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ÚVOD 

Bilingválne vyučovanie na Slovensku vyvoláva rôzne predstavy. V posledných troch-
štyroch desaťročiach bolo bilingválne vyučovanie na Slovensku zabezpečované 
takmer výlučne bilingválnymi gymnáziami; nedávno sa pridalo zopár stredných škôl 
z radov obchodných akadémií a iných odborných škôl. V ponímaní bilingválnych 
gymnázií bilingválne vyučovanie znamená, že aspoň tri vyučovacie predmety sú 
vyučované výlučne v cieľovom cudzom jazyku (Pokrivčáková, 2013). Takéto 
vyučovanie kladie na žiakov vysoké nároky, preto na bilingválnych gymnáziách 
študujú spravidla tí najšikovnejší. Napriek tomu je im zvyčajne poskytnutý tzv. 
prípravný ročník, kedy majú posilnené vyučovanie cudzieho jazyka, aby sa 
adaptovali na požiadavky bilingválneho štúdia.  

Približne pred desiatimi rokmi sa však veľmi populárnou stala metóda CLIL (Content 
and Language Integrated Learning), teda Integrované vyučovanie odborných 
predmetov a cudzích jazykov, prostredníctvom ktorej dnes už niekoľko desiatok 
základných škôl poskytuje bilingválne vyučovanie v trochu inej podobe. V zmysle 
CLIL je bilingválnym vyučovaním také vyučovanie, v ktorom sa na vyučovanie 
používa materinský i cieľový jazyk, dokonca vyučovanie v cieľovom jazyku by nemalo 
prekročiť polovicu vyučovacieho času. Vedenie škôl tak nie je obmedzené 
zamestnávaním iba takých učiteľov, ktorí majú vynikajúce spôsobilosti v cudzích 
jazykoch. CLIL vyučovanie je svojou flexibilnosťou dostupné intaktným žiakom, a aj 
žiakom so špeciálnymi edukačnými potrebami, a tiež je predpoklad, že CLIL 
vyučovanie neohrozuje osvojovanie primeranej odbornej terminológie 
v materinskom jazyku (ibid).  

Napriek uvedeným pozitívam metódy CLIL žiaci, učitelia i rodičia stále čelia mnohým 
výzvam. Z pohľadu učiteľov matematiky je pociťovaná potreba výskumu, ktorý by 
napomohol k zodpovedaniu otázky, ako možno čo najlepšie v rámci CLIL vyučovania 
zabezpečovať primeraný dôraz na rozvoj matematickej gramotnosti v bilingválnom 
prostredí tak, aby rozvoj jazykových kompetencií nevznikal na úkor matematickej 
gramotnosti. Uvedená otázka je hlavnou motiváciou k pedagogickému výskumu, 
ktorého realizáciu a výsledky predstavujeme v tejto publikácii. 

Teoretické východiská sústreďujeme okolo dvoch kľúčových oblastí. Prvou z nich je 
samotná metóda CLIL, jej hlavné princípy, nedostatky aktuálneho výskumu 
o metóde CLIL a faktory podmieňujúce úspešnosť metódy CLIL. Druhou kľúčovou 
oblasťou teoretických východísk je vzťah medzi matematikou, vyučovaním 
matematiky a jazykom. V tejto časti predstavujeme akademický jazyk matematiky, 
t. j. jazyk matematiky ako vedy, ktorej vybrané poznatky si majú žiaci osvojiť 
v školskom vyučovaní. Následne sústredíme pozornosť na matematický diskurz 
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v edukačnom prostredí, nakoľko učenie sa žiakov v školskom prostredí chápeme ako 
sociálnu činnosť, bilingvistu vnímame ako produkt špecifickej ľudskej komunity, 
a metóda CLIL kladie dôraz na interpersonálnu komunikáciu o vzdelávacom obsahu. 
Na základe uvedeného pristupujeme ku skúmaniu bilingválneho CLIL vyučovania 
matematiky ako ku skúmaniu matematickej komunikácie žiakov a učiteľa počas 
vyučovania. 

Kľúčovým prvkom v CLIL vzdelávaní matematiky je učiteľ. Jeho osobnosť, 
kompetencie a vybrané úlohy popisujeme v piatej kapitole. Šiesta kapitola obsahuje 
ukážky úloh vybraných z nami navrhnutých pracovných listov a učebných materiálov 
pre slovensko-anglické CLIL vyučovanie matematiky. 

V siedmej a ôsmej kapitole je opísaná realizácia pedagogického výskumu. 
V kapitolách najskôr podrobne charakterizujeme žiakov a školské triedy, ktoré sa 
zúčastnili výskumných hodín, pričom kladieme dôraz na rozdielnosť v ich úrovni 
skúseností s bilingválnym vyučovaním matematiky a vo všeobecnosti. Následne 
uvádzame kvalitatívnu analýzu matematického diskurzu vzniknutého v slovensko-
anglickom CLIL vyučovaní matematiky. Analýze sme podrobili verbálne prepisy 
zvukových záznamov vybraných vyučovacích hodín, počas ktorých boli pilotne 
vyskúšané nami navrhnuté CLIL učebné materiály. Na základe zistení vyplývajúcich 
z kvalitatívnej analýzy slovných prepisov audiozáznamov výskumných hodín a zo 
skúseností nadobudnutých počas pilotného overovania navrhnutých učebných 
materiálov formulujeme niekoľko odporúčaní pre prax, ktoré sú zhrnuté v deviatej 
kapitole. 
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1 SÚČASNÝ STAV RIEŠENEJ PROBLEMATIKY 

1.1 CLIL a viacjazyčné vyučovanie matematiky v zahraničí 

Ako je to aj v prípade iných vyučovacích prístupov, ktoré sú označované rôznymi 
názvami a preslávili sa v podobe tajuplných akronymov, rovnako CLIL v zahraničí 
púta pozornosť pedagógov a výskumníkov variabilnou mierou. Už v roku 1995 
odporučili orgány EÚ prístup CLIL ako najvhodnejší metodologický prístup pre 
vyučovanie cudzích jazykov a rozvoj tzv. európskeho plurilingvizmu (COM(95); 
COM(2003)). Odvtedy sa CLIL stal veľmi populárnym, ale aj diskutovaným. 

Jedným z prvých medzinárodných projektov v danej problematike bol projekt 
s názvom TIE-CLIL – Translanguage in Europe – Content and Language Integrated 
Learning  (1998-2001). Zapojených bolo sedem európskych krajín, konkrétne 
Taliansko, Rakúsko, Fínsko, Francúzsko, Česká republika, Španielsko a Spojené 
kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. Cieľom projektu bolo podporiť 
plurilingvizmus prostredníctvom vytvárania programov kontinuálneho vzdelávania 
o metóde CLIL pre učiteľov jazykových i nejazykových predmetov. Z dostupných 
zdrojov nie je možné určiť, aké postavenie v projekte alebo v programoch 
kontinuálneho vzdelávania malo vyučovanie matematiky.  

V roku 2005 sieť EURYDICE, ktorej cieľom je podporovať a uľahčovať európsku 
spoluprácu v oblasti celoživotného vzdelávania zhromažďovaním a poskytovaním 
informácií o vzdelávacích systémoch v členských krajinách EÚ a ďalších nečlenských 
spolupracujúcich krajinách, publikovala štúdiu s názvom CLIL at School in Europe. 
V prvej z piatich kapitol štúdia sumarizuje pozíciu metódy CLIL vo vzdelávacích 
systémoch jednotlivých krajín. V tom období už bola metóda CLIL rozšírená takmer 
po celej EÚ, s výnimkou Islandu, Dánska, Lichtenštajnska, Portugalska, Grécka a 
Cypru. Aj na Slovensku už bola metóda CLIL využívaná na bežných školách v rámci 
rôznych pilotných projektov, ale aj bez projektovej afiliácie (Baïdakm Mínguez & 
Oberheidt, 2005, s. 13). 

Ďalším medzinárodným projektom v tejto oblasti bol projekt CLIL Cascade Network  
riešený v období 2007-2010 v spolupráci 14 krajín: Fínsko, Holandsko, Belgicko, 
Estónsko, Spojené kráľovstvo, Írsko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, 
Rakúsko, Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko. Zámerom tohto projektu bolo vytvoriť 
európsku platformu pre vzdelávanie učiteľov v CLIL problematike, ako aj fórum pre 
zdieľanie praktických skúseností z jednotlivých krajín na úrovni triedno-hodinovej 
implementácie, ale i z hľadiska organizácie CLIL vyučovania na školách, prípadne 
v národných školských sústavách. Opäť však nie je možné na základe dostupných 
zdrojov charakterizovať postavenie vyučovania matematiky v uvedenom projekte.  
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Jedným z nedávno riešených medzinárodných projektov v tejto oblasti bol projekt 
CLIL4U (2013-2016; spolupráca krajín Dánsko, Švajčiarsko, Taliansko, Španielsko, 
Malta, Cyprus). Dovoľujeme si označiť tento projekt za najúspešnejší spomedzi 
vymenovaných. Výstupom projektu je plne funkčná on-line databáza  hotových 
učebných materiálov, ktoré môžu učitelia základných i stredných (dokonca i 
odborných) škôl bezplatne využívať – pravda, ak si nájdu materiály v požadovanom 
jazyku. Aktuálne sú zverejnené materiály v anglickom, dánskom, talianskom, 
španielskom, gréckom a maltézskom jazyku. Riešiteľský kolektív ochotne 
s verejnosťou zdieľa aj množstvo inšpiratívnych videozáznamov z CLIL hodín, ktoré 
boli realizované počas riešenia projektu. Riešitelia projektu navyše pre záujemcov 
sprístupnili aj on-line bezplatné kurzy  o metóde CLIL, ktoré považujeme za vyvážené 
z hľadiska teórie a praxe. Napriek tomu, že riešenie projektu je oficiálne ukončené, 
internetová stránka je naďalej „živá“, dokonca môžu záujemcovia zdarma odoberať 
tzv. online newsletter. Môžu sa z neho dozvedieť napr. o blížiacich sa konferenciách 
o metóde CLIL, ktoré sa zdajú byť stále viac a viac prakticky orientované. Posledný 
newsletter z júna 2017 informuje o novej, širšej databáze CLIL učebných materiálov, 
tzv. Clilstore, ktorá vznikla ako výstup ďalšieho projektu – riešeného súbežne 
s projektom CLIL4U – teraz pod názvom TOOLS (2012-2014). Za veľmi pozitívne 
považujeme predovšetkým to, že projekty CLIL4U a TOOLS v porovnaní so svojimi 
„predchodcami“ už kladú vyvážený dôraz na jazykové a nejazykové vzdelávacie ciele. 
Dôkazom je aj množstvo CLIL vyučovacích materiálov v spomenutých databázach, 
ktoré sa zameriavajú na konkrétne školské predmety a neskrývajú sa za obľúbenou 
nálepkou interdisciplinárnosti. Pre ilustráciu sme zisťovali, aký podiel v staršej 
i novšej databáze tvoria CLIL materiály vhodné na vyučovanie matematiky. 
Vzhľadom na niekoľkonásobné opakovanie sa tých istých materiálov v rôznych 
jazykoch, za základný objem považujeme materiály v anglickom jazyku. V pôvodnej 
databáze (1410 jednotiek) zo 719 materiálov v angličtine je 57 zameraných na 
matematický vzdelávací obsah (cca 8%). V databáze Clilstore (3376 jednotiek) z 2161 
materiálov v angličtine je 184 zameraných na matematický vzdelávací obsah, teda 
opäť cca 8% (Pozn.: Vo filtri Text or Summary je treba uviesť heslo math, ktoré 
zahŕňa aj jednotky nájdené pod heslami maths či mathematics.) 

Okrem medzinárodných projektov zameraných na CLIL nás zaujali aj niektoré 
národné projekty v zahraničí, ktoré sa v názve neupriamujú priamo na metódu CLIL, 
no vo svojej podstate skúmajú vplyv osvojovania si jazyka na rozvoj matematických 
vedomostí žiakov. Spomedzi nich sme zhodou okolností najviac informácií získali 
o takom projekte, ktorý sa navyše zameriava na multilingválne vyučovanie 
matematiky. Jedná sa o projekt MuM-Multi – Fostering Languages in multilingual 
mathematics classrooms – (pôvodný nemecký názov: Sprachförderung im 
Mathematikunterricht unter Berücksichtigung der Mehrsprachigkeit) realizovaný 



11 

 

od októbra 2014 do októbra 2017 ako spoločný projekt Prof. Dr. Susanne Prediger 
z Technickej univerzity v Dortmunde (Fakulta matematiky) a Prof. Dr. Angeliky 
Redder z Hamburskej univerzity (Ústav germanistiky) s podporou nemeckého 
ministerstva školstva a výskumu (Bundesministerium für Bildung und Forschung). 
Cieľom projektu bolo skúmať, ako možno čo najlepšie podporovať multilingválnych 
žiakov v matematickom vzdelávaní. Riešiteľský kolektív sa zaoberal otázkou 
odborného a jazykového porozumenia vzdelávacieho obsahu žiakmi, pričom 
multilingválny pôvod žiakov ponímali ako prínos žiakov pre ich vlastné učenie sa. 

V celosvetovom meradle sa priamo matematickému vzdelávaniu vo vzťahu 
k jazykovej diverzite (zahŕňajúc bilingválne resp. multilingválne edukačné 
prostredie, vrátane prostredia, v ktorom jazyk vyučovania je druhým jazykom, 
cudzím jazykom či aditívnym jazykom žiakov, aj CLIL vyučovanie ) venovala štúdia 
Medzinárodnej komisie pre matematické vyučovanie ICMI (International 
Commission on Mathematical Instruction), ktorá prebiehala počnúc zverejnením 
výzvy na účasť v roku 2008 a zavŕšená bola medzinárodnou konferenciou ICMI Study 
21 Conference v brazílskej metropole São Paulo v roku 2011. Výstupom štúdie je 
publikácia Mathematics Education and Language Diversity; the 21st ICMI Study 
(Barwell et al, 2016), ktorej členovia autorského kolektívu pochádzajú z 23 krajín 
celého sveta. Zo starého kontinentu sa zapojilo Spojené kráľovstvo, Francúzsko, 
Nemecko, Švajčiarsko, Španielsko, Švédsko, Dánsko a Belgicko. Publikácia 
prezentuje zistenia i nové, dosiaľ nezodpovedané otázky výskumníkov z rôznych 
kútov sveta v oblasti matematických aspektov matematického vzdelávania 
v multilingválnom kontexte (zameriavanie sa na konkrétny obsah matematického 
vzdelávania na konkrétnom stupni vzdelávania), v oblasti psycholingvistických, 
sociolingvistických a diskurzívnych aspektov, ale aj z hľadiska politického 
a kultúrneho. 

1.2 CLIL a viacjazyčné vyučovanie matematiky na Slovensku 

Pre ďalšie zvýraznenie potreby venovať sa výskumu bilingválneho vyučovania 
matematiky a vyučovania prostredníctvom prístupu CLIL vo vzdelávaní sa zdá byť 
samozrejmé očakávanie, že výskumník prinajmenšom predloží dôkazy o tom, ako 
veľmi je takéto vyučovanie rozšírené na danom území. Na prvý pohľad sa takáto 
úloha zdá byť pomerne jednoduchá, opak je však pravdou. Centrum vedecko-
technických informácií Slovenskej republiky (CVTI) ponúka na svojej internetovej 
stránke nástroj  na vytvorenie zoznamu škôl podľa vybraných kritérií, teda by nemalo 
byť zložité vyhľadať si všetky školy, ktoré poskytujú bilingválne vyučovanie alebo 
vyučovanie v inom ako štátnom jazyku či v jazyku oficiálnych menšín žijúcich na 
území Slovenska (školám zabezpečujúcim vyučovanie v jazyku menšín sa v ďalšom 
výskume nebudeme venovať). Zoznam trinástich takýchto základných škôl získaných 
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práve pomocou nástroja CVTI uvádzame v tab. 1 . Zvláštnosťou je, že CVTI rozlišuje 
v kategórii vyučovací jazyk napr. školy, na ktorých prebieha vyučovanie v nemeckom 
jazyku, v slovenskom a nemeckom jazyku, a ešte v slovenskom a nemeckom jazyku 
bilingválne. Čitateľ sa môže domnievať, že v predchádzajúcej vete je nejaký preklep, 
no po nahliadnutí do funkcií uvedeného nástroja zistí, že sa o žiadnu syntaktickú 
chybu nejedná. Ďalšou komplikáciou pri zisťovaní počtu a rozmiestnenia základných 
škôl, ktoré poskytujú na Slovensku bilingválne vyučovanie alebo vyučovanie v inom 
ako štátnom jazyku či v jazyku menšín, je nedostupnosť informácií o tom, aké 
vyučovacie prístupy sú na týchto školách implementované. 

Tab. 1 Zoznam bilingválnych ZŠ podľa CVTI zo dňa 06.04.2018 

Názov školy Vyučovací jazyk Mesto 

Súkromná základná škola EISB SJ + AJ, bil. Bratislava 
Súkromná základná škola BESST SJ + AJ, bil. Trnava 
Súkromná spojená škola British International School Bratislava; 
org. zložka: Základná škola s materskou školou 

AJ Bratislava 

Súkromná medzinárodná škola kvality AJ Bratislava 
Súkromná základná škola Galileo School AJ Bratislava 
Spojená škola - Primary Years Program AJ Bratislava 
Základná škola – Grundschule SJ + NJ Kežmarok 
Spojená škola s organizačnými zložkami Základná škola s MŠ - 
Grundschule mit Kindergarten a Základná umelecká škola 

SJ + NJ Nitrianske 
Pravno 

Súkromná základná škola nemecko-slovenská NJ Bratislava 
Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kindergarten NJ Chmeľnica 
Súkromná základná škola francúzsko-slovenská s medzinárodným 
programom 

SJ + FJ, bil. Bratislava 

Súkromná bulharská základná škola B Bratislava 
Súkromná základná škola, Частная основная школа SJ + RJ, bil. Bratislava 

 

Treťou komplikáciou je, že mnohé školy, na ktorých existujú bilingválne triedy 
(v mnohých z nich sa používa CLIL), sú v záznamoch MŠVVaŠ SR evidované ako školy 
s vyučovacím jazykom slovenským, keďže nie všetky triedy týchto škôl sú bilingválne. 
Ak už aj iným spôsobom „vypátrame“ základné školy, ktoré poskytujú nejakú formu 
bilingválneho vzdelávania, ďalšou výzvou je zistiť, či dané školy poskytujú bilingválne 
vzdelávanie v primárnom aj nižšom strednom stupni a či je na týchto školách 
bilingválne vyučovaná aj matematika. 

Iným zdrojom informácií o základných školách, na ktorých sa pre účely bilingválneho 
vzdelávania používa prístup CLIL, sú projekty ŠPÚ. V rokoch 2008-2012 prebiehal 
projekt experimentálneho overovania Didaktická efektívnosť metódy CLIL na prvom 
stupni základnej školy vo vyučovaní cudzích jazykov, do ktorého sa pôvodne zapojilo 
17 základných škôl na Slovensku (Guffová, 2014; Naštická, 2014). V nadväznosti 
na uvedený projekt počnúc školským rokom 2013/2014 až do súčasnosti prebieha 
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projekt experimentálneho overovania Metodika CLIL v nižšom sekundárnom 
vzdelávaní, do ktorého sa pôvodne zapojilo 15 základných škôl. 

Stredných škôl s triedami, v ktorých prebieha bilingválna výučba, je na Slovensku 
pomerne viac. Ich celkový zoznam neuvedieme, iba počty škôl pre jednotlivé jazyky 
(cudzí jazyk spolu so slovenským jazykom, tab. 2). Iné zdroje, napr. televízne noviny 
zo dňa 4. 11. 2018, uviedli celkový počet bilingválnych stredných škôl až 77. 
Predpokladáme, že v rámci nich započítali aj také školy, v ktorých sa vyučuje 
v cudzom jazyku, napr. po anglicky. 

Tab. 2 Počty bilingválnych SŠ podľa CVTI zo dňa 06.04.2018 

Vyučovací jazyk Počet stredných škôl 
SJ + AJ bil. 26 
SJ + FJ bil. 5 
SJ + SpJ bil. 7 
SJ + TJ bil. 1 
SJ + NJ bil. 7 
SJ + RJ bil. 1 

 

Dosiaľ sa výskum bilingválneho matematického vzdelávania na Slovensku venoval 
najmä bilingválnym gymnáziám a úplnému strednému všeobecnému vzdelávaniu 
(Lengyelfalusyová, 2011, 2013; Šubová, 2017), alebo predprimárnemu a 
primárnemu stupňu vzdelávania (Pokrivčáková a kol., od 2007). V súčasnosti však 
počet základných škôl, ktoré zavádzajú bilingválne vyučovanie aj na 2. stupni, 
narastá, najmä v dôsledku pozitívnej konkurencie medzi školami. Školy sú dnes 
z pohľadu rodičov vnímané ako poskytovatelia služieb, preto sa prirodzene snažia 
ponúknuť prostredníctvom svojich modernizovaných školských vzdelávacích 
programov to, po čom je dopyt – intenzívne vyučovanie cudzích jazykov.  

MŠVVaŠ SR v spolupráci so ŠPÚ venovalo priestor a pozornosť prístupu CLIL 
v Koncepcii vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách (2007). 
Následne vedecko-výskumné tímy slovenských univerzít (napr. členovia Katedry 
lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií PF UKF v Nitre) v spolupráci s ŠPÚ realizovali 
niekoľko projektov a experimentálnych overovaní prístupu CLIL, prevažne však 
v primárnom stupni vzdelávania a najmä s prioritným zameraním na vyučovanie 
cudzích jazykov a interkultúrnu edukáciu (projekt Didaktická efektívnosť metódy 
CLIL na prvom stupni ZŠ vo vyučovaní cudzích jazykov realizovaný v rokoch 2008-
2012; projekt KEGA 3/6308/08 Obsahová reforma a modernizácia vyučovania 
cudzích jazykov na základných a stredných školách: Vytváranie podmienok pre 
efektívne uplatňovanie metodiky CLIL realizovaný v rokoch 2008-2010).  

Bilingválnemu vyučovaniu matematiky a prístupu CLIL na 2. stupni ZŠ sa začala 
pozornosť na akademickej pôde venovať len nedávno (projekt experimentálneho 
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overovania Metodika CLIL v nižšom sekundárnom vzdelávaní, ŠPÚ, 2013-2018 – 
s dôrazom na jazykovo-edukačné aspekty; záverečné práce s dôrazom na 
matematicko-edukačné aspekty: Guffová, 2014; Naštická, 2014; projekt KEGA 
016UKF-4/2016 Implementácia konštruktivisticky orientovaného vyučovania 
matematiky s dôrazom na aktívne nadobúdanie poznatkov žiakmi v kontexte 
bilingválneho vzdelávania, z ktorého vznikla aj táto publikácia). Z predchádzajúceho 
výskumu sa dozvedáme, že na mnohých ZŠ sa stáva, že ak aj zabezpečujú bilingválne 
vyučovanie matematiky na 1. stupni, na 2. stupni už bilingválne vyučovanie 
matematiky nedokáže škola zabezpečiť, obyčajne pre nedostatok kvalifikovaných 
pedagógov (Naštická, 2014). Tým dochádza k narušeniu kontinuity bilingválneho 
vyučovania matematiky, keďže po absolvovaní primárneho vzdelávania je žiakovi 
umožnené byť ďalej bilingválne vzdelávaný v matematike až na strednej škole. 
Uvedená skutočnosť priamo nabáda k tomu, aby sa súčasný pedagogický výskum 
zameral na bilingválne vyučovanie matematiky v nižšom strednom vzdelávaní. 
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2 CLIL – INTEGROVANÉ VYUČOVANIE ODBORNÉHO PREDMETU A JAZYKA 

„CLIL označuje situácie, kedy sú vyučovacie predmety, alebo ich časti,  
vyučované prostredníctvom cudzieho jazyka s dvojako zameranými cieľmi,  

menovite na učenie sa odborného predmetu a súčasné učenie sa cudzieho jazyka.“  
David Marsh, 1994 

(Univerzita v Jyväskylä, Fínsko; preklad: Naštická, 2014) 

Našou motiváciou k skúmaniu bilingválneho vyučovania matematiky na Slovensku 
je potreba nájsť či navrhnúť taký spôsob bilingválneho vyučovania matematiky, 
ktorý by podnecoval žiacke učenie sa oboch hlavných zložiek takéhoto vyučovania, 
teda nielen cudzieho jazyka, ale z pohľadu učiteľa matematiky predovšetkým rozvoj 
matematickej gramotnosti. Dovoľujeme si vyjadriť súhlas s tvrdením 
Moschkovichovej (2005), že bifľovanie sa a precvičovanie slovnej zásoby a 
matematických termínov nie je najlepším spôsobom učenia sa ani jazyka, ani 
matematiky. K osvojovaniu slovnej zásoby a samotného jazyka dochádza najlepšie 
vo vyučovacích kontextoch bohatých na jazyk a vyžadujúcich aktívne zapojenie sa 
žiakov do činností počas vyučovania. Rovnako tiež vyučovanie matematiky by malo 
poskytovať žiakom príležitosti aktívne používať matematický register v zmysluplných 
matematických konverzáciách pri matematickom opise situácií a riešení problémov 
(ibid).  

V nasledujúcich odsekoch predstavíme metódu CLIL, pričom sa zameriame najmä na 
také jej princípy, ktoré sme sa prednostne snažili dodržiavať pri tvorbe pracovných 
listov pre vyučovanie matematiky a pri samotnej ich implementácii v triedach. 

2.1 Hlavné princípy metódy CLIL 

Cieľom prístupu CLIL je integrované vyučovanie odborných predmetov a cudzieho 
jazyka  (Menzlová, 2012). V rámci CLIL vyučovania je druhý jazyk (L2, iný ako 
materinský, nazývaný aj CLIL jazyk) používaný na vyučovanie obsahu odborného 
predmetu aj samotného jazyka. CLIL má teda duálne zameranie a vychádza 
z integrácie dvoch prvkov: 

i.   Učenie sa jazyka je integrované do vyučovania iných predmetov. 

Napríklad na hodine matematiky je používaný L2, pritom hlavným cieľom hodiny 
zostáva osvojovanie matematického učiva. Matematický obsah takpovediac slúži na 
expozíciu L2. Expozícia matematického učiva v L2 si vyžaduje časté preformulovanie 
informácií tak, aby bolo žiakom uľahčené porozumenie danému učivu. Bežnou 
stratégiou pri implementácii metódy CLIL je preto používanie tabuliek, diagramov, 
schém, náčrtov, piktogramov, opakované zdôrazňovanie kľúčových pojmov. 
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ii.   Obsah iných vyučovacích predmetov je používaný vo vyučovaní CLIL jazyka.  

Napríklad rôzny matematický obsah a  matematické úlohy sú použité na hodine L2 
ako tematický prvok, pritom hlavným cieľom hodiny v tomto prípade je osvojiť si 
jazykové štruktúry v komunikácii (Naštická, 2014). 
 

Zástancovia metódy CLIL argumentujú proti „zlozvyku učiť žiakov jazyk len pre 
jazyk“, ktorý je pomerne hlboko zakorenený v tradičnom vyučovaní cudzích jazykov. 
Kladú dôraz na to, že jazyk je prirodzene používaný s cieľom splniť nejakú úlohu. 
Prioritne sa CLIL zameriava nie na formu, ale na obsah. Vychádza z predpokladu, že 
aby si jednotlivec mohol osvojiť určitú vedomosť či schopnosť, okrem prístupu 
k informáciám potrebuje predovšetkým príležitosť prepojiť si získané informácie 
s už existujúcimi poznatkami, zručnosťami a postojmi. 
 

Ako uvádza Lengyelfalusyová, „dnes mnohé zo slovensko-anglických bilingválnych 
gymnázií deklarujú používanie metódy CLIL [...], v skutočnosti [ju] však v praxi reálne 
nepoužívajú, ale zamieňajú si ju s vyučovaním predmetu v anglickom jazyku a nie 
prostredníctvom jazyka [...], avšak napísať si poznámky po anglicky a riešiť úlohy, 
ktorých zadanie je v angličtine ešte v žiadnom prípade nie je vyučovanie postavené 
na tejto metóde“ (Lengyelfalusyová, 2013, s. 29). Základnú ideu metódy CLIL tvorí 
integračný koncept, ktorý výstižne vyjadruje aj tzv. triáda CLIL cieľov. Tvoria ju ciele 
týkajúce sa obsahu vzdelávania v odbornom predmete, rozvoja jazykových 
kompetencií a rozvoja učebných schopností žiaka. Hlavní propagátori metódy CLIL, 
Peeter Mehisto, David Marsh a María Jesús Frigols (2008) zhŕňajú kľúčové 
charakteristiky metódy CLIL do šiestich skupín: (i) viacnásobné zameranie, (ii) 
bezpečné a podnetné prostredie, (iii) autenticita, (iv) aktívne učenie sa, (v) učebná 
opora či „budovanie lešenia“ (angl. scaffolding) a (vi) spolupráca. V ďalšej časti 
uvádzame ich modifikovanú podobu aplikovaním na vyučovací predmet matematika 
ako odborný predmet a anglický jazyk (tu L2) ako CLIL jazyk.  Niektoré z kľúčových 
charakteristík metódy CLIL sú zhodné so všeobecnými didaktickými princípmi, 
niektoré sú špecifické pre vyučovanie cudzích jazykov. 

(i)  Prejavom viacnásobného zamerania metódy CLIL je podpora vyučovania L2 
na hodinách matematiky, a tiež naopak podpora vyučovania matematiky na 
hodinách L2. Okrem toho by CLIL vyučovacia hodina mala integrovať viaceré 
predmety, z čoho prirodzene vyplýva potreba vyučovať prostredníctvom 
prierezových tém a projektov. Súčasne treba klásť dôraz na žiacku sebareflexiu 
a reflexiu svojho vlastného učenia sa. 

(ii)  Požiadavka bezpečného a podnetného prostredia v sebe zahŕňa pozitívne 
využívanie rutiny, zaužívaného režimu a diskusie, a multimodálne zobrazovanie 
obsahu vzdelávania v triede (verbálne, vizuálne i zvukové). Metóda CLIL zdôrazňuje 
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potrebu podporovať žiacke sebavedomie a vôľu experimentovať s matematickými 
poznatkami a s jazykom, viesť žiakov k samostatnému štúdiu, poskytovať žiakom 
autentické učebné materiály, navštevovať autentické prostredia a pod. 

(iii)  Autenticita v zmysle metódy CLIL znamená maximalizovať snahy vyhovieť 
záujmom žiakov, pravidelne prepájať učivo s reálnym životom žiakov a používať 
autentické materiály, napr. z médií (filmy, dokumenty, správy a pod.). Do tejto 
oblasti patrí tiež vytváranie a udržovanie kontaktov s ďalšími ľuďmi, ktorí hovoria 
CLIL jazykom. 

(iv)  Požiadavka aktívneho učenia sa žiakov, ktorá tvorí podstatu všetkých 
konštruktivistických vyučovacích prístupov, v kontexte CLIL predovšetkým znamená, 
že žiaci by mali komunikovať viac než učiteľ. Učiteľ by mal podporovať spoluprácu 
žiakov, pôsobiť na vyučovaní ako pomocník a diskutovať so žiakmi o význame obsahu 
vzdelávania. Žiaci by tiež mali pravidelne dostávať priestor na sebahodnotenie.  

(v)  Metaforické „budovanie lešenia“ (scaffolding*), či poskytovanie učebnej opory 
zahŕňa v sebe niekoľko základných a dobre známych didaktických princípov. 
Vyjadruje nutnosť nadväzovať na už nadobudnuté vedomosti, zručnosti, záujmy, 
skúsenosti a postoje žiakov, potrebu preformulovať informácie z odborného jazyka 
do laickej reči, ktorá je žiakom prístupnejšia. CLIL kladie na učiteľov požiadavku, aby 
sa snažili vyhovieť rôznym učebným štýlom, aby sa systematicky usilovali 
o formovanie tvorivého a kritického myslenia žiakov, a aby neprestávali podnecovať 
úsilie, aktivitu a zvedavosť žiakov. 

(vi)  Dôraz na spoluprácu v zmysle CLIL znamená, že učitelia by mali svoje vyučovanie 
(vyučovacie hodiny, poradie učiva) plánovať v spolupráci so všetkými učiteľmi, aj 
s tými, ktorí neaplikujú CLIL vo svojom vyučovaní. Tiež poukazuje na potrebu zapájať 
rodičov do spoločného uvažovania nad možnosťami podpory žiakov v ich edukácii, 
a vyzýva k relevantnej komunikácii s miestnou komunitou, autoritami, 
zamestnávateľmi a pod. 

S uvedenými charakteristikami korešpondujú princípy metódy CLIL, tzv. 4C 
reprezentujúce štyri kľúčové slová, z angl. community, content, communication, 
cognition (komunita, obsah, komunikácia, poznanie). Princípy 4C vyjadrujú 
myšlienku, že komunikácia zmysluplného obsahu v komunite vedie k poznaniu. 
Žiaci by mali cítiť, že byť súčasťou skupiny je obohacujúce tým, že sú otvorení pre 
kolektívnu  prácu,  ako  aj  tým,  že  hľadajú  kompromisy  medzi  svojimi  osobnými  
____________________ 
* Teóriu o učebnej opore (scaffolding) vo vyučovaní ako prvý uviedol a rozpracoval kognitívny psychológ 
Jerome Bruner koncom 50. rokov 20. storočia. Vychádzal pritom z Vygotského definície zóny najbližšieho 
(proximálneho) vývinu, t. j. vzdialenosti medzi aktuálnou („čo práve dokáže žiak urobiť sám“) a potenciálnou 
vývinovou úrovňou žiaka („čo žiak dokáže urobiť, ak mu asistuje niekto na vyššej aktuálnej úrovni svojho 
vývinu, napr. kladením navádzajúcich otázok“; pozri napr. Siyepu, 2012). 
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záujmami a záujmami skupiny. Učitelia, žiaci, rodičia a širšie okolie majú byť 
partnermi vo výchovno-vzdelávacom procese. Žiaci majú samostatne analyzovať 
svoje výsledky, spolu s rovesníkmi a s učiteľom definovať nové ciele, a majú byť 
schopní zhrnúť, zhodnotiť a aplikovať nadobudnuté vedomosti a schopnosti aj 
v iných oblastiach. Obsah vzdelávania má nadväzovať na potreby kolektívu 
a spoločnosti ako takej. Žiaci majú aplikovať nový obsah a rozvíjať s ním súvisiace 
schopnosti prostredníctvom reálnej činnosti. Obsah vzdelávania má mať primeraný 
rozsah a zahŕňať aj prierezové témy, vrátane kultúrnej a multikultúrnej. Zariadenie 
učebných priestorov má podnecovať učenie sa a komunikáciu. Žiaci a učitelia majú 
v zmysle konštruktivizmu spoločne „budovať“, resp. „objavovať“ svoje poznatky. 

2.2 Nedostatky aktuálneho výskumu o metóde CLIL 

Akokoľvek pozitívne sa zdajú byť výsledky učiteľov a ich žiakov v dôsledku 
implementácie metódy CLIL, je nutné nazerať na tvrdenia zástancov metódy CLIL čo 
najobjektívnejšie. V nasledujúcej časti uvedieme niekoľko postrehov výskumníkov, 
ktorí sa svojím kritickým hodnotením aktuálnych štúdii týkajúcich sa metódy CLIL 
snažia objektivizovať a precizovať výskum o metóde CLIL a upozorňujú na niekoľko 
nedostatkov v doterajšom skúmaní. 

Tak, ako je to aj v prípade iných inovatívnych edukačných prístupov, postoje 
výskumníkov, didaktikov, dokonca i politikov, no predovšetkým učiteľov sa pohybujú 
na línii od absolútnych zástancov, cez viac-menej neutrálne postoje, až po úplných 
odporcov tej-ktorej vyučovacej metódy. Zatiaľ čo niektorí môžu veriť, že napr. CLIL 
by mohol byť tzv. „všeliekom“ na rôzne ťažkosti vyskytujúce sa v reálnom 
edukačnom prostredí, iní môžu zavrhovať CLIL ako neprimerané a bezhlavé 
preberanie praktík zo zahraničných školských systémov a prostredí (z angl. policy 
borrowing) bez ohľadu na lokálne reálie (Paran, 2013). 

Prvý problém pri výskume o metóde CLIL nastáva už pri samotnom definovaní toho, 
čo CLIL vlastne je. Mnohokrát sa CLIL vyučovanie zamieňa s bilingválnym 
vyučovaním, pričom, ako sme už spomenuli, ani samotný termín „bilingválne 
vyučovanie“ nie je na Slovensku správne ponímaný. To, čo sa na Slovensku považuje 
za bilingválne vyučovanie, je v skutočnosti vyučovanie v cudzom jazyku, a to výlučne 
v cudzom jazyku, t. j. vo svojej podstate je jednojazyčné.  

Ak pri definícii CLIL vyučovania nie je dostatočne nápomocné porovnanie s tzv. 
bilingválnym vyučovaním, potom je možné ešte skúsiť porovnanie CLIL vyučovania 
s tzv. imerzným vyučovaním (tab. 3). Uvedené porovnanie za definujúci prvok 
považuje edukačný kontext, resp. sociálno-ekonomickú situáciu, v ktorej sa 
nachádzajú učiaci a učení. Navyše, ako vidieť v tabuľke, väčší dôraz v rozlíšení CLIL 
a imerzného vyučovania je kladený na jazykové aspekty než na obsahové, resp. 
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aspekty integrujúce obsah odborného predmetu a cieľový jazyk. Otázka je, či vôbec 
možno uvedené kritériá považovať za kľúčové pri určovaní toho, či aplikovaný 
prístup je CLIL alebo nie, alebo tieto charakteristiky vznikli ako dôsledok aplikovania 
prístupu (Paran, 2013).  Dovoľujeme si preto tvrdiť, že ani takto nepriamo 
„definované“ CLIL vyučovanie nie je postačujúce pre rigorózny výskum. 

