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výuka CLIL posouvá k tzv. jazykovým sprchám
(z anglického „language showers“). Jedná se o
krátké aktivity v cizím jazyce zařazované do neja-
zykových předmětů. Může jít o pět nebo deset
minut, kdy se k danému tématu procvičí např.
slovní zásoba v cizím jazyce. Jazykovou sprchou
může být i pexeso s obrázky a slovíčky v obou ja-
zycích, dále písnička v cizím jazyce týkající se pro-
bíraného učiva nebo komunikativní hra na dané
téma v cizím jazyce.

Na prvním stupni ZŠ se často začíná se speci-
fickou slovní zásobou v cizím jazyce, týkající se
určitého tématu. Měli bychom ale mít na paměti,
že CLIL není pouze o výuce slovíček. Proto je
vhodné slovní zásobu dále používat např. v krát-

kých větách, otázkách a odpovědích, rýmovač-
kách, písničkách a jednoduchých rozhovorech.
Jako podpora používání cizího jazyka jsou vhod-
né plakáty s praktickými frázemi vyvěšené ve tří-
dě a nápisy v cizím jazyce.

Další formou CLILu je projektová činnost, ide-
ální pro první stupeň ZŠ. Jedná se o zapojení cizí-
ho jazyka do více různých předmětů. Je např.
probíráno téma, ke kterému probíhá řada aktivit
v různých předmětech, a tím je cizí jazyk procvi-
čován v různých kontextech, což vede k lepšímu
zapamatování si slovní zásoby a aktivnímu použí-
vání cizího jazyka.

Poté, co si učitel s žáky vyzkouší používat cizí
jazyk v rámci jazykových sprch nebo projektů, je
snadnější přejít k větší části hodiny vedené v ci-
zím jazyce. V takovém případě věnuje učitel cizí-
mu jazyku v hodině nejazykového předmětu již
např. dvacet minut.

CLIL je výhodný svou flexibilitou míry zařazení
cizího jazyka do výuky. Je zcela v kompetenci uči-
tele, kolik procent výuky nejazykového předmě-
tu bude v cizím jazyce. Toto se navíc může v kaž-
dé hodině lišit od 0 do 100 %, tedy v některých
hodinách nebude obsažen cizí jazyk vůbec a jiné
budou celé v cizím jazyce. Výuka CLIL vedená
plně v cizím jazyce má velice blízko k bilingvní vý-
uce. Liší se však již zmíněnými cíli. V každém pří-
padě se u výuky CLIL doporučuje pravidelnost. Je
logické, že když učitel zapojí cizí jazyk do výuky
jednou a pak až za měsíc, cizí jazyk nemůže být
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rozvíjen a může být naopak ve výuce překážkou.
Pravidelnost cizojazyčné výuky alespoň jeden-
krát týdně vede k automatizaci terminologie a
frází, žáci si na cizí jazyk v nejazykovém předmětu
zvyknou a postupně jim to bude připadat přiro-
zené. V rámci výzkumu na CLIL školách, které ap-
likují cizí jazyk do výuky pravidelně, vyšlo najevo,
že se zvyšují nejen jazykové kompetence žáků,
ale i zájem o samotný nejazykový předmět.
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Na základě výzkumů týkajících se bilingvní vý-
uky a výuky CLIL můžeme říci, že při správné reali-
zaci a po určité době má tento druh výuky velká
pozitiva. Žáci se zdokonalují v cizím jazyce přiro-
zeně v souvislosti s dalším předmětem, ve kte-
rém se dle většiny výzkumů nezhoršují oproti žá-
kům, kteří se učí daný předmět v češtině. Vztah
k cizímu jazyku se zlepšuje, protože nejde jen o
učení se gramatiky a celkově se na cizí jazyk necí-
lí, což odbourává obavy z chyb při používání cizí-

ho jazyka. Žáci mají větší motivaci porozumět
psanému nebo mluvenému projevu, pokud se
týká tématu, které je zajímá. Zájem žáků vzbuzu-
je také konstruktivistický způsob výuky, který bi-
lingvní výuka vyžaduje. Konstruktivismus stojí na
společném objevování, zkoumání a sdílení nápa-
dů, znalostí a zkušeností. Role učitele je přede-
vším rolí průvodce a rádce, který přispívá k rozvo-
ji myšlení a tvořivosti žáka. Konstruktivisticky
může být samozřejmě vedena jakákoliv výuka,
ale při bilingvní výuce to má ještě větší přínos,
protože žák nemá obvykle dostatečné znalosti a
dovednosti, aby mohl přejímat poznatky pouze
z učitelova výkladu.

Z jazykového hlediska získávají žáci postupně
sebevědomí při používání cizího jazyka, což jim
do budoucna dává výhodu při uplatňování se na
trhu práce. Bilingvní vzdělávání také napomáhá
orientaci v multikulturním prostředí. Znalost
dvou a více jazyků napomáhá rozvoji kognitivních
schopností a vývoji mozku.


