TŘÍDY ZŠ KVĚTŇÁK S VÝUKOU ANGLICKÉHO JAZYKA METODOU
CLIL – 1. stupeň
Informace o programu
V ZŠ Květňák otevíráme další třídu s výukou AJ metodou CLIL. Metoda CLIL
umožňuje nenásilné začlenění AJ do vyučovaných předmětů. Ve výuce se děti
současně zábavnou formou seznamují i s čtením a psaním anglických hlásek a slov.
V dalších ročnících jejich prostřednictvím, a díky získaným zkušenostem, sestavují
základy anglické gramatiky. Každý týden proběhne 6 vyučovacích hodin vedených
v AJ. Celá výuka je uskutečňována v souladu s RVP.
Výuka AJ metodou CLIL
CLIL (= Content and Language Integrated Learning) je obsahově a jazykově
integrované vyučování. CLIL má za cíl rozvíjet učební strategie a podněcovat
kritické myšlení žáků, rozvíjet jejich kreativitu a zvyšovat motivaci. Je založen
na známém předpokladu, že cizí jazyky se lépe učí na základě reálného konkrétního
obsahu, který je cizím jazykem zprostředkován, a ne pouhým zaměřením na jazyk
samotný – jeho struktury a formy, jak se to mnohdy děje v rámci jazykové výuky.
V podstatě se jedná o výuku nejazykového předmětu s využitím cizího jazyka jako
prostředku komunikace a pro sdílení vzdělávacího obsahu. Od první třídy se děti učí
zorientovat se a porozumět. Nejsou zde kladeny nároky na zvládnutí AJ před
nástupem do školy. Každý žák může být na jiném stupni znalosti AJ. Výuka
metodou CLIL vychází z předpokladu, že průměrné dítě se v reálném světě setká
spíše s nerodilým mluvčím, tudíž není kladen důraz na perfektní zvládnutí
gramatiky, ale na dorozumění se.
Hodiny (tzv.Activities) jsou vedeny formou projektu, v prvním ročníku zahrnují
předměty M, ČaS, Vv, Hv. Ve druhém pak M, 2xVv, Hv. Témata jednotlivých bloků
navazují na látku probíranou v českém jazyce a Člověk a jeho Svět (Prvouka).
Pohled do historie CLIL
Pojem CLIL byl ustanoven v roce 1994 a poprvé byl použit roku 1996 v UNICOMu,
finské univerzitě v Jyväskylä, a v rámci Evropského programu pro vzdělávání
v Holandsku. CLIL byl určen k popsání výukových metod, ve kterých se odborné
předměty vyučují v cizím jazyce a v nichž výuka daného vzdělávacího obsahu
probíhá simultánně s výukou cizího jazyka. Později byl CLIL rozšířen o výuku
prostřednictvím jakéhokoliv jazyka, který není prvním či mateřským jazykem
(Eurydice, 2005).
Mnozí autoři označují CLIL jako „zastřešující termín“ (Mehisto, Marsh, Frigols 2008),
který zahrnuje celou řadu různých přístupů v různých vzdělávacích kontextech, které
budou popsány dále.
Tvůrci pojmu CLIL věřili, že se jedná o inovativní přístup ke vzdělávání a že bude
mít dlouhodobě vliv na kvalitu vzdělávání. V roce 1995 byla Evropskou komisí přijata