Tab. 3 Porovnanie CLIL a imerzného vyučovania  
(Zdroj: Lasagabaster – Sierra, 2010; in: Paran, 2013) 

 Imerzné vyučovanie CLIL 

Vyučovací jazyk Lokálne dostupný Cudzí jazyk 

Učitelia Rodení hovoriaci cieľovým jazykom Zvyčajne nie rodení hovoriaci 

Počiatočný vek žiaka Raný vek Neskorší vek 

Učebné materiály Rovnaké ako materiály používané žiakmi 
v krajine, ktorej jazyk je cieľový 

Prispôsobené, zostručnené 
a zjednodušené materiály 

Jazykový cieľ Dosiahnutie jazykovej kompetencie na 
úrovni rodeného hovoriaceho 

Nižšie ambície než v imerznom 
vyučovaní 

Vzdelávanie imigrantov Bežne áno Zvyčajne nie 

Výskum Množstvo dostupných zistení Dosiaľ málo uskutočneného výskumu 
 

Ďalšou nejasnosťou pri definovaní metódy CLIL je pojem integrácie obsahu a jazyka. 
Existuje názor, že ak vo vyučovaní obsah odborného predmetu a cieľový jazyk nie sú 
integrované, potom sa nejedná o CLIL. Čo sa v kontexte CLIL pod pojmom integrácia 
vlastne myslí? Čiastočne si môžeme predstaviť „ne-integráciu“ na nasledujúcom 
príklade. Na hodine matematiky sa učiteľ so žiakmi venujú vlastnostiam 
rovnostranného trojuholníka. Komunikujú výlučne vo svojom materinskom jazyku, 
napr. po slovensky. Učiteľ volá žiakov k tabuli, kde prepočítajú niekoľko cvičení, 
zatiaľ čo sediaci žiaci si zapisujú riešenia do zošitov. Na záver učiteľ zapne počítač a 
pomocou projektora zobrazí žiakom slovensko-anglický zoznam kľúčových 
matematických termínov týkajúcich sa rovnostranného trojuholníka a, s prísľubom 
krátkej písomky z „matematických slovíčok“ na ďalšej hodine, povie žiakom, aby si 
to do konca hodiny prepísali do zošitov a naučili sa naspamäť. Ani takýto  
„kontra-príklad“ však nepostačuje na definovanie integrácie v CLIL vyučovaní.  

Pri snahe presnejšie definovať CLIL a pojem integrácie obsahu a jazyka môže byť 
užitočný prístup, ktorý graficky znázorňuje obr. 1 (podľa: Paran, 2013). Ak budeme 
považovať zameranie a vzdelávacie ciele za dve veličiny a znázornime ich pomocou 
dvoch osí, kde prvá veličina sa pohybuje od extrémneho zamerania sa na jazyk po 
extrémne zameranie sa na obsah, a druhá veličina sa pohybuje od výlučne 
obsahových cieľov po výlučne jazykové ciele, potom „rovinu vyučovacích prístupov“ 
rozdelia tieto dve osi na štyri kvadranty. Ako kvadrant (IV) zjednodušene 
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charakterizuje tradičné vyučovanie cudzích jazykov, tak kvadrant (II) zjednodušene 
charakterizuje tradičné vyučovanie nejazykových predmetov. Na druhej strane 
kvadranty (I) a (III), v ktorých sa nejakým spôsobom „mieša“ obsah odborného 
predmetu a cudzí jazyk, predstavujú dva základné druhy CLIL vyučovania, tzv. slabý 
CLIL a silný CLIL. 

 
Obr. 1 Prienik zamerania a vzdelávacích cieľov v CLIL vyučovaní 

V prípade slabého CLIL vyučovania primárnymi vzdelávacími cieľmi sú jazykové 
kompetencie, pričom však zameranie žiaka je cielene upriamené na obsah 
odborného predmetu, ktorý je motívom komunikácie na hodine. Príkladom 
materiálov pre takéto vyučovanie sú aj rôzne krátke interdisciplinárne kapitoly 
v učebniciach cudzích jazykov, ale aj aktuálny model prípravy maturantov z cudzích 
jazykov, kedy sa stredoškoláci učia v cudzom jazyku čítať a počúvať s porozumením 
a písať a komunikovať o témach z rôznych oblastí ľudského poznania, vrátane vedy 
a techniky. V slabom CLIL vyučovaní matematiku vyučuje učiteľ cudzieho jazyka, 
obyčajne iba niekoľko hodín počas školského roka, pričom sa sústredí 
na dosahovanie jazykových vzdelávacích cieľov v kontexte matematického obsahu.  
V prípade silného CLIL vyučovania primárnymi vzdelávacími cieľmi sú ciele týkajúce 
sa obsahu odborného predmetu, avšak vyučovanie je do určitej miery zamerané 
na cieľový jazyk. V silnom CLIL vyučovaní matematiku v priebehu celého školského 
roka vyučuje učiteľ matematiky, ktorý sa výrazne zameriava na osvojovanie 
vzdelávacieho obsahu matematiky. 

2.3 Faktory podmieňujúce úspešnosť metódy CLIL 

Výsledky výskumov týkajúcich sa CLIL vyučovania a jeho efektívnosti najmä v oblasti 
výkonu žiakov v odborných (nejazykových) predmetoch sú doposiaľ sporadické 
a súčasne veľmi nekonzistentné. Paran (2013) podáva pomerne detailný prehľad 
o mnohých štúdiách v tejto oblasti. Na základe svojich zistení napokon konštatuje 
podľa neho desať najvýznamnejších podmienok – akokoľvek „elitárske“ sa zdajú byť 
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– ktoré by mali byť splnené (keď nie všetky, aspoň väčšia časť z nich), aby CLIL 
vyučovanie naozaj prinieslo signifikantný pozitívny efekt na takto vzdelávaných 
žiakov (Pozn.: Lorenzo (2007) odhaduje, že faktorov, ktoré významne ovplyvňujú 
úspešnosť CLIL vyučovania, môže byť až okolo 3000 – in Paran, 2013). 

1. CLIL vyučovanie je úspešné, ak je implementované selektívne 
Selektívnosť CLIL vyučovania Paran uvažuje na dvoch úrovniach – individuálnej 
a školskej. Viacjazyčné či CLIL vyučovanie obvykle zabezpečujú školy, ktoré nie sú 
určené pre každého žiaka. Obvykle (v európskom meradle) sa jedná o školy 
všeobecno-vzdelávacie, na ktoré sa robia prijímacie skúšky napr. z L1 (prvý, resp. 
materinský jazyk), L2 (druhý jazyk, cieľový jazyk bilingválneho vyučovania), často aj 
z matematiky, príp. aj inteligenčné testy. Druhým typom škôl, ktoré sa na 
bilingválnom vzdelávaní vo veľkom podieľajú, sú súkromné školy, ktoré si spravidla 
môžu dovoliť iba žiaci zo sociálne a ekonomicky silnejších rodín. 

2. CLIL vyučovanie prináša najlepšie výsledky u žiakov, ktorí už sú „lepší“ 
Zdá sa byť veľmi prirodzené, že žiaci, ktorí už pred účasťou v CLIL vyučovaní 
dosahovali lepšie výsledky než ich rovesníci,  budú dosahovať stále lepšie výsledky 
v porovnaní so svojimi rovesníkmi vyučovaných bežným („ne-CLIL“) spôsobom. Pri 
dodržiavaní CLIL princípov budú na nich kladené oveľa väčšie požiadavky. Ako 
uvádzame vyššie, CLIL kladie veľký dôraz na sebahodnotenie žiakov, čím ich vedie 
k zodpovednosti za vlastné učenie sa. Úspešné prijatie takejto zodpovednosti 
predpokladá u žiaka vysoký stupeň motivácie, ktorá je zase predpokladom 
k výbornému výkonu.  

3. CLIL vyučovanie je úspešné, ak sú praktizujúci učitelia vysoko spôsobilí v L2 
Uvedenú podmienku ilustrujeme príkladom. Učiteľ matematiky, ktorý nie je 
rodeným hovoriacim L2, nie je absolventom bilingválneho vzdelávania, ani nemá za 
sebou roky intenzívneho štúdia a používania L2, je konfrontovaný požiadavkou 
svojho zamestnávateľa používať CLIL metódu, a teda vyučovať svoj predmet v L2. 
Prirodzene, že sa v takejto pozícii cíti nekomfortne a pod tlakom (aj v prípade, že 
realizácia takéhoto vyučovania pre neho predstavuje pozitívnu výzvu). V zmysle 
princípu spolupráce, jeho/jej kolega – učiteľ L2 mu ochotne pomáha s prípravami na 
vyučovanie. Problém však je, že učiteľ „jazykár“ sa zase cíti nekomfortne v oblasti 
matematiky. Kruh sa teda uzatvára a aby sa z neho nestal „začarovaný kruh skepsy 
a bezradnosti“, vyžaduje si to od všetkých zúčastnených značnú mieru trpezlivosti, 
autoregulácie a samoštúdia. 

4. CLIL vyučovanie je úspešné, ak žiaci už od začiatku dosahujú istú hranicu 
jazykovej spôsobilosti v L2 alebo im je poskytnutá doplňujúca jazyková podpora 
Uvedená podmienka je v absolútnom súlade s Cumminsovou teóriou prahov (bližšie 
popísané v Naštická, 2018). Aby žiak profitoval, či prinajmenšom netrpel „kognitívnu 
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ujmu“, musí jeho aktuálna jazyková spôsobilosť v L2 (ako aj v L1) dosahovať určitú 
úroveň. Najmä v prvých rokoch bilingválneho vyučovania je vhodné žiakom 
zabezpečiť doplňujúcu jazykovú výučbu. 

5. CLIL vyučovanie je úspešné, ak dosiahnuté vzdelanie učiteľov je vyššie 
Na Slovensku je človek považovaný za kvalifikovaného pre prácu učiteľa na základnej 
a strednej škole po dosiahnutí vysokoškolského vzdelania druhého stupňa 
v študijnom programe v odbore učiteľstvo akademických predmetov príp. 
v neučiteľskom študijnom programe len na vyučovanie predmetu príslušného alebo 
príbuzného odboru, z ktorého bola vykonaná záverečná skúška a po doplnení 
pedagogickej spôsobilosti (Vyhláška č. 437/2009 Zb. MŠVVaŠ SR z 20.10.2009). 
V niektorých krajinách sveta sú tieto požiadavky nižšie. Paran (2013) uvádza štúdie, 
ktoré indikujú, že čím vyššie je dosiahnuté vzdelanie učiteľov, tým lepšie 
predpoklady má aj implementácia metódy CLIL.   

6. CLIL vyučovanie je úspešné, ak sa praktizujúci učitelia vzdelávajú o prístupe CLIL 
a rozumejú integrácii jazyka a obsahu 
Nemožno tvrdiť, že ak vyučovanie prebieha v L2, potom je to CLIL vyučovanie. Ani 
opačná implikácia neplatí, pretože v CLIL vyučovaní sa má dbať na rozvoj schopností 
žiaka nielen v L2, ale aj v L1. Najdôležitejším poznatkom „CLIL učiteľa“ o metóde CLIL 
má byť porozumenie princípu integrácie jazykových a obsahových vzdelávacích 
cieľov a prijatie zásady (4C), že komunikácia zmysluplného obsahu v skupine vedie 
k poznaniu. CLIL vyučovanie teda nemôže byť úspešné, ak učiteľ nedodržiava tieto 
princípy vo svojich prípravách na vyučovanie a v samotnom vyučovaní. 

7. CLIL vyučovanie je úspešné v krajinách s vyššou vzdelanosťou a gramotnosťou 
Najlepším príkladom je snáď Fínsko, ktoré sa už dlhodobo umiestňuje 
na popredných priečkach v rôznych medzinárodných porovnávaniach školských 
systémov, všeobecnej vzdelanosti a gramotnosti, vrátane testovania PISA. Fínsko je 
tiež lídrom v efektívnosti vzdelávania učiteľov. Čo sa týka metódy CLIL, je to opäť 
práve Fínsko, ktoré bolo európskym priekopníkom v implementácii tejto metódy, 
ako i v skúmaní jej efektov*. 

8. CLIL vyučovanie je úspešné v krajinách, kde je L2 každodenne široko dostupný 
Prirodzene, ak žiaci v každodennom, i mimoškolskom živote nejakým spôsobom 
prichádzajú  do   kontaktu s  L2   (čítanie  verejných  nápisov,  počúvanie  masmédií,  
____________________ 
*Jednu z najvýznamnejších fínskych štúdii o efektívnosti metódy CLIL vo vyučovaní, presnejšie o vplyve tzv. 
analogických CLIL zdôvodňovacích štruktúr na kognitívny vývin žiakov, uviedla už v roku 2005 Aini-Kristiina 
Jäppinen z Ústavu pre výskum vzdelávania na Univerzite v Jyväskylä. Hlavným zistením štúdie bolo, že 
uplatňovanie metódy CLIL vo vyučovaní na bežných štátnych školách vo Fínsku vo všeobecnosti uspelo 
v zabezpečení priaznivých podmienok pre učenie sa vzdelávacieho obsahu matematiky a prírodných vied 
(Jäppinen, 2005). 
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sledovanie filmov v L2, či napr. častá komunikácia so zahraničnými turistami v mieste 
bydliska), potom aj CLIL vyučovanie má lepšie predpoklady k úspešným výsledkom. 

9. CLIL vyučovanie je úspešné v súkromnom školstve 
Tento bod úzko súvisí s prvým bodom (selektívna implementácia). Obvykle majú 
súkromné školy vďaka efektívnemu využívaniu finančných zdrojov získaných 
v podobe školných poplatkov nielen výhodu pri výbere pedagógov, ale aj pri 
modernejšom zariadení učební vrátane didaktickej techniky, no tiež žiaci 
navštevujúci tieto školy majú často výrazné akademické ašpirácie.  

10. K úspešnosti CLIL vyučovania vedie sieť faktorov 
Napokon Paran (2013) zdôrazňuje, že na každý z vyššie uvedených bodov by sa ľahko 
našiel kontra-príklad. Na dosiahnutie úspechu použitím CLIL metódy vo vyučovaní 
pravdepodobne žiaden z uvedených faktorov nie je dostatočný sám o sebe. 
Na určenie tých naozaj kľúčových faktorov doposiaľ nebolo výskumom podložené 
dostatočné množstvo pádnych dôkazov. V niektorých prípadoch možno absenciu 
jedného faktora kompenzuje prítomnosť iného. Zdá sa byť však zrejmé, že selektívna 
implementácia (1.), dosiahnutie istej úrovne jazykovej spôsobilosti žiakov v L2 (4.) 
a kvalifikovaní učitelia (3., 5., 6.) sú jednými z esenciálnych predpokladov 
pozitívnych efektov metódy CLIL. 
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3 MATEMATIKA A JAZYK 

V tejto časti publikácie sa pokúsime stručne uviesť naše ponímanie toho, čo je 
matematika, čo je cieľom vyučovania matematiky a akú úlohu v nich má jazyk 
a komunikácia. V súvislosti s bilingválnym vyučovaním nás tiež zaujíma, ako jazykové 
kompetencie ovplyvňujú matematické schopnosti. 

Definovať matematiku ako vedu je neľahká úloha. Predmet výskumu matematiky 
uvádzajú rôzni autori rôznym spôsobom. V najmodernejších definíciách badať 
spoločnú črtu, ktorou je snaha obsiahnuť v čo najkratšej definícii čo najviac z toho, 
čím sa matematika od svojich prvopočiatkov až po dnešok zaoberala a zaoberá. 
Náročnosť tejto snahy spočíva v širokom zábere a nesmiernej dynamickosti rozvoja 
matematického skúmania. 

Clapham a Nicholson (2009, s. 287-288) definujú matematiku ako oblasť ľudského 
skúmania zaoberajúcu sa štúdiom čísel, veličín, dát, tvaru a priestoru a ich vzťahov, 
obzvlášť ich zovšeobecnení a abstrakcií a ich aplikácií v situáciách z reálneho sveta. 
Čistá matematika súhrnne označuje štúdium vzťahov medzi abstraktnými veličinami 
na základe dobre definovaného súboru pravidiel, zatiaľ čo aplikovaná matematika 
predstavuje aplikáciu a využitie matematiky v kontexte reálneho sveta. 

V školskom vyučovaní sa, samozrejme, nedá obsiahnuť celá matematika a už len 
predstava toho je absurdná, rovnako ako obsiahnuť vo vyučovaní hudobnej výchovy 
všetko o hudbe a veriť, že z každého žiaka bude jedného dňa virtuóz. „Matematika 
pracuje s idealizovanými objektmi, axiomaticky presne, s úplnou argumentáciou“ 
zatiaľ čo „vyučovanie sa týka ľudí a každá snaha o axiomatizáciu štruktúry metodiky 
matematiky vedie nevyhnutne k znásilneniu skutočnosti“ (Hejný a kol., 1990, s. 20). 

Za cieľ školského vyučovania matematiky považujeme dosiahnutie matematickej 
gramotnosti a zo subjektívneho hľadiska nemáme výhrady voči tomu, ako ju definuje 
Program medzinárodného hodnotenia žiakov PISA:  
„Matematická gramotnosť je schopnosť človeka vyjadriť, použiť a interpretovať 
matematiku v rôznych súvislostiach. Zahŕňa matematické myslenie, používanie 
matematických pojmov, postupov, faktov a nástrojov na opis, vysvetlenie alebo 
predpovedanie javu. Pomáha uvedomiť si, akú úlohu má matematika v reálnom 
svete, a na tomto základe správne posudzovať a rozhodovať sa tak, ako sa to 
vyžaduje od konštruktívneho, zaangažovaného a rozmýšľajúceho občana.“ 
(Miklovičová a kol., 2017, s. 15). 

Podobne súčasný Inovovaný ŠVP medzi ciele vzdelávania v predmete matematika 
zaraďuje, aby žiaci nadobudli schopnosť používať matematiku vo svojom živote, 
osvojili si primerané matematické pojmy, poznatky a postupy, využitím 
pochopených a osvojených algoritmov dokázali matematizovať reálne situácie a 
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interpretovať výsledky, ďalej aby si rozvíjali svoje logické a kritické myslenie a 
zručnosti súvisiace s procesom racionálneho a samostatného učenia sa, a aby 
spoznali matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a významný prostriedok pre 
spoločenský pokrok (ŠPÚ, 2014 c, s. 3). 

Reč a jazyk sú nástrojom myslenia a formou dorozumievania, ktorá sprevádza všetky 
poznávacie procesy. Od dosiahnutej úrovne osvojenia si reči závisí úroveň rozvoja 
myslenia, keďže pojmy sa uchovávajú v pamäti prostredníctvom slovných 
pomenovaní (Vágnerová, 2005). Pojmotvorný proces môžeme chápať ako výsledok 
„konkrétnej činnosti človeka a jeho komunikácie s inými ľuďmi“ (Hejný a kol., 1990, 
s. 28). 

V publikácii sa venujeme bilingválnemu vyučovaniu matematiky metódou CLIL. Je 
preto potrebné zdôrazniť, že CLIL svojimi princípmi patrí medzi konštruktivistické 
prístupy vyučovania. Hejný a Kuřina (2001; in Hejný – Novotná – Stehlíková, 2004, 
s. 13) uvádzajú nasledovné zásady konštruktivistického vyučovania matematiky: 
1. Matematika je chápaná ako špecifická ľudská činnosť, nie iba jej výsledok. 
2. Podstatnou zložkou matematickej činnosti je hľadanie súvislostí, riešenie úloh 
a problémov, tvorba pojmov, zovšeobecňovanie tvrdení, ich preverovanie 
a zdôvodňovanie. 
3. Poznatky sú neprenosné, vznikajú v mysli poznávajúceho človeka. (Pozn. autorov 
zdroja: Didaktický konštruktivizmus je svojím dôrazom na sociálnu interakciu 
a komunikáciu v triede bližšie k sociálnemu konštruktivizmu.) 
4. Tvorba poznatkov sa opiera o skúsenosti poznávajúceho. 
5. Základom matematického vzdelávania je vytváranie prostredia podnecujúceho 
tvorivosť. 
6. K rozvoju konštrukcie poznatkov prispieva sociálna interakcia v triede. 
7. Dôležité je použitie rôznych druhov reprezentácie a štrukturálne budovanie 
matematického sveta. 
8. Značný význam má komunikácia v triede a pestovanie rôznych jazykov 
matematiky. 
9. Vzdelávací proces je nutné hodnotiť minimálne z troch hľadísk: porozumenie 
matematike, zvládnutie matematického remesla, aplikácia matematiky. 
10. Poznanie založené na reprodukcii informácii vedie k „pseudopoznaniu“, 
k formálnemu poznaniu. 
Aj v uvedených zásadách možno identifikovať komunikáciu ako jeden z kľúčových 
aspektov konštruktivisticky vedeného vyučovania. Komunikácia medzi žiakmi 
navzájom a medzi žiakmi a učiteľom je prostriedok, ktorým žiaci zdieľajú svoje 
chápanie a poznanie, ktoré si sami skonštruovali (Jaworski, 1994; in Hejný – Novotná 
– Stehlíková, 2004, s. 16). 
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3.1 Jazyk a obsah: parazitizmus alebo symbióza? 

Dôležitou otázkou, ktorú potrebujeme v CLIL vyučovaní zodpovedať je, či sa 
zavedenie používania cudzieho jazyka aj do iných predmetov nedeje na úkor 
odborných vedomostí žiakov. Metaforicky táto otázka znie: Funguje „spolužitie“ 
obsahu a jazyka v CLIL vyučovaní ako parazitizmus, alebo ako symbióza? 

Belgický odborník na bilingválne vzdelávanie Hugo Beatens Beardsmore zdôrazňuje, 
že aj v prípade plurilingválnych programov je najdôležitejšie vzdelávanie a nie to, 
aby sa zo žiakov stali bi- alebo multilingválne deti. Zdatnosť vo viacerých jazykoch  je 
pridaná hodnota, ktorú, ak sa metodológia správne používa, je možné dosiahnuť bez 
toho, aby boli ukrátené akékoľvek iné schopnosti alebo vedomosti (Marsh, 2002). 

Hoci využitie cudzieho jazyka vo vyučovaní je rozhodne tou najvýraznejšou črtou 
metodológie CLIL, je potrebné si uvedomiť, že aj keď jazyk je kľúčovým faktorom, je 
stále len jedným faktorom v rámci duálne zameraného prístupu vzdelávania (ibid). 

Cieľom prístupu CLIL je jazyk a obsah spojiť takým spôsobom, aby sa navzájom 
„nebili“, ale aby „spolupracovali“ v prospech žiaka a jeho celkového vývoja. 
Podstatou CLIL je zámer, aby sa jazyk a obsah navzájom podporovali a jeden 
druhému uľahčovali ťažkú úlohu: nepreletieť „jedným uchom dnu a druhým von“, 
ale preniknúť aj ku najslabšiemu, najpomalšiemu či najproblematickejšiemu žiakovi 
tak, aby si ich zvnútornil a dokázal použiť vo svojom praktickom živote. Prístup CLIL 
spája jazyk a obsah takým spôsobom, že ich prepojenie nemá za následok 
zanedbanie jedného z aspektov, ale naopak, vedie ku efektívnejšiemu osvojeniu 
obidvoch zložiek CLIL vyučovania. 

Mehisto, Marsh a Frigols (2008) vysvetľujú, že keď žiaka zaujíma nejaký odborný 
predmet a je jeho vlastným záujmom porozumieť a vedieť používať obsah daného 
predmetu, ten ho zároveň motivuje aj k tomu, aby sa učil jazyk, v ktorom je obsah 
prezentovaný. Tento princíp môže fungovať aj naopak. Napríklad, keď je žiak slabý 
v matematike a má ku nej negatívny postoj, je pravdepodobné, že ak má rád cudzie 
jazyky, tak práve vďaka bilingválnemu rozmeru hodiny matematiky si ku nej vytvorí 
oveľa pozitívnejší vzťah. 

Coyle (2007) zdôrazňuje, že CLIL je flexibilný a dynamický. Cudzie jazyky a nejazykové 
predmety sú v ňom integrované spôsobom, kde sú si navzájom obojstranným 
prínosom a spoločne dosahujú vzdelávacie výsledky s pridanou hodnotou. 

Nakoniec treba podotknúť že, ako priznáva aj Gondová (2013, s. 15), predsa len sa 
môže v praxi stať, že žiaci vyučovaní prostredníctvom prístupu CLIL si počas svojho 
štúdia v súhrne skutočne osvoja menej faktov a encyklopedických poznatkov, ako 
ich rovesníci v bežných triedach. Dôvodom však je, že metódy prístupu CLIL 
„prispievajú k rozvoju kľúčových kompetencií žiakov a nedávajú priestor 
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na transmitívne sprostredkovanie encyklopedických vedomostí žiakom, čo sa často 
deje v tradičnej triede [...] čo môže znamenať, že žiaci získajú menej faktických 
vedomostí ako žiaci na ostatných školách. Budú však vybavení zručnosťami, ktoré 
ich naučia autonómnosti pri učení sa a pripravia ich na celoživotné vzdelávanie“. 

3.2 Akademický jazyk matematiky 

Medzi ciele školského vyučovania, jednojazyčného i viacjazyčného, patrí aj to, aby si 
žiak osvojil primeraný akademický jazyk – jazyk príslušnej vedy, ktorej (vybrané) 
poznatky sa má žiak naučiť (Páleníková&Naštická, 2016). Každý učiteľ, aj učiteľ 
„nejazykár“, je teda učiteľom jazyka. V bilingválnom vyučovaní matematiky si žiak 
osvojuje akademický jazyk matematiky v L1 i v cieľovom L2. Akademický jazyk 
matematiky má špecifické charakteristiky, ktorým treba vyučovanie adekvátne 
prispôsobiť. Osvojenie akademického jazyka matematiky si vyžaduje viac ako 
zapamätanie si zoznamu odborných termínov (Maier&Schweiger, 1999; Pimm, 
1987; Klose, 2015). Matematika ako veda využíva súčasne niekoľko semiotických 
sústav, ako sú rôzne symboly*, vizuálne reprezentácie, napr. tabuľky, grafy, 
diagramy, náčrty, schémy, ústny a tiež písomný prejav (Schleppegrell, 2007).  
Z pohľadu lingvistiky akademický jazyk matematiky obsahuje sebe vlastné odborné 
výrazy ako i špecifické gramatické štruktúry. Mnohé z odborných matematických 
výrazov sa používajú aj v bežnej hovorovej reči, nesúc v sebe viacero konotácií (napr. 
bod, vrchol, strana, hrana, povrch, plášť, rozdiel, postupnosť, podobnosť, logická 
spojka alebo ai.), avšak matematika ich význam presne definuje. Medzi špecifické 
gramatické štruktúry akademického jazyka matematiky zaraďujeme: 
• zhustené menné frázy – zhluky substantív a adjektív označujúce konkrétny 

matematický objekt, napr. nekonečný periodický desatinný rozvoj, najväčší 
spoločný deliteľ, systém všetkých podmnožín množiny, splniteľná výroková 
formula; 

• ireverzibilné prívlastkové vety – zámena podmetu a mennej zložky predikátu 
spôsobí sémanticko-syntaktický defekt, napr. Kocka je teleso. / Teleso je kocka.;  

• reverzibilné určujúce vety – zámena podmetu a mennej zložky predikátu 
nespôsobí  sémanticko-syntaktickú  deformáciu,  napr.  Guľa  so  stredom  
S a polomerom r je množina všetkých bodov v 3-rozmernom priestore, ktorých 
vzdialenosť od bodu S je menšia alebo rovná r. / Množina všetkých bodov 
v trojrozmernom priestore, ktorých vzdialenosť od bodu S je menšia alebo rovná 
r, je guľa so stredom S a polomerom r. (Klose, 2015; Páleníková&Naštická, 2016) 

____________________ 
*Nie všetky matematické symboly sú zjednotené z celosvetového hľadiska. V niektorých krajinách je 
zaužívané iné matematické značenie a symbolika než inde, napr. symboly pre operáciu násobenia, delenia, 
negácie výrokov, trigonometrické funkcie, vyznačenie celej a desatinnej časti v zápise desatinného čísla, 
používanie tzv. oddeľovača tisícov pre uľahčenie čitateľnosti čísel z oboru nad 1 000 ai. 
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V bežnej slovenskej (i anglickej) reči je prirodzené poradie adjektívum-substantívum 
(napr. pekný deň), avšak v akademickom jazyku matematiky je v niektorých 
prípadoch porušené, napr. pri čítaní štvorcových a kubických jednotiek. Adjektíva sú 
často stupňované pri porovnávaní kvantity alebo miery kvality (väčší, najväčší, 
menší, najmenší, dlhší, kratší). V školskom vyučovaní v akademickom jazyku 
matematiky prevládajú číslovky, predovšetkým základné (jeden, dva, sto, tisíc, 
milión,...), radové (prvý, druhý,...), násobné (päťkrát, stokrát), v stredoškolskej 
matematike aj v neurčitom tvare vyjadrenom pomocou premennej (n-násobok,  
n-krát, n-tý člen postupnosti, n-tica, a pod.). 

Slovesá v akademickom jazyku matematiky, ako aj v iných registroch, plnia vo vetách 
funkciu prísudku. V slovenskom akademickom jazyku matematiky sa vyskytujú 
v činnom i trpnom rode (Trojuholníky, ktoré sa zhodujú v dĺžkach aspoň dvoch strán, 
sú navzájom zhodné.). Akademický jazyk matematiky využíva tranzitívne slovesá, za 
ktorými nutne musí nasledovať syntaktický predmet (Priamka p pretína kružnicu k 
v dvoch bodoch. Strana a je kolmá na stranu b.), ale aj intranzitívne slovesá 
(Postupnosť konverguje). (Maier&Schweiger, 1999).  

Výnimočné postavenie v akademickom jazyku matematiky majú logické spojky  resp. 
logické operátory a (v zlučovacom význame), alebo (v nevylučovacom význame), 
buď – alebo (vo vylučovacom význame), ak – potom, vtedy a len vtedy, resp. práve 
vtedy, keď. Rovnako špeciálnu úlohu plnia v akademickom jazyku matematiky 
neurčité zámená, vyjadrujúce ľubovoľnosť či existenciu matematického objektu 
(nejaký), a vymedzovacie zámená (súhrnné: každý, všetky; popieracie: žiaden; 
stotožňovacie: taký istý; odlišovacie: iný).  

Nositeľmi špecifických významov v akademickom jazyku matematiky sú aj predložky 
a príslovky. Ich použitie je často nezastupiteľné alebo viazané na konkrétne 
substantíva (napr. v tvrdení Bod A leží na kružnici k. nemožno pojem kružnica 
nahradiť pojmom kruh, resp. predložka na sa neviaže s pojmom kruh.), v prípade 
prísloviek na slovesá (Rad absolútne konverguje.).   

Pri pohľade na bohatosť a náročnosť akademického jazyka matematiky sa niet čo 
čudovať, že matematika je považovaná za jeden z najťažších všeobecnovzdelávacích 
predmetov, hoci to zaiste nie je len kvôli jazykovej náročnosti. V školskom vyučovaní 
sa bežne stáva, že žiaci na vyjadrenie svojich myšlienok používajú svoj vlastný jazyk 
– plášť valca nazvú opaskom, obdĺžnik nazývajú stĺpcom, k pravému uhlu sa snažia 
„definovať“ aj ľavý uhol . Pokiaľ hľadanie významu pre „ľavý uhol“ nie je práve 
vtipom zo strany žiaka, potom to môže byť prípad priradenia chybnej predstavy 
pojmu pravého uhla. Iným prípadom jazykovo podmieneného metodického 
problému vo vyučovaní matematiky je situácia, kedy žiak k slovám či znakom 
nepriraďuje nijakú predstavu. Väčšinou však žiaci urobia toto s týmto a takto. Hejný 
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a kol. (1990) pomenúvajú tento jav ako absenciu jazykového vyjadrenia myšlienok 
a predstáv. Za účelom toho, aby si učiteľ a žiaci našli „spoločnú reč“ a aby sa žiaci 
mohli ďalej vzdelávať z dostupných materiálov, každý učiteľ matematiky sa snaží 
žiakom „vštepiť ten správny“ matematický register, teda sa chtiac-nechtiac stáva 
učiteľom jazyka. 

Akademický jazyk matematiky v školskom vyučovaní  je používaný v rámci rôznych 
diskurzných postupov. V bilingválnom vyučovaní sa teda žiak stáva účastníkom 
matematického diskurzu a s ním spojených činností, pričom používa akademický 
jazyk matematiky v dvoch (príp. viacerých) jazykoch a matematické diskurzné 
postupy. 

3.3 Matematický diskurz v edukačnom prostredí 

„Trieda by mala byť skôr ‚matematickou komunitou‘  
než súborom individuálne sa učiacich žiakov.“  

Lampert, Rittenhouse, Crumbaugh, 1996  
(preklad citácie z: Cazden & Beck, 2003) 

V posledných desaťročiach dochádza k dynamickému rozvoju pohľadov 
na bilingválne vyučovanie matematiky. Možno pozorovať obrovský posun 
v ponímaní bilingválnych žiakov vo vyučovaní matematiky, od názoru, že hlavnou 
výzvou pre týchto žiakov je osvojovanie si slovnej zásoby, cez myšlienku, že učenie 
sa matematiky u nich reprezentuje vytváranie si viacnásobných významov slov 
matematického registra, až po nazeranie na žiakov ako na „účastníkov 
matematického diskurzu a s ním spojených činností“ . Zástancom posledného 
názoru je aj Moschkovichová (2005), ktorá vychádza z predpokladu, že matematický 
diskurz je viac než len slovná zásoba. Podobne Hejný (Hejný, Novotná & Stehlíková, 
2004, s. 24-25) uvádza, že matematické poznanie človeka má dve rozsiahle oblasti – 
matematický obsah resp. poznatky (objekty, vzťahy, postupy – algoritmy, riešiteľské 
stratégie, argumentácie, a schémy) a schopnosti (experimentovanie, analyzovanie 
situácie, objavovanie, zdôvodňovanie, hľadanie riešiteľskej stratégie, formulovanie 
myšlienky). 

Pôvodné nazeranie na bilingválne vyučovanie matematiky s dôrazom na osvojovanie 
si slovnej zásoby, ktoré prevažovalo v 80-tych a 90-tych rokoch 20. storočia, súviselo 
so vtedajšími tendenciami v školskom vyučovaní matematiky klásť dôraz 
na vykonávanie aritmetických výpočtov a riešenie slovných úloh. Za primárnu úlohu 
žiakov sa považovalo naučiť sa „prekladať“ slovne formulované matematické úlohy 
do matematických zápisov a symbolov, preto sa predovšetkým v bilingválnom 
vyučovaní zdôrazňovalo osvojovanie si potrebnej slovnej zásoby a rozvoj schopnosti 



30 

čítať s porozumením (Moschkovich, 2005). Uvedené spôsobilosti sú, samozrejme, 
dôležité vo vyučovaní akéhokoľvek predmetu, avšak nemôžu stačiť na dosiahnutie 
matematickej gramotnosti. 

Nazeranie na žiakov ako na účastníkov matematického diskurzu a s ním spojených 
činností je tzv. sociokultúrny pohľad na vyučovanie matematiky. V tomto zmysle 
možno matematický diskurz chápať ako komunikáciu o matematických 
konceptoch*, ktorá vzniká napríklad na vyučovacej hodine matematiky, za účasti 
konkrétnych ľudí s individuálnymi charakteristikami, v špecifickom prostredí a za 
prítomnosti špecifických predmetov (učebných materiálov aj predmetov, ktoré 
neslúžia primárne vzdelávaniu, ale rovnako môžu navádzať k použitiu toho ktorého 
jazyka). V matematickom diskurze sa často objavuje rozvinutie myšlienky, 
parafrázovanie myšlienky, doplnenie informácií spoluúčastníkovi konverzácie, 
opisovanie vzorov, opis matematickej situácie, zovšeobecňovanie, používanie 
reprezentácií a vizualizácia na podloženie tvrdení, tvorenie hypotéz, vysvetľovanie 
konceptov, zdôvodnenie tvrdení (Moschkovich, 2005). 

Matematickému diskurzu v edukačnom prostredí venujeme pozornosť z viacerých 
dôvodov. Školské vyučovanie ako také je sociálnou činnosťou, kde žiak a učiteľ sú 
hlavnými účastníkmi. V časti o bilingvizme sa prikláňame k definovaniu bilingválneho 
vyučovania z pohľadu sociolingvistiky, ktorá rovnako zdôrazňuje bilingvistu ako 
člena určitej komunity. Vnímanie žiaka ako člena sociálnej skupiny vyplýva tiež 
z princípov metodológie CLIL. Diskurz, ako ho definujeme vyššie, vzniká v určitej 
sociálnej skupine. Teda prienikom konceptov vyučovania, bilingvizmu, prístupu CLIL 
a diskurzu je činnosť v sociálnej skupine. Ďalej, z vyššie uvedenej definície 
matematického diskurzu priamo vyplýva, že úzko súvisí s vyučovaním matematiky, 
ktorého cieľom sú práve uvedené schopnosti zahrnuté pod pojmom matematická 
gramotnosť. Tiež Inovovaný ŠVP pre predmet matematika medzi ciele vyučovania 
matematiky zaraďuje o.i. aj to, aby si žiaci rozvíjali schopnosť argumentovať, 
komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému (ŠPÚ, 2014 c, s. 3). Teda 
pri skúmaní bilingválneho vyučovania matematiky skúmame matematickú 
komunikáciu žiakov počas vyučovania, t. j. kvality matematického diskurzu 
v bilingválnom edukačnom prostredí. 

