
Metoda CLIL mi toho moc neříkala, dokud jsme nezačali praxi na základní škole 
v Bystřici pod Hostýnem. Získala jsem o ní povědomí, ale protože jsem o ní dál 

neslyšela, tak mě víc nezajímala. 
Až teď v pátém ročníku ji bereme i v předmětu a ze začátku se mi to zdálo složité a 

děsivé, ale nakonec je to úplný opak. Díky p. učitelce, která je přímo z praxe a metodu 
CLIL vyučuje, nám ji velice přiblížila a ukázala, že takové hodiny nejsou vůbec složité a 
opravdu mohou velmi zpestřit výuku a může to být pro děti zábavné a nenásilné učení 

anglických slovíček. 
Při metodě CLIL je anglický jazyk hrozně nenásilný, žák nemá pocit, že je hodina 

anglického jazyku a nemusí z toho mít strach. Jde o jednoduché procvičení a získání 
nových slovíček přímo při výuce jakéhokoliv předmětu. 

 Metodu CLIL jsem na své praxi nezařadila, protože jsem si v tom nebyla úplně jistá. Na 
jednu stranu mě to vlastně mrzí, ale určitě bych ji v budoucnu chtěla vyzkoušet. Myslím 

si, že se žáci tak můžou naučit více než v hodině angličtiny. Protože to berou v rámci 
např. hodiny prvouky.

Myslím si, že integrace anglického jazyka do ostatních předmětů je pro žáky 
velikým přínosem. Líbí se mi, jak nenásilným jednoduchým způsobem, se žáci 

naučí obsah učiva za pomocí angličtiny. Také mi vyhovuje, jak učitel má 
možnost rozhodování, pokud jde učivo naplánovat clilově, tak jej zakomponuje, 

pokud ne, tak nemusí. Clil bych si rozhodně chtěla vyzkoušet a aplikovat 
v hodinách své praxe. 

 
Metodu CLIL jsem dříve neznala a ani o ní neslyšela. Musím však říct, že mě 

upoutala. Osobně nemám moc dobrou zkušenost s učiteli anglického jazyka a 
díky těmto zkušenostem jsem se snažila angličtině co nejvíc vyhnout a následky 

si s sebou beru i dál. Bála jsem se, jak budu vyučovat anglický jazyk na 1. 
stupni, když sama k danému předmětu nemám žádný kladný vztah. Ke změně 
mého názoru však nevedly ani hodiny v prvním ročníku na vysoké škole, kdy 
jsme se podle mě nic nového nenaučili a obsah předmětu nám nic nového 
nepředal do naší praxe. Postupem dalších semestrů již naše slovní zásoba 
anglického jazyka i gramatika spíše chátrala a minimálně polovina naší třídy 

dnes nedokáže vytvořit ani jednoduchou větu v anglickém jazyce, samozřejmě 
včetně mě.  Z toho důvodu jsem ráda, že nás konečně někdo seznámil 

s alternativní metodou, která nebude bavit jen žáky, ale i samotné učitele (toho 
jsem si všimla i u Vás při představení této metody). Líbilo se mi, že aktivity jsme 
si sami mohli vyzkoušet v hodině a z našich pohledů šlo vidět, že zábavu jsme 
si užili i my a zároveň jsme si osvěžili určitá anglická slovíčka a zároveň jsme si 

osvojovali metodu CLIL. Moc ráda bych si CLIL zkusila i na souvislé praxi a 
doufám, že se metoda ve škole, kde nastupuji na praxi, ujme a bude používat 

dál. Do budoucna budu CLIL určitě využívat i při svých hodinách, aby žáci 
neměli problémy a nebáli se tohoto předmětu. 
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