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Jazykové animace ONLINE 

realizované v rámci projektu Němčina nekouše 

 

Informace pro školy 

Protože není v současné době možné setkávat se prezenčně a realizovat 

jazykové animace přímo v prostorách škol, rozšiřuje Tandem svou nabídku 

česko-německých jazykových animací do ONLINE prostoru. 

Nabídka online animací zůstane i po skončení pandemie Covid19. 

 

Pokud Vás tato nabídka zaujala, můžete si jazykovou animaci pro své žáky 

objednat v rámci projektu Němčina nekouše prostřednictvím tohoto 

poptávkového formuláře. Do poznámky prosím uveďte, že máte zájem o 

online animaci. 

 

Co vše je k online jazykové animaci potřeba? 

● Stabilní internetové připojení, 

● počítač nebo notebook se zapnutou webkamerou, 

● funkční zapnutý mikrofon. 

Tablet nebo chytrý telefon, stejně jako vypnuté kamery neumožňují 

plnohodnotnou účast na jazykové animaci. 

V Tandemu se nám nejvíce osvědčila platforma ZOOM, jak z hlediska 

kvality přenosu obrazu, tak kvůli možnosti náhledu více osob na jedné 

obrazovce. Tuto platformu je od Tandemu k dispozici i pro Vaší jazykovou 

animaci. Animace je samozřejmě možné realizovat i přes jiné platformy 

(např. Teams, Meet apod.). 

Animátor si buď sám (nebo po dohodě se školou) vytváří online prostředí, 

kde bude animovat. Žáci se na základě zaslaného odkazu ve stanovenou 

dobu společně s vyučujícím přihlásí. 

 

Průběh online jazykové animace 

Online animace většinou probíhají v režii dvou animátorů. Jeden provádí 

animaci a druhý mu vytváří technickou podporu. V případě vícero animací 

se tak mohou i střídat. 

Doporučujeme realizovat animace pro cca 15-20 žáků (aby mohl animátor 

vidět všechny najednou). 

https://www.tandem-org.cz/nemcina-nekouse
http://www.jazykova-animace.info/jasan/animace-poptavka?tabulka=247
http://www.jazykova-animace.info/jasan/animace-poptavka?tabulka=247
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Jedna online animace trvá jednu vyučovací hodinu, tzn. 45 min a je 

realizována v rámci standardní výuky NJ, resp. místo ní. 

Jedna animace se většinou realizuje pro jednu jazykovou skupinu (15-20 

žáků). Je možné objednat si rovnou několik animací pro více skupin 

najednou. 

 

Co je obsahem online animace? 

● Motivační aktivity, které žákům pomáhají překonat ostych z učení se 

cizí řeči a odbourávají představu o tom, že je němčina těžký jazyk. 

● Animace zpestřuje standardní výuku a podněcuje u žáků zájem o 

jazyk druhé země a její kulturu.  

● Zde naleznete o této metodě bližší informace česko-německé 

jazykové animace. 

 

Od klasické animace, realizované přímo v prostorách škol, se online 

animace liší tím, že jsou aktivity přizpůsobené online prostředí a oproti 

reálné animaci se jich dá stihnout méně. 

 

Komu jsou online animace v rámci projektu Němčina nekouše 

určeny? 

● Žákům, kteří se teprve rozhodují o volbě druhého cizího jazyka 

(jsou tak motivováni ke zvolení si řeči právě dané sousední země), 

● žákům z ročníků, kteří se již němčinu učí (pomáhá jim v 

prohlubování zájmu o daný jazyk). 

 

Česko-německá online jazyková animace u Tandemu 

Jazykovou online animaci můžete u Tandemu využít a objednat také: 

● Pro česko-německá online setkání (všechny druhy škol) na webu 

jazykové animace, 

● pro program ve školkách, 

● či v rámci programu Odborných praxí. 

 

 

 

 

https://www.jazykova-animace.info/
https://www.jazykova-animace.info/
https://www.jazykova-animace.info/
https://www.jazykova-animace.info/
https://www.jazykova-animace.info/
https://www.tandem-org.cz/predskolni
https://www.tandem-org.cz/praxe
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Ostatní 

● Tipy na weby, aplikace a také na online aktivity pro využití 

v hodinách či na česko-německých setkáních naleznete ZDE. 

● Kromě toho také nabízíme finanční podporu pro česko-německá 

online setkání v rámci programu Rozjeď to s Tandemem! 

 

 

 

  

http://www.tandem-org.cz/aktuality/online
http://www.tandem-org.cz/aktuality/online
http://tandem-org.cz/rtt