 

____________________ 
*Termínom koncept tu označujeme určitú predstavu o pojme uloženú vo vedomí človeka (Hejný, 1999). 
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3.4 Prepínanie jazyka v matematickom edukačnom diskurze 

V súvislosti s bilingvizmom sa používa termín prepínanie kódu na označovanie javov, 
ktoré sociolingvistika bližšie rozlišuje ako miešanie kódu, prepínanie kódu, 
preberanie (vypožičiavanie prvkov z iného jazyka), prepínanie jazyka a iné. Nuansy 
medzi uvedenými sociolingvistickými pojmami sa však zdajú byť málo relevantné pre 
vyučovanie matematiky, preto v predloženej práci budeme používať pojem 
prepínanie jazyka ako použitie oboch jazykov v rámci jednej komunikačnej epizódy, 
ale aj použitie oboch jazykov bilingválneho žiaka počas samostatných, často 
nevyslovených mentálnych aritmetických výpočtov. 

Ďalšie zaujímavé a veľmi dôležité fakty o súvislostiach medzi jazykom 
a matematickým myslením hovoria o tom, ako a prečo bilingválni žiaci prepínajú 
jazyk vo vyučovaní matematiky, a aký vplyv to má na ich rýchlosť a správnosť riešení. 
Prepínanie jazyka bolo dlho považované za negatívny jav, predovšetkým v školskom 
prostredí (Grosjean, 1999; Valdés-Fallis, 1978). Napríklad učitelia v USA, ktorí 
vyučovali žiakov latinskoamerického pôvodu, často považovali prepínanie jazyka za 
neprijateľnú variáciu jazyka (Ramirez & Milk, 1986). Vnímanie prepínania jazyka ako 
nedostatku v jazykových kompetenciách bilingvistu sa naďalej prejavuje 
v napomenutiach až priamom zákaze používania dvoch jazykov počas vyučovania.  

Mnohé psycholingvistické štúdie skúmali, či bilingvisti preferujú niektorý zo svojich 
jazykov pre aritmetické výpočty (predovšetkým sčitovanie a násobenie), či tento 
preferovaný jazyk je vyučovací jazyk, a či existujú významné rozdiely medzi 
monolingvistami a bilingvistami v ich reakčnom čase a v chybovosti pri riešení 
(jednoduchých) matematických úloh (Kolers, 1968; Marsh & Maki, 1976; Magiste, 
1980; McClain & Huang, 1982; Tamamaki, 1993). Zistenia týchto štúdií sú protirečivé 
a je neľahké ich stručne zhrnúť. Neoficiálne dôkazy, subjektívne tvrdenia bilingvistov 
a rozhovory s bilingvistami  podporujú domnienku, že dospelí bilingvisti majú 
preferovaný jazyk pre vykonávanie aritmetických výpočtov, a že týmto jazykom je 
práve ten, v ktorom sa tieto matematické výpočty naučili vykonávať v detstve. 
Samotná Moschkovichová (2005) uvádza, že sčitovanie a násobenie sa naučila ako 
dieťa po španielsky a aj v súčasnosti tieto výpočty vykonáva v španielčine, či už 
„v hlave“ alebo šeptom. Algebrické výpočty vykonáva v porovnateľnej miere 
v španielskom i anglickom jazyku, problémy z oblasti matematickej analýzy rieši 
v anglickom jazyku. 

Jedna dávnejšia štúdia (Marsh – Maki, 1976) preukázala, že dospelí bilingvisti 
(ovládajúci španielsky a anglický jazyk) vykonávali aritmetické operácie rýchlejšie 
v ich preferovanom jazyku a prepínanie z jedného jazyka do druhého spomaľovalo 
ich reakčný čas počas experimentu. Priemerný rozdiel reakčného času respondentov 
medzi výpočtami vykonávanými v preferovanom a nepreferovanom jazyku bol však 
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iba 0,2 sekundy. Rozdiel priemerného reakčného času monolingvistov a bilingvistov, 
kde jazykom testovacieho nástroja bola angličtina ako jazyk monolingválnych 
respondentov a súčasne preferovaný jazyk bilingválnych respondentov, bol malý, no 
štatisticky významný o veľkosti 0,49 sekundy. Porovnanie chybovosti 
monolingvistov a bilingvistov nepreukázalo žiadne štatisticky významné rozdiely. 

Ďalší experiment (McClain & Huang, 1982) porovnával reakčný čas v preferovanom 
a nepreferovanom jazyku u čínskych a španielskych bilingvistov pri riešení úloh 
na sčitovanie. Priemerný čas riešenia bol o 0,2 sekundy kratší v preferovanom 
jazyku. Chybovosť u monolingvistov a bilingvistov sa ani v tejto štúdii nepreukázala 
byť významne rozdielna. Jedným zo záverov uvedenej štúdie bolo, že umožnenie 
bilingvistom zvoliť si jazyk pri verbálnom sčitovaní znížilo čas potrebný na vyriešenie 
úlohy. 

Nedávno podobný experiment uskutočnili Saalbach et al (2013) vo Švajčiarsku, 
tentokrát však boli laboratórne merania uskutočňované na 39 bilingválnych žiakoch 
vo veku 15 (9. ročník) a 17 rokov (11. ročník) a títo žiaci neboli v rámci štúdie 
porovnávaní s monilingvistami. Jednalo sa o žiakov, ktorých L1 je nemčina a pred 
nástupom do školy nehovorili po francúzsky (L2). Pred meraniami sa časť žiakov L2 
učila 6 rokov a bilingválne vzdelávaní boli jeden rok, druhá časť žiakov sa L2 učila 
8 rokov a bilingválny vzdelávací program navštevovali tri roky. Pred nástupom 
do imerzného bilingválneho vzdelávacieho programu museli žiaci preukázať 
nadpriemerné výsledky v oboch jazykoch. Nadpriemerné výsledky dosahovali žiaci 
aj v školskej matematike. Žiaci 9. ročníka mali v L2 vyučované predmety biológia 
a geografia, žiaci 11. ročníka mali v L2 vyučované predmety biológia, geografia 
a dejepis (každý z predmetov dve vyučovacie hodiny týždenne). V danom regióne 
Švajčiarska sa prevažne hovorí nemčinou. Experiment sa zameriaval na vplyv 
prepínania medzi L1 a L2 na rýchlosť a správnosť riešení pri počítaní jednoduchých 
príkladov na násobenie a odčitovanie. Pred uskutočnením samotných meraní sa žiaci 
zúčastnili dvoch približne 20-minútových nácvikov v školskom prostredí (časť z nich 
absolvovala aj jeden ďalší nácvik v domácom prostredí) v priebehu štyroch po sebe 
nasledujúcich dní a štvrtý nácvik absolvovali všetci tesne pred samotným 
testovaním. Polovica žiakov absolvovala nácvik v L1 a druhá polovica absolvovala 
nácvik v L2. Nácvik pozostával z precvičovania čítania čísel (od 11 do 99) a počítania 
príkladov na násobenie a odčitovanie. Zadania príkladov mali slovnú podobu (napr. 
dvanásť krát sedem), ako aj tri možnosti, z ktorých účastník experimentu vyberal 
jednu správnu možnosť, pričom jeden z distraktorov bol určený ako správny 
výsledok zmenšený o 10 alebo o 1, a druhým distraktorom bolo náhodné dvojciferné 
číslo (teda možnosti boli napr. osemdesiatštyri, sedemdesiatštyri, šesťdesiatosem). 
Pri nácviku počítačový program účastníkov experimentu upozornil, ak príklad 
vypočítali nesprávne. Testovanie malo podobný formát, účastníci však už neboli 
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upozorňovaní pri výbere nesprávnej možnosti. Polovica príkladov v testovacej fáze 
sa zhodovala s príkladmi z nácvikovej fázy. Druhá polovica príkladov testovacej fázy 
nebola použitá v nácvikovej fáze. Štúdia potvrdila, že aj u bilingválnych žiakov 
v adolescentnom veku má prepínanie medzi jazykmi negatívny vplyv na rýchlosť 
(opäť v desatinách sekúnd) a správnosť riešení (pri násobení boli rozdiely menšie ako 
pri odčitovaní). Treba však zdôrazniť, že sa tu nepojednávalo o prepínaní medzi 
nemčinou a francúzštinou ako L1 a L2, ale o prepínaní medzi jazykmi, v ktorých žiaci 
absolvovali resp. neabsolvovali nácvik pred testovaním. Zistenia štúdie teda indikujú, 
že zapamätanie si školského učiva a jeho vybavenie si z pamäte je vo významnom 
vzťahu k jazyku vyučovania. Akonáhle sa jazyk aplikácie poznatkov líši od jazyka, 
v ktorom boli osvojené, môže sa to negatívne odraziť v rýchlosti a správnosti 
riešenia.  

Vyššie opísané výskumy boli vykonané v experimentálnom prostredí a výskumnú 
vzorku, s výnimkou posledného predstaveného – švajčiarskeho experimentu, tvorili 
dospelí bilingvisti. Otázka znie, do akej miery sú závery týchto štúdií relevantné pre 
prirodzené prostredie, za aké možno považovať aj bilingválnu školskú triedu, v ktorej 
sa žiaci navzájom poznajú, na učiteľa sú zvyknutí a nie sú „pod tlakom 
experimentálnych podmienok a požiadaviek“. S ohľadom na závery, ku ktorým prišli 
McClain a Huang (1982), je rozumné žiakom počas vyučovania dovoliť používať ich 
preferovaný jazyk na jednoduché aritmetické výpočty. V rámci švajčiarskeho 
experimentu (Saalbach et al, 2013) celková doba nácviku bola iba 3 x 20 minút (resp. 
4 x 20 minút, ak účastník experimentu absolvoval aj dobrovoľný nácvik v domácom 
prostredí) a vplyv prepínania medzi jazykmi sa preukázal aj v skupine žiakov, ktorí 
nácvik absolvovali vo francúzštine (L2) a teda riešili úlohy pomalšie a s častou 
chybovosťou v „nenácvikovom“ jazyku (L1). Z toho teda možno usúdiť, že aj relatívne 
krátkodobý nácvik v L2 môže zmeniť žiakovo ponímanie preferovaného 
a nepreferovaného jazyka v určitých kontextoch. 

Spomenuté experimentálne štúdie sa sústredili iba na jednoduché aritmetické 
výpočty, neskúmali však jazykovú preferenciu v súvislosti s komplexnejšími 
matematickými činnosťami, akými je napríklad riešenie problémových úloh či 
zdôvodňovanie. Prípadovú štúdiu dospelej bilingvistky, ktorá počas riešenia 
slovných úloh prepínala do svojho preferovaného jazyka pri vykonávaní 
jednoduchých aritmetických operácií, uvádza Qi (1998). Záverom uvedenej 
prípadovej štúdie je, že prepínanie z jedného jazyka do druhého bolo rýchle 
a automatické a v konečnom dôsledku riešenie slovných úloh skôr uľahčovalo než 
spomaľovalo. 

Na základe týchto a ďalších štúdií odborníci, ktorí dlhodobo skúmajú bilingvizmus 
v súvislosti s matematickými kompetenciami, konštatujú, že bilingvizmus nemá 
žiaden vplyv na schopnosť riešiť matematické problémy, ak je jazyková spôsobilosť 
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jednotlivca aspoň taká, že je schopný porozumieť zneniu daného matematického 
problému (Bialystok, 2001; Moschkovich, 2005). 

Zo záverov spomínaných štúdií vyplýva niekoľko ďalších dôsledkov dôležitých pre 
školskú prax v bilingválnom vyučovaní matematiky. V prípade, že sa v hodnotení 
matematickej spôsobilosti práve zameriavame na rýchlosť žiaka pri jednoduchých 
aritmetických výpočtoch v jeho nepreferovanom jazyku, žiak prirodzene môže získať 
horšie hodnotenie, keďže bude nútený prepínať jazyky. Ak však prijmeme žiakov 
bilingvizmus ako jeho individuálnu charakteristiku, v zmysle diferencovaného 
prístupu by mu mal učiteľ umožniť dlhý čas na riešenie testov takéhoto zamerania 
(Moschkovich, 2005). 

Okrem mierne negatívneho vplyvu bilingvizmu vo vyučovaní matematiky, ktorému 
sme sa venovali doposiaľ, teda pomalšie vykonávanie aritmetických výpočtov 
v nepreferovanom jazyku, možno u bilingválnych žiakov pozorovať aj pozitívne 
„odchýlky“ v porovnaní s monolingválnymi žiakmi. U bilingválnych žiakov bola 
zaznamenaná tzv. selektívna pozornosť (z angl. selective attention), teda zvýšená 
schopnosť selektívne pristupovať k informáciám a nenechať si odviesť pozornosť 
od dôležitých údajov zavádzajúcimi podnetmi. Selektívna pozornosť žiakov je veľmi 
užitočná vo vyučovaní matematiky, v riešení matematických úloh s reálnym 
kontextom (Bialystok, 2001; Moschkovich, 2005). 

Podľa Grosjeana  (1999) však prepínanie jazyka nie je len náhodné správanie 
v dôsledku nedostatočnosti ovládania niektorého z jazykov. Prepínanie jazyka je 
riadený proces používaný ako komunikačná stratégia na vyjadrenie informácie. 
Prepínanie jazyka nie je odrazom nízkej jazykovej spôsobilosti alebo neschopnosti 
spomenúť si v danej chvíli na nejaké slovíčko (Valdés-Fallis, 1978). Ak sa podľa vzoru 
Grosjeana pozeráme na bilingvizmus v zmysle dynamického pohybovania sa po 
spektre módov, od monolingválneho po bilingválny, potom práve prepínanie jazyka 
je typické pre bilingválny modus a je normálnym prejavom bilingválnej kompetencie 
(Bialystok, 2001; Cook, 1997; Moschkovich, 2005). 

Mnohé sociolingvistické štúdie indikujú, že bilingválne deti zvyčajne rozprávajú 
takým jazykom, akým sa im prihovárajú ostatní ľudia v danej situácii, a že prepínanie 
jazyka u detí je sociálna jazyková činnosť podliehajúca normám danej komunity 
(Zentella, 1997). Možno teda predpokladať, že na vyučovacích hodinách matematiky 
budú tiež žiaci rozprávať jazykom, v ktorom sa im bude prihovárať učiteľ, a  svoje 
jazyky budú prepínať v medziach normy, na ktorú si zvyknú počas vyučovania 
(Moschkovich, 2005). 

Na opísanie a porozumenie žiakovho výberu jazyka v určitej situácii je potrebné 
zohľadniť niekoľko faktorov, napr. miesto, zámer, téma, účastníci konverzácie 
a sociálne vzťahy medzi účastníkmi konverzácie. Dôležitou otázkou teda je, komu 
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žiak adresuje svoj prehovor (prípadne písomný prejav), či spolužiakovi alebo 
učiteľovi, ďalej či je konverzácia viac-menej verejná alebo súkromná, a aká je téma 
konverzácie. Špeciálne pre vyučovanie matematiky je potrebné zvážiť matematické 
aspekty situácie, napríklad či žiak vykonáva aritmetický výpočet alebo sa práve 
zaoberá zložitejšou, neautomatizovanou činnosťou. Tiež je potrebné venovať 
pozornosť žiakovej individuálnej skúsenosti s matematikou v jednom i druhom 
jazyku. Typ matematickej úlohy a žiakova skúsenosť s vyučovaním matematiky 
ovplyvňujú žiakov výber jazyka. Napríklad, žiak si môže zvoliť svoj preferovaný jazyk 
pri aritmetickom výpočte a po jeho ukončení môže a nemusí preložiť svoje riešenie 
do L2, v závislosti od toho, kto ďalší je zainteresovaný do konverzácie. Ak so žiakom 
nebola určitá téma prebratá v jeho L1, je samozrejmé, že sa k danej téme bude 
vyjadrovať v L2.  

Žiaci môžu mať rozdielne skúsenosti s matematickou terminológiou a 
matematickým vyjadrovaním v jednom či druhom jazyku. Navyše ešte treba 
zohľadniť rozdiely v akademickom jazyku matematiky ako takom v daných jazykoch. 
Je bežné, že zatiaľ čo v jednom jazyku je určitý pojem špeciálne pomenovaný, v inom 
jazyku mu nemusí existovať žiaden ekvivalent (Moschkovich, 2005). Napríklad, hoci 
v slovenskej matematickej terminológii prísne rozlišujeme medzi kruhom a 
kružnicou, v anglickej matematickej terminológii takéto rozlíšenie neexistuje, pre 
kruh aj kružnicu existuje spoločný termín circle. Naopak, pre viacero situácii 
používame v matematike jeden pojem os, no v angličtine „slovenská os“ nadobúda 
rozličné podoby, napr. axis pre os súradnicového systému (coordinate axis) a os 
súmernosti (axis of symmetry), line pre číselnú os (number line), a bisector pre os 
uhla (angle bisector) a os úsečky (line segment bisector). V tejto súvislosti je 
potrebné spomenúť aj špecifiká matematickej symboliky, ktoré sa líšia v rôznych 
krajinách a jazykoch (Lengyelfalusyová, 2013; Šubová, 2017). 

Moschkovichová na základe prípadových štúdií, pozorovaní a detailných analýz 
prišla k záveru, že prepínanie jazyka v bilingválnom vyučovaní matematiky by sme 
nemali za každých okolností vnímať ako vedomostný (matematický alebo jazykový) 
deficit žiakov. Naopak, na mnohých príkladoch z praxe ukazuje, že prepínanie jazyka 
môže poskytovať žiakom prostriedky matematického vyjadrovania a matematickej 
komunikácie. Prepínanie jazyka ako prostriedok matematického vyjadrovania 
identifikovala Moschkovichová v rôznych formách, ako sú rozvinutie myšlienky, 
parafrázovanie myšlienky, doplnenie informácií spoluúčastníkovi konverzácie, 
opisovanie vzorov, opis matematickej situácie, zovšeobecňovanie, používanie 
reprezentácií a vizualizácia na podloženie tvrdení, tvorenie hypotéz, vysvetľovanie 
konceptov, zdôvodnenie tvrdení. Všetky sú veľmi významné pre samotné 
matematické poznávanie. Pre pochopenie toho, ako bilingválni žiaci komunikujú na 
vyučovaní matematiky, je kľúčové poznať vzťah medzi predchádzajúcimi 
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skúsenosťami žiakov, čo sa týka matematického vzdelávania, a ich aktuálnej 
zdatnosti v činnostiach dôležitých pre matematické poznávanie (Moschkovich, 
2005). 
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4 MATEMATICKÁ GRAMOTNOSŤ V CLIL VYUČOVANÍ MATEMATIKY 

4.1 Matematická gramotnosť 

Ako sme už vyššie spomenuli, OECD definuje matematickú gramotnosť ako 
schopnosť jedinca vyjadrovať sa matematicky, využívať matematické nástroje a 
interpretovať matematické výsledky v rôznych kontextoch. Matematická 
gramotnosť zahŕňa matematické dôvodenie a schopnosť uplatniť matematické 
pojmy, postupy, fakty a nástroje pri opisovaní, objasňovaní a predpovedaní ďalšieho 
vývoja rôznych javov. Matematická gramotnosť umožňuje žiakom uvedomovať si, 
akú funkciu plní matematika vo svete okolo nich, vytvárať správne úsudky a robiť 
dobre podložené rozhodnutia, ktoré sú kľúčové pre to, aby sa v spoločnosti uplatnili 
ako konštruktívni, zainteresovaní a premýšľajúci občania (OECD, 2016; Šedivý a kol., 
2013a). Matematická gramotnosť taktiež „zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a 
ochotu používať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a 
prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky)“ (iŠVP, 2015, s.2). 

Pojmy matematika a matematická gramotnosť v žiadnom prípadne nemožno 
pokladať za synonymá. V porovnaní s pojmom matematika výraz matematická 
gramotnosť opisuje niečo oveľa menej formálne a viac intuitívne, menej abstraktné 
a viac zasadené do kontextu, menej symbolické a viac konkrétne (De Lange, 2006; 
Steen, 2001) 

Kurikulárny obsah vyučovania matematiky a matematickej gramotnosti bývali 
v minulosti v mnohom vnímaní ako dve oddelené oblasti. Avšak v súčasnosti je veľmi 
potrebné, aby sa tieto pojmy do povedomia spoločnosti aj učiteľov zapísali ako 
neoddeliteľné zložky matematického vzdelávania (Schoenfeld, 2001). 

OECD (In: Ficová a kol., 2015) uvádza zoznam siedmich kompetencií, ktorými by mal 
matematicky gramotný žiak disponovať. Sú to komunikácia, matematizácia, 
zobrazenie/reprezentácia, uvažovania a argumentácia, navrhnutie stratégií riešenia 
problému, použitie symbolického, formálneho a technického jazyka a operácií, 
použitie matematických nástrojov. Šedivý a kol (2013b, s. 5) dávajú matematickú 
gramotnosť do priameho súvisu s využívaním a vyučovaním matematiky „v rôznych 
situáciách, kontextoch a väzbách“. 

4.2 Kľúčové aspekty matematickej gramotnosti v CLIL vyučovaní 

Definícia matematickej gramotnosti podľa OECD (2016) zdôrazňuje schopnosť 
jedinca vyjadrovať sa matematicky, využívať matematické nástroje a interpretovať 
matematické výsledky. Tieto tri činnosti vytvárajú rámec pre myšlienkové procesy, 
ktoré jedinec využíva na prepojenie problému z reálneho kontextu s matematikou 
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a na jeho riešenie. Matematická gramotnosť teda umožňuje jedincovi riešiť 
problémy v troch fázach, pri ktorých využíva schopnosť 

- vyjadriť problém z bežného života prostredníctvom matematického jazyka, 

- pri riešení využívať matematické nástroje, postupy a argumentáciu, 

- interpretovať matematické výsledky, aplikovať a vyhodnocovať ich. 

Schopnosť vyjadrovať sa matematicky súvisí so schopnosťou žiakov rozpoznať 
príležitosti, v ktorých sa ponúka možnosť využiť na riešenie problémových situácií 
matematické stratégie a následne „preložiť“ daný problém do matematického 
jazyka. Túto fázu nazývame aj matematizácia problému s reálnym kontextom 
(Plothová a kol., 2017). 

Po zvládnutí matematizácie problému je potrebné riešiť ho pomocou 
matematických prostriedkov. Schopnosť využívať matematické nástroje matematiku 
je teda schopnosť správne previesť matematické výpočty, aplikovať matematické 
poznatky a overiť správnosť získaných matematických výsledkov. 

Na záver je potrebné vypočítané výsledky „preložiť naspäť“ do reálneho kontextu. 
Schopnosť interpretovať matematické výsledky znamená, že žiaci dokážu 
o dosiahnutých matematických výsledkoch kriticky uvažovať, vysvetliť, čo 
znamenajú v reálnom kontexte a rozhodnúť o tom, či sú prijateľné a zmysluplné. 
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5 UČITEĽ V CLIL VYUČOVANÍ MATEMATIKY 

5.1 Osobnosť a kompetencie učiteľa v CLIL vyučovaní matematiky 

Požiadavky na CLIL učiteľov matematiky sú vysoké, pretože sú „matematikármi“ aj 
„jazykármi“ zároveň. To znamená, že CLIL učitelia musia vo svojej práci kombinovať 
metódy, techniky a pedagogické postupy špecifické pre oba vyučovacie predmety: 
matematiku aj cudzí jazyk (Massler et al., in: Rainer, 2012). 

Podľa zoznamu kľúčových schopností CLIL učiteľa (Mehisto, Marsh & Frigols, 2008) 
je u CLIL učiteľa matematiky potrebná schopnosť správne využívať prepojenie 
matematického obsahu a cudzieho jazyka, schopnosť vytvárať učebné prostredie 
bohaté na podnety a prejavy podpory, schopnosť prezentovať matematický obsah 
v cudzom jazyku zrozumiteľne a primerane úrovni žiakov, schopnosť efektívne 
komunikovať so žiakmi a stimulovať aj ich ku aktívnej matematickej komunikácii, 
a tiež schopnosť pri príprave a vedení vyučovania zohľadniť individuálne potreby 
a preferencie žiakov. Hillyard (2011) upozorňuje, že vyššie uvedené schopnosti 
dokáže učiteľ rozvíjať iba v prípade, že si najskôr osvojí správny postoj: ochotu meniť 
sa, túžbu učiť sa nové veci, motiváciu skúmať „čo, prečo a ako“, ako aj ochotu 
vytvárať nové učebné materiály a spolupracovať s ďalšími učiteľmi a organizáciami.  

Špecifikom medzi požiadavkami na CLIL učiteľa je vysoká úroveň zručnosti 
v jazykovom prejave a komunikácii. Je veľmi dôležité, aby CLIL učiteľ dobre ovládal 
cudzí jazyk, v ktorom matematiku vyučuje (Novotná, Hadj-Moussová & 
Hofmannová, 2001; Hillyard, 2011; Denman, Tanner & De Graaff, 2013). Okrem 
dobrej znalosti CLIL jazyka však učiteľ musí mať aj schopnosť v tomto jazyku 
efektívne a zrozumiteľne komunikovať žiakom matematický obsah. Mehisto (in: 
Rainer, 2012) a Böttger (2012) odporúčajú CLIL učiteľom prispôsobiť svoj jazykový 
prejav úrovni žiakov, efektívne využívať mimiku, gestá, ako aj rôzne pomôcky 
a vizualizácie, hovoriť pomaly a zreteľne artikulovať, často opakovať terminológiu, 
umožniť žiakom (najmä začiatočníkom) využívať okrem cudzieho jazyka aj svoj 
materinský jazyk, a urobiť komunikáciu jasnou prioritou vyučovacej hodiny. 

Napriek vyššie uvedeným špecifickým požiadavkám na CLIL učiteľa je potrebné 
poznamenať, že ani výborná znalosť cudzieho jazyka a excelentné komunikačné 
zručnosti nenahradia autentickú osobnosť, charakter a integritu učiteľa, úprimný 
záujem o žiakov, ako ani odborné vedomosti a zručnosti šikovného, tvorivého 
a didakticky zdatného matematikára. Preto aj každý „dobrý učiteľ, ktorý aj keď nie 
je oboznámený s CLIL prístupom, je na dobrej ceste stať sa dobrým CLIL učiteľom“ 
(Mehisto a kol. in: Páleníková & Naštická, 2017) 
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5.2 Vybrané úlohy učiteľa v CLIL vyučovaní matematiky 

Učiteľ v CLIL vyučovaní zohráva veľmi dôležitú rolu. Dobre pripravený učiteľ svojich 
žiakov nikdy nenudí. V tejto podkapitole sa budeme bližšie zaoberať šiestimi 
úlohami učiteľa v CLIL vyučovaní matematiky: 

 Vytvárať vhodné učebné prostredie; 
 Odstraňovať bariéry; 
 Rozvíjať vyššie kognitívne funkcie žiakov; 
 Rozvíjať matematickú gramotnosť žiakov; 
 Komplexne rozvíjať osobnosť žiakov; 
 Viesť vyučovaciu hodinu interaktívne. 

 

Vytvárať vhodné učebné prostredie 

Známa Krashenova hypotéza (in: Çekrezi – Biçaku, 2011) hovorí o tom, že živnou 
pôdou pre efektívne učenie je bezpečné prostredie s čo najväčším množstvom 
podnetov vyvolávajúcich tvorivosť a čo najmenším množstvom podnetov 
vyvolávajúcich úzkosť. Jednou z hlavných úloh CLIL učiteľa matematiky je preto 
vytvoriť na vyučovacej hodine vhodné prostredie a atmosféru, v ktorej si žiaci budú 
môcť matematické aj jazykové poznatky osvojiť čo najúčinnejšie. Rovnako aj 
Mehisto (in: Rainer, 2012) a Vogel (2009) zdôrazňujú dôležitosť dobrej pracovnej 
klímy a učebného prostredia, ktoré žiaci vnímajú ako fyzicky aj psychologicky 
bezpečné. V takomto prostredí sú žiaci ochotní s matematickým aj jazykovým 
obsahom odvážne experimentovať. A práve ochota učiť sa, robiť chyby a riskovať je 
pre úspech v matematike aj v jazyku nevyhnutná (Rainer, 2012). Böttger (2012) 
zdôrazňuje, že žiaci sú ochotní riskovať a vyjadrovať sa v cudzom jazyku vtedy, keď 
majú dostatok času a povzbudenia od učiteľa. Çekrezi – Biçaku (2011) navyše 
odporúča, aby učitelia dbali na uvoľnenú atmosféru v triede a na zasadenie obsahu 
vyučovania do reálneho kontextu blízkeho bežnému životu žiakov. Tvrdí, že vďaka 
týmto opatreniam sa zlepší emocionálny stav žiakov a tým aj ich schopnosť prijímať 
nové vedomosti. Dôležité je taktiež to, aby učiteľ svojej triede poskytol dostatočný 
priestor na aktivitu a kreativitu. Prístup CLIL svojou otvorenosťou a snahou 
o komplexný rozvoj osobnosti žiakov bojuje proti tradičnému modelu vyučovacej 
hodiny, ktorý žiakov núti ticho sedieť a počúvať. „My všetci – deti aj dospelí – sa 
učíme telom, pohybom a činnosťou. Náš mozog je vytvorený tak, že informácie 
dokáže najlepšie prijať, keď bádame, skúšame, pýtame sa, experimentujeme 
a môžeme spoločne niečo meniť“ (Horx in: Murphy-Witt & Stamer-Brandt , 2007, 
s.15).  
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Odstraňovať bariéry 

V procese vytvárania bezpečného učebného prostredia sa CLIL učiteľ stretá 
s mnohými bariérami, ktoré je potrebné odstrániť. Matematika a cudzie jazyky sú 
žiakmi často považované za veľmi ťažké predmety. Ak chce teda CLIL učiteľ 
matematiky svojich žiakov priviesť k úspechu, je priam nevyhnutné, aby pozorne 
skúmal možné prekážky a bariéry, ktoré by mohli negatívne vplývať na schopnosť 
žiakov učiť sa. Dôležitou úlohou CLIL učiteľa je preto vymýšľať spôsoby, ako tieto 
negatívne vplyvy minimalizovať a s pomocou pestrej palety účinných metód pomôcť 
žiakom bariéry prekonať  (Novotná, Hadj-Moussová & Hofmannová, 2001). 

Vedci, ktorí sa zaoberajú učením cudzích jazykov hovoria o tzv. afektívnom filtri 
(angl. affective filter), ktorý ovplyvňuje schopnosť žiaka prijímať vedomosti a učiť sa 
(Du, 2009). S podobným „filtrom“  sa učitelia stretávajú aj na hodine matematiky. 
Žiak, ktorý ku matematike pristupuje s predpokladom, že jej nebude rozumieť 
a nebude sa ju vedieť naučiť, bude mať s ňou skutočne problémy, pretože jeho myseľ 
je plná obáv a negatívnych skúseností z minulosti. Na to, aby sa žiak dokázal sústrediť 
a rozumieť, potrebuje byť jeho myseľ čistá a pripravená prijímať nové poznatky. Je 
preto potrebné, aby učiteľ dokázal pomôcť žiakovi odstrániť bariéru, ktorá mu bráni 
rozumieť matematike a učiť sa ju s radosťou. Heras a Lasagabaster (2015) 
odporúčajú učiteľom prístup CLIL ako prostriedok na pozitívne ovplyvňovanie 
afektívnej oblasti žiakov. Çekrezi – Biçaku (2011) vysvetľuje, že vďaka prepojeniu 
cudzieho jazyka s odborným obsahom je pozornosť žiakov odvedená od bariér 
v mysli, ktoré sú častým problémom pri učení sa cudzích jazykov. Tento princíp 
funguje i opačne: Cudzí jazyk, v ktorom je matematika vyučovaná, odvedie 
pozornosť žiakov negatívne nastavených voči matematike preč od predsudkov ako: 
„Nikdy som tomu nerozumel, určite to nepochopím ani teraz.“ Žiaci vďaka novej 
podobe matematického obsahu prijímajú ten istý obávaný matematický obsah 
„v prezlečení“: „zamaskovaný“ do cudzieho jazyka. Vďaka takejto „novej podobe 
starého obsahu“ môžu učitelia vyučovaním matematiky v cudzom jazyku pomôcť aj 
slabším žiakom porozumieť matematike, ktorú už dávno „odpísali“ ako 
nepochopiteľnú, a riešiť problémy a úlohy, ktoré považujú za neriešiteľné. 

Hoci implementácia metodológie CLIL vo väčšine prípadov pomáha bariéry 
odstraňovať, Novotná, Hadj-Moussová a Hofmannová (2001) priznávajú, že 
v prípade žiakov, ktorí majú strach z nových vecí, môže práve inovácia v podobe 
prepojenia matematiky a jazyka vystavať novú afektívnu bariéru: strach zo zlyhania 
a neúspechu. Vzápätí však dodávajú, že CLIL učiteľ je schopný pracovať s bariérami 
akéhokoľvek druhu, pretože princípy prístupu CLIL ho vedú ku individuálnemu 
prístupu a citlivosti na potreby žiaka a špecifická jeho osobnosti. S pomocou 
netradičných interaktívnych metód môže CLIL učiteľ pomôcť žiakovi prekonať 
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negatívne skúsenosti z minulosti a „vrhnúť sa“ na matematiku s novou odvahou 
a sebavedomím. 

Rozvíjať vyššie kognitívne funkcie žiakov 

Kognitívne funkcie boli už v roku 1956 zhrnuté do Bloomovej taxonómie, ktorú 
neskôr ešte upravili Anderson a Krathwohl. 

 
Obr. 2 Bloomova Taxonómia  

(Zdroj: diagram podľa VanderbiltUniversity, https://cft.vanderbilt.edu, vlastný preklad  
a úprava, doplnenie o aktívne slovesá podľa https://www.ff.umb.sk/mkmet) 

Bloomova taxonómia ďalej rozdeľuje kognitívne funkcie na 2 skupiny, tzv. „LOTS“ a 
„HOTS“ . 

LOTS – Lower Order Thinking Skills - Nižšie kognitívne funkcie 

HOTS – Higher Order Thinking Skills - Vyššie kognitívne funkcie 

 
Obr. 3 Nižšie a vyššie kognitívne funkcie (Zdroj: Montalto a kol., 2016) 

Dobrí učitelia matematiky vedia, že bez dostatočného „arzenálu“ matematických 
vedomostí a zručností nebudú môcť ich žiaci v matematike uspieť. Vedia však aj to, 
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že ak ich žiaci majú raz nadobudnúť schopnosť učiť sa sami a riešiť problémy, musia 
klásť dôraz na rozvoj vyšších kognitívnych funkcií (Silva in: Coyle, 2013). K tomuto 
môže byť učiteľom dobrým pomocníkom práve metodológia CLIL, ktorej cieľom je 
stimulovať žiakov k tomu, aby si informácie boli schopní nielen zapamätať, pochopiť 
a vysvetliť, ale aby ich vedeli tiež vyhodnocovať a kreatívne využívať v nových 
situáciách. Preto CLIL využíva metódy, ktoré vedú žiakov od konkrétneho myslenia 
ďalej k abstraktnejšiemu, komplexnejšiemu mysleniu, a analytickému kladeniu 
otázok. Žiak, ktorý navštevuje CLIL-hodiny sa čoskoro naučí klásť sebe aj druhým 
odvážne, skúmavé otázky. „Prečo?“ „Ako?“ „Existuje pre toto tvrdenie nejaký 
dôkaz?“ Využívanie vyšších kognitívnych funkcií povzbudzuje žiakov k tomu, aby 
nové informácie skúmali, prešetrovali, prepájali, vyhodnocovali a využívali na 
tvorenie nových vecí (Montalto a kol., 2016; Holderness in: Rainer, 2012). Tejkalová 
(in: Vaňková, 2012) zistila, že zapojenie cudzieho jazyka do výučby matematiky 
pozitívne vplýva na rozvoj kognitívnych procesov vyššieho rádu. Keď žiaci neboli 
schopní nájsť v cudzom jazyku presný termín pre pomenovanie geometrických 
objektov, začali opisovať ich charakteristické vlastnosti a porovnávať ich s inými 
geometrickými objektmi, čím aktivovali vyššie kognitívne funkcie. 

Rozvíjať matematickú gramotnosť žiakov 

Silva (2008) upozorňuje, že podstata kompetencií 21. storočia nespočíva v tom, 
koľko vedomostí žiaci majú, ale v tom, čo s nimi dokážu urobiť. Túto schopnosť 
v praxi využívať matematické modely myslenia a prezentácie, ako sú vzorce, 
diagramy, grafy a tabuľky označujeme pojmom matematická gramotnosť (bližšie 
definuje už kapitola 4).  

Matematická gramotnosť je na rozdiel od „čistej“ matematiky niečím menej 
formálnym a viac intuitívnym, menej abstraktným a viac zasadeným do kontextu, 
menej symbolickým a viac konkrétnym (Steen, 2001). Rozvoj matematickej 
gramotnosti býval v minulosti vnímaný oddelene od kurikulárneho obsahu 
vyučovania matematiky, ale v súčasnej modernej dobe je nevyhnutné, aby sa 
uplatňoval v rámci matematického vzdelávania ako jeho neoddeliteľná súčasť 
(Schoenfeld, 2001). 

