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Abstract 
The paper focuses on the importance of using a foreign language as a working 

language in the classroom. CLIL (integrating teaching a content language and a foreign 
language education) is one of the means how to obtain such a goal and prepare learners 
better for their future jobs. In the period 2008-2012, the National Educational Institute in 
cooperation with Constantine the University in Nitra and the Research Institute of 
Children´s Psychology and Patopsychology in Bratislava conducted the experiment on 
Pedagogical effectivity of CLIL in teaching foreign languages at primary level of education. 
Since 2013, the experiment has continued at the secondary level of education. Based on 
research results of the said experiments, the project Experimentieren auf Deutsch 
guarranted by Volkswagen–Stiftung Slovakia and Goethe Institute in Bratislava has been 
created. It focuses on active/practical and experiencial learning based in experimenting in 
Science classes where learners as young researchers can discover, describe, evaluate and 
analyse various experiments via German as a foreign language. 

Key words: primary schol, foreign languages, bilingual education, content language 
integrated learning (CLIL), active learning, experimenting in German 

 
Znalosť cudzích jazykov pri úspešnom uplatnení sa v rôznych povolaniach je 

jednou z prioritných požiadaviek zamestnávateľov. Ovládanie materinského a 
dvoch iných jazykov podporuje mobilitu nielen na slovenskom, ale aj v 
európskom vzdelávacom priestore a na trhu práce.  

V našich podmienkach sa žiaci stretávajú s prvým cudzím jazykom,  
s anglickým jazykom, na základnej škole. Prvý cudzí jazyk je povinný od 3. ročníka. 
Základná škola musí v rámci disponibilných hodín ponúknuť druhý cudzí jazyk na 
druhom stupni.  Žiaci, ktorí si na základnej škole nevybrali druhý cudzí jazyk,  sa 
ho budú učiť až na strednej škole.   

Cieľom vyučovania cudzieho jazyka  je pripraviť žiakov, aby zvládli cudzí jazyk 
ako komunikačný prostriedok v ústnej aj v písomnej forme.   

Na pracovnom trhu stále viac pozorujeme nutnosť používania cudzieho jazyka 
ako pracovného jazyka. Aby sa žiaci mohli na túto požiadavku pripraviť  už 
v školskom prostredí, je potrebné do vyučovania zaviesť nové formy a metódy. 
Jednou s foriem je aj využívanie CLIL-u. 
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CLIL (= Content and Language Integrated Learning, tj. obsahovo a jazykovo 
integrované učenie sa) spája učenie sa obsahu nejazykového predmetu s učením 
sa jazyka. Nakoľko žiaci využívajú cudzí alebo menšinový (na Slovensku napr. 
maďarský, nemecký, rómsky...)  jazyk priamo na nejazykovom predmete, 
napríklad na matematike, prírodovede alebo biológii, či geografii,  vnímajú ho ako 
prirodzený prostriedok na získavanie informácií, na komunikáciu v rámci určitej 
odbornej problematiky. Jazyk sa stáva prostriedkom pre učenie sa vzdelávacieho 
obsahu a ten sa naopak stáva zdrojom pre učenie sa  jazyka. Žiaci  sú lepšie 
motivovaní  a jazyk  používajú v prirodzených situáciách, pri riešení konkrétnych 
úloh v rámci daného predmetu.   

Vyučovanie s CLIL sa často nesprávne interpretuje ako vyučovanie 
nejazykového predmetu v cudzom jazyku,  to je však bilingválne vzdelávanie. 
Predpokladom bilingválneho vzdelávania je znalosť druhého vyučovacieho 
jazyka, nakoľko bilingválne vzdelávanie na Slovensku je vyučovanie odborného 
predmetu v druhom vyučovacom jazyku. Cieľom bilingválneho vzdelávania je 
sprostredkovanie odbornej kompetencie.  

Cieľom CLIL je sprostredkovať odbornú kompetenciu, ale priebežne rozvíjať 
aj jazykovú kompetenciu. Dôležitým cieľom je aj vybudovať u žiakov stratégie 
učenia sa, učebné a pracovné techniky, aby žiaci porozumeli obsahu učebnej 
látky, lebo daný cudzí jazyk ovládajú  na rôznych úrovniach.  
CLIL sa nesmie chápať ako vyučovanie cudzieho jazyka, ktoré prebieha na 
hodinách odborného predmetu. Ciele sú dané predovšetkým predmetom.  
Z  predmetových cieľov si učiteľ stanoví jazykové ciele.  

