 
nenuceně a nevědomky dozvídá a učí informace 

z několika předmětů. Z této metody jsem opravdu 
nadšená a těším se, až si ji budu moct využívat i 

dále.

Vést výuku pomocí metody CLIL mi sedlo. Tuto 
přípravu jsem měla možnost realizovat během 
souvislé praxe na základní škole s rozšířenou 
výukou jazyků, tudíž CLIL byl příhodný. Žáci 

byli sice ze začátku překvapeni, proč v hudební 
výchově používáme anglický jazyk, ale po 

chvíli si zvykli a zapojovali se. Samotná CLIL 
aktivita trvala necelých 15 minut. I tak si 

dovoluji tvrdit, že žáky to zaujalo a bavilo je to. 
Musím říct, že to bavilo i mě. Do budoucna 

bych se ráda ve výuce CLIL zdokonalovala a 
v této oblasti sebevzdělala.

Myslím si, že je to výborný způsob, jak žáky 
naučit anglicky, aniž by o tom věděli. Nemusí 
se učit slovíčka nazpaměť (např. kvůli testu) a 
učí se je přirozeně v daných situacích. Jsem 
toho názoru, že žáci si anglicky jazyk oblíbí a 

bude pro ně přirozený. Nebudou mít velké 
obtíže ve vyšších ročnících a nebudou se bát 

komunikovat, protože to je problém pro 
mnoho z nás. Mne zaujal a ráda ho budu 

integrovat ve své budoucí praxi. 

Úplně poprvé jsem se s metodou 
CLILL setkala na své praxi, kdy jsem 

měla možnost pozorovat paní 
učitelku “přímo v akci“. Propojení 
angličtiny do různých vyučovacích 
předmětů mě ihned velmi zaujalo. 

Velice se mi líbilo, jak se žáci 
zaktivizují, propojují angličtinu do 

běžného života a dokáží se vyjádřit 
různými způsoby. V ten moment jsem 
si řekla, že bych tuto metodu chtěla 

ve své praxi vyzkoušet. 
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