Komplexne rozvíjať osobnosť žiakov 

Cieľom dobrého vyučovania matematiky nie je len osvojiť si matematický aparát, ale 
aj vytvárať a rozvíjať schopnosti, zručnosti, tvorivé myslenie, kreativitu, 
sebavedomie, húževnatosť, samostatnosť, rozhodnosť, kritickosť a sebakritickosť 
(Šedivý, 2008). 

Podľa modelu vytvoreného autormi Schratz a Weiser (2006) sa rozvoj osobnosti 
žiakov uskutočňuje v piatich dimenziách. Žiaci sa učia poznať, rozumieť, robiť, byť 
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a žiť v spoločnosti. Rainer (2012) tvrdí, že práve vďaka metodológii CLIL môže učiteľ 
efektívne podporovať žiakov v každom z týchto piatich druhov učenia. 

Szabó (2012) medzi schopnosti žiakov, ktoré sa rozvíjajú vďaka CLIL vyučovaniu, 
zaraďuje tiež schopnosť viesť, komunikovať, robiť rozhodnutia a riešiť konflikty.  

Garcia a Norton (in: Coyle, 2013) tvrdia, že učenie, ktoré zahŕňa aj iný ako materinský 
jazyk, vplýva na identitu žiaka, na jeho vzťah ku okolitému svet a tiež na žiakovu 
schopnosť vidieť možnosti a príležitosti pre budúcnosť. 

Viesť vyučovaciu hodinu interaktívne 

Špecifikom CLIL vyučovacej hodiny matematiky je veľká dôležitosť, ktorá sa prikladá 
aktívnej účasti žiakov na spoluvytváraní matematického diskurzu (Escobar–
Urmeneta, 2013). Dalton-Puffer (in: Escobar–Urmeneta, 2013) upozorňuje, že na 
CLIL vyučovacej hodine by nemali mať miesto dlhé učiteľove monológy. Žiaci musia 
mať priestor aktívne sa zapájať do matematickej diskusie. Walsh (2006) hovorí 
o interakcii v triede (angl. classroom interactional competence), ktorá je určená 
predovšetkým učiteľovým spôsobom prezentácie učiva a komunikácie so žiakmi, ako 
aj učiteľovou schopnosťou „vtiahnuť“ žiakov do aktívnej účasti. Aby bola interakcia 
v triede efektívna, úlohou CLIL učiteľa matematiky je: 

(1) používať jazyk primeraný úrovni žiakov a často gestikulovať; 
(2) vystupovať na vyučovacej hodine v roli facilitátora a koordinovať interakciu 

v triede tak, aby mali všetci žiaci príležitosť aktívne sa zúčastniť na 
matematickej diskusii; 

(3) „tvarovať“ príspevky žiakov do diskusie tým, že učiteľ žiakov v prípade 
potreby dopĺňa výpovede žiakov otázkami, objasňuje, koriguje, uvádza 
príklady. 

Vďaka schopnosti dobrého učiteľa správne koordinovať interakciu v triede sa žiaci 
menia z objektov vyučovania na subjekty a komunikácia v triede sa stáva 
„prirodzeným dôsledkom vzájomnej interakcie všetkých zúčastnených“ (Favilli et al. 
in: Páleníková & Naštická, 2017). 
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6 VZDELÁVACIE MATERIÁLY PRE CLIL VYUČOVANIE MATEMATIKY 

Skúsení CLIL učitelia odporúčajú v publikácii Teaching Maths through English–a CLIL 
approach typy úloh, ktorých preklad uvádzame v tab. 4. S uvedenými typmi úloh 
pracujú najmä učitelia cudzích jazykov, ale myslíme si, že aj ostatní učitelia sa s nimi 
už stretli pri absolvovaní jazykových predmetov v školskom alebo mimoškolskom 
prostredí (napr. jazykové kurzy). Treba mať však na pamäti, že niektoré typy úloh sú 
časovo náročnejšie na prípravu.  

Tab. 4 Typy vhodných úloh pre CLIL 

zakrúžkuj/podčiarkni 
(napr. vyznačiť párne 

čísla) 
opíš - uhádni podaj ďalej vyber, čo sem nepatrí 

roztrieď 
domino hry  

(napr. obrazové, 
číselné, verbálne) 

poskladaj, zisti,  
vypátraj  

(z čiastkových 
informácií) 

prezentuj pomocou IKT 

porovnaj nájdi chybu (a oprav) priraď pojem 
označ, či je tvrdenie 
pravdivé/nepravdivé 

doplň schému 
doplň chýbajúce slová 

do textu 
z daných možností 

vyber správnu odpoveď 
osemsmerovky 

krížovky 
poznávacie znaky (napr. 

vo forme plagátu, 
vývojového diagramu) 

zoraď 

hádaj, na čo myslím 
(používanie zisťovacích 

otázok – možná 
odpoved áno/nie – 

uhádni pojem) 
 

Pri príprave vzdelávacích materiálov a plánovaní vyučovania je žiaduca spolupráca 
učiteľa predmetu a cudzieho jazyka. Prostredníctvom  takejto  spolupráce  tak  
vyťažia  maximum  z odbornosti  oboch  (príp.  viacerých) spolupracujúcich učiteľov 
v prospech kognitívneho rozvoja žiakov. 
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Kvalitné CLIL učebné materiály by podľa Mehista (2012) mali spĺňať nasledovných 
desať kritérií: 
1.  Vyučovacie ciele (jazykové, predmetové – nejazykové, aj ciele týkajúce sa 
učebných stratégií žiakov) a plánovaný priebeh učenia majú byť z CLIL učebných 
materiálov pre žiakov transparentné a zrozumiteľné, a hoci realistické, tiež aj 
podnecujúce k vyšším výkonom. 
2.  CLIL učebné materiály majú systematicky rozvíjať spôsobilosť žiakov v ovládaní 
akademického jazyka (viď. nižšie). Pozornosť žiakov má byť priamo smerovaná 
na jednotlivé zložky jazyka vedy, napr. typografickým zvýraznením alebo 
prostredníctvom úloh, ktoré žiakov vyzývajú k tomu, aby v texte identifikovali 
odborné termíny, logické spojky, alebo aby vyhľadali kontrastné výrazy 
(formálne/neformálne, odborné/laické, objektívne/subjektívne). 
3.  CLIL učebné materiály majú prispievať k rozvoju učebných stratégií a 
samostatnosti žiakov a viesť ich k autonómnemu učeniu; napr. v úvode tematického 
celku môže učebný text vyzývať žiakov, aby si v určitom krátkom časovom limite 
prečítali text tak, aby v ňom našli špecifické informácie, hoci o danej téme ešte 
nemusia nič vedieť. 
4.  CLIL učebné materiály majú tiež zahŕňať sebahodnotenie, hodnotenie rovesníkmi 
a ďalšie typy reflexie a formatívneho hodnotenia. 
5.  CLIL učebné materiály majú prispievať k vytvoreniu bezpečného učebného 
prostredia, teda napr. nemali by žiakov preťažovať ani odborným obsahom, ani 
úrovňou jazyka. Učebný text by mal byť prehľadný a mal by byť žiakom exponovaný 
v kratších odsekoch. Učebný materiál musí byť pripravený citlivo voči samotnej 
osobnosti žiaka. 
6.  CLIL učebné materiály majú podnecovať kooperatívne učenie, vyzývať žiakov 
k práci v skupine či vo dvojici, k diskusii alebo bipolárnej debate, v ktorej žiaci majú 
zdôvodniť/obhájiť správnosť svojho riešenia v porovnaní s riešením inej skupiny a 
pod. 
7.  CLIL učebné materiály by mali rôznymi spôsobmi obsahovať autentický jazyk 
v autentických kontextoch. 
8.  CLIL učebné materiály majú podnecovať kritické myslenie, preto namiesto 
kladenia otázok pýtajúcich sa na faktografické informácie by mali učebné materiály 
predkladať žiakom úlohy vyžadujúce aplikovanie ich novonadobudnutých 
vedomostí, analyzovať, hodnotiť a tvoriť. 
9.  CLIL učebné materiály majú podporovať plynulý kognitívny rozvoj (tzv. kognitívna 
plynulosť, t.j. zažitá ľahkosť konceptuálnych a vnemových procesov – Unkelbach, 
2006) prostredníctvom rôznych tzv. scaffolding-techník, a to ako v zmysle 
jazykových učebných cieľov, tak i učebných cieľov nejazykového predmetu a rozvoja 
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učebných stratégií, čím by mohli napomáhať žiakom napredovať ďaleko lepšie, než 
by napredovali bez týchto materiálov. 
10.  CLIL učebné materiály by mali prispievať k zmysluplnosti učenia sa žiakov. 

6.1 Vybrané úlohy pre CLIL vyučovanie matematiky 

V tejto kapitole uvádzame ukážky úloh z navrhnutých pracovných listov. V úplnej 
podobe sú pracovné listy publikované s metodickými poznámkami pod názvom 
Matematika a CLIL: Úlohy a aktivity pre CLIL vyučovanie matematiky (Páleníková 
a kol., 2018). V navrhnutých pracovných listoch sme sa snažili využívať multimodálne 
spôsoby zobrazovania vzdelávacieho obsahu (text, číselné údaje v podobe grafov, 
diagramy, schémy, ilustračné obrázky a fotografie reálnych objektov, zvukové 
nahrávky, rôzne materiálne pomôcky, kartičky, stavebnice). Tým sme sledovali 
naplnenie cieľov vyučovania matematiky v súlade s ŠVP, ktoré o. i. zahŕňajú 
požiadavku, aby si žiaci rozvíjali schopnosť čítať s porozumením primerané súvislé 
texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a tiež nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, 
diagramy a grafy (ŠPÚ, 2014c, s. 3). V niektorých pracovných listoch sme sa tiež 
zamerali na medzipredmetové vzťahy, napr. s predmetmi ako sú geografia, fyzika, 
ale aj história a šport. V slovných úlohách bolo našim úsilím vyberať kontexty z 
reálneho života a kontexty blízke životu žiakov. Ukážky úloh z pracovných listov sme 
rozdelili k štyrom základným komunikačným zručnostiam: úlohy zamerané na 
počúvanie; úlohy zamerané na rozprávanie; úlohy zamerané na písanie; úlohy 
zamerané na čítanie s porozumením. Pridali sme k nim ešte ďalšie dve oblasti: úlohy 
zamerané na gramatiku anglického jazyka a na osvojovanie si slovnej zásoby. 

Úlohy na počúvanie (Listening) 

Ukážka úlohy je z pracovného listu Census 2011 in Slovakia (Sčítanie obyvateľstva 
na Slovensku v roku 2011). Žiaci počúvajú 38 sekundovú audio nahrávku (text je 
totožný s textom na doplnenie) a následne podľa počutých informácií majú v texte 
doplniť chýbajúce slová. 

Listen to the record and fill in the gaps. 

Have you ever wondered how many __ __ __ __ __ __ there are in the world or 
in your country? Every hour the number of people is __ __ __ __ __ __ __ __ __. 
We only know approximate numbers at this __ __ __ __ __ __. Every few years 
there is usually a __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ census in each country. The word 
‘census’ means ‘official count’. The last census in Slovakia was in __ __ __ __ 
and its results say that altogether 5 397 036 people lived in Slovakia at that time. 
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Úlohy na rozprávanie (Speaking) 

V úlohe z pracovného listu How Much Does it Cost? (Koľko to stojí?) si žiaci osvojujú 
čítanie a správnu výslovnosť desatinných čísel. Od žiakov vyžadujeme ich slovný 
zápis, čím sa touto úlohou prelína aj zručnosť v písaní. Žiaci majú k dispozícii 
pomôcku vo forme tabuľky – Place value and decimals, v ktorej nájdu názvy 
jednotlivých pozičných rádov. Táto tabuľka je aj ukážkou scaffolding techniky 
pre žiakov. 

Read and write down in words these decimal numbers. Use the Place value and 
decimals table if necessary. 
a) 5.2 (five point two tenths) 
b) 0.31 (zero point thirty-one hundredths) 
c) 21.9 (twenty-one point nine tenths) 
d) 103.01 (one hundred and three point one hundredths) 
e) 0.5 (zero point five tenths) 
f) 0.25 (zero point twenty-five hundredths) 
g) 17.73 (seventeen point seventy-three hundredths) 
h) 50.05 (fifty point five hundredths) 
i) 0.6529 (zero point six thousands and five hundred and twenty-nine ten 

thousandths) 
j) 2.95 (two point ninety-five hundredths) 
k) 3 002.001 5 (three thousand and two point fifteen ten thousandths) 

Pomôcka pre žiakov: 
PLACE VALUE AND DECIMALS 
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Ďalšia ukážka je úloha typu odd one out (vyraď to, čo nepatrí do skupiny), ktorá však 
nemá jednoznačné riešenie. Žiaci majú rozhodnúť, ktoré z desatinných čísel 2,064 
(jediné má v zápise nulu), 8,46 (jediné nemá v zápise dvojku), 1,642 (jediné má 
v zápise nepárnu číslicu) a 24,86 (jediné je väčšie ako 10) nepatrí do skupiny a svoje 
rozhodnutie majú zdôvodniť. Úloha má predovšetkým viesť žiakov k bohatej 
matematickej diskusii. 

Which one of the following decimals does not belong to the group? 
Why? 

 

 

Poslednou zaradenou ukážkou je úloha z pracovného listu Cubes, Cubes ... and 
Cubes! (Kocky, kocky ... a kocky!). Úlohe zameranej na rozprávanie predchádza 
explicitné vysvetlenie pojmu kockové teleso. 

CUBE CONSTRUCTIONS 
In the pictures below there are two compositions of several cubes. One of them 
is a cube construction – every two neighbouring cubes touch one another with 
one whole face. The other one is not a cube construction – there are at least two 
neighbouring cubes which touch one another only with their edges. 
Which one of the two pictures shows a cube construction? 

 

Po objasnení kľúčového pojmu kockového telesa stavby je žiakom predostrená 
úloha pre prácu vo dvojici, ktorá je založená na ústnom opise kockových telies a ich 
následnej rekonštrukcii žiakmi pomocou stavebnice. Jeden žiak postaví kockové 
teleso a opisuje ho, zatiaľ čo druhý žiak počúva a snaží sa zrekonštruovať stavbu 
podľa počutého opisu. 

PAIR WORK 
Use 6 – 10 cubes and build a cube construction. Do not show it to your partner. 
Describe your cube construction, so that your partner can build the same 
construction without seeing the one of yours. 
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Úlohy na písanie (Writing) 

Prvú úlohu na písanie sme na ukážku vybrali z pracovného listu A trip to Tropicarium 
(Výlet do Tropikária). Celý pracovný list je zameraný na plánovanie výletu 
do Budapešti, a v rámci toho sa žiaci stretávajú so situáciou, keď potrebujú peniaze 
v cudzej mene. Úlohou žiakov je popísať možnosti, kde môžu zameniť peniaze.  

Where can you get currencies needed for cash payments in countries which do 
not belong to the Eurozone? 

 

Druhá ukážka je úloha z pracovného listu The Land of Ice and Fire (Krajina ľadu 
a ohňa). Žiaci majú niekoľkými vetami opísať islandskú vlajku. Vzhľadom na 
rôznorodosť mnohouholníkov v nej môže byť úloha využitá aj na upevnenie 
vedomostí o základných rovinných útvaroch. 

Write down a short description of the Icelandic flag. Use also the 
symbols of the three colours – red for volcanoes, white for ice and 
snow, blue for the sea.  

 

Môžeme však povedať, že zručnosť v písaní si žiaci osvojujú v každej úlohe, kde treba 
sformulovať slovnú odpoveď. 
 

Úlohy na čítanie s porozumením (Reading) 

Pri pilotnom overení pracovných listov žiakov najviac nadchla úloha o kráľovi 
Artušovi a jeho rytieroch. Pracovný list The Knights of the Round Table (Rytieri 
okrúhleho stola) začína stručnou podobou legendy o Rytieroch okrúhleho stola. 
An old legend tells the story of the King Arthur 
and his Knights of the Round Table. The legend 
says that Arthur was a king in the south of 
Britain between the years 400 and 600. He 
protected his kingdom from enemies from the 
north of Europe. 

 

 

King Arthur had many friends, brave knights and the 
wise wizard Merlin. In Arthur’s home town, Camelot, 
Merlin made a large round table for the King and his 
knights. The table was made of wood and stone. No 
chair was better than another chair. Nobody sat at the 
top of the round table and nobody sat at the bottom, 
because they were all _e_ _q_ _u_ _a_ _l_. 
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Po prečítaní legendy majú žiaci samostatne vypracovať úlohu typu true-false 
(pravda-nepravda), ktorá ich má viesť k tomu, aby našli konkrétne detailné 
informácie v prečítanom texte. 

Are the following sentences true (T) or false (F)? 

               a) Arthur was a king in the south of Britain. 

               b) Merlin was one of Arthur’s enemies. 

               c) Camelot was one of Arthur’s brave knights. 

               d) Arthur’s table was in the shape of a circle. 
 

Najobľúbenejšou úlohou bolo určenie 
zasadacieho poriadku okolo okrúhleho stola. 
Na základe 12 indícií majú žiaci správne určiť 
„zasadací poriadok“ Artuša a 11 rytierov okolo 
stola. Pre väčší zážitok, ale i pre fyzické 
znázornenie  osôb  sediacich  okolo  stola  môžu  

 
Obr. 4 Menovky pre žiakov  

žiaci dostať menovky s menami jednotlivých rytierov (ukážka z pilotného overenia 
na obr. 4), a tiež 6 povrázkov rovnakej dĺžky (aspoň 1 meter), ktoré majú 
predstavovať priemer stola a spájať dvojice oproti sediacich postáv. 

With your pair of compasses draw Arthur’s Round Table. Write down in your 
picture how King Arthur and his eleven knights are seated around the table. Use 
the following information. 

The greatest distance of 8 metres is 
between those two men who are sitting 
opposite each other. Draw 1 metre as 1 
centimetre. 

Sir Brunor and Sir Bedivere are 
sitting opposite each other. 

Sir Galahad is sitting opposite King 
Arthur. 

Sir Bedivere is sitting on Sir Kay’s 
right. 

When you move clockwise, Sir 
Lancelot is next to King Arthur. 

When you move anti-clockwise, Sir 
Kay is next to Sir Galahad. 

Sir Percivale is sitting on Sir 
Lancelot’s left. 

Sir Tristan is sitting eight metres 
from Sir Degore. 

Sir Bors is sitting eight metres from 
Sir Lancelot. 

Sir Gawaine is between Sir Tristan 
and Sir Bors. 

Sir Degore is between Sir Percivale 
and Sir Bedivere. 

Sir Brunor is between Sir Hector and 
Sir Tristan. 

aa 
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Úlohy na gramatiku (Grammar) 

Prvú ukážku zameranú na gramatiku sme vybrali z pracovného listu Buckle your 
safety belts! (Zapnite si bezpečnostné pásy!). Úlohy v tomto pracovnom liste sú 
inšpirované prostredím Autobus z Hejného metódy vyučovania matematiky. Úlohou 
žiakov je v tabuľke (tab. 5) doplniť chýbajúce údaje pre zastávky, t. j. koľko ľudí do 
autobusu nastúpilo, koľko vystúpilo a koľko ľudí sa viezlo autobusom na ďalšiu 
zastávku. Na začiatku je autobus prázdny. Na poslednej zastávke vystúpia všetci 
cestujúci z autobusu a nikto ďalší už nenastúpi. 

Tab. 5 

 Red Apple Yellow Lemon Green Grapes Blueberries Purple Plum 

GOT OFF ----  9  17 
GOT ON  12  6 ---- 

TRAVELLED 7 14 11   
 

Časť pracovného listu sa zameriava na tvorbu otázok, špecificky v minulom čase 
jednoduchom, pričom otázky začínajú opytovacím zámenom HOW MANY a pýtajú 
sa na PODMET vety, preto v tomto type otázok sa nepoužíva pomocné sloveso DID. 
Žiakom nie je potrebné podrobne vysvetliť uvedené skutočnosti. Dôležité je dbať na 
ústne precvičenie kladenia otázok tohto typu a správnu formuláciu odpovedí. 

This is how we ask questions about the number of people who got on/off the bus: 

How many 

people 

got 
on 

the bus at ..........? 
men 

women 
off 

children 
aa 

 

Druhou ukážkou jazykového cvičenia zameraného na gramatiku je úlohu zameraná 
na správny slovosled vo vete (word order). Úlohou žiakov je poskladať z uvedených 
slov vety, t. j. je potrebné dať ich do správneho slovosledu. Každá veta obsahuje 
vlastnosti nejakého rovinného útvaru – ich názvy sú dané v slovenčine. Následne má 
žiak priradiť danú vlastnosť niektorému z útvarov. 

Put the words in the correct order to make a definition of polygons. Write these 
sentences and match them to the correct polygon. 

lichobežník          obdĺžnik          rovnobežník          rovnoramenný trojuholník 

a) Polygon: __________ 
with two equal and A three-sided two equal angles. polygon sides  
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b) Polygon: __________ 
shape with two pairs and with equal of equal and parallel sides, A four-sided 
opposite angles. 
c) Polygon: __________ 
one pair of parallel lines of different lengths. A four-sided with shape  
d) Polygon: __________ 
polygon with four right angles A four-sided and two pairs of opposite sides and of 
equal length that are parallel. 

 

Aktivity na slovnú zásobu (Vocabulary) 

K obľúbeným jazykovým cvičeniam žiakov patrí nepochybne krížovka. Je vhodná aj 
pri matematickej terminológii. Pri jej zostavovaní je možné legendu pripraviť 
rôznymi spôsobmi. My sme pripravili dve – obrazovú a slovnú legendu. 

 
Legenda ku krížovke (učiteľ môže zvoliť primerane k jazykovým schopnostiam 
žiakov): 

a) slovná 

 

b) obrazová 
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Pracovný list s názvom Number Line Riddle (Šifra na číselnej osi) sa zameriava na 
čítanie zlomkov v angličtine (whole, half, third, quarter, sixth, seventeen over twelve 
a pod.) a pomenovania častí v zápise zlomku (numerator, denominator, fraction bar). 
Úlohou žiakov je túto štvorslovnú šifru rozlúštiť na základe určeného priradenia 
medzi racionálnymi číslami na intervale od 0 po 3 a písmenami anglickej abecedy. 
K rozlúšteniu šifry majú zlomky, ktoré je potrebné krátiť alebo rozširovať, umiestniť 
na číselnú os, čo umožní žiakom priradiť k nim príslušné písmená. 

 
 



55 

 

7 EMPIRICKÝ VÝSKUM NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH 

V tejto kapitole predstavujeme empirický výskum, ktorý je súčasťou dizertačnej 
práce prvej autorky tejto publikácie (Naštická, 2018). Realizácia empirického 
výskumu sa uskutočnila s cieľom zodpovedať na nasledujúce výskumné otázky: 

1. Akým spôsobom bilingválne vyučovanie matematiky ovplyvňuje schopnosť žiakov 
riešiť matematické slovné úlohy? 

2. Akým spôsobom bilingválna povaha vyučovania a použitie CLIL metódy ovplyvňujú 
reč žiakov, ich bezprostrednú pozornosť a zapojenie sa do matematických činností? 

3. Ako vplýva stupeň skúseností žiakov s bilingválnym vyučovaním matematiky na 
ich pozornosť s ohľadom na matematický vzdelávací obsah? 

4. Akým spôsobom učiteľ prispôsobuje používanie oboch vyučovacích jazykov 
vzhľadom na dosiahnutie stanovených vlastností matematického diskurzu? 

Zber dát prebiehal na troch ZŠ v Nitrianskom kraji. Na základe získaných empirických 
dát v podobe zvukových záznamov, z ktorých časť bola transformovaná do písomnej 
podoby, sme uskutočnili kvalitatívnu analýzu matematického diskurzu vzniknutého 
v slovensko-anglickom CLIL vyučovaní matematiky. V poslednej fáze kvalitatívnej 
analýzy získaných dát sme využili postup metódy zakotvenej teórie (metodika 
výskumu bližšie popísaná v Naštická, 2018). 

7.1 Priebeh a realizácia výskumu na základných školách 

Zber údajov, ktorý sme uskutočnili počas pilotného overovania navrhnutých 
pracovných listov, prebiehal v školských rokoch 2015/2016, 2016/2017 a 2017/2018 
na troch ZŠ v Nitrianskom kraji, menovite:  

• Základná škola s materskou školou, Čeľadice 87 (ďalej ZŠČ), 

• Základná škola, Nábrežie mládeže 5, Nitra (ďalej ZŠN), 

• Základná škola Jána Amosa Komenského, Komenského 3, Komárno (ďalej ZŠK) 

Na každej z uvedených škôl mali žiaci rôznu úroveň skúseností s bilingválnym 
slovensko-anglickým vyučovaním matematiky i vo všeobecnosti. Žiaci ZŠČ nemali 
pred realizáciou nášho výskumu žiadnu skúsenosť s bilingválnym vyučovaním. Žiaci 
ZŠN, ktorí boli súčasťou výskumnej vzorky, boli vzdelávaní CLIL metódou 
v predmetoch dejepis a geografia, avšak s bilingválnym vyučovaním matematiky 
nemali pred realizáciou nášho výskumu žiadne skúsenosti. Časť žiakov ZŠK nemala 
s bilingválnym vyučovaním žiadne skúsenosti; spomedzi komárňanských žiakov sme 
však pozornosť venovali najmä žiakom, ktorí boli bilingválne vzdelávaní v rôznych 
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školských predmetoch, vrátane matematiky. Bližšie údaje o počte žiakov, ktorí boli 
prítomní na analyzovaných hodinách, uvádzame v úvode jednotlivých analýz. 

Predmetom kvalitatívnej analýzy boli transkripty audiozáznamov desiatich 
vybraných vyučovacích hodín z jednotlivých škôl. Prehľad vybraného korpusu 
uvádzame v tab. 7. Všetky analyzované vyučovacie hodiny viedla prvá autorka tejto 
publikácie, teda bola výskumníčkou v roli učiteľky. V ďalšom texte bude pre 
stručnosť označovaná ako učiteľka. 

Pre ilustráciu uvádzame v analýzach niekoľko vybraných epizód z analyzovaných 
transkriptov. Z grafického hľadiska sme pri prepise zvukových záznamov dodržiavali 
nasledovné zásady: 

 Prepisy sú zaznamenané tabuľkovým spôsobom. 
 Prvý stĺpec slúži na očíslovanie riadkov v prepise, pričom každá predstavená 

epizóda má svoje vlastné číslovanie, vždy začínajúce číslom 1. 
 V druhom stĺpci je vyznačený autor daného prehovoru. Symbolom 

U označujeme učiteľku. Symbol Ž označuje jedného žiaka, pričom pri účasti 
viacerých žiakov v danej epizóde jednotlivých žiakov rozlišujeme 
prirodzenými číslami (Ž1, Ž2 atď.). Symbol ŽŽ označuje situáciu, kedy viacero 
žiakov simultánne prehovorilo rovnaké, podobné, niekedy aj celkom odlišné 
výpovede, avšak z audiozáznamu sa nedalo indetifikovať konkrétneho žiaka 
pre konkrétnu výpoveď. Ak je v epizóde identifikovaná ďalšia osoba, 
označujeme ju iným symbolom v druhom stĺpci, ktorý konkretizujeme 
bezprostredne za danou epizódou. Ak bolo súčasťou prehovoru ľubovoľného 
účastníka diskurzu konkrétne meno iného účastníka, meno nahrádzame 
symbolom ***. 

 V treťom stĺpci sú verbálne zaznamenané prehovory jednotlivých účastníkov 
diskurzu v danej epizóde. Prehovory sú vpisované autenticky, doslovne, 
vrátane nespisovných a chybných tvarov, nedokončených slov a viet. Čísla 
v prehovoroch sú vypísané slovom. Váhanie je označené znakom ééé. 
Neukončené slovo alebo veta je označené pomlčkou. Pauzy dlhšie ako tri 
sekundy sú označené znakom ... . 

 V zápise rozlišujeme použitie slovenského jazyka fontom Times New Roman 
bez ďalších grafických doplnkov. Použitie anglického jazyka odlišujeme 
kurzívou a KAPITALIZOVANÝM zápisom príslušných anglických častí 
prehovorov. 

 V okrúhlych zátvorkách v kurzíve so šedým podfarbením uvádzame opis inej 
ako hlasitej verbálnej činnosti, napr. (číta) alebo (píše na tabuľu). Rovnakým 
spôsobom upozorňujeme aj na nezrozumiteľný záznam a na vynechanú časť 
záznamu. 
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Tab. 6 Prehľad analyzovaných CLIL vyučovacích hodín. 

Škola Pracovný list, ročník, počet analyzovaných vyučovacích hodín. 

ZŠČ Zo zákulisia: Rovinné útvary a priestorové telesá, 7.-9. r., 3 v. h. 

ZŠN Krajina ľadu a ohňa, 7. r., 1 v. h. 

ZŠK – bežné vyučovanie Krajina ľadu a ohňa, 7. r., 1 v. h. 

ZŠK – CLIL vyučovanie Sčítanie obyvateľstva na Slovensku v roku 2011, 5. r., 3 v. h.; 
Rozhovory o desatinných číslach, 6. r, 1 v. h.;  
Prečo máme priestupné roky?, 6. r., 1 v. h.   

7.2 Analýza matematického diskurzu v CLIL vyučovaní matematiky 

7.2.1 Analýza matematického diskurzu: Nitra 

V nasledujúcej časti analyzujeme matematický diskurz, ktorý vznikol na 40-
minútovej CLIL vyučovacej hodine matematiky na ZŠN, ktorá bola vedená ako 
poobedňajší záujmový krúžok (s frekvenciou 1 v.h./týž., v čase realizácie uvedenej 
vyučovacej hodiny už polroka). Týždenný počet bežných vyučovacích hodín 
matematiky a anglického jazyka v triede 7. ročníka, z ktorej pochádzala skúmaná 
skupina 9 žiakov (8 chlapcov a 1 dievča vo veku 12-13 rokov), v predchádzajúcich 
školských rokoch, v danom školskom roku (*) i v nasledujúcich školských rokoch je 
zhrnutý v tab. 8. V porovnaní so žiakmi CLIL tried, ktorí sa zúčastnili výskumných 
hodín v Komárne, žiaci v Nitre mali skúsenosť s CLIL metódou vo vyučovaní 
anglického jazyka, nie však v prírodných vedách a matematike. Na druhej strane, 
v porovnaní so žiakmi v Čeľadiciach, hoci v týždenných počtoch bežných vyučovacích 
hodín matematiky a anglického jazyka sa v 7. ročníku úplne zhodujú (porovnaj 
tab. 8), nitrianski žiaci už mali dlhodobú skúsenosť s CLIL vyučovaním, nie však na 
matematike. 

Tab. 7 Týždenný počet vyučovacích hodín  matematiky, anglického jazyka a CLIL vyučovania žiakov ZŠN 

 Matematika 
(v.h./týž.) 

Anglický jazyk 
(v.h./týž.) CLIL vyučovanie (v.h./týž.) 

5. ročník 4 4 1 – CLIL Geografia a Dejepis (striedavo po týždni) 

6. ročník 4 3 1 – Angličtina odborne (AJO) Geografia a Dejepis 
(striedavo po týždni) 

7. ročník* 4 3 1 – AJO Geografia a Dejepis (striedavo po týždni)  

8. ročník 5 4 
1 – AJO Geografia – 1. polrok 

1 – AJO Dejepis – 2. polrok 

9. ročník 5 3 
1 – AJO Geografia – 1. polrok 

1 – AJO Dejepis – 2. polrok 
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Z hľadiska všeobecných kognitívnych schopností žiakov, môžeme uvedenú skupinu 
žiakov považovať za zmiešanú. Počas vyučovacej hodiny sme sa formou celotriednej 
diskusie so žiakmi venovali pracovnému listu Krajina ľadu a ohňa. Výber geografickej 
témy ako integračného prvku pre CLIL vyučovanie bol zámerný, nakoľko žiaci mali 
v danom školskom polroku pravidelné vyučovanie predmetu geografia CLIL 
metódou. 

Reflexiou výskumnej hodiny a analýzou vzniknutého diskurzu sme sledovali 
zodpovedanie otázky, či bilingválne vyučovanie matematiky obmedzuje alebo 
neobmedzuje schopnosť žiakov riešiť matematické slovné úlohy. Zamerali sme sa 
pritom aj na identifikáciu interkultúrnych odlišností, ktoré môžu obmedzovať proces 
učenia sa žiakov. 

Matematické konverzácie, ktoré počas skúmanej hodiny vznikli, sme rozdelili 
do dvoch hlavných kategórií. Do prvej kategórie sme zaradili také výpovede 
a rozhovory, v ktorých mali žiaci ťažkosti pri čítaní určitého matematického textu 
a vyjadrovaní odpovedí a výsledkov v oboch jazykoch vyučovania. Čítaný 
matematický text vyžadoval čítanie prirodzených čísel z oboru nad 10 000 (ďalej 
veľkých čísel) a čítanie medzinárodnej skratky pre kilometre štvorcové. Pre správne 
čítanie veľkých čísel v anglickom jazyku (L2) je nutné mať poznatok o interkultúrnej 
odlišnosti medzi desatinnou čiarkou v slovenskom matematickom zápise (zatiaľ čo 
v anglickom zápise desatinných čísel sa používa desatinná bodka, čo však 
v pracovnom liste implementovanom na skúmanej hodine nebolo nijakým 
spôsobom použité) a čiarkou medzi stovkami a tisíckami, medzi miliónmi a stotisícmi 
a pod. v anglickom matematickom zápise, t. j. čiarkou ako oddeľovačom tisícov 
(zatiaľ čo v slovenskom zápise je to obvykle medzera). Osvojenie príp. upevnenie 
tohto poznatku bolo jedným z vedľajších vzdelávacích cieľov vyučovacej hodiny, 
preto sme početný výskyt zámeny významov čiarky u žiakov vopred predpokladali. 
Druhá kategória analyzovaných matematických konverzácií vzniknutých 
na skúmanej hodine zahŕňala také výpovede účastníkov diskurzu, prostredníctvom 
ktorých žiaci diskutovali (nečítali) o svojom chápaní slovných úloh a o svojich 
riešeniach, samozrejme, v oboch jazykoch vyučovania. 

Na pokyn učiteľky žiaci čítali texty v pracovnom liste vetu po vete. Keď bolo 
potrebné, vyhľadali chýbajúcu informáciu v sprievodnej mape Islandu, odhadli 
pomer medzi dvoma číselnými údajmi, alebo chýbajúci numerický údaj zisťovali 
výpočtom. Tie štyri prípady dopĺňania chýbajúcich údajov, kedy mali žiaci odhadnúť 
pomer medzi číslami alebo číselný údaj vypočítať, v ďalšej časti považujeme za 
prípady riešenia slovných úloh.  

Pri čítaní textu v L2 mali žiaci ťažkosti s čítaním veľkých čísel a medzinárodnej skratky 
pre kilometre štvorcové (Ep. 1). Žiak Ž5 správne prečítal číslo 103 000 v L2 (103,000) 
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a nezamenil si význam čiarky v úlohe oddeľovača tisícov za „slovenskú“ desatinnú 
čiarku (Ep. 1, r. 3). Dokázal teda číslo správne poňať už predtým, než učiteľka 
vysvetlila túto interkultúrnu odlišnosť. Na základe získaných údajov nemožno 
definitívne povedať, či žiak už túto odlišnosť poznal alebo si jednoducho uvedomil, 
že čítal relatívne veľké číslo vyjadrujúce rozlohu Islandu. Možné je aj to, že číslo 
prečítal správne preto, že za čiarkou sa už nachádzali len tri nuly, na rozdiel od žiačky 
Ž7 o pár sekúnd neskôr. Žiačka Ž7 prečítala číslo 49 036 (49,036) nesprávne v L1 
(Pozn.: Nie voľbu jazyka považujeme za nesprávnu.), považujúc čiarku v L2 zápise 
za desatinnú čiarku (Ep. 1, r. 4). Možno ju pomýlilo aj to, že za čiarkou sa nachádzali 
aj nenulové cifry. Isté však je, že si neuvedomila, ani predtým nemala poznatok 
o tejto interkultúrnej odlišnosti. Navyše sa nesústredila na to, že čítaný číselný údaj 
vyjadroval rozlohu Slovenska, ktorú nemožno vyjadriť iba v desiatkach kilometrov 
štvorcových. 

Epizóda 1 
1 Ž5 THE SIZE OF ICELAND IS ONE HUNDRED THREE THOUSAND- 

2 U ONE HUNDRED AND THREE THOUSAND- 

3 Ž5 ONE HUNDRED AND THREE THOUSAND SQUARE KILOMETRES. 

(vynechaná transkripcia) 

4 

5 

Ž7 SINCE THE TOTAL AREA OF SLOVAKIA IS štyridsaťdeväť celá nula tridsaťšesť kilometrov 
štvorcových.  

6 U Viac. 

7 Ž7 Voľačo také. 

8 U NO, ***. READ THE NUMBER. JUST TRY IT. 

9 Ž7 Jáj. FORTY-NINE ...  

10 U THOUSAND. 

11 Ž7 THOUSAND AND ... 

12 U Štyridsaťdeväťtisíc ... AND? 

13 Ž7 THIRTY-SIX. 

