
Výuka metodou CLIL mě zaujala hned, když jsem ji poprvé viděla 
na praxi ve vyučovací hodině. Nic jsem o této metodě nevěděla, 
ale přesto mě velmi zaujalo, jak jde, tak skvělým a nenásilným 

způsobem, žákům předkládat angličtinu a nechávat ji tak u nich 
zakořenit a brát ji jako něco přirozeného. 

Když jsem se nyní v 5.ročníku dozvěděla o CLIL metodě víc, byla 
jsem nadšená. Moc se mi líbí, že mohou žáci od první třídy 

pracovat s angličtinou, a tak se s ní postupně seznamovat, brát ji 
jako přirozenou součást, což je pro žáky velkým přínosem nejen 

do studijního života, ale také do života osobního.
Velmi se mi líbí a oceňuji, že tato metoda umožňuje žákům se 

s angličtinou setkávat již od prvního ročníku, a to hlavně hravým a 
nenásilným způsobem. Myslím si, že díky tomu se žáci nemusí v 

budoucnu angličtiny bát, nemusí mít strach z toho, že udělají 
chybu, někdo je za to potrestá, a oni se tak seknou a budou se 

bát a stydět anglicky cokoli říci. 
Velmi pozitivním shledávám také to, že se jedná o učení angličtiny 

napříč všemi předměty, že se nejedná pouze o oddělené 
vyučovací hodiny anglického jazyka, ale že se s angličtinou mohou 

potkat v každém předmětu. I díky tomu bude mít znalost jejich 
anglických slov a frází širší záběr a nebudou to mít spojené pouze 

s angličtinou, ale budou to mít protkané mnoha oblastmi a 
situacemi, se kterými se v životě běžně setkávají. Mohou si pak 

díky těmto zkušenostem a angličtinou v reálných životních 
situacích vybavit danou anglickou slovní zásobu.

Pokud budu mít možnost, ráda bych si v budoucnu udělala nějaký 
kurz o CLIL výuce a pokud by mi to základní škola umožnila, ráda 
bych touto metodou vyučovala. Přijde mi, že právě v této metodě 
je šance vytvořit u dětí kladný vztah k anglickému jazyku a vytvořit 

tak pevný základ pro jeho užívání. 
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