
Program Jazyky bez bariér pro smartphone, iPhone, tablety 
s operačním systémem Android a iPad si můžete zdarma 
stáhnout
www.jazyky-bez-barier.cz/download

Tamtéž najdete i technické požadavky pro provoz na jednotlivých 
zařízeních.

Na počítači lze novou verzi Jazyků bez bariér používat i bez 
instalace. Stačí se zaregistrovat.

On-line verzi najdete na:
program.jazyky-bez-barier.cz

Při první návštěve se zaregistrujte. Zadané přihlašovací údaje jsou 
platné jak pro   
on-line knihovnu tak i pro všechny aplikace a zařízení.

V on-line knihovně můžete vyhledávat z mnoha hotových 
a ověřených titulů.
Můžete sem vkládat i svoje soubory. budou zveřejněny po jejich 
schválení.

Stažení programu

JBB on-line na počítači

Registrace/přihlášení

On-line knihovna

Spuštění 
plniče  
pro PC

Spuštění on-line 
verze prohlížeče 
pro PC

Vstup  
do on-line 
knihovny

Import 
souborů 
do knihovny

Filtry pro 
vyhledávání 
v knihovně

pro mobily, tablety a internet  
nyní zdarma

Program Jazyky bez bariér nyní můžete používat na 
počítači, v mobilu i tabletu. Přerušíte-li na některém zařízení 
výukovou hru, můžete v ní pokračovat v místě, kde jste 
skončili.

Výukové soubory už není třeba po stažení ručně ukládat. 
Vše je k dispozici odkudkoliv on-line. Pokud však nejste 
právě na internetu, program dále může pracovat se 
soubory, které už zná.

Zajímavější je i tvorba nových výukových materiálů. Chcete-
li si vytvořit vlastní soubor, můžete snadno využít nahrávání 
a fotografování přímo do programu pomocí mobilu nebo 
tabletu.

Nadace 
Vodafone 
Česká republika

Fox         com

On-line knihovna  
výukových souborů
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Chcete-li otevřít výukový soubor, 
začněte zde.

Výukové hry

Prohlížeč Jazyky bez bariér

Soubory, které již 
máte stažené ve 
svém zařízení

Vámi vytvořené 
soubory

Veřejná knihovna – zde 
můžete hledat mezi soubory, 
které jsou veřejně k dispozici. 

Přidržíte-li prst 
na souboru 

déle, objeví se 
další možnosti:

SlOVa a Věty
pROzkOumeJ

SlOVa a Věty
BOř a tVOř

SlOVa a Věty
BOř a piš

Slova a věty můžete vidět 
a slyšet. Obrázek vám pomůže 
k zapamatování.

Klepnutím na text jej nejdříve 
boříte a potom zase tvoříte.

Jak na-
pomůžete 
zrakovému 
vnímání?
Klepnutím 
vyberete 
v panelu barvu a vybarvujete 
pozadí písmen.

Dobře tím zvýrazníte stavbu 
slov a stavbu vět.

Podbarvení písmen zrušíte 
klepnutím na Reset v paletě 
barev nebo přidržením prstu 
na slově nebo větě.

Klepnutím na text jej zboříte 
a potom na klávesnici píšete.

Každé dobře napsané 
písmenko je potvrzeno zvukem 
rolničky.

Program nedovolí napsat 
chybné písmeno. Když nevíte 
další písmeno, stiskněte 
tlačítko Nápověda.Bořit a tvořit můžete buď 

po celých slovech nebo po 
písmenkách.

Věty jsou správná slova ve 
správném pořadí. Slova jsou 
správná písmena ve správ-
ném pořadí.

Přepis výslovnosti (transcript), 
zdrojový nebo cílový jazyk může-
te dotykem proměnit na černou 
čáru nebo znovu zobrazit:

Transcript, zdrojový nebo 
cílový jazyk lze 
vypnout nebo 
obnovit pro 
celý soubor.

