
Když jsme se s prvky CLIL seznamovali 
na vysoké škole, myslela jsem si, že jde 
o tzv. „czenglish“. Přišlo mi, že výuka je 

chaotická. Tento názor jsem vzápětí 
přehodnotila. Během souvislé praxe 

jsem metody CLIL využívala poměrně ve 
velkém. Stačilo si dobře připravit 

materiály a promyslet učivo konkrétního 
předmětu a vhodnou anglickou slovní 

zásobu. Ráda tuto metodu budu 
využívat dále, považuji ji za efektivní a 

smysluplnou. Sama se díky výuce CLIL 
přiučím nová slovíčka a nutí mě to 

myslet více v souvislostech. CLIL tedy 
považuji za vhodnou metodu výuky.

Když jsem se poprvé dozvěděla o CLILu nejprve jsem se 
jeho využití bála vzhledem k využívaní odborné stránky 
anglického jazyka (matematika, přírodověda apod.). Po 

prvních hodinách, kdy jsem se s touto metodou seznámila 
jsem se hned zamilovala. Myslím, že CLIL je skvělá cesta 

k podporování a rozvíjení anglického jazyka pomocí 
„nenásilného učení.“ Když jsem tuto metodu praktikovala u 
žáků na své praxi a při pomocném učení, šlo i na žácích 

vidět, že je tyto hodiny baví. Měla jsem velké štěstí, že jsem 
byla na praxi na škole, kde se CLILem moc rádi zabývají a 

využívají ho velmi často.
Jako budoucí učitel se budu tuto metodu snažit využívat ve 

svých hodinách. 

Výuka metodou CLIL se mi moc 
líbí. Oceňuji, jak angličtina 

přirozeně vstupuje do jazykové 
výbavy žáků. Ti pak dokáží 
pojmenovat věci, které je 

obklopují a využívat anglický 
jazyk v reálných situacích. 

Myslím si, že se jedná o velmi 
efektivní metodu a určitě bych ji 

chtěla někdy v budoucnu 
aplikovat ve své výuce.  

Na CLIL mám velmi dobré vzpomínky z praxe. První CLIL hodinu jsem realizovala 
v rámci výtvarné výchovy.

Ze začátku jsem měla obavy, že mu žáci nebudou rozumět a že to bude složitější. Ale 
když jsem v hodině zapojila nejen anglický jazyk, ale také obrazovým materiál, tak to 

šlo hladce.
Tyto hodiny mi dali velmi mnoho. Jsem velmi ráda, že jsem si to mohla vyzkoušet.
Je to přece jen něco jiného a i obyčejná hodina výtvarné výchovy může být rázem 

zajímavější. 
I žáci měli lepší pocit. I když se jedná o první třídu, tak angličtinu zvládají dobře. 

Už se těším, až si budu moc vyzkoušet další hodiny.
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