14 U THIRTY-SIX ... SQUARE ... HOW DO WE READ THIS? 

15 Ž1 Kilometre štvorcové. 

16 Ž4 KILOMETRE SQUARE. 

17 Ž3 KILOMETER SECOND. 

18 U SQUARE sú štvorcové. SQUARE KILOMETRES. 
 

Ďalšou interkultúrnou odlišnosťou, s ktorou sa žiaci počas výskumnej hodiny stretli, 
bolo čítanie medzinárodnej skratky pre kilometer štvorcový. Konvenčné čítanie 
štvorcových (tiež kubických) jednotiek v slovenčine má obrátený slovosled (najskôr 
podstatné meno, potom prídavné meno) oproti poradiu prídavného a podstatného 
mena v bežnej reči, zatiaľ čo v angličtine sa aj pri čítaní rôznych merných jednotiek 
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zachováva poradie prídavné-podstatné meno. Záver Ep. 1 (r. 15-18) zachytáva, ako 
žiaci ochotne experimentovali s L2 pri snahe prečítať v plnom znení aj skratku km2. 
V ďalšej časti vyučovacej hodiny žiaci bez ťažkostí prevzali správne čítanie tejto 
skratky v L2 podľa vzoru učiteľky. 

O necelých päť minút neskôr učiteľka explicitne vysvetlila rozdiel medzi čiarkou ako 
oddeľovačom tisícov a „slovenskou“ desatinnou čiarkou (Ep. 2, r. 14-17). Urobila tak 
napriek tomu, že žiak Ž2 začal správne pristupovať k otázke zisťovania 10%  
zo 103 000 km2 (Ep. 2, r. 13), nakoľko chcela predísť sklamaniu žiakov, keby sa 
neskôr mohli dozvedieť, že napriek správnemu postupu by boli dostali nesprávny 
výsledok. Dovoľujeme si zdôrazniť, že s prehlbujúcou sa matematickou diskusiou 
učiteľka i  žiaci plynule prešli k vyjadrovaniu svojich myšlienok z L2 do L1 (Ep. 2, r. 3). 

Epizóda 2 
1 

2 

3 

Ž2 ALTHOUGH ... THE GLACIERS IN ISLAND ... ICELAND BELONG AMONG THE  

LARGEST ONES LEFT IN EUROPE, THEY COVER ONLY ABOUT ... TEN PER CENT OF  

THE ICELANDIC LAND, WHICH IS ... Neviem, porozmýšľam.  

4 U Uhm, čiže teraz chceme zistiť – ? 

5 Ž2 Koľko má kilometrov štvorcových. 

6 

7 

U Koľko kilometrov štvorcových tvoria tie ľadovce na Islande. Vieme, že je to desať percent 
z celkovej rozlohy. 

8 Ž3 Čiže jedno percento bude desať celé tri – 

9 U Pozor, toto je stotri ... tisíc. 

10 Ž1 Ahá. 

11 Ž3 Ja som si myslel, že to je desatinná čiarka. 

12 U Tá čiarka – 

13 Ž2 Tisíctridsať bude jedno percento. 

14 

15 

16 

17 

U Momentík. Tá čiarka v angličtine, to nie je desatinná čiarka, to je čiarka za tisíckami.  

V angličtine máme desatinnú bodku. Oni majú napríklad päť celá šesť je FIVE POINT SIX.  

Takže na to si dávajte pozor, keď čítate anglický text. Tá čiarka, to nie je desatinná čiarka, to  

je čiarka za tisíckami. 

18 Ž3 Kalkulačky slovenské sú vyrobené v Anglicku? 

19 U Nie, ale je to také medzinárodnejšie zrejme. 
 

Predtým, než diskusia v triede dozrela k učiteľkinmu explicitnému vysvetleniu 
významu čiarky ako oddeľovača tisícov a k riešeniu úloh o percentách, žiaci 
s ľahkosťou vyriešili úlohy o pomere rozlohy Slovenska a Islandu. Situáciu zachytáva 
Epizóda 3. Kým žiačka Ž7 ustrnula na doposiaľ nevysvetlenom význame čiarky, žiaci 
Ž8, Ž3, Ž4 a Ž6 bez ťažkostí odhadli pomer medzi rozlohami krajín, čo značí, že ich 
matematické uvažovanie nebolo obmedzené bilingválnou povahou vyučovania  
(Ep. 3, r. 2, 9, 10, 12, 14, 18). Očividne si však neboli celom istí, ako svoje riešenia 
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vyjadriť v L2. Nebolo prekvapujúce, keď žiak Ž6 zmiešal oba jazyky vo svojej krátkej 
odpovedi (Ep. 3, r. 14). 

Epizóda 3 
1 Ž7 WE CAN SAY THAT ICELAND IS AROUND – ééé –   

2 Ž8 TWO TIMES BIGGER.  

3 

4 

5 

6 

U No, čiže máme tam rozlohu Islandu. THE SIZE OR THE AREA, THE AREA OF ICELAND 

 IS ONE HUNDRED AND THREE THOUSAND, YES? THE AREA OF SLOVAKIA IS  

FORTY-NINE THOUSAND AND THIRTY-SIX. Takže áno, niekto to už povedal. My musíme 

zistiť, koľkokrát je Island väčší ako Slovensko. 

7 Ž7 Aha. 

8 U Približne.  

9 Ž3 Dvakrát? 

10 Ž4 Dvakrát. 

11 U YES. A jedným slovom? 

12 Ž8 TWICE. 

13 U TWICE. IT’S TWICE BIGGER. 

14 Ž6 Ja som napísal, že dva TIME. 

15 U TWO TIMES IS CORRECT. 

16 Ž3 Čiže máme iba doplniť hento, že IS AROUND TWICE? 

17 U YES, IS AROUND TWICE BIGGER THAN SLOVAKIA. (osloví Ž8 jeho menom)  

18 Ž8 OR THAT SLOVAK AREA IS APPROXIMATELY ONE HALF... ONE HALF OF ICELANDIC. 
 

Po vysvetlení významu čiarky ako oddeľovača tisícov v zápise veľkých čísel žiaci 
porozumeli matematickej otázke zakotvenej v čítanom texte a dokázali bez pomoci 
učiteľky správne vypočítať príslušné percentuálne podiely z rozlohy Islandu 
a Grónska. Každý žiak však, prirodzene, pracoval na riešení sebe vlastným tempom 
(Ep. 4).  

Niektorí žiaci pri výpočtoch používali svoje vreckové kalkulačky alebo mobilné 
telefóny, čo viedlo k otázke žiaka Ž3 (Ep. 2, r. 18) a ďalšej poznámke podobného 
charakteru od iného žiaka o niekoľko minút neskôr pri výpočte 80% rozlohy Grónska 
v nasledovnom znení: „Mne to aj kalkulačka ukazuje tie čiarky.“ Uvedené komentáre 
žiakov indikujú, že žiaci pochopili a prijali spomenutú interkultúrnu odlišnosť 
v matematickom zápise. 

Epizóda 4 
1 U Desať percent zo stotritisíc. Veď poď to skúsiť na tabuľu. Desať percent zo stotritisíc. 

2 Ž2 Je desaťtisíctristo. 

(vynechaná transkripcia) 
3 Ž3 Jeden milión tritisíc. Jeden milión tridsaťtisíc. Jeden milión tridsaťtisíc. 
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4 U Toto ako voláte, tými šípkami čo značíte? 

5 Ž1 Trojčlenka. 

6 

7 

U A používate to, keď je tam – ? ... Priama – ? ... Priama úmernosť. Priamu úmernosť ste sa 
učili, keď poznáte takéto značky? 

8 Ž2 Takže to vynásobím alebo vydelím? (žiak pri tabuli) 

9 U Chceš vyjadriť x, však? 

10 Ž2 Áno. 

11 Ž4 Deleno sto. 

12 

13 

14 

U Deleno sto. Tak to zapíš. Poriadne píš. Dobre. Tuto by bola v angličtine čiarka, akože pred 

 tisíckou. Môžete si to zapísať. Takže ... tie ľadovce tvoria toľkoto kilometrov štvorcových  

z celej rozlohy. ***, vieš prečítať toto číslo? 

15 Ž8 Desaťtisíctristo. 

16 U IN ENGLISH? 

17 ŽŽ TEN THOUSAND, THREE HUNDRED. 
 

Vyššie uvedená Epizóda 4 demonštruje niekoľko skutočností. Niektorí žiaci vyriešili 
úlohu o 10% islandskej rozlohy veľmi rýchlo (Ep. 4, r. 2, Ž2), iní s miernymi ťažkosťami 
(Ep. 4, r. 3, Ž3). Hoci v iných situáciách žiaci aj bez výzvy učiteľky radi použili L2 (napr. 
na vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu, ukazovanie miest na sprievodnej mape použitím 
ukazovacích zámen, napr. this, a prísloviek miesta, napr. here), pri matematických 
výpočtoch a v konverzáciách o riešení úloh žiaci aj učiteľka používali L1. Uvedená 
skutočnosť je v súlade so zisteniami, ktoré uvádzame v časti 7.2.2. Veľmi podobný 
charakter mala aj celotriedna diskusia pri riešení úlohy o 80% grónskej rozlohy. 
Zaujímavosťou je, že keď sme s tým istým pracovným listom navštívili triedu 
7. ročníka na ZŠK (20 žiakov), ktorá však žiaden predmet nemala vyučovaný 
bilingválne, počas vyučovacej hodiny sa vyskytli rovnaké situácie ako v Nitre. Rozdiel 
bol v tom, že v Komárne sme sa so žiakmi dostali aj k riešeniu úloh na druhej strane 
pracovného listu. Domnievame sa, že to, že sme so žiakmi v Komárne stihli vyriešiť 
viac úloh z pracovného listu, bolo dôsledkom toho, že hodina prebehla počas 
riadneho vyučovania (t. j. nie ako záujmový krúžok v popoludňajších hodinách) a 
navyše bolo na nej prítomných viac pedagógov (dve výskumníčky, učiteľka 
matematiky v danej triede a na pár minút aj niekoľko ďalších učiteľov). 
Epizóda 5 

1 U WHAT DO YOU THINK? WHAT LAND IS THE WORKSHEET ABOUT? LAND OF FIRE AND ICE. 
2 Ž1 I DON’T KNOW. 
3 U YOU DON’T KNOW. SOME IDEAS? WHAT COULD BE THE LAND –  YES? 
4 Ž2 ICELAND? 
5 U ICELAND. DO YOU KNOW WHERE ICELAND IS? 
6 Ž2 EH, IN EARTH? 
7 U IT’S ON THE EARTH, YES, IT’S ON THE EARTH. OK. (žiaci sa smejú) Ale áno, je to na  
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8 zemeguli našej. WHAT IS IT IN SLOVAK? DO YOU KNOW? ICELAND. 
9 Ž3 Island. 
10 U OK, VERY GOOD. SO, WHERE IS IT? 
11 Ž3 IN THE ATLANTIC OCEAN. 
12 
13 
14 

U IN THE ATLANTIC OCEAN. YES, IT IS. I HAVE A MAP THERE. OK. IS IT IN THE EAST  
FROM SLOVAKIA OR IN THE WEST, IN THE NORTH, IN THE SOUTH? ... (šum v triede) Od 
Slovenska kde sa nachádza Island? 

15 Ž4 NORTH-WEST? Nie, nie, nie, nie, to je tá značka. (smeje sa) 
16 U IT IS DEFINITELY NORTH-WEST. 

 

Spätná reflexia o výskumnej hodine v Komárne a analýza prepisu zvukového 
záznamu potvrdila zistenia uvedené v tejto časti, ako i v časti 7.2.2. Pre porovnanie 
uvádzame ešte dve epizódy (Ep. 5, Ep. 6) z vyučovacích hodín v Komárne s použitím 
tohto pracovného listu. Ako aj v iných triedach pri implementácii iných pracovných 
listov, i tu sme vyučovaciu hodinu začali krátkou úvodnou diskusiou o tom, čím sa 
zaoberá pracovný list, ktorý žiaci už mali pred sebou. Dominantným jazykom v tejto 
„nematematickej“ diskusii bol L2 (Ep. 5).  
Žiaci boli v priebehu celej hodiny aktívnymi účastníkmi vzniknutého diskurzu. 
Plnohodnotne sa zapájali aj do diskusií o riešení matematických úloh, ktoré boli 
v pracovnom liste predložené, ale aj do diskusií o riešení matematických úloh, ktoré 
výskumníčky vymysleli ad hoc počas vyučovania (viď Ep. 6). Opäť možno pozorovať, 
že s prehĺbeným matematickým diskurzom, v ktorom sa nežiadalo len čítanie údajov 
z pracovného listu, ale najmä aktívna tvorba riešení matematických úloh, 
dominantným jazykom diskurzu bol L1. 
Zistenia analýzy prepisov zvukových záznamov skúmaných vyučovacích hodín 
indikujú, že bilingválna povaha vyučovania neobmedzila schopnosť žiakov riešiť 
slovné úlohy, avšak opäť bol neprehliadnuteľný prejav individuality jednotlivých 
žiakov. V tomto prípade bola dôsledkom toho individuálna rýchlosť riešenia úloh 
u jednotlivých žiakov. 
Epizóda 6 

1 U Takže koľko percent žiakov vašej triedy sa nenarodilo na Slovensku? 

2 Ž3 Z dvadsiatich jedna. 

3 U Je vás dvadsať, takže ty si jedna – ? 

4 Ž3 Dvadsatina. 

5 U Dvadsatina. A to je koľko percent? 

6 Ž3 Nula celá dva ... nula celá ... nula celá nula päť. 

7 

8 

U A v percentách je to – ? Nula celá nula päť v percentách? Jedna dvadsatina sme chceli na 

percentá. (píše na tabuľu) 

9 Ž3 Áno. 

10 U No a teraz, keď je to zapísané, tak čo je výhodné spraviť? Keď to chcem na percentá. Ten  
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11 základ v percentách je koľko? 

12 Ž3 Vynásobiť. 

13 U Základ v percentách. 

14 Ž1 Stotina. 

15 U Základ v percentách je – ? 

16 Ž1 Jedna stotina. 

17 

18 

U Nie stotina, ale sto. Sto je základ. Čiže chceme to na stotiny. To je – áno, to je správne.  

A ako to premeníme? 

19 Ž1 Päť stotín. 

20 U Čiže krát päť. Áno? Rozšírime päťkou ten zlomok. Takže je to päť stotín. A päť stotín je teda – ? 

21 Ž1 Nula celá nula päť. 

22 Ž2 Päť percent. 

23 U Päť zo sto. 

24 Ž1 Jáj. 
 

Ukázalo sa tiež, že niektorí žiaci boli značne zmätení interkultúrnymi odlišnosťami 
v matematickom zápise čísel, konkrétne čiarkou, ktorá sa v anglickom zápise používa 
ako oddeľovač tisícov, zatiaľ čo v slovenskom zápise sa používa ako desatinná čiarka. 
Tento rozdiel pôsobil ako faktor, ktorý niektorým žiakom výrazne sťažoval 
pochopenie slovných úloh, ich riešenie, a teda samotný proces ich učenia sa. Ďalšou 
interkultúrnou odlišnosťou, ktorá však nemala výrazný vplyv na matematickú 
činnosť žiakov, bolo čítanie jednotiek obsahu, resp. rozlohy územia v L2. Pri 
porovnávaní vzniknutých matematických diskurzov v rôznych triedach, na rôznych 
školách a pri implementácii rôznych pracovných listov sa navyše opäť potvrdili 
zistenia, ktoré uvádzame v časti 7.2.2. 

7.2.2 Analýza matematického diskurzu: Čeľadice 

V nasledujúcej časti analyzujeme matematický diskurz, ktorý vznikol na CLIL 
vyučovacej hodine matematiky na ZŠČ v triedach 7., 8. a 9. ročníka (*). V porovnaní 
so žiakmi, ktorí sa zúčastnili výskumných hodín v Nitre a v Komárne, žiaci v týchto 
triedach nemajú posilnené jazykové vyučovanie. Týždenný počet bežných 
vyučovacích hodín matematiky a anglického jazyka v jednotlivých ročníkoch danej 
školy je zhrnutý v tab. 8. 

Tab. 8 Týždenný počet vyučovacích hodín  matematiky a anglického jazyka žiakov ZŠČ 

 Matematika (v.h./týž.) Anglický jazyk (v.h./týž.) 

5. ročník 4 4 

6. ročník 4 4 

7. ročník* 4 3 

8. ročník* 5 4 

9. ročník* 5 4 
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Z hľadiska všeobecných kognitívnych schopností žiakov môžeme uvedené triedy 
považovať za zmiešané. Počet žiakov, ktorí sa zúčastnili vyučovacej hodiny je 
nasledovný: 4 dievčatá a 10 chlapcov v 7. ročníku (celkom 14 žiakov), 8 dievčat a 6 
chlapcov v 8. ročníku (celkom 14 žiakov) a 8 dievčat a 5 chlapcov v 9. ročníku (celkom 
13 žiakov). V každej z uvedených tried bola realizovaná jedna výskumná hodina, 
pričom bol implementovaný pracovný list Zo zákulisia: Rovinné útvary a priestorové 
telesá. Je nutné zdôrazniť, že hoci v troch rôznych ročníkoch bol použitý rovnaký 
pracovný list, užšia diferenciácia vzdelávacieho obsahu bola realizovaná 
prostredníctvom rôznej úrovne matematických diskusií, ktoré učiteľka viedla a ktoré 
sa snažila prispôsobiť danému školskému ročníku a veku žiakov. Rovnako potrebné 
je uvedomiť si, že pracovný list bol zameraný viac na jazykové vzdelávacie ciele, t. j. 
osvojenie si novej slovnej zásoby pomenúvajúcej rovinné útvary, telesá a 
elementárne geometrické prvky, akými sú vrchol, strana, hrana a stena. Na druhej 
strane účelom hlavnej aktivity – premietania tieňov rôznych predmetov – bolo 
podnietiť v triede matematickú diskusiu, v ktorej mali žiaci na základe 
dvojrozmerných tieňov vyvodzovať závery o tom, aké trojrozmerné objekty sú skryté 
za papierovým „premietacím plátnom“. Aktivita s premietaním tieňov bola 
navrhnutá za účelom precvičovania a rozvíjania priestorovej predstavivosti žiakov. 

Matematický diskurz, ktorého analýzu v tejto časti prezentujeme, približuje povahu 
prvých CLIL bilingválnych hodín v inak jednojazyčnom prostredí, resp. demonštruje 
prvotné momenty implementácie CLIL metódy v bežnej škole. Považujeme za veľmi 
dôležité venovať sa v empirickom edukačnom výskume o bilingválnom vyučovaní 
matematiky nielen žiakom, učiteľom a vyučovaniu matematiky, ktoré má bilingválnu 
povahu už dlhšiu dobu, ale aj takému vyučovaniu, v ktorom je bilingvizmus a CLIL 
metóda úplne novým činiteľom. V súčasnosti má počet škôl, hlásiacich sa 
k používaniu CLIL metódy vo vyučovaní, narastajúcu tendenciu, teda možno 
očakávať, že sa k radom „CLIL škôl“ v blízkej budúcnosti pridajú ďalšie. Domnievame 
sa, že matematický diskurz vznikajúci počas prvotných momentov implementácie 
CLIL metódy vo vyučovaní sa značne líši od matematického diskurzu, ktorý vzniká na 
hodinách matematiky, kde je CLIL metóda žiakmi i učiteľmi vnímaná už ako 
zaužívaný spôsob každodenného vyučovania.  

Spätnou reflexiou o zrealizovaných výskumných hodinách a analýzou vzniknutého 
diskurzu sme sledovali zodpovedanie nasledovnej otázky:  

Akým spôsobom bilingválna povaha hodiny a použitie CLIL metódy ovplyvnili reč 
žiakov, ich bezprostrednú pozornosť a zapojenie sa do matematických činností? 

Pojmom bezprostredná pozornosť (z angl. alertness) tu označujeme stav aktívnej 
pozornosti žiaka, ktorá mu umožňuje vnímať a reagovať na vonkajšie podnety. Pod 
zapojením sa žiaka do matematickej činnosti (engagement) tu rozumieme jeho 
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aktívnu účasť v celotriednej diskusii alebo v rozhovoroch so spolužiakmi, súvisiacich 
s matematickou činnosťou. Hoci vzájomný vzťah medzi bezprostrednou 
pozornosťou a zapojením sa žiakov do matematických činností v našej práci 
neskúmame, predpokladáme, že žiak sa nemusí nutne zapojiť do činnosti, ak aj 
práve je pozorný voči dianiu okolo seba; avšak ťažko by sa žiak mohol platne zapojiť 
do matematickej činnosti, ak by jeho bezprostredná pozornosť nebola aktívna. 
Vzhľadom na uvedené, bezprostredná pozornosť je iba čiastočne pozorovateľná 
v audiozáznamoch či v ich slovných prepisoch. Na druhej strane, zapojenie sa 
jednotlivých žiakov do činnosti sa odráža v ich účasti na diskusii, ktorá je v slovných 
prepisoch audiozáznamov priamo pozorovateľná. Častá zmena účastníkov diskusie 
znamená, že účastníci si vymieňajú a navzájom zdieľajú svoje názory a úvahy, čo 
demonštruje ich zapojenie sa do činnosti. Naopak, ak sa učiteľka stáva jediným 
účastníkom, potom sa diskusia mení na monológ neumožňujúci žiakom aktívne sa 
zapojiť. 

V každej z výskumných tried učiteľka v úvode hodiny vysvetlila žiakom, čo bude ich 
úlohou – pozorovať tiene, pomenúvať príslušné rovinné útvary v L1, ďalej 
dedukovať, aké objekty sú vo vnútri škatule, pomenúvať príslušné telesá v L1. 
Súčasne úlohou žiakov bolo aj dopĺňať do pracovného listu príslušné pojmy v L2, 
ktoré im učiteľka zámerne uviedla (aj zapísala na tabuľu) vždy vtedy, keď ich počas 
hodiny po prvýkrát potrebovali na pomenovanie konkrétneho rovinného útvaru 
alebo telesa. Priebeh vyučovacej hodiny bol v jednotlivých ročníkoch veľmi 
podobný, ako i rôzne javy, ktoré sa počas nich vyskytli, preto vzniknutý matematický 
diskurz analyzujeme ako jeden celok.  
Spôsob, akým sa žiaci zapájali do bilingválneho diskurzu, naznačuje, že žiaci chcú 
používať L2. Inými slovami, žiaci majú tendenciu používať na komunikáciu L2 vždy, 
keď veria, že to môžu zvládnuť. Demonštruje to veľká početnosť prípadov prepínania 
a miešania jazykov u žiakov, prekvapivo i v prehovoroch (výpovediach) 
pozostávajúcich napr. iba z troch slov, ako je to zaznamenané v Epizóde 7 (r. 2). 
Epizóda 7 (8. ročník) 

1 U WHAT ARE THE NAMES OF THE TWO PURPLE SHAPES? 

2 Ž Ihlan AND kruh. 
 

V oboch jazykoch prehovory žiakov – najčastejšie odpovede na učiteľkine otázky – 
pozostávali z krátkych výpovedí, označujúc počty, farby, predmety, rovinné útvary, 
telesá, prípadne vyjadrujúc súhlas alebo nesúhlas s predchádzajúcimi výpoveďami 
(Ep. 8, r. 2 a 5; Ep. 9, r. 2, 5, 10, 12-14, 17, 19; a ďalšie). 

Epizóda 8 (9. ročník) 
1 U Ten obrázok kužeľa v pracovných listoch je akej farby? 

2 ŽŽ YELLOW. 
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3 

4 

U IT’S YELLOW. SO, THE YELLOW ONE IS CALLED CONE ... IN ENGLISH. (píše na tabuľu) 

IT’S A CONE. Prvý riadok máme celý?  

5 Ž YES. MAYBE. (nesprávne, ale zrozumiteľne vyjadrila slovenské „asi áno“) 

 
Krátkosť jednotlivých výpovedí žiakov v L2 je pravdepodobne spôsobená aktuálnou 
úrovňou jazykovej spôsobilosti žiakov v L2. Ďalšou príčinou krátkosti žiackych 
výpovedí môže byť aj typ otázok, aké učiteľka kládla. Domnievame sa, že otázky typu 
„prečo“ by mohli podnietiť dlhšie odpovede zo strany žiakov, a to bez ohľadu 
na jazyk.  

Epizóda 9 (7. ročník) 
1 U WHAT IS IT THAT I HAVE IN MY HANDS? 

2 Ž1 LAMP. 

3 

4 

U YES, IT’S A LAMP, ACTUALLY, IT’S A LAMP. SO THAT I CAN SEE YOU BETTER, YES? 

OK. WHAT IS THIS? 

5 Ž1 A BOX. 

6 

7 

U IT’S A CASUAL BOX. IT’S A BOX. DO YOU THINK THERE IS ANYTHING INSIDE THE 
BOX? 

8 Ž2 Čo? 

9 Ž1 Že či je niečo vnútri v tej krabici. 

10 ŽŽ YES. 

11 U IS THERE ANYTHING? 

12 Ž1 YES. 

13 ŽŽ NO. 

14 Ž3 NOTHING. 

15 

16 

U NO, THERE IS NOTHING. THERE IS NOTHING INSIDE. (zvnútra presvietila škatuľu, aby 

 ukázala, že na papierovom plátne nebude žiaden tieň) Či? YES? NO? 

17 Ž2 NO. 

18 U NO, THERE IS NOTHING. Nič tam nie je, hej? Keby tam niečo bolo, čo by ste videli? 

19 Ž2 Obrysy. 

20 U Videli by ste nejaký tieň, obrys. YOU WOULD SEE A SHADOW. OR SOME SHAPE.  
 

Na druhej strane, príčiny krátkosti žiackych výpovedí v ich rodnom jazyku nie sú 
celkom zjavné. Hoci sme pri navrhovaní pracovného listu a aktivity s premietaním 
rôznych predmetov predpokladali, že takáto činnosť podnieti vznik bohatej diskusie, 
prehovory žiakov boli v oboch jazykoch veľmi krátke. Myslíme si, že žiaci boli istým 
spôsobom „zaskočení“ bilingválnou povahou vyučovacej hodiny. Pravdepodobne si 
veľmi želali byť schopní vyjadriť všetky svoje nápady a myšlienky v L2, aby ukázali 
(napr. svojim spolužiakom), že to dokážu, čo v konečnom dôsledku spomalilo ich 
„počuteľné“ reakcie. Žiaci bezpochyby potrebujú viac času na to, aby pochopili, že 
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na CLIL vyučovaní je používanie oboch jazykov a prepínanie medzi nimi „dovolené“ 
a akceptované. 
Napriek tomu, že žiaci, zdá sa, boli „zaskočení“ bilingválnou povahou vyučovacej 
hodiny, a obzvlášť svojím vlastným nadbytočným zameriavaním sa na používanie L2, 
nebránilo im to v aktívnom zapájaní sa do prebiehajúcej matematickej diskusie. Žiaci 
svoju bezprostrednú pozornosť venovali dianiu okolo seba, viditeľne sa sústredili 
a zapájali do činností na hodine. Ich pozornosť a aktívna účasť sa odrazili v ich 
vstupovaní do celotriednej diskusie, ale napríklad aj v ochote prevziať na seba rolu 
„premietača“ (mnohí žiaci sa sami hlásili k vykonávaniu činnosti „premietača“, teda 
toho, kto bude predmety osvetľovať). Prehovory žiakov a učiteľky sa pravidelne 
striedali. Epizóda 10 demonštruje, že žiakom bilingválna povaha vyučovacej hodiny 
nebránila v ich procese učenia sa – žiaci 7. ročníka dokázali na základe dvoch tieňov 
identifikovať model kužeľa a teda abstrahovať niektoré základné vlastnosti kužeľa, 
hoci je toto učivo určené až pre 9. ročník. 
Epizóda 10 (7. ročník) 

1 U YOU CAN SEE A – ? 

2 Ž1 TRIANGLE. 

3 U TRIANGLE. IT’S A TRIANGLE. OK. Dobre. To by mohlo byť. Toto sme už mali, áno? 

4 ŽŽ Uhm. 

5 

6 

7 

U To neznamená, že tam už nemôže byť niečo podobné. Ale viete to usúdiť na základe jedného 

 tieňa? Musím to otočiť, že? Aby ste vedeli viac. Tak to otočíme teraz. (ŽŽ v tichosti čakajú 

 na ďalší tieň) Je to trochu nepravidelné. OK, WHAT CAN YOU SEE? 

8 Ž2 Ihlan? (pokúša sa pomenovať predmet v škatuli) 

9 U Vnútri? 

10 Ž2 No. (súhlasne) 

11 U Nie, ihlan to nie je. 

12 Ž1 Neni to – ? 

13 

14 

U Volá sa to inak. (adresuje Ž2, ktorá zrejme mala správnu predstavu o predmete vo vnútri  

škatule, len ho nevedela pomenovať) 

15 Ž1 Kužeľ! 

16 U Teraz vidíte kruh, ale zboku to bolo ako trojuholník. Takže naozaj je to – 

17 Ž1 Kužeľ! 

18 Ž2 Kužeeeľ!  
 

Žiaci navyše viedli matematické rozhovory aj vo dvojiciach, t. j. neadresujúc priamo 
učiteľku. Nasledujúca epizóda zachytáva začiatok krátkeho, no matematicky 
obsiahleho rozhovoru medzi dvoma žiakmi, ktorý bol reakciou na učiteľkinu otázku 
o štvorci v súvislosti s tieňom hracej kocky, pripomínajúcim štvorec (obr. 6; Ep. 11).  
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Epizóda 11 (8. ročník) 
1 U HOW MANY SIDES ARE THERE IN A SQUARE? 

2 Ž1 ONE. 

3 Ž2 FOUR. Však štyri. (adresujúc svojho spolužiaka Ž1) 

4 Ž1 Ale veď teraz sú neni štyri. (nasleduje nezrozumiteľná nahrávka)  

V audiozázname nepočuť celý rozhovor, iba tu uvedený začiatok a záverečné „aha“ 
zvolané žiakom Ž2. Avšak učiteľka matematiky danej triedy, ktorá bola na hodine  
tiež prítomná, potvrdila našu domnienku o tomto 
rozhovore svojimi terénnymi poznámkami. Žiak Ž1 
mal v skutočnosti pravdu. Tieň hracej kocky nebol 
štvorec, ani hracia kocka nebola správnym 
modelom kocky, nakoľko nemala „špicaté“ vrcholy. 

 
Obr. 5 Tieň hracej kocky 

pripomínajúci štvorec 

Žiak Ž1 si to uvedomoval a preto obvod útvaru, ktorý bol tieňom hracej kocky, 
považoval za jeho jedinú stranu, neprerušenú žiadnymi vrcholmi, ktoré by ju 
rozdeľovali na úsečky. Podľa slov ich učiteľky, žiaci boli na hodine mimoriadne 
pozorní a veľmi kriticky vnímali, že uvedený tieň nebol štvorec. Pokračovanie 
celotriednej diskusie zachytáva Epizóda 12. 

Epizóda 12 (8. ročník) 
1 U HOW MANY SIDES ARE THERE IN A RECTANGLE? 
2 Ž1 THREE. 
3 U WHAT IS A RECTANGLE? 
4 ŽŽ FOUR. 
5 U Obdĺžnik, áno? 
6 ŽŽ Uhm. 
7 U SO HOW MANY SIDES? 
8 Ž1 FOUR. 
9 
10 

U FOUR. AND ALSO IN A SQUARE THERE ARE FOUR SIDES. WHAT’S THE  
DIFFERENCE? Čo je rozdiel medzi SQUARE AND RECTANGLE? 

11 Ž2 Že tam – že – že je obdĺžnik o niečo dlhší ako – ako to ten – kocka. 
12 Ž3 Že – je dlhší – je širší. 
13 U A inak? 
14 Ž2 Že je väčší. 
15 U Vo štvorci tie strany sú – ? 
16 Ž2 Dlhš – 
17 ŽŽ Rovnaké. 
18 Ž2 Rovnaké. 

Prehovory učiteľky a žiakov sa striedali pravidelne a často, čo tiež indikuje 
bezprostrednú pozornosť žiakov ako aj ich aktívne zapojenie sa do prebiehajúcej 
činnosti. Domnievame sa, že bezprostredná pozornosť žiakov a ich aktívne zapájanie 
sa do diskusie boli podnietené niekoľkými činiteľmi. Ad 1) Prítomnosť učiteľky-
výskumníčky v triede bola nezvyčajná, preto sa žiaci celkovo správali trochu inak, 



70 

než obvykle. Ad 2) Používanie dvoch jazykov na hodine matematiky, t. j. učenie sa 
matematiky bilingválne bolo pre nich úplne novou skúsenosťou, a zdá sa, že 
pozitívne podnetnou. Ad 3) Atmosféra na hodine a samotná CLIL aktivita prirodzene 
vyžadovali bezprostrednú pozornosť žiakov, čo ich následne udržiavalo aktívnych 
v diskusii a prebiehajúcej činnosti. 

Epizóda 13 (8. ročník) 
1 U Ten tieň, čo vidíte, je dvojrozmerný. 

2 ŽŽ No. 

3 U Je v rovine. 

4 Ž2 V skutočnosti je to valec. (ostatní žiaci sa smejú) 

5 

6 

U Mohol by byť. Keby to bol valec a ja by som ho teraz postavila na tú kruhovú podstavu  

a osvetlila, tak čo by sme videli? 

7 Ž2 Stĺp. Stĺpec. 

8 U Čo by sme videli? Keby to bol valec a ja ho postavím na tú kruhovú podstavu. 

9 Ž1 Obdĺžnik. 

10 

11 

12 

U Obdĺžnik by sme videli, nie stĺp. Stĺp vôbec nie je v matematike – sa ani neuvažuje, to nie je  

tvar, to je proste objekt. Ale tvar – stĺp má tvar valca, to je pravda, s tým súhlasím. Dobre, 

 mám tu niečo vnútri a otočila som to. 

13 Ž1 Tak tam zasvieťte. 

14 U Fakt vám neklamem, ja som to otočila. 

15 Ž1 Ó, tak to je guľa. (skonštatoval, keď videl, že tieň mal opäť tvar kruhu) 

16 Ž2 Jednoznačne valec. (ostatní žiaci sa znovu smejú) 

17 Ž1 Je to guľa, ***, však jak sa – valec sa oné – 
 

Podrobnejší pohľad na situácie zachytené v audiozáznamoch napovedá o tom, že 
rozsah používania L2 učiteľkou aj žiakmi klesá s prehlbujúcou sa matematickou 
činnosťou. Ukazuje sa, že čím viac si diskusia vyžadovala matematické uvažovanie, 
tým menej účastníci diskurzu používali L2, resp. tým viac používali svoj rodný jazyk. 
Epizóda 13 zachytáva jednu z diskusií, v ktorých účastníci používali výlučne L1, hoci 
v iných – matematicky menej náročných diskusiách často používali L2 (porovnaj tiež 
v Ep. 12 rozsah používania L2 v r. 1-10 oproti r. 11-18). 

V horeuvedenej diskusii (Ep. 13) nielen žiaci, ale aj učiteľka používali výlučne L1. 
Domnievame sa, že je to prirodzeným dôsledkom aktuálnej úrovne jazykovej 
spôsobilosti žiakov v L2 ako aj učiteľkinou snahou neklásť dôraz na jazyk na úkor 
matematickej činnosti. Učiteľka sa neodvážila v tejto situácii použiť L2, nakoľko si 
bola vedomá, že v stávke bola aktívna účasť žiakov v diskusii. Prehovor žiaka 
v poslednom riadku navyše zaznamenáva, ako žiak Ž1 nedokázal svoje myšlienky 
vyjadriť v žiadnom z dvoch jazykov, ktoré boli na hodine použité, napriek tomu, že 
možno predpokladať, že z matematického hľadiska situácii správne rozumel. 
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7.2.3 Analýza matematického diskurzu: Komárno 

V nasledujúcej časti analyzujeme matematický diskurz, ktorý vznikol počas troch na 
seba nadväzujúcich CLIL vyučovacej hodiny matematiky na ZŠ v Komárne v triede 
5. ročníka. Trieda má posilnené jazykové vyučovanie prostredníctvom predmetu 
s názvom Aplikovaná angličtina, ktorého sa žiaci zúčastňujú dvakrát týždenne a 
ktorý je orientovaný na anglickú terminológiu v spoločenských aj prírodných vedách, 
avšak s výnimkou matematiky. Žiaci sú z predmetu hodnotení na základe kvality 
vypracovania a prezentovania projektov počas školského roka. Projekty vypracúvajú 
žiaci v škole, nie doma. Témy projektov majú interdisciplinárne zameranie, napr. 
fotosyntéza, ostrov, vesmír. 
Týždenne majú žiaci tri bežné vyučovacie hodiny anglického jazyka a päť bežných 
vyučovacích hodín matematiky. Žiaci boli do tejto triedy vybraní na základe 
výsledkov testu z anglického jazyka zostavenom učiteľmi anglického jazyka danej 
školy a testu jazykových zručností zostavenom pedagogickým psychológom na konci 
4. ročníka . Plný počet žiakov v triede je 27, ten sa však prirodzene mení v závislosti 
od aktuálneho počtu chýbajúcich žiakov. Analýze sme podrobili audiozáznamy série 
troch vyučovacích hodín, na ktorých bol implementovaný pracovný list Sčítanie 
obyvateľstva na Slovensku v roku 2011. Skúmané hodiny boli realizované 
v nasledovných odstupoch: druhá vyučovacia hodina nasledovala tri týždne po 
prvej; tretia nasledovala v dôsledku zimných prázdnin a polročného hodnotenia až 
šesť týždňov po druhej vyučovacej hodine. 
Vzdelávacím cieľom prvej vyučovacej hodiny bolo, aby si žiaci osvojili čítanie veľkých 
prirodzených čísel (z oboru nad 10 000) v oboch jazykoch. Na začiatku bolo 
potrebné, aby žiaci pochopili pojem sčítania obyvateľstva v krajine. Učiteľka 
vysvetlila pojem aktuálneho oficiálneho počtu uvedením príkladu na aktuálnom 
počte žiakov v triede, ako to zaznamenáva Epizóda 14. Prostredníctvom tejto 
epizódy demonštrujeme i zistenia kvalitatívnej analýzy vzniknutého matematického 
diskurzu o prirodzenom prepínaní jazykov zo strany všetkých účastníkov. Ukazuje sa, 
že žiaci zvyčajne prispôsobovali jazyk vyjadrovania tomu, ako ho práve používala 
učiteľka alebo prísediaca učiteľka (pU). Ak učiteľky realizovali dlhší prehovor v L1, 
potom aj žiaci sa do matematického diskurzu zapájali v L1 (Ep. 14, r. 15-17), 
a naopak, ak učiteľky prehovorili v L2, potom aj žiaci reagovali v L2 (Ep. 14, r. 1-9). 
Rovnako možno pozorovať prispôsobovanie sa žiakov v súvislosti s intenzívnym 
miešaním jazykov v rámci krátkych prehovorov (Ep. 14, r. 10-14). Mnohokrát však 
žiaci používali konkrétny jazyk na priamu výzvu učiteľky (napr. Ep. 14, r. 16, tiež Ep. 
15, r. 1, 7 a 19). 