Z metodologického hľadiska je medzi vyučovaním cudzieho jazyka a 
vyučovaním nejazykových, odborných predmetov v cudzom jazyku zásadný 
rozdiel. Vyučovanie cudzieho jazyka je zamerané na precvičovanie počúvania a 
čítania s porozumením, ústneho a písomného prejavu, aby žiaci vedeli používať 
cudzí jazyk v bežnej komunikácii. Na vyučovaní nejazykového predmetu sú tieto 
prostriedkom k získavaniu a prezentovaniu nových informácií, ktoré súvisia 
s obsahom daného predmetu. 

V CLIL - didaktike síce cudzí jazyk nie je stredobodom vyučovania, ale 
nepriamo predstavuje didaktický základ. Dôležitú úlohu pritom zohráva 
uvedomovanie si jazykových princípov. Žiaci by mali aktívne ovládať 
frekventované terminologické pojmy, ktoré sú potrebné na riešenie úloh 
a rozvíjať pritom jazykové funkcie, ktoré zohrávajú na hodine daného 
nejazykového predmetu centrálnu úlohu.  
 
 
 



LLCE2015           Conference Proceedings 
Nitra, 14 –16 May 2015                ISBN 978-80-971580-6-4 
 

117 

 

 
CLIL 

 

 
Vyučovanie  CJ 

Stredobodom nie je cudzí jazyk, ale 

konkrétna téma/problematika 

z daného predmetu.  Cudzí jazyk je 

prostriedkom na získavanie a na 

sprostredkovanie nových informácií. 

 

Stredobodom je cudzí jazyk. 

Vyučovanie je zamerané na 

precvičovanie čítania a počúvania 

s porozumením,  ústneho  

a písomného prejavu. 

Rozvíjanie komunikačnej 

kompetencie a pridaná hodnota je 

špecifická slovná zásoba z odbornej 

témy , t.j.  slovná zásoba, ktorá je 

potrebná pri porozumení práve 

preberanej učebnej látky 

z nejazykového predmetu alebo pri 

riešení nejakého problému. 

 

Rozvíjanie komunikačnej 

kompetencie. 

autentickejšia interakcia – prirodzené 

situácie 

zážitkové učenie sa  

 

Navodené situácie 

zážitkové učenie sa 

Zamerané na získavanie informácií 

z daného odborného predmetu 

a pritom sa cielene precvičujú 

gramatické javy a slovnú zásobu,  

ktorá je potrebná na porozumenie 

a zvládnutie danej odbornej témy.  

 

Žiaci precvičujú slovnú zásobu, 

gramatiku, a kompetencie, ktoré 

možno niekedy neskôr aj použijú.  

Tabuľka 1: Rozdiel medzi CLIL a vyučovaním cudzieho jazyka. 
 

Činnosti žiakov na hodinách nejazykových predmetov sú zamerané  na 
osvojovaní nových vedomostí,  t.j. dopracúvanie sa k potrebným informáciám 
riešením problémových situácií. V činnostnej aktivite žiaci zjednocujú teóriu 
a prax, poznávajú a prežívajú hodnoty,  čo vedie k trvácnejším vedomostiam.  
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Prínos v činnostnom prístupe je napr., že vyučovanie umožňuje žiakom 
rôznorodú aktivitu. Na určitej časti hodiny (odporúča sa 5% - 50%)  sa využíva 
cudzí jazyk ako pracovný jazyk. Aby všetci žiaci zvládli aj tú časť hodiny, ktorá je 
v cudzom jazyku  je potrebné poskytnúť im jazykovú podporu, ktorá podporí 
u žiakov motiváciu, radosť z učenia sa, z úspechu a pozitívny vzťah nielen 
k obsahu učiva, cudziemu jazyku, ale aj k učeniu sa.  

Wolff poukázal už v roku 2009 vo svojom príspevku Zur Entwicklung von 
Curricula für den bilingualen Sachfachunterricht na základné jazykové funkcie pre 
odborné predmety a pomenoval nasledovne:   
1. opísať (identifikovať, definovať, klasifikovať),  
2. vysvetliť (redukovať),  
3. hodnotiť (argumentovať, dokázať),  
4. vyvodiť závery (vysvetliť) .  

 
Zároveň zdôraznil dôležitosť sprostredkovať na CLIL hodinách stratégie 

učenia sa, učebné a pracovné techniky,  aby sa žiaci napríklad naučili pracovať 
s odbornými textami v cudzom jazyku.   

Na Slovensku je už veľa základných škôl, ktorí integrujú cudzí jazyk do 
rôznych predmetov, na 1. stupni na matematike, prírodovede, ale aj na 
náboženskej, hudobnej, telesnej alebo výtvarnej výchove. Najproblematickejšie 
pre učiteľov sa javia predmety matematika a prírodoveda.  Na druhom stupni, 
podľa podmienok škôl, sa cudzí jazyk využíva napríklad na biológii, fyzike, 
chémii, dejepisu alebo geografii. 

