
Na této metodě se mi líbí, že žáci propojují 
mateřský jazyk i s dalším jazykem. 

S angličtinou se žáci běžně ve svém životě 
již setkávají a neustále jsou jí obklopeni – 

např. počítačové hry, internet, filmy či 
seriály apod. V rámci CLILL výuky se tak 

žáci mohou s angličtinou setkat nenásilnou 
formou, kdy se pro ně angličtina stává 

naprostou přirozenou součástí. Avšak vždy 
záleží na učiteli, jak s touto metodou naloží 

a uchopí ji. Pro mě představuje tato 
metoda obohacení – jak ze strany žáků, tak 

i mého. Mám tak možnost se i já 
v angličtině více realizovat a činit tak, co 

mě baví. A hlavně takový vztah přenášet i 
na své žáky. 

 
Jak semináře, tak i přednášky, které jsem měla možnost na fakultě 

navštívit mě obohatily a nastartovaly uvažování nad touto metodou. Již 
jsem věděla, jak ji ve výuce využít a vhodně zařadit tak, abych danou 
metodu ve své podstatě naplnila. Na souvislé praxi jsem paní učitelku 

seznámila s touto metodou a také se zeptala, zda bych si ji reálně 
mohla vyzkoušet. Paní učitelka nebyla proti, naopak se o tuto metodu 

začala zajímat a i ona sama přemýšlela nad její aplikací. Udělalo mi 
velkou radost, že i já mohou provázejícího učitele něčím inspirovat a 

obohatit. 

Závěrem bych chtěla dodat, že tuto metodu 
bych chtěla začít aplikovat i ve své praxi učitele 

1. stupně základní školy. 

Za možnost setkat se s metodu CLILL v praxi, 

zdokonalit se v teorii a následně si vše 
vyzkoušet, jsem moc vděčná. 


Tato metoda mě posunula v mém uvažování nad 
výukou opět dále.  
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