Epizóda 14 
1 

2 

U I KNOW THAT CENSUS IS A NEW WORD FOR YOU, ISN´T IT? Slovo cenzus sa to aj po 

slovensky môže volať,  IN ENGLISH CENSUS. (ŽŽ sa snažia vyslovovať census) IT IS 
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3 

4 

5 

6 

DIFFICULT, I KNOW, BUT WE KNOW NOW, IT´S IN THE TEXT, THAT IT IS OFFICIAL 

COUNT. YOU KNOW WHAT IS COUNT? ONE, TWO, THREE, FOUR, I AM COUNTING 

NOW, YES? ONE, TWO, THREE. HOW MANY OF YOU ARE HERE TODAY? HOW MAN 

Y OF YOU – ? 

7 Ž TWENTY-SEVEN. 

8 U USUALLY IT´S TWENTY-SEVEN AND TODAY IT´S – ? 

9 Ž TWENTY-FOUR. 

10 U THERE ARE TWENTY-FOUR OF YOU TODAY. 

11 Ž TWENTY-FIVE. Lebo *** prišla. 

12 pU TWENTY-SIX. *** IS ABSENT. 

13 ŽŽ A ***. 

14 pU Jaj, ***! SORRY.   

15 

16 

17 

U TWENTY-FIVE IS YOUR OFFICIAL COUNT TODAY. Oficiálny počet vás dnes je 

dvadsaťpäť. SO, THAT IS CENSUS, oficiálny počet. A keď sa počíta v celej krajine, tak sa to 

volá po slovensky viete ako? Sčí – ? 

18 Ž Sčítanie populácie. 

19 U Výborne. Sčítanie obyvateľstva, sčítanie ľudu. 

S cieľom naučiť žiakov, ako sa čítajú veľké čísla v L2, učiteľka nadviazala na 
skutočnosť, že v L1 už žiaci toto učivo zvládli (Ep. 15, r. 1-8). Samotný pracovný list a 
úlohy v ňom boli vytvorené tak, aby pred vlastným čítaním veľkých čísel v L2 najskôr 
žiaci počuli – prostredníctvom riešenia úloh na počúvanie s porozumením (Ep. 15, 
r. 5-7) – ako sa takéto čísla správne v L2 čítajú. Žiaci pristupovali k nastoleným 
úlohám veľmi aktívne a na každú výzvu pohotovo reagovali. Prirodzene tak vznikol 
priestor na to, aby ich učiteľka upozornila na pravidlá používania spojky and pri čítaní 
veľkých čísel (Ep. 15, r. 17-20). 

Epizóda 15 
1 U Všetci naraz. Po slovensky. THREE, TWO, ONE, GO! 

2 ŽŽ (vyslovujú číslo 5 397 036, navzájom sa prekrikujú) 

3 U Nebolo to zlé.  

4 Ž Päť miliónov tristodeväťdesiatsedemtisíc tridsaťšesť. 

5 

6 

7 

U Päť miliónov tristodeväťdesiatsedemtisíc tridsaťšesť. Výborne. Po anglicky ste to počuli v tej 

 nahrávke a mne je jasné, že to je pre vás nové a z toho vás nebudem skúšať, ale to sa dnes naučíme 

. Ukážeme si to asi tak, že – po slovensky čo poviete prvé? Najskôr to najväčšie, čiže milión, hej? 

8 Ž FIVE MILLIONS. 

9 U FIVE MILLION. A potom čo? 

10 ŽŽ Tisíc. / THREE – 

11 U Tristodeväťdesiatsedemtisíc. V tých tisíckach sú ešte stovky.    

12 Ž THREE HUNDRED, NINETY-SEVEN THOUSAND – 

13 U LIKE THIS? 
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14 Ž THIRTY-SIX.  

15 U YES. THREE HUNDRED AND NINETY-SEVEN THOUSAND. Povedali sme tisícky, výborne. 

16 Ž THIRTY-SIX. 

17 

18 

U Áno, THIRTY-SIX. Ale čo vieme ešte? Že keď hovoríte o desiatkach a jednotkách, musíte pred 

 to dať v angličtine – ? 

19 ŽŽ AND? / ZERO? 

20 U AND. SO IT‘S AND THIRTY-SIX. 
 

Počas počúvania nahrávky k textu v pracovnom liste mali žiaci do textu doplniť 
chýbajúce čísla, pričom v pracovnom liste bol vyznačený počet cifier, avšak nebol 
použitý žiaden oddeľovač tisícov, ktorým je v štandardnom slovenskom zápise 
medzera, v anglickom zápise je to čiarka. Dôsledkom toho bolo, že žiaci mali ťažkosti 
prečítať doplnené čísla v L1 (Ep. 16, r. 1-12). 

Epizóda 16 
1 Ž Ééé, to je päťstotisíc päťdesiatštyri – 

2 ŽŽ Nieee – 

3 

4 

5 

Ž Ééé, päťstopäťdesiatštyritisíc sedemsto štyridsaťjeden. Päťstodeväťdesiatštyritisíc tristo 

dvadsaťosem. Sedemtisíc tristo, nie, sedemdesiattritisíc tridsaťpäť a deväťdesiatdeväťtisíc 

šesťsto štyridsaťjeden. 

6 U Tak. A prečo sa ti to zle čítalo? 

7 Ž Neviem. 

8 U Lebo tam chýbajú – ? 

9 Ž Čiarky.  

10 

11 

12 

U Čiarky v angličtine by boli medzi tisíckami a stovkami, tu, alebo medzera, že? No tak teraz už 

vieme, prečo to treba písať. Tu som ja skôr chcela, aby ste vedeli, koľko je tam cifier. HOW 

MANY DIGITS ARE THERE? 

13 Ž SIX. 

14 U THERE ARE SIX DIGITS. V prvom čísle THERE ARE SIX DIGITS AND HERE THEY ARE – 

15 Ž FIVE. 
 

Iným ťažkostiam súvisiacim s oddeľovačom tisícov v zápise veľkých čísel čelili žiaci 
7. ročníka na ZŠN, ako o tom pojednávame v časti 7.2.1. Rozdielnosť ťažkostí 
s nerovnakým zápisom čísel v L1 a L2 u žiakov 5. a 7. ročníka spočíva najmä v tom, 
že žiaci 5. ročníka ešte ani omylom nepovažovali oddeľovač tisícov za desatinnú 
čiarku, nakoľko sa na vyučovaní matematiky desatinným číslam ešte nevenovali. 
Naopak, žiaci 7. ročníka už mali učivo o desatinných číslach osvojené 
z predchádzajúceho ročníka, preto ich, prirodzene, táto možnosť zmiatla. Záver 
Epizódy 16 zachytáva skutočnosť, že žiaci správne rozlišujú pojmy number a digit 
a dokážu správne určiť počet cifier v danom čísle a vyjadriť ho pohotovo a plynule aj 
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v L2. Opäť možno pozorovať prepínanie jazykov, pričom v tomto prípade sa žiaci 
prispôsobili reči učiteľky (Ep. 16, r. 12-15). 

Po trojtýždňovom odstupe sme s implementáciou pracovného listu v Komárne 
pokračovali. V úvode druhej výskumnej hodiny sme si so žiakmi zopakovali, čo sa 
naučili na predchádzajúcom stretnutí. Následne vyriešili geograficky orientovanú 
úlohu o názvoch samosprávnych krajov Slovenska a v krátkosti si precvičili čítanie 
základných aritmetických operácií v L2. Zvyšnú časť hodiny sme venovali vypĺňaniu 
tabuľky sumarizujúcej počty obyvateľov a detí vo veku 10-14 rokov v jednotlivých 
krajoch Slovenska v roku 2011. Čo sa týka prepínania a miešania jazykov, všetci 
účastníci sa správali tak, ako sme to opísali v predošlej analýze. Vzdelávacím cieľom 
druhej výskumnej hodiny bolo upevniť si poznatky o sčítaní a odčítaní prirodzených 
čísel z oboru nad 10 000, súčasne s využitím údajov získaných z predchádzajúcich 
textov. V porovnaní s prvou výskumnou hodinou teda vzniknutý diskurz obsahoval 
výraznejšie matematické diskusie. 

Epizóda 17 
1 Ž Takže, odčítame to tak, že jedna mínus šesť. (iná žiačka opravuje „šesť mínus jedna“) 

2 U Alebo jeden a koľko je šesť? 

3 Ž Päť. 

4 U Ok. 

5 Ž Takže toto je tri mínus štyri. 

6 U Musíš si jednu požičať, však? 

7 Ž Áno. 

8 U Štyri a koľko je trinásť? 

9 

10 

Ž Deväť, deväť. Jedna nám zostala, takže sem pridáme osem. To bude osem a deväť mínus 

osem je jedna. 

11 U Výborne. 

12 Ž Štyri mínus osem je štyri. Päť a trinásť je – 

13 U Štyri mínus osem, je štyri? 

14 Ž Áno. 

15 U Osem mínus štyri je štyri. Dobre, odpoveď správne, len –  Dobre. 

16 Ž To je osem aaa – 

17 U Päť a osem je trinásť, jednu sme si požičali. 

18 Ž To bude šesť. 

19 U Dobre. 

20 Ž To bude dva. 

21 U Tak.  

22 Ž To je milión dvestoosemdesiatštyritisíc sto deväťdesiatpäť. 
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Epizóda 17 zaznamenáva postup žiaka, volajme ho Peter, pri odčitovaní celkového 
počtu obyvateľov Trnavského kraja od celkového počtu obyvateľov 
Západoslovenského regiónu v roku 2011. Peter svoj postup nahlas komentoval a to 
výlučne v L1. Ako vidieť na obr. 6 vľavo, ktorý rekonštruuje Petrov postup, Peter 
„požičané jednotky“ v ďalšom kroku pripočítaval k cifrám menšiteľa. Po tom, čo 
Peter správne dokončil svoj výpočet, pri tabuli pokračoval jeho spolužiak, volajme 
ho Pavol. Jeho úlohou bolo od Petrovho výsledku odčítať celkový počet obyvateľov 
Trenčianskeho kraja a získať tak celkový počet obyvateľov Nitrianskeho kraja v roku 
2011. Pavol „požičané jednotky“ v ďalšom kroku odčítal od cifier menšenca (obr. 6 
vpravo). Z Pavlovho postupu, ktorý možno označiť za nekonvenčný, bola prekvapená 
prísediaca učiteľka i jeho spolužiaci. Odlišnosť jeho postupu zrejme nesúvisela s CLIL 
vyučovaním, avšak o jej príčinách si môžeme vytvárať iba nepodložené domnienky 
(Naučili ho to rodičia? Vymyslel si to sám? Bol ľavák?). Čo je však isté, Pavol pri 
ústnom komentovaní svojho postupu bez priamej výzvy učiteľky využíval a 
intenzívne miešal oba vyučovacie jazyky (Epizóda 18). 

 
Obr. 6 Rekonštrukcia žiackeho odčitovania veľkých čísel. 

Prípad Petra a Pavla demonštruje, že individualita žiaka je rovnako dôležitá a výrazná 
v bilingválnom ako aj v bežnom vyučovaní. V súvislosti s bilingvizmom sa však vynára 
otázka, akým spôsobom sa odčleňuje preferovaný jazyk od nepreferovaného. 

Epizóda 18 
1 

2 

U *** odpočítal z celkového počtu obyvateľov na západnom Slovensku, odpočítal Trnavu a my 

chceme poznať Nitru, takže čo ešte musíme urobiť? 

3 Ž Odpočítať aj Trenčín. Takže toto je to, čo odpočítam.  

4 

5 

U Áno. Budem ti diktovať, hej? Päťstodeväťdesiatštyritisíc ... FIVE HUNDRED AND NINETY- 

FOUR THOUSAND, THREE HUNDRED AND TWENTY-EIGHT. OK.  

6 

7 

Ž Takže – mám nahlas? Takže, FIVE mínus, MINUS EIGHT sa nedá, takže požičiame si jednu. 

FIFTEEN mínus EIGHT sa dá a to je SEVEN. 

8 U YES.  WE CARRIED ONE, jednu sme si preniesli, čo sme si požičali, áno? Výborne. 

9 Ž EIGHT MINUS TWO IS SIX AND ONE mínus THREE sa nedá – 

10 U DOES NOT WORK. (upozorní ostatných žiakov, že si majú tiež písať) 

11 Ž EIGHT. 

12 U Áno, YOU CARRIED ONE. FOUR MINUS ONE. (prešla na jeho spôsob odčitovania)  

13 

14 

Ž THREE mínus FOUR sa nedá – takže – takže – takže – NINE. SEVEN mínus, MINUS NINE  

sa nedá, takže si požičiame odtiaľto jednotku. Takže SEVENTEEN mínus NINE IS EIGHT.  
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15 ONE MINUS FIVE – takže to je – takto, takže to je, to je SIX. 

16 

17 

U IS THAT ZERO? IT LOOKS LIKE SIX. IS THAT ZERO? Nulu si chcel, hej? Dobre. OK,  

THAT´S IT. SO CAN YOU READ THE RESULT? 

18 Ž SIX HUNDRED AND EIGHTY-NINE THOUSAND – EIGHTEEN – EH – EIGHT 
HUNDRED AND SIXTY-SEVEN. 

V ďalšej časti hodiny žiaci uvažovali, akými spôsobmi by mohli určiť celkový počet 
obyvateľov Bratislavského kraja v roku 2011. Ako zaznamenáva Epizóda 19, žiaci 
úspešne zvládli voľbu výhodnejšej stratégie riešenia úlohy. Svoje návrhy 
a zdôvodnenia uviedli v L1. 

Epizóda 19 
1 Ž1 Nie, museli by sme tieto ALTOGETHER odčítať od tieto všetkých siedmich. 

2 

3 

4 

U WE WOULD HAVE TO SUBTRACT THESE SEVEN NUMBERS FROM THIS ONE. BUT THERE 

 IS ONE EASIER WAY. WE ALSO HAVE EASTERN, CENTRAL AND WESTERN SLOVAKIA  

REGIONS. Ako kratšie by sa to dalo? To by sme dlho odčitovali sedem čísel od jedného. Áno? 

5 Ž2 Musíme sčítať tú Žilinu a Banskú Bystricu. 

6 U Aby? 

7 Ž2 Aby sme vedeli ... 

8 U THE NUMBER OF PEOPLE IN CENTRAL SLOVAKIA. AND THEN? (ŽŽ sa prekrikujú) 

9 Ž3 A potom odčítame od tých päť miliónov tie tri čísla. 

10 Ž2 Áno. 

11 U NOT SEVEN, BUT ONLY THREE. 

 

Neskôr žiak rekapituluje svoj spôsob riešenia úlohy, pričom primárne používa L1, 
zatiaľ čo L2 používa výlučne vtedy, keď sa priamo odkazuje na anglické výrazy 
z pracovného listu (Ep. 20, r. 1-2). Jeho spolužiačka na učiteľkine otázky a požiadavky 
v L2 reaguje (tzn. prispôsobuje sa) v L2 (Ep. 20, r. 5 a 14). Ako sa ukázalo aj v iných 
triedach a na iných školách, na ktorých bol výskum realizovaný, čím hlbší bol 
matematický diskurz, tým viac žiaci inklinovali k používaniu L1. 

Epizóda 20 
1 

2 

Ž1 Ja som  všetky tieto čísla sčítal. A od toho ALTOGETHER odčítal tieto všetky tri,  

WESTERN, CENTRAL AND EASTERN. 

3 

4 

U YES, SO YOU ADDED THEM TOGETHER AND THEN THE RESULT, YOU  

SUBTRACTED THE RESULT FROM THE TOTAL POPULATION.  

5 Ž1 YES. 

6 

7 

U AND THE NEW RESULT IS ACTUALLY THE  POPULATION IN BRATISLAVA REGION.  

Dobre, tak poď sčitovať ... Dobre, tak len výsledok mi povieš. ... Viete, čo teda *** spravil? 

8 ŽŽ Áno.  

9 U Sčítal – 
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10 Ž1 Šesťstodvatisíc štyristo tridsaťšesť. 

11 

12 

13 

U Áno, len si to trošku škaredo napísal, ale je to správne. Oprav tú štvorku. Dobre. ***, CAN  

YOU READ – SO HOW MANY PEOPLE WERE THERE IN BRATISLAVA REGION,  

ALTOGHETHER IN BRATISLAVA REGION? 

14 Ž2 SIX HUNDRED AND TWO THOUSAND, FOUR HUNDRED AND THIRTY-SIX. 

Naopak, pri úkonoch, akými sú sčitovanie (pozri aj Epizóda 21), odčitovanie, 
násobenie či delenie prirodzených čísel, významnú rolu – zdá sa – hrá 
zautomatizovanie týchto úkonov, tzn. hranicu medzi preferovaným a 
nepreferovaným jazykom žiaka pri týchto úkonoch je pomerne ľahko odstrániť 
akýmsi „tréningom“, ako to naznačujú aj výskumy (Saalbach et al, 2013), pričom 
tento „tréning“ by mal zahŕňať nácvik čítania čísel. 

Epizóda 21 
1 U Tak poďme znovu. THREE PLUS ONE IS FOUR. SIX PLUS –   
2 Ž FIVE IS ELEVEN. SIX plus ... PLUS EIGHT IS ... FOURTEEN. 

3 U YOU CARRY ONE. Jedna zostala, áno? 

4 Ž ONE PLUS EIGHT IS NINE. SIX PLUS EIGHT IS FOURTEEN AND ... 

5 U AND? YOU CARRY ONE, jedna nám ešte zostala. 

6 Ž Áno, to je trinásť.  

Dovoľujeme si skonštatovať, že nakoľko všetci účastníci matematického diskurzu 
zdieľali oba jazyky, prepínanie jazykov ich v tomto prípade neobmedzovalo pri 
aktívnom zapájaní sa do diskusií a predovšetkým to neobmedzovalo proces ich 
vlastného učenia sa. 

V priebehu tretej výskumnej hodiny sme sa so žiakmi venovali poslednej strane 
pracovného listu. Vzdelávacím cieľom hodiny bolo upevniť poznatky o porovnávaní, 
usporiadaní, zaokrúhľovaní, násobení a delení prirodzených čísel z oboru nad 
10 000, súčasne s využitím údajov získaných z pruhového diagramu. Úlohy 
z poslednej strany pracovného listu sa zameriavali na počty detí vo veku 10-14 rokov 
v jednotlivých krajoch Slovenska v roku 2011. 

Epizóda 22 
1 U SO THIS ONE WAS THE SMALLEST. 

2 Ž YES. 

3 U Dobre. A zistila si to ako? 

4 Ž Že som si to pozrela. 

5 U A čo ti viac pomohlo, čísla alebo graf? 

6 Ž Mne čísla. 

7 U Čísla. 

8 ŽŽ Mne ten graf. / Tá čiara. 



78 

Ako stručne zaznamenáva Epizóda 22, pri hľadaní najmenšieho čísla z oboru nad 
10 000 spomedzi ôsmich, resp. pri ich porovnávaní niektorí žiaci priamo porovnávali 
známe číselné údaje, zatiaľ čo iní porovnávali dĺžku príslušných pruhov v pruhovom 
diagrame. 

Epizóda 23 
1 Ž Ako môže byť v Bratislave najmenej? (ŽŽ sa prekrikujú po tejto otázke)/ 

2 

3 

U Dobre, dobrá otázka. Koľko bolo, koľko bolo, počúvajte, koľko bolo obyvateľov 

v Bratislavskom kraji celkovo? Šesťsto niečo pravda? 

4 ŽŽ Šesťstodvatisíc štyristo tridsaťšesť. (prekrikujú sa; niekto viackrát zopakoval, že „tam je len jedno mesto“) 

5 U Je tam viac dospelých ľudí. 

6 pU Tam chodia ľudia za prácou, do Bratislavy.  

Napriek či vďaka implementácii prístupu CLIL – to na základe získaných dát nemožno 
posúdiť – žiaci preukázali schopnosť interpretovať a vzťahovať význam číselných 
údajov vzhľadom na realitu. Dokumentuje to Epizóda 23, začínajúca vyslovenou 
úvahou žiačky nad paradoxne najmenším počtom detí žijúcich práve v Bratislavskom 
kraji. Žiačkina otázka vyvolala v triede bohatú diskusiu (výlučne v L1). 

Epizóda 24 
1 

2 

3 

4 

5 

U WE ARE INTERESTED IN TRNAVA AND PREŠOV REGION. THE QUESTION IS ABOUT HOW 

MANY TIMES BIGGER WAS THE CHILDREN POPULATION IN PREŠOV. ABOUT HOW 

MANY TIMES. NOT HOW MANY MORE OR HOW MANY LESS, BUT ABOUT HOW MANY 

TIMES BIGGER. Takže najskôr to máme zaokrúhliť. ROUND. ***, LET‘S ROUND THE TWO 

NUMBERS TO THE NEAREST THOUSAND. K najbližšej tisícke zaokrúhľujeme, áno? 

6 Ž1 FIVE THOUSAND, FIVE THOUSAND AND TWO. No nie, FIFTY-TWO THOUSAND. 

7 U YES, THAT’S IT. IT´S FIFTY-TWO, OK, Prešov. FIFTY-TWO THOUSAND, YES? 

8 Ž1 YES. 

9 U THOUSAND. Môžeme to aj slovom napísať. To je zaokrúhlené, hej? NOW, Trnava, ***? 

10 Ž1 FORTY-SEVEN THOUSAND. 

11 U Trnava. 

12 Ž1 Jáj, ja som dala Košice. 

13 U Trnava. 

14 Ž1 TWENTY-SIX THOUSAND. 

15 U Tak, súhlasíme? ***. 

16 ŽŽ Áno. 

17 U Správne sme zaokrúhlili? 

18 ŽŽ Áno. 

19 U A prečo sme to nezaokrúhlili na dvadsaťsedemtisíc? 

20 Ž2 Lebo štvorka je menšia ako päťka. 

21 U Dobre, ***, NOW, THE QUESTION IS HOW MANY TIMES BIGGER WAS THE CHILDREN 
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22 

23 

POPULATION IN PREŠOV THAN IN TRNAVA REGION? HOW MANY TIMES BIGGER? 

Koľkokrát väčšie? Pomôž si obrázkami, pozri, sú pod sebou. I CANNOT HEAR YOU. 

24 Ž2 Dvakrát sú väčšie. 

25 U YES, IT WAS TWICE BIGGER. Sedí to? Je to presne dvakrát?  

26 ŽŽ Áno. 

27 

28 

U No presne nie, ale keď to máme zaokrúhlené. OK, LET‘S PROVE IT. Poďme to nejako 

dokázať. Ako to dokážeme? 

29 Ž3 Odčítame. 

30 U ***, WAIT, YES? 

31 Ž1 Dvadsaťšesťtisíc krát dva. 
 

Pri riešení poslednej úlohy žiaci nielen že dokázali prirodzené čísla z oboru nad 
10 000 správne zaokrúhliť na tisícky a prečítať ich v L2 (Ep. 24, r.6-20), ale úspešne 
určili aj pomer dvoch čísel (Ep. 24, r. 21-26) a správnosť svojho riešenia vhodne overili 
(Ep. 24, r. 27-31). Opäť konštatujeme, že do matematického diskurzu sa aktívne 
zapájalo viacero žiakov (pripomíname, že ich vek bol 10-11 rokov), ktorým 
prepínanie jazykov zjavne neprekážalo v procese ich vlastného učenia sa. Inými 
slovami, nakoľko všetci účastníci diskurzu zdieľali oba jazyky, prepínanie jazykov 
bolo prirodzenou súčasťou vyučovacích hodín. 

7.2.4 Zistenia nadobudnuté metódou zakotvenej teórie 

V ďalšej časti uvádzame zistenia kvalitatívnej analýzy získaných dát, na ktoré sme 
nahliadali podľa princípov metódy zakotvenej teórie. Opakovaným skúmaním 
prepisov audiozáznamov výskumných hodín z Čeľadíc sme cyklicky prechádzali 
nasledovnými fázami: 1) tvorba konceptov, 2) hľadanie vzťahov medzi konceptami, 
a 3) voľba ústredného konceptu a formulácia teórie. 

Prvé koncepty a nižšie predstavený model boli tvorené na základe analýzy 
matematického diskurzu vzniknutého v triedach ZŠČ. Vo fáze tvorby konceptov sme 
identifikovali niekoľko významových jednotiek. Najskôr sme v dátach identifikovali 
prípady prepínania medzi jazykmi L1 a L2 v oboch smeroch u učiteľky a u žiakov. 
Neskôr sme identifikovali výrazné zastúpenie prípadov, kedy prepínanie medzi 
jazykmi slúžilo na okamžitý preklad z jedného jazyka do druhého, t. j. účastník 
diskurzu zmenil jazyk komunikácie za účelom preložiť predchádzajúcu výpoveď. 
Samozrejme, nie všetky prípady prepínania jazykov boli prípadmi translácie. 
Nakoniec sme identifikovali kategórie, ktoré sme označili in vivo kódom nasledovne: 
a) CAN, b) WHAT, c) HOW MANY, d) KEBY. Čo sa týka kategórie CAN, všimli sme si, 
že učiteľka sa často pýtala žiakov otázky What can you see? príp. What shape can 
you see?, ktorým podľa jej úsudku už žiaci dobre rozumeli. Otázky sa pýtala 
s očakávaním takých odpovedí, ktoré by pomenúvali rovinné útvary, jej zámerom 
teda bolo upevňovanie matematickej terminológie. Ďalej sme identifikovali častý 
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výskyt učiteľkiných otázok typu What is it? What colour is the rectangle in the 
worksheet? What is the name of the yellow shape? a pod., ktoré sme zaradili 
do kategórie WHAT. Tiež to boli otázky, ktorým žiaci veľmi dobre rozumeli a na ktoré 
vedeli správne odpovedať v oboch jazykoch. Zámerom otázok tohto typu bolo opäť 
upevňovanie matematickej terminológie v L2. Najčastejšie učiteľkou kladené otázky 
boli typu How many sides does it have? How many angles/faces/vertexes/edges are 
there in this shape? Zámerom týchto otázok, ktoré sme zaradili do kategórie HOW 
MANY, bolo opäť upevňovať matematickú terminológiu, ale aj poznatky 
o základných vlastnostiach rovinných útvarov a telies. Napokon sme v prepisoch 
zvukových záznamov identifikovali veľké zastúpenie učiteľkiných otázok, 
začínajúcich zámenom keby, prípadne ak, keď, prečo alebo ako, napr. Keby tam 
niečo bolo, čo by ste videli? Keď to otočím, aký tieň budete vidieť? Keby sme sa 
na pyramídu v Egypte pozreli zhora/spredu, čo by sme videli?  Prečo by to mohol 
alebo nemohol byť valec? Akým spôsobom by sme museli otočiť guľu, aby vrhala 
tieň v tvare obdĺžnika? (pozri tiež Ep. 13, r. 5-6, 8), ktorými učiteľka chcela podnietiť 
vznik matematickej diskusie obsahujúcej zdôvodňovanie. Otázky rovnakého typu, 
ako sme uviedli pre kategórie CAN, WHAT a HOW MANY sa občas učiteľka opýtala 
aj v L1, avšak dominantne pri tomto druhu otázok používala L2. Na druhej strane, 
pri identifikácii kategórie KEBY sme nenašli ani jeden prípad, kedy by sa bola učiteľka 
opýtala otázku tohto druhu v L2. 
Opätovné skúmanie a prehodnotenie pôvodne stanovených významových jednotiek 
nám umožnilo špecifikovať výskumnú otázku do nasledovnej podoby: 

Akým spôsobom učiteľka prispôsobuje požívanie L1 a L2 vzhľadom na dosiahnutie 
stanovených vlastností matematického diskurzu? 
Nemožno sa pýtať akým spôsobom učiteľkin prístup k používaniu L1 a L2 ovplyvňuje 
vlastnosti vzniknutého matematického diskurzu, pretože učiteľka si vedome volila 
konkrétny jazyk s úmyslom dosiahnuť určitý matematický diskurz, ktorý si vopred 
stanovila. Ukázalo sa teda, že ústredným konceptom vo vzniknutom diskurze bol 
zámer, úmysel či priorita učiteľkinej bezprostrednej činnosti (obr. 7). 

Učiteľka bola dominantnou účastníčkou diskurzu; každú celotriednu diskusiu viedla 
a jej ďalšie smerovanie udávala voľbou otázok, ktoré žiakom kládla. Voľba otázok 
závisela od učiteľkinho zámeru. Ak jej zámerom v danom okamihu bola expozícia 
nového pojmu alebo upevňovanie matematickej terminológie v L2, potom 
prirodzene kládla otázky začínajúce zámenami what alebo how many. Následne aj 
žiaci odpovedali v L2, ak potrebný výraz poznali. Ak sa jednalo o rovinný útvar alebo 
teleso, ktoré nevedeli v L2 pomenovať, prirodzene odpovedali v L1. V prípade, že 
učiteľka mala v záujme rozvíjať hlbšiu matematickú diskusiu, zvolila si klásť žiakom 
otázky v L1 začínajúce podraďovacou vetnou spojkou keby (resp. keď, ak), 
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uvádzajúcou hypotetickú podmienku, prípadne zámenami prečo a ako. Následne sa 
žiaci do diskusie zapájali v L1. 

 
Obr. 7 Model učiteľovho zámerného ovplyvňovania obsahu a formy diskurzu. 

Po vytvorení predstaveného modelu sme overili jeho platnosť na ďalších dátach 
získaných v CLIL vyučovaní na ďalších dvoch spolupracujúcich školách, čím sme 
dodržali princíp teoretického vzorkovania. Prvé koncepty a model vznikli pri analýze 
dát získaných v CLIL vyučovaní na ZŠČ, kde by sme pomyselný stupeň bilinvgizmu 
žiakov mohli označiť za minimálny, vzhľadom na to, že pred našim pilotným 
overovaním pracovného listu nemali s bilingválnym vyučovaním vo všeobecnosti 
žiadnu skúsenosť. Následne sme rovnakým spôsobom analyzovali dáta získané v CLIL 
vyučovaní matematiky na ZŠN, kde stupeň bilingvizmu žiakov bol vyšší než 
u predchádzajúcej skupiny. V tejto fáze sme nespozorovali žiadnu kolíziu dát 
s navrhnutým modelom. Ďalej sme postup zopakovali na dátach získaných v CLIL 
vyučovaní matematiky na ZŠK v triede 5. ročníka, žiaci ktorej sú v súčasnosti prvý rok 
svojej školskej dochádzky bilingválne vzdelávaní v predmete matematika, a tiež 
v triede 7. ročníka, ktorej žiaci nie sú bilingválne vzdelávaní. Ani v tejto fáze sme 
nespozorovali nezhodu medzi empirickými dátami a navrhnutým modelom.  

Napokon sme analytický postup zopakovali na dátach získaných v triede 6. ročníka 
na ZŠK (24 žiakov), žiaci ktorej boli do obdobia nášho pilotného overovania 
pracovných listov bilingválne vzdelávaní najväčšou mierou, ako v predmete 
matematika, tak i v iných predmetoch. Stupeň ich bilingvizmu by sme teda mohli 
označiť za najvyšší spomedzi celej výskumnej vzorky. A práve v tejto fáze sme 
spozorovali kolíziu medzi predstaveným modelom a získanými dátami. Na rozdiel od 
ostatných skupín žiakov, práve v tejto skupine žiaci dokázali svoje argumenty 
týkajúce sa matematických tvrdení prezentovať v oboch jazykoch, ako to 
dokumentujú nasledovné epizódy.  

Epizóda 25 zachytáva momenty vyučovacej hodiny., kedy mali žiaci rozhodnúť, ktoré 
z čísel a) 2,064; b) 8,46; c) 1,642; d) 24,86 nepatrí do uvedenej skupiny a svoje 

Priorita učiteľovej 
bezprostrednej činnosti

Upevňovanie matematickej 
terminológie (L2, L1)

WHAT colour/shape/object

HOW MANY 
sides/vertexes/faces/edges

Rozvíjanie matematickej 
diskusie (L1)

KEBY - PREČO - AKO
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rozhodnutie mali relevantne zdôvodniť (pracovný list Rozhovory o desatinných 
číslach). Celá konverzácia medzi učiteľkou a žiakmi prebehla v L2, vrátane častí, kedy 
žiaci uvádzali svoje zdôvodnenia (Ep. 25, r. 2-3, 9, 15, 19). 

Epizóda 25 
1 U WHY DO YOU THINK THAT THE NUMBER D DOES NOT BELONG TO THE GROUP? 

2 

3 

Ž6 THAT – THAT WAS WHY – ANY OTHERS ... ONLY TWENTY-FOUR POINT EIGHTY-SIX 

HUNDREDTHS WAS – HAS – HAD ... TENS. 

4 U TENS? 

5 Ž6 TWENTY-FOUR. 

6 

7 

8 

U YES! THIS IS ACTUALLY THE ONLY NUMBER WHICH IS GREATER THAN TEN. OR EVEN 

THAN TWENTY, YES? THIS ONE IS GREATER THAN TEN. THAT’S RIGHT. BUT YOU ALSO 

THOUGHT ABOUT WHAT? A? WHY? 

9 Ž6 I THOUGHT ABOUT IT BECAUSE THERE WAS (nezrozumiteľná nahrávka) 

10 U YEAH, THE ONLY ONE WITH ZERO. 

(vynechaná transkripcia) 
11 

12 

U I WOULD CHOOSE C. DO YOU KNOW WHY? CAN YOU GUESS WHY I WOULD CHOOSE 

C? ONE POINT – 

13 Ž8 I KNOW. 

14 U YES?  

15 Ž8 IT IS THE SMALLEST NUMBER. 

16 

17 

18 

U THAT’S NOT ACTUALLY THE REASON WHY I WOULD CHOOSE IT. IT IS, YES, IT IS THE 

SMALLEST ONE, BUT FOR ME IT IS SPECIAL AMONG THE FOUR NUMBERS BECAUSE – 

NOW YOU KNOW? 

19 Ž9 THERE – THIS IS THE ONLY NUMBER WITH NUMBER ONE. 

20 U YES, THIS IS THE ONLY ONE WITH NUMBER ONE, OR WITH AN ODD DIGIT. 
 

V Epizóde 26 uvádzame časť vyučovacej hodiny, kedy mali žiaci rozhodnúť, či je 
tvrdenie „All odd numbers are divisible by three.“ pravdivé alebo nie, svoje 
rozhodnutie mali opäť zdôvodniť a nepravdivé tvrdenie zmeniť tak, aby bolo 
pravdivé (pracovný list Prečo máme priestupné roky?). Žiačka Ž1 správne rozhodla, 
že tvrdenie nie je pravdivé (Ep. 26, r. 3). Ako argument uviedla príklad takého 
nepárneho čísla, ktoré nie je deliteľné trojkou (Ep. 26, r. 5). Učiteľka jej rozhodnotie 
aj argument potvrdila ako správne. Potom prešla z komunikácie v L2 
do povzbudzovania žiakov v L1, aby sa uistila, že každý žiak pochopil, že ich ďalšou 
úlohou je nepravdivé tvrdenie zmeniť na pravdivé (Ep. 26, r. 6-10). Medzitým ďalší 
žiaci začali v L1 uvádzať ďalšie príklady nepárnych čísel, ktoré nie sú deliteľné trojkou 
(Ep. 26, r. 11, 13). Napokon sa opäť v L2 ozvala žiačka Ž1 s návrhom zmeneného 
tvrdenia. 
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Epizóda 26 
1 Ž1 (číta) ALL ODD NUMBERS ARE DIVISIBLE BY THREE. 
2 U IS THAT TRUE OR FALSE? 
3 Ž1 FALSE. 
4 U WHY? 
5 Ž1 BECAUSE FIVE IS NOT DIVISIBLE BY THREE. 
6 
7 
8 
9 
10 

U YES. SO YOU JUST TOLD AN EXAMPLE THAT FOR EXAMPLE FIVE, WHICH IS AN ODD 
NUMBER, IS NOT DIVISIBLE BY THREE. THAT‘S RIGHT. Takže ako to opravíme? ... To 
má viac riešení, ako to opraviť, aby to bolo pravdivé. ... Tvrdenie dé je nepravdivé. To nie je 
pravda. ... Každé nepárne číslo nemusí byť deliteľné trojkou. ... Napríklad päťka. Je nepárna 
a nie je deliteľná trojkou, že? 