Najväčším problémom na Slovensku okrem nedostatku kvalifikovaných 
učiteľov je aj nedostatok vhodných pracovných materiálov práve s potrebnou 
jazykovou pomôckou pre žiakov. Pracovné listy, ktoré sú zo zahraničia,  nie sú 
v súlade s platným Štátnym vzdelávacím programom (Pokrivčáková, 2014).  

Učitelia si sami pripravujú potrebné materiály  pre svoje CLIL hodiny, čo 
samozrejme je veľmi náročné na čas. A práve uvedený dôvod viedol autorov 
k tomu, aby pripravili pracovné listy pre žiakov 3.-4. ročníka. Rozhodli sa  pre 
experimenty, lebo práve pri experimentovaní je možné najviac spojiť 
predmetový a jazykový cieľ ako aj činnostný prístup či riešenie problémov.  

Na CLIL hodinách – experimentovanie - sú žiaci aktérmi, sami objavujú, 
rôznymi experimentmi dokazujú teórie a vyvodzujú závery. A pritom využívajú 
nemecký jazyk. Nemecký jazyk nie je pre nich cudzím jazykom, ale stáva sa  
z neho pracovný.  Žiaci ho využívajú na vyjadrenie svojich hypotéz alebo na 
vyhodnotenie výsledkov experimentovania.  
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Projekt Experimentovanie po nemecky (Experimentieren auf Deutsch) vznikol  
v roku 2015. Cieľom je vypracovať 20 modulov k rôznym témam zo Štátneho 
vzdelávacie programu ako napríklad voda, magnetizmus, príroda, vzduch. 

Žiaci majú svoj preukaz vedcov, kde si postupne zaznamenajú všetky pokusy, 
sumarizujú výsledky a hodnotia.   

Pracovné listy pre žiakov plnia dvojaké ciele: 1. predmetový cieľ – žiaci 
stanovujú hypotézy,  pomocou experimentov hypotézy potvrdzujú, objavujú 
súvislosti a vyvodzujú závery a druhým cieľom je poskytnúť žiakom jazykovú 
podporu.  Žiaci dokážu pomocou vizualizácie, redukcie textu a jazykovej podpory 
opísať v nemeckom jazyku svoje hypotézy aj svoje výsledky z experimentov 
a vyvodiť závery. Na upevnenie potrebnej slovnej zásoby sú vypracované extra 
pracovné listy na slovnú zásobu. 

V závere by som chcela zdôrazniť motto, ktorým sa pri uplatňovaní metodiky 
CLIL a experimentovaní po nemecky riadime: CLIL motivuje žiakov k skutočnej 
komunikácii, ktorá je potrebná pre ich praktický život mimo školy (Pokrivčáková, 
2014). 
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Résumé 
Cieľom príspevku je poukázať na dôležitosť cudzieho jazyka ako pracovného 

jazyka. K dosiahnutiu cieľa je možné využiť práve integráciu cudzieho jazyka  
a obsahu v rámci nejazykového predmetu a tým žiaka lepšie pripraviť na budúci 
trh práce. Aby sa tento cieľ mohol splniť, je potrebné malými krokmi pripravovať 
žiakov už od prvého stupňa.   

Štátny pedagogický ústav Bratislava v spolupráci s Pedagogickou fakultou 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Výskumným ústavom detskej 
psychológie a patopsychológie v Bratislave realizoval v rokoch 2008 – 2012 
experimentálne overovanie Didaktická efektívnosť metódy CLIL na prvom stupni 
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základnej školy vo vyučovaní cudzích jazykov na 20 základných školách. Na 7 
základných školách na Slovensku sa do predmetov matematika a prírodoveda 
integroval nemecký jazyk a na 13 základných školách anglický jazyk. Od roku 
2013 experimentálne overovanie pokračuje aj na druhom stupni základnej školy.  
Na základe skúseností z experimentálneho overovania na prvom stupni sa pod 
záštitou Volkswagen – Stiftung Slovakia a Goethe Inštitút v Bratislave vytvoril 
projekt Experimentieren auf Deutsch. Experimentovanie na hodinách prírodovedy 
je pre malých vedcov a vedkyne jedna z foriem, kde môžu objavovať, opisovať,  
hodnotiť, vyvodiť závery a prežívať celé experimentovanie. 

Kľúčové slová: základná škola, cudzie jazyky, bilingválne vzdelávanie, 
obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL), činnostný prístup, 
experimentovanie po nemecky 
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