
AJ - Slovíčka pro automobilový průmysl A2+

Podrobný sylabus

KAPITOLA LEKCE SLOVNÍ ZÁSOBA POPIS KAPITOLY

1. Parts of car 1 Types of vehicles types of vehicles 1 (ferry, train, motorbike…)

types of vehicles 2 (limousine, saloon, vintage car…)

types of vehicles 3 (van, towing car, trailer…)

2 Exerior 1 exterior part 1 (bonnet, bumper, aerial…)

exterior part 2 (door handle, lock…)

exterior part 3 (tyre, hubcap, petrol cap…)

3 Interior 1 interior part 1 (steering wheel, dashboard…)

interior part 2 (horn, airbag, gear lever…)

interior part 3 (tachometer, speedometer…)

interior part 4 (brake pedal, seat belt, clutch…)

4 Interior 2 interior part 1 (door pocket, vent, sun visor…)

interior part 2 (car, radio, climate control, cup holder…)

interior part 3 (headrest, armrest, mileometer…)

2. Garage 1 Exterior 2 exterior part 1 (grille, roof rack, sunroof…)

exterior part 2 (resonator, muffler, tail pipe…)

exterior part 3 (fog lights, low beam, 

2 Petrol engine components petrol engine components part 1 (sheave, camshaft ….)

petrol engine components part 2 (spark plug, distribution…)

petrol engine components part 3 (oil pump, sump, oil 

filter…) 

3 Garage garage part 1 (car mechanic, panel beater, authorised…)

garage part 2 (workshop, storeroom, car park…)

garage part 3 (pneumatic tools, wheel balancer…)

4 Car repair maintenance 1 car repair maintenance part 1 (maintenance, spare parts…)

car repair maintenance part 2 (test, refuel, recharge…)

car repair maintenance part 3 (tighten, fill, gauge…)

3. Logistict 1 Car repair mantenance 2 car repair mantenance part 1 (defective, to leak, hole…)

car repair mantenance part 2 (breakdown, to tow away…)

car repair mantenance part 3 (jack, towrope, handle…)

2 Logistic logistic part 1 (warehouse, to be in stock…)

logistic part 2 (supplier, dispatch, reverse logistic…)

logistic part 3 (invoice, discount, VAT…)

3 Phrases 1
phrases part 1 (Where is the hoover?, How much would you 

like?...)

pharases part 2 (Také a cross spanner., Remove the wheel…)

4. Cars 1 Driving (verbs) driving part 1 (brake, overtake, park…)

driving part 2 (reverse, skid, turn left…)

driving part 3 (stall, slow down, blow the horn…)

2 Trafic signs trafic signs part 1 (no entry, ahead only, no overtaking…)

trafic signs part 2 (rockfall, danger, stop and give way…)

trafic signs part 3 (steep hill, no stopping, traffic lights…)

3 Revision revision 

Angličtina - Slovíčka pro automobilový průmysl A2+ je kurz zaměřený pouze na slovní zásobu. Kurz se soustředí na všechna slovíčka 

týkající se nejen automobilu, ale také nářadí, či nástrojů, která můžeme vidět v garáži. Student si také procvičí fráze, které se použivají 

při komunikaci s klientem a nebo slovesa, která vyjadřují činnosti tohoto zaměření. Všechna slovíčka jsou procvičována na speciálních 

cvičení.

V první kapitole se student naučí slovní zásobu 

spojenou s automobily. Naučí se pojmenovávat 

různé druhy automobilů. Slovíčka, týkající se 

exteriéru a interiéru. 

V této kapitole se student dozví více ze slovní 

zásoby týkající se exteriéru, naučí se slovní zásobu 

komponentů benzínového motoru. Student se 

dále naučí základní věci, které se dají nalézt v 

garáži, základní stroje a lidi, kteří se zde vyskytují. 

Tato lekce se také zaměřuje na sloveca, které 

vyjadřují různé činnosti prováděné v autoservisu. 

V kapitole číslo tři bude student probírat opravy a 

údržbu vozidel. Student se naučí slovní zásobu 

pro nástroje, které jsou potřebná pro opravu 

vozidla. Následně se student naučí základům 

logistiky a administrativy. 

V poslední kapitole se bude student věnovat 

slovíčkům, které popisují ovládání a pohyb 

vozidla. Kapitola se věnuje slovní zásobě 

dopravních značek.  Poslední lekce je věnována 

opakování všech slovíček z celého kurzu.