11 Ž2 Aj jednotka. 
12 U Aj jednotka. Je nepárna a nie je deliteľná trojkou. 
13 Ž3 Alebo sedem. 
14 U No, jasné. Už máte kopec príkladov. Teraz ako to opraviť. ... Jednoducho. ... Počúvam. 
15 Ž1 NOT ALL ODD NUMBERS ARE DIVISIBLE BY THREE. 

 

Schopnosť prezentovať matematické zdôvodnenia v oboch jazykoch vyučovania 
však nebola jediným rozdielom v matematickom diskurze, ktorý vznikol na 
vyučovacej hodine v triede 6. ročníka ZŠK v porovnaní s ostatnými skupinami. Na 
základe našich osobných skúseností z empirického overovania pracovných listov, ale 
aj na základe kvalitatívnej analýzy prepisov audiozáznamov vyučovacích hodín 
v tejto triede si dovoľujeme konštatovať, že prepínanie medzi jazykmi, resp. 
používanie toho-ktorého jazyka počas CLIL hodín matematiky sa dostávalo na okraj 
pozornosti žiakov. Inými slovami, žiaci sa prednostne sústredili na matematický 
vzdelávací obsah vyučovania a bilingválna povaha hodín ich nerozptyľovala. 
V ostatných triedach boli žiaci bilingválnym charakterom vyučovania výrazne 
rozptýlení, čo sa prejavovalo excentrickými výrokmi žiakov, ktoré takpovediac 
demonštrovali ich primárne zameriavanie sa na používanie L2. Napr. v 7. ročníku na 
ZŠN žiak adresoval učiteľke otázku v znení „DO YOU WANT žuvačku?“, ktorú po chvíli 
zmenil na „Chcete CHEWING GUM?“. V triedach ZŠČ sme sa stretli s podobnými 
situáciami, kedy sa žiaci priveľmi sústredili na svoju túžbu a snahu používať L2, ako 
sme ukázali v časti 7.2.2. V jednej z tried ZŠČ bol dokonca žiak, ktorý od začiatku 
vyučovania zdôrazňoval, že on „bude iba prekladať“, čo jasne indikuje jeho primárne 
sústredenie sa na L2. Tento konkrétny žiak spočiatku naozaj iba prekladal učiteľkine 
otázky svojim spolužiakom, hoci ho k tomu nikto z nich nevyzval. Čím ďalej však 
vyučovacia hodina a aktivita s premietaním postupovala, tým viac sa jeho pozornosť 
presunula na matematický vzdelávací obsah. V triede 6. ročníka ZŠK sa však žiadne 
takéto situácie nevyskytli, žiaci svoju pozornosť plne venovali použitým pracovným 
listom a matematickej diskusii, ktorú učiteľka pomocou pracovného listu 
podnecovala a viedla. Krátko svoju pozornosť obrátili priamo na používanie jazyka 
iba vtedy, ak potrebovali vysvetliť význam konkrétnych slov, príp. vtedy, keď 
samotný pracovný list upriamoval pozornosť na jazykový vzdelávací obsah. 
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7.3 Zhrnutie zistení 
Cieľom, ktorý sme si stanovili pri realizovaní empirického výskumu, bolo aj 
zodpovedať štyri výskumné otázky. Za účelom naplnenia tohto cieľa sme využili 
najmä metódu otvoreného plne zúčastneného priameho neštruktúrovaného 
pozorovania a kvalitatívnu obsahovú analýzu verbálnych prepisov zvukových 
záznamov vybraných výskumných hodín, z ktorej sme plynule prešli do uplatňovania 
metódy zakotvenej teórie. Zhrnutie zistení, ktoré priniesla analýza prepisov 
zvukových záznamov výskumných hodín, uvádzame v nasledujúcich odstavcoch. 

V prvej výskumnej otázke sa pýtame, akým spôsobom bilingválne vyučovanie 
matematiky ovplyvňuje schopnosť žiakov riešiť matematické slovné úlohy. Otázku 
sme formulovali ako reakciu na zistenia nadobudnuté štúdiom publikovaných prác 
významných akademikov, venujúcich sa vplyvom bilingvizmu na matematické 
schopnosti ľudí. Ako v roku 1976 dvojica autorov Marsh a Maki, tak aj takmer o 40 
rokov neskôr Saalbach et al (2013) preukázali, že prepínanie medzi jazykmi má 
negatívny vplyv na rýchlosť a správnosť riešení pri vykonávaní aritmetických 
výpočtov (jednoduché úlohy na sčitovanie v prípade experimentu dvojice Marsh a 
Maki, násobenie a odčitovanie v prípade experimentu výskumného tímu Saalbach 
et al). Zatiaľ čo Marsh a Maki svoje laboratórne merania uskutočnili na vzorke 
dospelých bilingvistov, Saalbach et al uskutočnili experiment na vzorke bilingválne 
vzdelávaných adolescentov. Avšak napriek tomu, že za štyri desaťročia sa výskumné 
možnosti (metódy, nástroje, technika)  výrazne rozvinuli, exaktné zistenia o vplyve 
bilingvizmu na riešenie iných matematických úloh než sú aritmetické výpočty, sú 
stále zriedkavé. Využitím uvedených metód kvalitatívneho výskumu sme dokázali 
identifikovať množstvo dôkazov o tom, že významnú úlohu v tomto smere zohrávajú 
interkultúrne odlišnosti v zápise čísel v slovenskom a anglickom jazyku („slovenská“ 
čiarka ako oddeľovač celej a desatinnej časti desatinných čísel vs. „anglická“ čiarka 
ako oddeľovač tisícov a stoviek v  číslach z oboru nad 1 000), v menšej miere aj 
v čítaní medzinárodných skratiek pre jednotky obsahu (napr. km2). Pri čítaní textu 
(napr. zadaní slovných úloh) v L2, ktorý obsahuje údaje takéhoto druhu, môžu žiaci 
čeliť ťažkostiam v dôsledku nedostatku osobných skúseností s týmito a zrejme 
i ďalšími interkultúrnymi odlišnosťami (Ep. 1, 2, 16). Na druhej strane získané 
empirické dáta tiež naznačujú, že samotné matematické uvažovanie žiakov nie je 
obmedzené bilingválnou povahou vyučovania, ak učiteľ netrvá na tom, aby žiaci 
komentovali svoj postup riešenia v L2 (Ep. 3, 10, 11, 12, 13, 19, 23, 24). Treba však 
poznamenať, že individualita žiakov je v bilingválnom vyučovaní matematiky 
prinajmenšom rovnako dôležitá a výrazná ako v bežnom vyučovaní. Prejavuje sa 
v rýchlosti riešení úloh, v postupe riešení, v spôsobe prezentácie riešení či návrhov 
na riešenie (Ep. 4, 17, 18, 19, 22). 
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V druhej výskumnej otázke nás zaujíma, akým spôsobom bilingválna povaha 
vyučovania a použitie metódy CLIL ovplyvňujú reč žiakov, ich bezprostrednú 
pozornosť a zapojenie sa do matematických činností. Žiaci prejavili veľkú mieru 
ochoty používať L2 vždy, keď verili, že to dokážu. V dôsledku toho počas vyučovania 
často prepínali medzi oboma jazykmi, mnohokrát jazyky miešali aj v rámci krátkych 
(dokonca trojslovných) prehovorov. Zvyčajne sa jednalo o odpovede žiakov na 
otázky kladené učiteľkou, označujúce počty, farby, predmety, rovinné útvary, telesá, 
súhlas a nesúhlas s predchádzajúcimi prehovormi ap (Ep. 3, 7, 8, 9, 11, 12, 14). Žiaci, 
ktorí nemajú dlhodobú a kontinuálnu skúsenosť s CLIL bilingválnym vyučovaním 
matematiky, sú novým typom vyučovania „zaskočení“, čo sa prejavuje v utlmení ich 
vstupov do diskusie v ich rodnom jazyku. Prehovory žiakov v L1, hoci primerane 
časté, sú tak veľmi strohé (Ep. 4, 6, 10, 13,). Bezprostredná pozornosť a aktívne 
zapojenie sa žiakov do matematickej činnosti sú CLIL vyučovaním pozitívne 
stimulované. Na všetkých výskumných hodinách, bez ohľadu na úroveň bilingvizmu 
alebo všeobecných kognitívnych schopností žiakov, sme pozorovali vysokú mieru 
pozornosti zo strany žiakov. Možno sa tak významne sústredili preto, že si viac 
uvedomovali potrebu pozorne počúvať a sledovať dianie okolo seba, najmä 
v dôsledku podvedomých obáv, že im môže uniknúť dôležitá informácia 
prezentovaná v L2. Atmosféra na hodinách bola veľmi tvorivá a žiaci sa aktívne 
zapájali do všetkých diskusií a činností. Bilingvizmus na týchto hodinách teda pôsobil 
ako pozitívny stimulant bezprostrednej pozornosti žiakov. Vplyv bilingválnej povahy 
vyučovania na správanie sa žiakov na hodine teda predstavuje určitý paradox 
súčasného aktivovania a rozptyľovania pozornosti. Na jednej strane ich používanie 
dvoch jazykov vo vyučovaní matematiky značne rozptyľovalo (v prípade žiakov 
s menšou zažitou skúsenosťou s bilingválnym vyučovaním matematiky), na druhej 
strane sa žiaci očividne usilovali o maximálne sústredenie svojej pozornosti na 
celkové dianie počas vyučovacej hodiny. Podľa nášho názoru je aktivovanie 
pozornosti žiakov nutnou podmienkou k úspešnému vyučovaniu vo všetkých 
vyučovacích predmetoch, preto bilingválna povaha vyučovania ako pozitívny 
stimulant pozornosti vplýva aj na osvojovanie si matematických poznatkov 
a rozvíjanie matematickej gramotnosti. 
Predmetom tretej výskumnej otázky bolo skúmanie spôsobu, akým stupeň 
skúseností žiakov s bilingválnym vyučovaním matematiky vplýva na ich pozornosť 
s ohľadom na matematický vzdelávací obsah. Empirické dáta, ktoré sme získali, 
indikujú, že pri aktívnej tvorbe riešení matematických úloh je dominantným a 
preferovaným jazykom žiakov ich L1. Výnimkou sú žiaci, ktorí majú dlhodobú 
skúsenosť s bilingválnym a CLIL vyučovaním na hodinách matematiky. 
S prehlbujúcim sa matematickým diskurzom žiaci viac inklinujú k používaniu L1 (Ep. 
2, 4, 5, 6, 17, 19). Táto tendencia zrejme môže ustupovať s narastajúcou 
skúsenosťou žiakov s bilingválnym vyučovaním matematiky, pravdepodobne 
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v dôsledku automatizácie určitých úkonov. Hranicu medzi preferovaným a 
nepreferovaným jazykom žiaka teda možno odstrániť „tréningom“ či nácvikom, ako 
to naznačujú aj niektoré laboratórne experimenty. Pokiaľ žiaci nemajú dostatočnú 
skúsenosť s CLIL bilingválnym vyučovaním matematiky, svoje argumenty a 
zdôvodnenia týkajúce sa matematických tvrdení (svojich alebo tvrdení iných osôb) 
prezentujú vo svojom L1. S narastajúcou skúsenosťou žiakov s bilingválnym 
vyučovaním matematiky je možné očakávať, že sa používanie toho-ktorého jazyka 
počas vyučovania dostane na okraj pozornosti žiakov, čo umožní zníženie rušivých 
vplyvov bilingválnej povahy vyučovania na proces učenia sa žiakov s ohľadom na 
vzdelávací obsahu predmetu matematika (porovnaj napr. Ep. 13, 19, 20, 24 a Ep. 25, 
26). 

Štvrtá výskumná otázka je zameraná na skúmanie spôsobu, akým učiteľ 
prispôsobuje používanie oboch vyučovacích jazykov vzhľadom na dosiahnutie 
stanovených vlastností matematického diskurzu. Ústrednou postavou ako 
v bežnom tak i v bilingválnom vyučovaní je učiteľ, ktorý podľa priorít svojej 
bezprostrednej činnosti volí nielen obsah ďalšej komunikácie na hodine, ale aj jej 
formu, vrátane lingvistickej. Žiaci podľa svojich osobných možností prispôsobujú 
používanie jazykov L1 a L2 tomu, ako ich na hodine používa učiteľ. Na základe zistení, 
ktoré sme nadobudli postupmi metódy zakotvenej teórie aplikovanej na transkripty 
audiozáznamov CLIL vyučovacích hodín, konštatujeme, že ak sa učiteľka v danej 
chvíli zameriavala na to, aby si žiaci osvojili matematickú terminológiu v určitom 
jazyku, komunikovala so žiakmi cielene v danom jazyku (napr. Ep. 7, 8, 11, 12 ai.). Ak 
bezprostredným zámerom učiteľky bolo prehĺbiť matematickú diskusiu 
a prostredníctvom nej rozvíjať napr. argumentačné schopnosti žiakov, potom 
zámerne prešla do komunikácie v L1 (napr. Ep. 10, 12, 13, 17, 18 ai.). Žiaci formu 
svojej komunikácie prispôsobovali učiteľke, t. j. ak učiteľka používala L1, potom aj 
žiaci komunikovali v L1, a naopak, ak učiteľka prehovorila na žiakov v L2, aj žiaci sa 
usilovali odpovedať jej v L2. Výnimku tvorili žiaci, ktorí mali dlhodobú a kontinuálnu 
skúsenosť s bilingválnym vyučovaním matematiky; títo žiaci využívali oba vyučovacie 
jazyky nielen pri upevňovaní matematickej terminológie v daných jazykoch, ale aj pri 
zdôvodňovaní svojich matematických tvrdení príp. tvrdení iných osôb (Ep. 25, 26). 
Na bilingvizmus vo vyučovaní matematiky možno nazerať z rôznych perspektív. Pri 
necitlivom používaní konkrétneho jazyka môže bilingvizmus pôsobiť ako prekážka 
pre žiakov v procese ich učenia sa. Aj o tom pojednáva Cumminsova teória prahov 
(Cummins,1979). Porovnanie matematického diskurzu vzniknutého počas 
analyzovaných výskumných hodín v súvislosti s činnosťou žiakov a súčasne vzhľadom 
na používanie jazykov L1 a L2 potvrdzuje Cumminsovu teóriu prahov. Prihliadnuc na 
nám známy stupeň bilingvizmu žiakov možno konštatovať, že spomedzi 
zúčastnených žiakov jedine žiaci 6. ročníka ZŠK dosiahli druhý prah podľa 
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Cumminsovej teórie. Ich aktuálna jazyková spôsobilosť v L1 aj L2, aj v súvislosti 
s akademickým jazykom matematiky, je na vyváženej úrovni, preto môžu profitovať 
zo svojho individuálneho bilingvizmu v oblasti ďalšieho pozitívneho rozvoja svojich 
kognitívnych schopností. Ostatní žiaci sa nachádzajú akoby „na medziposchodí na 
ceste od prvého po druhý prah“. Ich dominantným a preferovaným jazykom je L1, 
preto ich používanie L2 počas vyučovania priam rozptyľovalo (ZŠČ, ZŠN) alebo 
nejakým spôsobom sťažovalo ich učenie sa matematiky (ZŠN, 5. a 7. ročník ZŠK). 
Závery, ku ktorým sme v našom výskume dospeli, sú v súlade so závermi, ktoré 
uvádza Paran (2013) vo svojej kritickej štúdii o CLIL vyučovaní a o podmienkach 
k jeho úspešnosti (viď tu: časť 1.1.1). Aj v prípade žiakov našej výskumnej vzorky 
možno pozorovať, že CLIL vyučovanie je úspešné, ak je implementované selektívne 
(1. faktor podľa Parana). Počas realizácie empirického výskumu (od zberu dát po 
analýzu vrátane) sme nespozorovali žiadne negatívne vplyvy bilingválnej povahy 
vyučovania jedine v prípade žiakov 6. ročníka ZŠK, ktorí podľa nám známych 
informácií dosahovali najvyšší stupeň bilingvizmu spomedzi celej výskumnej vzorky, 
a to aj vďaka tomu, že boli do bilingválnej triedy vyberaní na základe dosiahnutej 
úrovne kognitívnych schopností na konci 4. ročníka ZŠ. Týmto je tiež podporené 
Paranovo druhé tvrdenie, že CLIL vyučovanie prináša najlepšie výsledky u žiakov, 
ktorí už sú „lepší“. Naprieč celou výskumnou vzorkou možno pozorovať aj to, že CLIL 
vyučovanie je úspešné, ak žiaci už od začiatku dosahujú istú hranicu jazykovej 
spôsobilosti v L2 alebo im je poskytnutá doplňujúca jazyková podpora (4. faktor).  
Čo sa týka ostatných faktorov, ktoré Paran uvádza (týkajúce sa dosiahnutého 
vzdelania a skúseností učiteľa s CLIL vyučovaním a vzťahu medzi L2), v našom 
prípade nemôžeme vyvodzovať žiadne závery. Každú výskumnú hodinu viedla 
autorka predloženej práce, tzn. nemôžeme porovnávať jej osobný vyučovací štýl 
v súvislosti s dosiahnutým vzdelaním a skúsenosťami s CLIL vyučovaním matematiky 
s iným učiteľom praktizujúcim CLIL vyučovanie. Pre účely ďalšieho potenciálneho 
výskumu v tejto oblasti môžeme uviesť, že v období, kedy prvá autorka publikácie 
odučila výskumné hodiny, bola vysoko spôsobilá v L2 (úroveň C1 podľa Spoločného 
európskeho referenčného rámca pre jazyky), mala dosiahnuté vysokoškolské 
vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo matematiky a anglického jazyka a 
literatúry. Problematike CLIL vyučovania sa na začiatku zberu údajov venovala tretí 
rok v poradí (na konci zberu dát už šiesty rok). Na druhej strane však v období zberu 
dát autorka predloženej práce nemala dlhodobú kontinuálnu pedagogickú prax 
v školskom vyučovaní matematiky ani anglického jazyka, čo považujeme za ďalší 
dôležitý faktor úspešnosti nielen CLIL, ale aj bežného vyučovania vo všeobecnosti, 
t. j. predpokladáme, že celková pedagogická skúsenosť učiteľa významne ovplyvňuje 
úspešnosť vyučovania. 
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8 EMPIRICKÝ VÝSKUM NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH 

Výskum na stredných školách realizovala druhá autorka tejto publikácie v rámci 
bakalárskej práce s názvom Vyučovanie trigonometrie v kontexte metodológie CLIL 
(Šubová, 2017). V rámci výskumu sme sledovali či a ako CLIL vyučovanie vytvára 
priaznivé prostredie pre rozvoj matematickej gramotnosti žiakov. Kľúčové aspekty 
matematickej gramotnosti v CLIL vyučovaní, ktoré sme u žiakov sledovali, sú bližšie 
popísané v podkapitole 4.3. Navrhnuté pracovné listy (celkovo šesť) na tému 
trigonometria (tab. 9) boli použité na vyučovacích hodinách matematiky v troch 
bilingválnych slovensko-anglických triedach; v dvoch triedach 3. ročníka Gymnázia 
Golianova 68 v Nitre (ďalej GYMGOL) a jednej triede 4. ročníka Evanjelického 
gymnázia Juraja Tranovského (ďalej EGJT), ktoré je organizačnou zložkou 
Evanjelickej spojenej školy so sídlom na ulici Komenského 10 v Liptovskom Mikuláši.  

Tab. 9 Prehľad pilotného overovania pracovných listov na stredných školách 

Pracovný list Škola Celkový počet 
vyučovacích hodín 

High Tatras; London; Paris EGTJ 1 

Manhattan EGTJ 1 

Baseball; Football EGTJ; 
GYMGOL 1; 
GYMGOL 2 

3 

 

GYMGOL aj EGJT sú svojím zameraním školy rovnakého typu. Sú to gymnáziá, ktoré 
ponúkajú štúdium v troch typoch vzdelávacích programov: 8-ročné gymnázium,  
4-ročné gymnázium a 5-ročné bilingválne gymnázium. Kým na EGJT funguje 5-ročná 
bilingválna forma štúdia od zriadenia školy v roku 2001, GYMGOL rozšírilo svoju 
ponuku o bilingválne štúdium až v roku 2012. Na priebeh vyučovacích hodín 
a výsledky výskumu mali výrazný vplyv rozdielne východiskové pozície 
na zúčastnených školách. Na oboch gymnáziách viac ako dve tretiny žiakov uviedli, 
že majú radšej predmet anglický jazyk ako predmet matematika (celkovo 72%). 
U žiakov EGJT bola výrazne vyššia preferencia predmetu angličtina, až 79,5 % žiakov, 
kým u žiakov GYMGOL to bolo 67%. Tento rozdiel môže byť dôsledkom toho, že 
na GYMGOL je matematika jednou z priorít vzdelávania žiakov a je kladený dôraz 
na kvalitu vyučovania matematiky. Naopak, EGJT je humanitne zamerané 
gymnázium, v dôsledku čoho je matematike venovaná nižšia pozornosť a menšia 
časová dotácia. Navyše, vzhľadom na charakter školy sú už absolventi základných 
škôl, ktorí sa hlásia na EGJT, viac humanitne orientovaní a mnohí majú 
s matematikou ťažkosti už pri nástupe do prvého ročníka. Na 5-ročné bilingválne 
štúdium sa len zriedka hlásia žiaci, ktorí majú záujem v budúcnosti pracovať v oblasti 
prírodných vied a techniky, keďže v okrese Liptovský Mikuláš sa nachádzajú dve 
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ďalšie, viac prírodovedne a technicky zamerané, gymnáziá. V dôsledku uvedených 
faktorov nie je na EGJT ľahké zlepšiť postavenie matematiky – či už v očiach žiakov, 
alebo v rámci školského vzdelávacieho programu – a to aj napriek veľkej snahe, 
nasadeniu a kvalitnej pedagogickej činnosti učiteľov matematiky. 
 

Navrhnuté pracovné listy na piatich zrealizovaných vyučovacích hodinách podnietili 
vznik aktívnej matematickej komunikácie medzi žiakmi, t. j. komunikácie žiakov 
o matematickom obsahu. Analýzu tejto komunikácie zameriavame na rozvoj 
matematickej gramotnosti v CLIL vyučovaní. V prepisoch matematických rozhovorov 
označujeme žiakov ako Ž1, Ž2, Ž3, atď. Druhú autorku tejto publikácie, ktorá výskum 
realizovala v roli učiteľa, označujeme písmenom U. 

8.1 Kľúčové aspekty matematickej gramotnosti v CLIL vyučovaní 

Jednotlivé prvky a situácie z vyučovacích hodín analyzujeme vzhľadom na tri kľúčové 
schopnosti, pomocou ktorých OECD definuje matematickú gramotnosť: schopnosť 
vyjadrovať sa matematicky, využívať matematické nástroje a interpretovať 
matematické výsledky. 

8.1.1 Vyjadrovať sa matematicky: Matematizácia úloh s reálnym kontextom 

Keďže úlohy v pracovných listoch boli v zmysle prístupu CLIL zasadené do reálneho 
kontextu, žiaci museli v prvej fáze riešenia úlohy využiť svoju schopnosť formulovať 
a „preložiť“ zadanie úlohy do jazyka matematiky, aby ho mohli riešiť pomocou 
matematických prostriedkov. Uvádzame niekoľko replík z konverzácií žiakov 
zachytených počas vyučovacích hodín na GYMGOL a EGJT, ktoré zaznamenávajú 
proces matematizácie. 

Epizóda 27 (pôvodne v angl. jazyku; PL High Tatras) 

1 Ž1 [číta zadanie] Aký sklon má lanová dráha? Pod akým uhlom stúpa? 

2 Ž2 Takže… 

3 

4 

Ž1 Ehm. Takže máme pravouhlý trojuholník. Vidíme že… [číta úvodný text] “Na svojej trase 

lanovka prekonáva výškový rozdiel osemsto šesťdesiatosem metrov.” To znamená že… 

5 

6 

Ž2 Že jedna odvesna je dlhá osemsto šesťdesiatosem. A prepona má… osemsto šesťdesiatsedem 

metrov. A my musíme vypočítať tento uhol. 

7 Ž1 Toto je to miesto, kde je… tam, kde stúpaš. Toto je nadmorská výška. A toto je dĺžka lana. 

8 Ž2 A musíš vypočítať tento uhol. 

9 Ž1 Ehm. 

10 Ž2 Tak použiješ sínus. 
 

Žiačky správne „preložili” údaje o nadmorskej výške a dĺžke lanovej dráhy do „reči 
matematiky“ a priradili im označenie odvesna a prepona (Ep. 27, r. 3 – 6). 
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Epizóda 28 (pôvodne v angl. jazyku; PL Football, Úloha 2) 

1 

2 

3 

4 

Ž3 No, mali sme už vzdialenosť, takže sme mali jednu stranu. A mali sme zadanú aj výšku bránky. 

A bolo povedané, že je naklonená o tri stupne dopredu, takže sme len odpočítali tri stupne  

od deväťdesiatich, ktoré sme mali predtým, a zvyšok sme vypočítali pomocou sínusovej a  

kosínusovej vety. 
 

Žiak správne zmatematizoval informáciu o sklone bránky a správne pomenoval 
vzdialenosť futbalistu od bránky „jednou stranou“ (Ep. 28, r. 1). 

Epizóda 29 (PL Football) 

1 Ž4 No, uhol sedemnásť stupňov, prosím pekne... 

2 Ž5 Tyčka! 
 

Táto úsmevná konverzácia poukazuje na to, že žiaci pochopili „hraničný uhol“ zo 
zadania ako matematický ekvivalent prípadu, keď futbalista trafí tyčku (Ep. 29, r. 2). 
Poukazuje na skutočnosť, že prepojenie matematiky s kontextom reálneho života a 
záujmami žiakov má pozitívny vplyv na ich postoj k matematickému obsahu a dokáže 
výrazne „odľahčiť“ atmosféru na hodine matematiky. 

8.1.2 Vyjadrovať sa matematicky: Personalizácia zadaní 

Na vyučovacích hodinách sme sa stretli s prípadmi, keď sa žiaci dokázali so zadaním 
úlohy zasadenej do reálneho kontextu stotožniť natoľko, že si zadanie úlohy 
personalizovali. Tento jav v kontexte rozvoja matematickej gramotnosti vnímame 
veľmi pozitívne, nakoľko to dokazuje, že žiak sa do matematickej úlohy zahĺbil a jej 
riešenie intenzívne prežíva (Ep. 30, r. 2; Ep. 31). Uvádzame príklady z vyučovacích 
hodín. 

Epizóda 30 (pôvodne v anglickom jazyku ; PL Football) 

1 Ž6 Ako si postupoval? 

2 Ž7 Neviem, no... Tu stojím ja a tu je bránka, toto je desať metrov. 
 

Epizóda 31 (PL High Tatras) 

1 

2 

Ž8 Takže toto je tu... Dvetisíc šesťsto tridsaťštyri metrov... A tu, kde som ja teraz, je dvetisíc pätnásť 

metrov. A ja stúpam, takže na OPPOSITE LEG toho uhla bude rozdiel … šesťsto devätnásť. 
 

Code-switching, t. j. prepínanie kódu (opposite leg toho uhla, Ep. 31, r. 2) 
v bilingválnom vyučovaní je považovaný za pomáhajúcu komunikačnú stratégiu 
žiakov. 
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8.1.3 Využívať matematické nástroje: Riešenia pravouhlých trojuholníkov 
vymykajúce sa štandardnému postupu 

Po správnom „preložení“ zadania do matematickej reči nasleduje fáza využívania 
matematiky - fáza samotných matematických výpočtov. Počas empirického 
výskumu sme sa stretli s veľmi zaujímavým javom týkajúcim sa postupov, ktoré žiaci 
využívajú na riešenie trojuholníkov. Na GYMGOL sme sa v obidvoch triedach stretli 
s početnými prípadmi toho, že žiaci riešili pravouhlé trojuholníky pomocou sínusovej 
a kosínusovej vety, hoci bolo možné dané úlohy vyriešiť oveľa jednoduchším 
a kratším spôsobom len s použitím Pytagorovej vety alebo goniometrických 
pomerov. Tento jav sa najvýraznejšie prejavil v pracovnom liste Football v prvej 
úlohe, kde žiaci pracovali s pravouhlým trojuholníkom a navrhované riešenie bolo 
„dvojriadkové“, len s využitím pomeru tangens. V obidvoch tretiackych triedach 
GYMGOL sa však vyskytlo viacero žiakov, ktorí prvú úlohu riešili oveľa 
komplikovanejšími spôsobmi. Viacerí žiaci napríklad na riešenie využili kosínusovú 
vetu. 

Iný žiak dokonca vymyslel dvojkrokový postup, kde najskôr pomocou Pytagorovej 
vety dopočítal tretiu stranu, a potom na zistenie uhla využil sínusovú vetu. 
Pri spoločnej kontrole riešení sme však zistili, že hoci bol jeho postup korektný, 
konečný výsledok nebol správny. Učiteľka preto žiakovi navrhla, aby využil „výhodu“ 
pravouhlého trojuholníka a skúsil nájsť jednoduchší postup riešenia, pretože jeho 
postup bol síce zaujímavý a matematicky korektný, ale bol zbytočne zdĺhavý. Kvôli 
veľkému počtu krokov a výrazov, ktoré bolo potrebné počítať kalkulačkou, bolo teda 
pri jeho riešení veľké riziko, že sa vyskytne numerická chyba. Žiak návrh vyučujúcej 
ochotne prijal a poďakoval za radu. Pozitívnu reakciu žiaka považujeme za dôsledok 
toho, že žiakovi nebolo vytknuté, že jeho riešenie sa vymyká štandardu; naopak, 
jeho originálne riešenie bolo vyzdvihnuté. Žiak sám videl, že komplikovanosť jeho 
riešenia mala za následok numerickú chybu a nesprávny výsledok. Súhlasil preto 
s hľadaním jednoduchšieho riešenia a na základe otázok vyučujúcej sa dopracoval 
k tomu, že použije „iba jeden vzorec“ a to „tangent, cosine or sine“. Danú situáciu 
sme riešili v súlade s princípmi CLIL, ktoré podporujú rozvoj matematickej 
gramotnosti tým, že dávajú žiakom priestor pre kreativitu a vlastné, samostatné 
riešenie úloh rôznymi spôsobmi. Úlohou učiteľa je túto samostatnosť, inovatívnosť 
a kreativitu u žiakov podporiť a nepresadzovať svoje „jediné správne riešenie“. 
Súčasťou rozvoja matematickej gramotnosti žiakov je však zároveň aj „druhá strana 
mince“. Žiakov je potrebné viesť aj ku úspornosti a jednoduchosti riešení, pokiaľ je 
to možné. Preto vyučujúca (dokonca aj v prípadoch, keď sa žiaci pomocou svojho 
„komplikovaného“ postupu dopracovali k správnym výsledkom) popri vyzdvihnutí 
kreativity žiakov zároveň upozornila na to, že pri pravouhlých trojuholníkoch je 
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užitočné využiť „výhodu“ pravého uhla a riešiť prvú úlohu jednoduchšie pomocou 
pomeru tangens. 

Dôvodom spozorovanej tendencie žiakov využívať sínusovú a kosínusovú vetu aj pri 
pravouhlých trojuholníkoch je pravdepodobne fakt, že tieto vety platia všeobecne 
pre všetky trojuholníky. Žiaci ich teda môžu v prípade dostatočných vstupných 
údajov „paušálne“ využívať v akomkoľvek trojuholníku bez potreby zamýšľať sa nad 
tým, či je daný útvar všeobecný alebo pravouhlý. Zároveň žiakov GYMGOL mohlo 
výrazne ovplyvniť aj vyučovanie tematického celku trigonometrie, ktoré 
analyzovaným aplikačným hodinám predchádzalo. Keďže sínusová a kosínusová 
veta patria u väčšiny žiakov medzi „neobľúbené“ matematické vety a ich zvládnutie 
je pre stredoškolákov zvyčajne veľmi náročné, vo vyučovaní týmto vetám musí byť 
venovaná veľká pozornosť. Je preto pochopiteľné, že žiaci po prepočítaní desiatok 
príkladov na riešenie všeobecných trojuholníkov už kosínusovú a sínusovú vetu 
„vidia všade“. 

Zaujímavé je, že na EGJT sme sa s podobným javom nestretli. Žiaci EGJT nemali 
poznatky o sínusovej a kosínusovej vete natoľko upevnené a „v čerstvej pamäti“ ako 
žiaci GYMGOL, preto sa u nich nevyskytla tendencia používať tieto vety „paušálne“. 
Žiaci EGJT preto pri riešení uplatňovali postup „vylučovacou metódou“ v duchu hesla 
„od jednoduchšieho k zložitejšiemu“. Najskôr uvažovali o možnosti pre nich 
jednoduchšieho riešenia pomocou Pytagorovej vety alebo goniometrických 
pomerov. Využitie kosínusovej a sínusovej vety zvažovali až v prípade, keď zistili, že 
jednoduchšie prostriedky nemožno využiť, lebo sa jedná o všeobecný trojuholník. 
Pre názornosť uvádzame časť z rozhovoru dvoch žiakov, ktorí diskutujú o tom, aký 
postup by mali zvoliť pri riešení druhej úlohy (Ep. 32, r. 1; pracovný list Football). 

Epizóda 32 

1 

2 

Ž9 No a teraz táto druhá úloha je skoro to isté ... No lenže tu už nemôžeme použiť sínus, kosínus  

alebo tangens, lebo nie je to pravouhlý už trojuholník. 

3 Ž10 Aha. Takže použijeme buď vetu sínusovú alebo kosínusovú. 
 

Žiaci vychádzajú z podobnosti medzi situáciou v prvej a druhej úlohe. Keďže prvú 
úlohu riešili pomocou pomeru tangens, aj v druhej úlohe sú „sínus, kosínus alebo 
tangens“ prvou možnosťou, o ktorej uvažujú. Ihneď však túto možnosť vylúčia, 
pretože si uvedomujú, že v tomto prípade sa už nejedná o pravouhlý, ale 
o všeobecný trojuholník, ktorý musia riešiť iným spôsobom. 

8.1.4 Využívať matematické nástroje: Zaokrúhľovanie 

Na EGJT sme sa stretli s ďalším zaujímavým javom. Dvojica štvrtáčok sa počas 
pomerne krátkeho riešenia úloh v pracovnom liste High Tatras dvakrát pozastavila 
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nad zaokrúhľovaním. Opatrnosť a rozvahu žiačky (Ž11, Ep. 33, r. 4; Ep. 34) 
v zaokrúhľovaní možno považovať za prejav vysokej úrovne matematickej 
gramotnosti. 

Epizóda 33 

1 

2 

3 

4 

Ž11 Že osamostatnili sme tú preponu, to céčko, tak ti vyjde presnejší výsledok, ako keď teraz  

vypočítaš s nejakým zaokrúhleným sínusom, a potom prehodíš to šesťsto devätnásť, alebo tak  

môžeš rovno vypočítať už v kalkulačke ten sínus dvadsaťsedem krát šesťsto devätnásť a ten už  

celkový výsledok zaokrúhli, a ten vyjde podľa mňa presnejší. 
 

Epizóda 34 

1 Ž12 Hej, a vždycky zaokrúhľuješ vyššie, nie? Lebo však z nového metra nezobereš. 

8.1.5 Interpretovať matematické výsledky vzhľadom na reálny kontext 

V záverečnej fáze riešenia úlohy je potrebné matematické výsledky a modely spätne 
interpretovať a vyhodnotiť vzhľadom na pôvodný problém. Tu vstupuje do hry 
dôležité špecifikum slovných úloh s reálnym kontextom. Je potrebné uvedomiť si, že 
číselný výsledok, ku ktorému sme sa dopracovali riešením úlohy „preloženej“ do reči 
matematiky, nemožno vnímať len ako číslo. Akýkoľvek matematický výsledok je 
potrebné spätne interpretovať v pôvodnom kontexte. Zároveň je nevyhnutné 
zhodnotiť, či je daný výsledok vzhľadom na reálny kontext zmysluplný. Uvádzame 
dva prípady z GYMGOL. 

Prípad prvý: Žiakovi vyšiel pri prvej úlohe (pracovný list Football) výsledok 76 
stupňov. Následne pri spoločnej kontrole svoj výsledok prezentoval bez toho, že by 
sa mu zdal „podozrivý“. Vyučujúca preto viedla žiakov k tomu, aby si uvedomili, že 
to, čo vypočítali nie je len „nejaké číslo“, ale veľkosť uhla, konkrétne uhla takého, že 
futbalista strieľajúci pod týmto uhlom zo vzdialenosti desať metrov trafí loptu 
priamo do bránky. Vo svetle tejto interpretácie je však výsledok sedemdesiatšesť 
stupňov na prvý pohľad nesprávny. Vyučujúca viedla žiakov k tomu, aby si predstavili 
uhol o tejto veľkosti a uvedomili si, že to je uhol pre tento prípad priveľký. 
Pre názornosť vyučujúca znázornila výkop lopty pod takýmto uhlom, aby žiaci videli, 
že lopta takto vykopnutá bude letieť dohora a nie dopredu, a nikdy nezaletí 
do vzdialenosti desať metrov tak, aby trafila do bránky. 