Bílá kniha vzdělávání, která zdůrazňuje plurilingvní vzdělávání v Evropě. Zde se
odborníci shodli na tom, že CLIL může sehrát v této snaze důležitou úlohu.
V té době se především zdůrazňovaly výhody CLILu pro rozvoj cizích jazyků. Dnes
již víme, že přináší nezanedbatelné výhody a inovace i do výuky nejazykových
předmětů, především v kontextech tradičního, někdy poněkud zastaralého
vzdělávacího systému.
Vyhranění pojmu CLIL, respektive charakter výuky, kterou CLIL označuje, se dále
proměňoval vprůběhu 90. let minulého století až do současnosti, kdy se stává
specifickým typem výuky integrujícím postupy didaktiky cizího jazyka a didaktiky
nejazykového vyučovacího předmětu. Jeho charakteristickým rysem je užití mnoha
organizačních forem a metod práce, při nichž jsou využity různé výukové strategie.
(část textu čerpána z http://www.nuv.cz/uploads/Publikace/CLIL_ve_vyuce.pdf )
Hodiny AJ v 1. ročníku s výukou metodou CLIL na ZŠ Květňák
● 6 hodin týdně vedeno v anglickém jazyce
● 2 x2 hodiny projektové vyučování metodou CLIL (předmět Activities)
● Activities – předmět v anglickém jazyce vedený ve dvouhodinových blocích
formou projektů. Zahrnuje předměty M, ČaS, Hv, Vv/PcČ
● 2 x 1 hodina výuka gramotnosti v AJ
● 2 hodiny týdně vedené současně s rodilým mluvčím v hodinách Activites
● párová výuka (2 vyučující) v hodinách Activities
● Předměty vedené v českém jazyce: ČJ, M, Vv/PcČ, Čas, Tv
● výuka čtení s psaní v českém jazyce genetickou metodou, která navazuje a výuku
gramotnosti v AJ
FAQ
Jak probíhá zápis do třídy s výukou AJ metodou CLIL?
Zápis je veden formou 15-20min rozhovoru a krátkých didaktických her. U zápisu
jsou s dítětem přítomni rodiče a 2 vyučující. Cílem pohovoru je posoudit předpoklady
dítěte pro jazykové studium a práci s jazykem. Obsah rozhovoru vychází
z očekávaných výstupů z MŠ.
Budou mít u zápisu přednost děti z bilingvních rodin nebo ze školek
s rozšířenou výukou jazyků?
Musí už děti ovládat nějaký stupeň AJ?
Ne. Není podmínkou, aby se dítě již v předškolním období aktivně zabývalo
anglickým jazykem.
Je možné, že oproti dětem z bilingvních rodin budou mít v angličtině pomalejší
začátek, ale výuka metodou CLIL s tímto faktem počítá. Postupem času se děti
v anglickém prostředí zorientují dle svých individuálních dispozic.
Kolik dětí bude přijato do třídy s rozšířenou výukou AJ?
Počítáme s 26 dětmi do každé třídy.

Je výuka s rozšířenou výukou AJ nějak zpoplatněna?
Rodiče pololetně přispívají na výuku s rodilým mluvčím, která probíhá 2h/týden.
Může dítě přestoupit do běžné výuky, pokud usoudím, že mu nevyhovuje?
Ano, ale doporučujeme si volbu programu řádně promyslet. Dítě přece jen naváže
ve třídě vztahy a zvykne si na určité sociální vazby a především na přístup
konkrétního učitele, v tomto ohledu může být přechod pro dítě náročný.
Bude dítě schopné navázat na výuku, bude-li z nějakého důvodu přeloženo
do běžného či jiného programu?
Ano, program není obsahově odlišný, aby se dítě nezorientovalo.
Do kterého ročníku bude výuka vedena metodou CLIL?
Počítáme s rozšířenou výukou angličtiny metodou CLIL do 9. ročníku. Od loňského
roku je současně metodou CLIL vedeno i několik předmětů v 6. a 7. ročníku.
Bude v bilingvní třídě předmět matematika veden metodou Hejného?
Ne striktně. Ale učitelé využívají různých metod k práci s dětmi, podle toho,
co usoudí za nejvhodnější, proto se mohou objevit i metody Hejného.
Kolik pedagogů se podílí na výuce?
Ve třídě během týdenní výuky působí 2 pedagogové a 1 rodilý mluvčí. Hodiny
v českém jazyce vede 1 pedagog, hodiny AJ probíhají formou párové (tandemové)
výuky. Rodilý mluvčí působí v hodinách AJ 2 hodiny týdně současně s oběma
českými pedagogy.
Kde bude umístěna další 1. třída s rozšířenou výukou jazyků?
Za účelem možnosti mezi ročníkové spolupráce v programu CLIL bude i tato třída
umístěna na budově Květňák II (Schulhoffova 844).
Plán výuky:
Předměty vyučované v ČJ: Český jazyk (Genetická metoda čtení)
Matematika
Člověk a jeho svět
Tělesná výchova
Předměty vyučované v AJ:

Anglický jazyk
Activities

Co je předmět 
Activities?
● veden v AJ
● využívá metod projektového vyučování

● spolupráce s rodilým mluvčím
● obsahuje předměty: Hudební výchova
Výtvarná výchova
Matematika
Člověk a jeho svět
● navazuje na témata probíraná v předmětech vedených v českém jazyce
Obsah předmětu Anglický jazyk:
● obsah dle vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace – Cizí jazyk
daný RVP
● zaměření na porozumění a výuku čtení a psaní v AJ
● postupné vyvozování základních gramatických jevů
● ve výuce je využívána metoda Jolly Phonics - výuka správné výslovnosti 42
zvuků anglického jazyka a jejich následné spojení do slov jak v psaném,
tak v mluveném projevu