SlOVa a Věty
NaBaRVi

Vyberte si soubor, 
který chcete otevřít.
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Šipka pro skrytí (resp. vytažení) 
panelu nástrojů. Panel lze 
posouvat i prstem, je třeba uchopit 
bílou plochu panelu.

Někdo se může učit slova  
či věty v určitém pořadí, a když 
se zamíchají, tak si je nedokáže 
vybavit. Tomu chceme předejít, 
a proto lze slova a věty opakovat  
v náhodném pořadí.

Nastavte počet opakování 
slova nebo věty v jazyku 
cílovém (žluté pole) 
a zdrojovém (bílé pole).

Výběr 
lekce

Výukové hry

počet opakování zvuku

Výběr 
cvičení

Otevře soubor, se kterým 
chcete pracovat

Nastavení rychlosti 
automatického posunu

Informace o programu

Editace otevřeného 
souboru v plniči

Chcete-li se jen dívat 
a poslouchat, může 
se učivo posouvat 
automaticky.

Jednotlivá slova nebo věty cvičení
vyberete klepnutím, tažením prstu 
je lze posouvat.

Chcete-li, aby program mluvil 
nejprve cílovým jazykem a po-
tom zdrojovým, vyberte ikonu 
reproduktoru ve žlutém poli.
Chcete-li, aby tomu bylo 
naopak, vyberte reproduktor 
v bílém poli.

pořadí jazyků ve zvuku
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Obrázek i text 
lze zvětšovat.

Program mluví,  
když klepnete  
na obrázek.

Šipky pro ruční  
posun slov  
nebo vět.
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Vybraný jazyk lze nastavit jako 
zdrojový nebo cílový.

Další jazyk lze 
přidat po stisknutí 
tohoto tlačítka.

Název titulu

Zdrojové a cílové jazyky
Název lekce

Cvičení příslušné lekce

Smazat vybraný jazyk
Smazat vybranou lekci
Smazat vybrané cvičení

Editor/plnič Jazyky bez bariér

Chcete-li vytvořit nový výukový 
soubor, začněte zde.

Vytvářený soubor 
je možné snadno 
spustit  
v prohlížeči.

Pomocí editoru můžete  
vytvořit nový soubor nebo 

editovat stávající. Všechny změny 
je třeba průběžně ukládat.

Přidat další jazyk
Přidat novou lekci
Přidat nové cvičení 
k vybrané lekci

V okně Nový soubor zadejte  
jméno nového titulu, případně jeho 
popis a jméno autora. Vyberte 
zdrojový a cílový jazyk. 

Počty vět  
nebo slovíček
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Následně můžete obdobným způsobem 
pojmenovat cvičení.

Pro nahrávání držte stisknuté tlačítko 
Nahrát zvuk, po jeho puštění se 
nahrávání ukončí.

Pro přehrání nahraného zvuku použijte 
tlačítko přehrát zvuk.

Nejste-li spokojeni, zvuk vymažte 
tlačítkem Smazat a pokus opakujte.

Tlačítkem Fotoaparát lze obrázek 
přímo vyfotit mobilem nebo table-
tem. Tlačítko Vybrat obrázek slouží 
pro vložení již připraveného obrázku. 

Po úspěšném vložení se obrázek 
v okně zobrazí.

Obrázek můžete snadno Smazat.

Po stisknutí tlačítka zvuk je možné nahrát 
slovíčka nebo věty pro použité jazyky.

Nový soubor se zařadí do oddělení „Moje knihovna“ (viz návod pro prohlížeč, bod 2). Odtud jej můžete odeslat na server 
a sdílet ho tak i pro další zařízení.

Po stisknutí tlačítka Obrázek je možné vložit nebo vyfotit obrázek.

Pro jednotlivá cvičení pak postupně přidává-
te slovíčka nebo věty v použitých jazycích. 
Je možné zadat i přepis výslovnosti. Pro 
transcript poslouží tlačítka:

Rozbalit (resp. 
 sbalit) cvičení 

 vybrané lekce.
Zadejte název nové vybrané lekce, 
případně její popis a autora.

Je-li tlačítko zelené, zvuk 
nebo obrázek je již nahrán.
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