Prípad druhý:  Niektorí žiaci pri pracovnom liste Football nesprávne spracovali 
informáciu o rozmere bránky a počítali s rozmermi 8 x 24 metrov. Rozmery bránky 
sú však 8 x 24 stôp, čo v metrických jednotkách zodpovedá rozmerom 2,44 x 7,32 
metrov. Žiaci, ktorí počítali s nesprávnymi údajmi, samozrejme prišli k nesprávnemu 
matematickému výsledku. Pri spoločnej kontrole však odhalili svoju chybu a správne 
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ju interpretovali. Jeden z nich preukázal schopnosť vnímať údaj osem metrov 
v reálnom kontexte ako výšku futbalovej bránky, keď so smiechom konštatoval, 
že: „To je nejaké divné, že by bránka mala osem metrov.“ 

8.2 Ďalšie aspekty matematickej gramotnosti v CLIL vyučovaní 

8.2.1 Selekcia informácií 

Súčasťou matematickej gramotnosti je schopnosť správne selektovať zadané 
informácie a vybrať z množstva dostupných údajov iba tie, ktoré žiak potrebuje 
pre matematický výpočet. Uvádzame dva prípady z EGJT. (Symbolom x označujeme 
prepínanie jazyka; angl. feet v slovenčine označuje mernú jednotku stopy.) 

Epizóda 35 

1 

2 

3 

Ž13 No takže, lebo tu máte rozmery bránky, hej, čiže osem tých FEET* vysoká a dvadsaťštyri FEETx  

je široká. Ale vlastne šírku bránky vám netreba vedieť, stačí vám vedieť tú výšku. ... Výška je  

osem FEET*, to si premeníte na metre. 
 
 
 

Žiačka v Ep. 35, r. 2 vysvetlila svojim spolužiakom, že z rozmerov bránky je pre nich 
podstatná jej výška. 

Epizóda 36 

1 

2 

3 

4 

5 

Ž14 [číta zadanie] HOW MANY METRES OF FUNICULAR ROPE WOULD BE SPARED IF THE  

FUNICULAR TRACK TO LOMNICKÝ ŠTÍT DID NOT START AT SKALNATÉ PLESO BUT HAD  

ITS STATION NEXT TO THE FAMOUS MOUNTAIN COTTAGE OF TÉRYHO CHATA...  

LOCATED TWO THOUSAND AND FIFTEEN METRES, AND, THUS, IT IS THE HIGHEST  

LOCATED MOUNTAIN COTTAGE OF HIGH TATRAS bla bla bla. 
 

Žiačka koniec zadania nahradil slovami „bla bla bla“ (Ep. 36, r. 5) pravdepodobne 
preto, lebo si podvedome uvedomoval, že záverečná informácia o tom, že Téryho 
chata je otvorená počas celého roka, je pre riešenie úlohy nepodstatná. 

8.2.2 Práca s mapami 

V niektorých pracovných listoch boli kľúčové informácie sprístupnené žiakom 
vo forme mapy. V pracovných listoch London a High Tatras bola k dispozícii mapa 
s mierkou. Bez využitia tejto mapy žiaci nemali na výpočet úlohy dostatok informácií. 
Zaujímavá situácia však nastala pri práci s pracovným listom High Tatras. Žiačky sa 
radili o tom, či môžu v druhej úlohe rátať s tým istým uhlom ako v prvej úlohe. 
Nakoniec sa zhodli na nesprávnom závere, že uhol sa nezmení a jediný rozdiel bude 
v dĺžke strany, ktorá zodpovedá rozdielu nadmorskej výšky. Žiačky na tejto 
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nesprávnej úvahe postavili svoje ďalšie riešenie a dopracovali sa k výsledku, ktorý sa 
ale pri kontrole (viď Ep. 37) ukázal ako nesprávny. 

Epizóda 37 (pôvodne v anglickom jazyku) 

1 U Aký je tu problém? Takže… Hľadáme dĺžku prepony, však?. 

2 Ž15+Ž16 Ehm. 

3 

4 

5 

U Dobre, tak výškový rozdiel, to máme, a potom ste… Ale veď ja som vám nedala... Ja už  

viem, kde je problém. Zabudla som vám dať… budete potrebovať pravítka. Môžem vám  

dať, ak potrebujete… 

6 

7 

Ž15 [zrazu pochopila] Ahaaaaaa, to podľa tej mapky si máme pozrieť, aká je dĺžka. A podľa inej  

funkcie sme to mali počítať asi, že? 

8 U [oslovuje zvyšok skupiny] Viete prečo je to tak, dievčatá? 

9 Ž16 Ehm. 

10 

11 

12 

13 

U Pretože nemôžete rátať s týmto uhlom. Ale je to moja chyba, nedala som vám pravítka,  

takže ste nemohli… nemohli ste využiť mapu. Lebo tu nemôžete rátať s týmto uhlom. Toto  

je špecifický uhol, keď máme Skalnaté pleso a Lomnický štít. A teraz máme úplne iné  

miesto… 

14 Ž16 Ahaa, my sme si mysleli, že to je na rovnakej trase. 

15 U Nie, nie. Lebo na mape vidíte, že to je na úplne inej strane, takže… 

16 Ž16 Ahaaaaa ! 

17 U Takže to nie je ten istý uhol. Preto musíte… 

18 Ž16 Ahaaa. 

19 Ž15 Použiť inú funkciu. Alebo pomer. Áno. 
 

Uvedená situácia vznikla z dôvodu, že výskumníčka v roli učiteľa zabudla na začiatku 
hodiny upozorniť triedu na to, že pri riešení pracovného listu budú potrebovať 
pravítka (Ep. 37, r. 4). Keby vyučujúca dodržala pôvodný plán a dala by na začiatku 
hodiny skupine pravítka, žiaci by boli upozornení na to, že musia brať do úvahy aj 
mapu. Vďaka tejto chybe sme sa však dopracovali k zaujímavému zisteniu; keď žiaci 
neboli na mapu explicitne upozornení, považovali ju len za ilustračný prvok a vôbec 
sa nepozastavili nad tým, že by mapa mohla mať aj inú ako ilustračnú funkciu, že by 
mohla obsahovať aj informácie potrebné pre výpočet. Týmto vnímaním bola 
ovplyvnená aj konverzácia žiačok, ktoré pomerne dlho diskutovali o tom, či sa uhol 
oproti prvej úlohe zmení; nakoniec sa zhodli, že sa nezmení, lebo „Musí byť taký istý, 
pretože lanovka sa ti v uhle nemení.” Neskôr (Ep. 37, r. 8) sa ukázalo, že žiačky sa 
k tomuto nesprávnemu záveru dopracovali preto, lebo si mysleli, že „je to na tej istej 
trase“. Žiačky automaticky predpokladali, že Téryho chata leží v trojuholníku  
z prvej úlohy na tej istej odvesne ako Skalnaté pleso, iba v inej nadmorskej výške. 
Tento záver ale nebol založený na informáciách z textu, ale na predpoklade, že keďže 
nie je zadaných dostatočne veľa nových informácií na riešenie nového trojuholníka, 
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musí sa jednať o ten istý trojuholník (s tým istým uhlom), ktorý sme riešili v prvej 
úlohe. Z mapy bolo však zrejmé, že Téryho chata sa nachádza mimo pôvodnej trasy, 
teda v druhej úlohe sa jedná o úplne nový trojuholník a chýbajúcu informáciu 
kľúčovú pre výpočet je potrebné zistiť z mapy. Z uvedenej situácie a ďalších 
podobných epizód, ktoré sme zaznamenali na vyučovacích hodinách, je zrejmé, že 
žiaci sú zvyknutí mať údaje zadané explicitne priamo v texte. Keď tak tomu nie je, je 
pre nich problém uvedomiť si, že na získanie informácií môžu využívať aj iné 
prostriedky, že údaje môžu hľadať napríklad aj v grafoch a mapách. Žiaci navyše nie 
sú zvyknutí na to, že musia komplexne analyzovať situáciu samostatne, bez 
aktívneho vedenia učiteľa. Jedným z cieľov CLIL vyučovania je práve naučiť žiakov 
pracovať samostatne, tvorivo, využívať všetky dostupné zdroje informácií a naučiť 
sa údaje podľa potreby selektovať. Tieto schopnosti tvoria dôležitú súčasť 
matematickej gramotnosti, rovnako ako zručnosť v práci s mapami. 

S cieľom rozvíjať schopnosť žiakov čítať mapy, s ktorými sa stretávajú v reálnom 
živote, sme zaradili aj mapu vygenerovanú z aplikácie Google Maps v pracovnom 
liste Manhattan. Práca s touto aplikáciou je veľmi praktická, pretože zobrazí trasu 
medzi akýmikoľvek dvomi miestami, vzdialenosť a čas potrebný na prekonanie tejto 
vzdialenosti. Napriek tomu, že Google Maps nie je ani na Slovensku novinkou, 
niektorí žiaci mali problém s čítaním tohto druhu mapy. 

Epizóda 38 (pôvodne v anglickom jazyku) 

1 U Daj si náčrt. ... Dobre, čo poznáme? 

2 Ž17 [pred tabuľou] Hudson Street, takže sedemsto metrov. 

3 

4 

U Sedemsto metrov... No... Dobre, a potom tá druhá od reštaurácie Bubby’s na 243 W  

Broadway, aká dlhá je táto trasa? 

5 Ž17 [ticho, neisto] Sedemsto metrov... 

6 Ž18 [z triedy] Nie. 

7 U [oslovuje celú triedu] Súhlasíte s touto… s touto informáciou? 

8 Ž19+Ž20 [z triedy] Nie. 

9 U Tak ako to je? Čo meria sedemsto metrov? 

Nasledujúce tri repliky odzneli naraz, Ž17 nemá pravdu, Ž20 a Ž21 odpovedali správne. 

10 Ž21 To celé. 

11 Ž17 Hudson. 

12 Ž20 Obe strany. 

13 

14 

U Presne. Takto to funguje s Google Maps. Tu na pravej strane vidíte… Vždy vám to ukazuje,  

cez ktoré ulice trasa vedie, a ukazuje vám to aj čas potrebný na zdolanie celej trasy. Takže… 

15 Ž17 [zrazu pochopila, prerušila vyučujúcu správnou odpoveďou] Obe strany. 

16 U Obe strany spolu. 
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Za veľký prínos vyučovacej hodiny s tematikou Manhattan považujeme, že žiaci sa 
naučili rozumieť spôsobu, ktorým aplikácia Google Maps zobrazuje vzdialenosti. 
Na konkrétnom príklade pochopili, čomu zodpovedá udaná vzdialenosť 700 m. 
Schopnosť čítať tento druh máp je užitočná v reálnom živote žiakov. Vďaka tejto 
praktickosti a autentickosti použitej mapy bola možné na hodine pozorovať vyššiu 
motiváciu a záujem žiakov o tematiku, aj v nej „ukrytú“ matematiku. 
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9 ODPORÚČANIA PRE PEDAGOGICKÚ PRAX 

V celej publikácii CLIL označujeme ako metódu, ako je to na Slovensku už dlhšie 
zaužívané. Treba si uvedomiť, že sa v skutočnosti jedná skôr o vyučovací prístup. CLIL 
v sebe zahŕňa množstvo zásad, princípov, využíva rôzne vyučovacie formy, techniky 
a metódy. V prvých pokusoch o implementáciu prístupu CLIL je však veľmi náročné 
nielen integrovať obsah odborného predmetu (matematiky) a jazykového 
predmetu, ale najmä v rámci integrácie nájsť akýsi moment ekvilibria medzi oboma 
zložkami vyučovania. Aj v nami navrhnutých pracovných listoch je badať rôznosť 
pomeru medzi matematickými a jazykovými vzdelávacími cieľmi. Dovoľujeme si 
tvrdiť, že hľadanie správneho pomeru nezávisí len od učiteľovej skúsenosti s CLIL 
vyučovaním, ale aj od povahy konkrétneho učiva. Ball, Kelly & Clegg (2015) ako 
pomôcku pre hľadanie tejto rovnováhy uvádzajú metaforu tzv. mixážneho pultu, 
s akým sa pracuje v hudobnom nahrávacom štúdiu. V zmysle tejto metafory CLIL 
učiteľ pracuje s tromi prvkami, ktorých „intenzitu“ plánovito reguluje, a to sú cieľové 
pojmy, cieľové zručnosti (postupy) a cieľový jazyk, ktoré majú žiaci vo vyučovaní 
nadobudnúť či naučiť sa. Intenzitu týchto troch cieľových zložiek teda učiteľ 
sústavne prispôsobuje v priebehu vyučovania.  

V zrealizovanom pedagogickom výskume sme využívali najmä navrhnuté CLIL 
pracovné listy. Pracovný list však nie je podmienkou pre CLIL vyučovanie; je to iba 
forma, ktorú sme si zvolili vzhľadom na to, že sme chceli pozitívne využiť rutinné 
vyučovacie postupy typické pre vyučovanie cudzích jazykov, medzi ktoré 
zaraďujeme aj to, že žiaci – najmä na základnej škole – sú zvyknutí pracovať s textom, 
dopĺňať do textu, vypĺňať tabuľky, vyberať z možností pravdivé alebo nepravdivé, 
správne alebo nesprávne tvrdenia, spájať/priraďovať súvisiace výrazy a významy a 
pod. V rámci nácviku zručností sú žiaci zvyknutí aj na rutinné opakovanie toho istého 
postupu (napr. odčitovanie pod seba, opakované rysovanie podľa presne daného 
postupu a pod.). Táto rutina má podľa nášho názoru zásadný význam vo vyučovaní 
vo všeobecnosti, avšak nemôže byť dominantnou zložkou vyučovania, ak cieľom 
vyučovania je formovanie autonómnej a tvorivej osobnosti žiaka s kritickým 
myslením. 

Dovoľujeme si konštatovať, že väčšina princípov CLIL vyučovania je vysoko 
relevantná aj pre bežné, jednojazyčné vyučovanie matematiky. Za zásadné 
považujeme využívať rôzne formy matematickej reprezentácie, teda nielen číselné 
vyjadrenie údajov, ale aj grafické, a tiež naopak, nie len grafické znázornenie napr. 
geometrických objektov, ale aj ich verbálny opis či symbolický zápis. Využívanie 
multimodálnych reprezentácií je vo všeobecnosti vhodným prístupom vo vyučovaní, 
vzhľadom na celkovú multimodalitu prezentovania informácií v súčasnom svete. 
Odporúčame preto v zadaniach úloh pre žiakov využívať tabuľky,  diagramy, mapy 
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a mierky, ale aj artefakty z bežného života, rôzne materiálne pomôcky (stavebnice, 
karty, predmety každodenného života, letáky a pod.).  

Žiakom je potrebné predkladať také úlohy, v ktorých musia vyhľadávať kľúčové 
informácie v texte, v tabuľke, v grafe. V zadaniach slovných úloh je žiadúce využívať 
aj tzv. distraktory, teda zavádzajúce alebo nepodstatné informácie, aby žiaci mali 
príležitosti na nácvik selektívnej pozornosti aj v školskom vyučovaní. Táto schopnosť 
je v súčasnom svete veľmi potrebná v každodennom živote, najväčšmi snáď 
v numerických kontextoch (cenníky, tarify, cestovné poriadky, zmluvy, predpisy 
a pod.). 

Čo sa týka tém pre matematické slovné úlohy či zadania komplexnejších projektov, 
odporúčame klásť dôraz na využitie matematiky v bežnom živote, a teda vyberať 
také témy a motívy, ktoré sú aktuálne blízke danej vekovej skupine žiakov, ale aj 
také, ktoré budú žiakom osobne bližšie v ďalšom živote. V súvislosti s tým je 
nevyhnutné dbať na interdisciplinárne zameranie predkladaných úloh.  

V CLIL vyučovaní matematiky v nižšom strednom vzdelávaní, najmä pri mladších 
žiakoch (5.-6. ročník) sa nám počas zberu empirických dát osvedčilo využívanie 
pohybových aktivít v rámci rôznych didaktických hier (napr. pracovné listy Rytieri 
okrúhleho stola a Prečo máme priestupné roky?). 

Rovnako tiež odporúčame „prebrať“ niektoré vyučovacie techniky z jazykového 
vyučovania a funkčne ich využiť v matematickom vzdelávaní. Ako príklad môžeme 
uviesť práve aktivitu na počúvanie s porozumením v pracovnom liste Sčítanie 
obyvateľstva na Slovensku v roku 2011, ktorú sa nám podľa nášho názoru podarilo 
funkčne využiť na nácvik čítania čísel z oboru nad 10 000, čo je vedomosť, ktorú majú 
žiaci 5. ročníka nadobudnúť v rámci matematického vzdelávania.  

Vhodné je tiež využívať tzv. role-play aktivity (slov. rolové hry). V nami navrhnutých 
pracovných listoch je príkladom toho pracovného listu Rytieri okrúhleho stola, avšak 
jednoduché role-play vo vyučovaní matematiky sú napr. aj úlohy typu „Predstav si, 
že pripravuješ narodeninovú oslavu. Pokús sa vyčísliť predpokladané výdavky.“ a 
pod. V takýchto úlohách je vhodné určiť žiakom detailnú schému, resp. konkrétne 
body, ktoré musia pri vypracovaní úlohy (resp. projektu) sledovať.  

Náročnosť vyučovania matematiky v intenciách prístupu CLIL ale i vo všeobecnosti 
je podčiarknutá tým, že okrem aplikácií matematiky v reálnom kontexte je nutné 
venovať sa so žiakmi i takému vzdelávaciemu obsahu predmetu matematika, ktorý 
by sme mohli označiť za „čisto matematický“ obsah, ktorý je podstatne abstraktnejší 
a o to náročnejší na kognitívnu činnosť žiakov. Pri preberaní vzdelávacieho obsahu 
tohto druhu odporúčame využívať „silu vzájomnej komunikácie“.  
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Práve pri abstraktnejšom vzdelávacom obsahu považujeme formu diskusie za veľmi 
účinnú vyučovaciu techniku. Diskusia nech je však zameraná na konkrétne ciele, 
t. j. nediskutujme len preto, aby sme rozprávali, ale aby sme niečo konkrétne zistili, 
zhrnuli zistenia, analyzovali možné riziká v závislosti od zvoleného postupu riešenia, 
identifikovali kritické body v postupe riešenia, odhalili jadrá tzv. paradoxov a pod. 
Pre dosiahnutie stanovených vzdelávacích cieľov je potrebné nechať žiakov 
samostatne navrhovať a porovnávať rôzne spôsoby riešenia úloh. Čas venovaný 
hlbokej matematickej diskusii sa pozitívne odrazí v žiackom porozumení aj 
abstraktnejšieho vzdelávacieho obsahu. Pre tento účel môže byť plnohodnotne 
uplatnený aj ďalší typ úlohy, ktorý je skôr bežný vo vyučovaní cudzích jazykov než 
matematiky, a je to úloha typu „zoraďte nasledovné body tak, aby...“ (napr. 
chronologicky opisovali postup riešenia nejakej konkrétnej úlohy, výpočtu, 
konštrukcie a pod.). 

Čo sa týka postavenia cieľového jazyka v CLIL vyučovaní matematiky, teda L2, dospeli 
sme k záveru, že je dôležité netrvať bezpodmienečne na používaní jedného alebo 
druhého jazyka, pokiaľ – samozrejme – sa nezameriavame priamo na terminológiu 
v konkrétnom jazyku – v závislosti od toho, aké sú plánované ciele vyučovania a ako 
je navrhnutý spôsob hodnotenia žiakov. Ak je učiteľovým momentálnym zámerom 
podnietiť u žiakov rozvoj konkrétnej zložky matematickej kompetencie (napríklad 
zdôvodňovanie), potom neodporúčame, aby upriamoval pozornosť žiakov na 
jazykové aspekty. Treba dohliadať na primeranú kognitívnu záťaž žiakov počas 
vyučovania. Myslíme si, že za nežiaduce upriamovanie pozornosti žiakov na jazykové 
aspekty možno považovať aj karhanie alebo akúkoľvek formu trestania žiakov za 
miešanie jazykov počas diskusie. Prepínanie medzi jazykmi a ich miešanie je treba 
prijať za bežný a „normálny“ jav vo viacjazyčnom prostredí. Samozrejme, že je 
cieľom učiteľa, aby sa žiak dokázal vyjadrovať v jednom i druhom jazyku plynule 
a v čo najdokonalejšej či „najčistejšej“ podobe. Je však potrebné si uvedomiť, že 
prepínanie medzi jazykmi a ich miešanie je určitou stratégiou jednotlivca (detí, 
adolescentov i dospelých v bežnom živote) pri dosahovaní komunikačných zámerov 
a to aj v kontexte vyučovania matematiky. Intaktní žiaci by mali postupom času 
nadobudnúť takú jazykovú spôsobilosť (v oboch vyučovacích jazykoch), že sa 
miešanie jazykov z častého zmení na príležitostné. Na druhej strane, počas pilotného 
overovania navrhnutých pracovných listoch sme nadobudli presvedčenie, že je 
veľmi prospešné – práve za účelom udržiavania primeranej kognitívnej záťaže 
a psychohygieny – striedať matematicky a jazykovo zamerané aktivity.  

Napokon nesmieme vynechať dôležitosť spolupráce v CLIL vyučovaní matematiky. 
Priamo na vyučovacích hodinách je samozrejme veľmi vhodné podporovať 
spoluprácu žiakov na riešení úloh, ideálne v 2-3-členných skupinkách, nakoľko pri 
väčšom počte by sa žiaci navzájom vyrušovali, rozptyľovali, prípadne by menej 
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aktívni žiaci využili situáciu a „skryli“ by sa za spolužiakov s lepším prospechom. 
Význam spolupráce medzi žiakmi spočíva najmä v ich vzájomnej komunikácii 
a súčasne vo formovaní schopnosti obhájiť svoje navrhované postupy v rámci 
skupiny. Počas prípravy samotného vyučovania je však kľúčová spolupráca medzi 
učiteľmi. Za účelom naplnenia princípu viacnásobného zamerania CLIL vyučovania, 
t. j. celkovej interdisciplinarity a duálneho zamerania v zmysle jazykového 
a nejazykového vzdelávacieho obsahu, je pre učiteľa veľmi osožné spolupracovať na 
príprave vyučovania so svojimi kolegami, ktorí môžu poskytnúť relevantné 
usmernenia a napomôcť pri identifikácií oblastí vzdelávacieho obsahu vhodných pre 
inklúziu medzipredmetových vzťahov. 
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ZÁVER 

„Dobrá a krásna kniha je tá, ktorá plnými hrsťami rozsieva otázniky.“ 

Jean Cocteau (1889-1963) 

V predloženej publikácii sme sa zaoberali bilingválnym vyučovaním matematiky 
metódou CLIL. Obsah prvej kapitoly je venovaný edukačným a výskumným 
projektom v zahraničí a na Slovensku, ktoré sa doposiaľ venovali problematike 
viacjazyčného vyučovania a metóde CLIL. Našou snahou pritom bolo identifikovať 
a opísať postavenie vyučovania matematiky v tomto kontexte. Preskúmanie 
zamerania a výstupov výskumných a edukačných projektov ako aj niekoľkých 
záverečných prác vysokoškolských študentov a štúdií akademikov ukázalo, že vývin 
skúmania metódy CLIL prešiel niekoľkými výraznými obdobiami. Prvé projekty 
o metóde CLIL sa zameriavali na vytváranie programov kontinuálneho vzdelávania 
pre učiteľov a budovanie platformy pre zdieľanie praktických skúseností učiteľov 
s uplatňovaním metódy CLIL vo vyučovaní cudzích jazykov. Až neskôr didaktici začali 
upriamovať pozornosť na tvorbu CLIL učebných materiálov pre nejazykové 
vyučovacie predmety, vrátane matematiky. Výskumné aktivity sa tiež najskôr 
venovali jazykovo-edukačným aspektom a až potom sa začali zaoberať vplyvom 
implementácie metódy CLIL na osvojovanie vedomostí z iných školských predmetov, 
nevynímajúc matematiku. Vzhľadom na rastúcu popularitu metódy CLIL 
a neutíchajúci dopyt rodičov po bilingválnom vzdelávaní ich detí od raného veku 
pokladáme za veľmi dôležité, aby aj výskum viacjazyčného matematického 
vzdelávania reagoval na dynamicky sa meniace spoločenské podmienky. 

Ďalej sme opísali dve kľúčové oblasti teoretických východísk. Prvou z nich je samotná 
metóda CLIL, jej hlavné princípy ale aj nedostatky aktuálneho výskumu o CLIL 
vyučovaní. Uviedli sme tiež prehľad faktorov podmieňujúcich úspešnosť metódy 
CLIL, ako ho sumarizuje Paran (2013) na základe svojho rozsiahleho preskúmania 
doterajších štúdií o tejto problematike. Následne sme sa snažili nájsť relevantný 
prienik uvedených dvoch oblastí so školským matematickým vzdelávaním a to 
prostredníctvom diskusie o tom, čo je matematika, čo je cieľom vyučovania 
matematiky a akú úlohu v nich má jazyk a komunikácia. Za tento „prienik“ 
považujeme matematický diskurz v bilingválnom edukačnom prostredí 
a konštruktivistické princípy metódy CLIL, ktoré podľa nás majú potenciál 
napomáhať rozvoju matematickej gramotnosti bilingválne vzdelávaných žiakov. 
Komunikáciu medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a učiteľom považujeme za 
prostriedok, ktorým žiaci zdieľajú svoje chápanie a poznanie, ktoré si sami 
skonštruovali (Jaworski, 1994). 
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Súbežne s uvedeným sme do poslednej časti druhej kapitoly zaradili zhrnutie 
doterajších výskumov z oblasti kognitívnych procesov žiakov vo viacjazyčnom 
matematickom vzdelávaní. Dôkladne sme opísali výsledky laboratórnych 
experimentov, ktoré skúmali ako a prečo žiaci prepínajú jazyk v bilingválnom 
vyučovaní matematiky, t. j. používajú oba jazyky v rámci komunikačných epizód 
alebo počas aritmetických výpočtov, a aký vplyv to má na ich rýchlosť a správnosť 
riešení. Mnohé zo štúdií tohto charakteru ukázali, že prepínanie jazykov zvyčajne 
spomaľuje žiakov pri vykonávaní aritmetických výpočtov, ak ich musia vykonávať v 
tzv. nepreferovanom jazyku. Niektoré štúdie tiež naznačujú, že aj chybovosť riešení 
je vyššia u bilingvistov, ktorí aritmetické operácie vykonávajú v nepreferovanom 
jazyku. Na druhej strane stále je nedostatok výskumných zistení o tom, ako 
bilingvizmus vplýva na schopnosť žiakov riešiť iné matematické úlohy než je iba 
vykonávanie aritmetických výpočtov, ktoré sú značne ovplyvnené 
zautomatizovaním v konkrétnom jazyku. Zatiaľ prevažuje domnienka, že 
bilingvizmus nemá žiaden vplyv na schopnosť riešiť matematické problémy, ak je 
jazyková spôsobilosť jednotlivca aspoň taká, že je schopný porozumieť zneniu 
daného matematického problému (Bialystok, 2001; Moschkovich, 2005).  Navyše 
bola u bilingválnych žiakov zaznamenaná vyššia úroveň tzv. selektívnej pozornosti, 
teda schopnosti selektívne pristupovať k informáciám a nenechať si odviesť 
pozornosť od dôležitých údajov zavádzajúcimi podnetmi (ibid). 

Za cieľ školského vyučovania matematiky sa považuje dosiahnutie matematickej 
gramotnosti, a teda jej prepojeniu s metódou CLIL popisujeme v štvrtej kapitole. 
Požiadavky na CLIL učiteľov matematiky sú vysoké, pretože sú „matematikármi“ aj 
„jazykármi“ zároveň. Osobnosti, kompetenciám a vybraným úlohám CLIL učiteľa 
venujeme piatu kapitolu. Ukážky úloh pre CLIL vyučovanie matematiky sú jadrom 
šiestej kapitoly. 

Obsahom siedmej a ôsmej kapitoly je opis pedagogického výskumu, realizáciou 
ktorého sme sledovali zodpovedanie štyroch výskumných otázok. Za účelom 
zodpovedania týchto otázok sme aplikovali metódy kvalitatívneho výskumu, 
predovšetkým otvorené plne zúčastnené priame neštruktúrované pozorovanie 
a kvalitatívnu obsahovú analýzu verbálnych prepisov zvukových záznamov 
vybraných výskumných hodín, z ktorej sme prešli do uplatňovania metódy 
zakotvenej teórie. Dospeli sme k záveru, že naša skúsenosť s CLIL vyučovaním 
matematiky svedčí o významnosti niektorých z faktorov, ktoré Paran (2013) menuje. 
Aj v prípade žiakov našej výskumnej vzorky možno pozorovať, že CLIL vyučovanie je 
úspešné, ak je implementované selektívne, t. j. ak sú žiaci do tried, kde prebieha CLIL 
vyučovanie, vyberaní na základe ich aktuálnej dosiahnutej úrovne kognitívnych 
schopností; CLIL prináša najlepšie výsledky u žiakov, ktorí už sú lepší a ak žiaci už 
od začiatku dosahujú istú hranicu jazykovej spôsobilosti v cieľovom (druhom) jazyku, 
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príp. im je poskytnutá doplňujúca jazyková podpora. Podrobné zhrnutie zistení 
z výskumu na základných školách sme uviedli v časti 7.3. Výskum na stredných 
školách sme orientovali na matematickú gramotnosť, výsledky popisujeme 
v kapitole 8. 

Hoci sme získali množstvo empirických dát, kvalitatívnou analýzou ktorých sme 
dospeli k niekoľkým zisteniam, osobná skúsenosť s CLIL vyučovaním matematiky 
podnietila formulovanie ďalších, dosiaľ nezodpovedaných otázok. Akým spôsobom 
sa vyvíja u žiaka preferovaný a nepreferovaný jazyk pre jednotlivé matematické 
úkony a aké rôzne činitele vstupujú do tohto procesu? Kedy žiakov upozorniť na 
interkultúrne odlišnosti v niektorých zápisoch matematického charakteru – alebo je 
lepšie nechať žiakov, aby ich objavili sami? Ako je osvojovanie si matematických 
vedomostí a schopností žiakov v CLIL vyučovaní ovplyvnené rôznym typom úloh, 
ktoré učiteľ žiakom nastoľuje, navyše v rôznej forme? Ako nájsť správny pomer resp. 
rovnováhu medzi jednotlivými zložkami CLIL vyučovania matematiky? Ako hodnotiť 
žiakov v CLIL vyučovaní matematiky? Uvedené otázky, ale aj otázky, ktoré sme sa 
pokúsili zodpovedať v predloženej práci, by bolo potrebné v ďalšom výskume 
skúmať nielen kvalitatívnymi, ale aj kvantitatívnymi výskumnými postupmi, s cieľom 
nadobudnuté zistenia prostredníctvom konfrontácie kvalitatívneho 
a kvantitatívneho prístupu v čo najväčšej možnej miere precizovať a objektivizovať. 
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SUMMARY 
English has become the lingua franca all over the world, not excluding Slovakia within the 
multinational body of the European Union. The international as well as domestic labour market 
is constantly raising demands on foreign language skills. At the same time, mathematical literacy 
has been rightly established as one of the most important human knowledge in modern society. 
This publication deals with integrated Maths and the English language education, employing the 
principles of CLIL approach. In addition, as agreed by many researchers and educators, CLIL 
allows blending Maths and foreign language instruction without marginalising the learners’ 
mother tongue. 
In order to understand better the process of bilingual CLIL Maths education, in 2014-2018 we 
conducted an empirical research in cooperation with three elementary schools and two 
grammar schools in Slovakia. The collected data, i.e. transcribed voice recordings of several CLIL 
Maths lessons at lower and upper secondary level, were subjected to a qualitative analysis 
which was aimed to cast light on the following points: (i) how bilingual Maths instruction 
influences learners’ abilities to solve math word problems; (ii) how the bilingual nature of 
instruction and CLIL approach influence learners’ speech, alertness and engagement in 
mathematical activities; (iii) how learners’ level of experience with bilingual Maths instruction 
affects their alertness regarding the mathematical curriculum; (iv) how the teacher adapts their 
use of the two languages of instruction regarding the accomplishment of pre-set mathematical 
discourse. 
The qualitative analysis of the mathematical discourse in Slovak and English bilingual CLIL 
lessons resulted in several findings. An important role is played by intercultural differences in 
mathematical notation which varies in Slovak and in English, especially the notation of decimal 
(point vs. comma) and multidigit numbers (thousand separators). Intercultural differences in 
reading the international abbreviations of area units were also proven as relevant. Due to these 
and other intercultural differences learners may face learning difficulties, which has to be taken 
into account when planning CLIL lessons. On the other hand, based on the empirical data we 
argue that learners’ mathematical thinking and their abilities to solve math word problems are 
not hindered by the bilingual nature of CLIL Maths lessons if the teacher does not insist on 
presenting their solutions in the foreign language. 
The empirical data indicate that in bilingual CLIL Maths lessons learners tend to use the foreign 
language whenever they believe they are able to. As a result, they frequently switch and mix 
the two languages, even in utterances as short as two or three words (e.g. dva times; valec and 
kužeľ). Early after CLIL initiation it is very important not to insist unconditionally on learners’ use 
of one or the other language only, except for situations when the teaching is focused on the 
mathematical register in one particular language. If the main goal of certain activity is to develop 
learners’ mathematical competences (e. g. reasoning), then we do not recommend putting strict 
emphasis on and paying unnecessary attention to language aspects. Language-switching must 
be accepted as a natural phenomenon in multilingual environment, and as learners’ 
communication strategy. Over time, learners should achieve such language competences that 
language-switching will decrease. 
Our experience also shows that learners’ alertness and active engagement in mathematical 
activities are positively stimulated by CLIL approach. The bilingual nature of instruction, 
therefore, brings a kind of paradox of simultaneous activation and distraction of learners’ 
alertness. On the one hand, the use of two languages considerably distracted the learners; on 
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the other hand, learners evidently tried hard to focus their attention on the overall course of 
the lessons. 
As for the use of languages with regard to the mathematical discourse in CLIL lessons, the deeper 
the mathematical discourse, the greater the learners’ tendency to use their mother tongue. 
Unless learners have already acquired certain amount of experience with CLIL Maths learning, 
they present their arguments and mathematical reasoning in their mother tongue. As their 
experience increases, the use of one or the other language may be expected to get on the edge 
of learners’ attention, which subsequently leads to the reduction of distracting effects of 
bilingualism in relation to learners’ comprehension of the mathematical curriculum. 
The qualitative analysis also showed that the CLIL Math teacher was the dominant discourse 
participant. The teacher orchestrated all whole-class discussions mainly by means of intentional 
choice of questions. Following the priorities of the teacher’s immediate activity, she was the one 
who determined not only the content of communication in lessons, but also its linguistic form. 
The teacher deliberately chose particular language in order to accomplish certain pre-set 
mathematical discourse. As indicated by the data, learners conform their use of languages to 
the way the teacher uses them.  
CLIL implementation in Maths lessons has long been said to make higher demands on learners’ 
cognition, which is also indicated by our empirical data. In traditional Maths instruction, learners 
are used to being provided information important for solutions of word problems explicitly. 
However, CLIL math word problems are often presented in a rather implicit manner, the 
relevant pieces of information being introduced in multimodal ways, such as graphs, diagrams, 
maps, charts etc. This was identified as unusual experience for learners who – despite being not 
used to such non-schematic word problem presentation – are generally expected to learn how 
to make complex analyses of situations, use all available information sources and approach the 
information selectively. In agreement with constructivist approaches, we recommend assigning 
such tasks to learners which simulate real-life situations requiring mathematical knowledge, i.e. 
setting the math word problems into themes which are currently close to learners’ age group, 
but also themes which will be relevant for learners’ future everyday lives. This, naturally, 
requires interdisciplinary approach. When preparing CLIL lessons and materials, the cooperation 
of Maths and foreign language teachers, as well as other teachers, is essential, since it allows 
maximal utilisation of their professional knowledge and skills to the benefit of learners’ cognitive 
development. 
Quality CLIL materials should be comprehensible and as authentic as possible, and facilitate their 
learning by suitable scaffolding techniques. Among the numerous scaffolding tools, we would 
like to highlight the so-called role-plays and movement games which are frequently used in 
language education, but may reach a unique position also in mathematics education. 
Last but not least, mathematics education covers also such abstract educational content which 
can be labelled as “purely mathematical”, and which makes even more demands on learners’ 
cognition. When dealing with such content in lessons, we recommend to benefit from the 
“power of communication and interaction” in form of whole-class or small-group discussions. 
The discussions should be focused on specific aims, i.e. discuss not just in order to talk, but to 
explore, analyse potential risks of procedures, identify critical points in procedures, discover the 
cruxes of paradoxes, and to summarise the results and findings. The time devoted to deep 
mathematical discussions will surely be reflected positively in learners’ comprehension of 
abstract curricular content. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov:    CLIL vo vyučovaní matematiky 

Autori:    Zuzana Naštická 

Lenka Šubová 

Kitti Páleníková 

Janka Medová 

 

 

Vydavateľ:   Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

Edícia:    Prírodovedec č. 683 

Schválené:   Edičnou komisiou FPV UKF v Nitre dňa 5. 12. 2018 

Obálka: PaedDr. Katarína Zverková 

Formát:    B5 

Rok vydania:   2018 

Miesto vydania:   Nitra 

Počet strán:    114 

Počet kusov:   100 

 

 

 

ISBN 978-80-558-1363-9 


