Angličtina na cesty
Vybavíme vás slovíčky a frázemi na vše, co vás může na vašich cestách potkat. Na letišti vás odbavíme a provedeme bezpečnostní kontrolou. Hravě si
zvládnete koupit jízdenky na vlak i autobus, zavolat si taxík či půjčit auto. Až se v klidu ubytujete, můžete vyrazit do víru velkoměsta. Orientace po městě pro
vás už totiž nebude noční můrou. Zajdete si do vyhlášené restaurace na oběd, navštívíte pár památek a uděláte nákupy. A když se vám přihodí nějaká
nepříjemnost a budete muset vyhledat lékařskou pomoc nebo policii, snadno jim řeknete, co se vám stalo. Ať už se vydáte kamkoli a zažijete cokoli, díky těmto
slovíčkům a frázím se rozhodně neztratíte.

Podrobný sylabus
KAPITOLA
1. Doprava

LEKCE
1 Letiště
2 Nádraží, metro
3 Auto, loď
4 Orientace

2. Ubytování

1 Hotel
2 Kempování
3 Další způsoby ubytování

3. Zábava

1 Restaurace a kavárny
2 Nakupování
3 Památky

4. Řešení problémů

1 Zdravotní problémy
2 Záchranná služba
3 Ztráta a krádež

5. Opakování

1 Opakování

SLOVNÍ ZÁSOBA
FRÁZE
odbavení (gate, boarding pass…), letištní tabule (departure, boarding…), bezpečnostní You may now unfasten your seat belt.
kontrola (liquids...), vyzvedávání zavazadel
Could I see your hand baggage, please?
na nádraží a v metru (platform, underground, schedule…)
Is it a through train?
jízdenky (group ticket, return ticket…)
How long does the journey take?
autopůjčovna (car rental, deposit, pick up, tank…)
Are there any cancellation fees?
loď (port, pier, disembarkation, cruise…)
I'd like a two berth cabin.
místa ve městě (road, café, pharmacy, bank…)
I need to get to the nearest bank.
popis cesty (turn left, opposite, straight ahead)
Take the first right.
rezervace pokoje (en-suite bathroom, vacancy, full board…)
Put it on my bill, please
hotelové vybavení (blanket, heating, wheelchair access…)
Could you give me a wake-up call?
druhy kempování (mobile home, backpacking, hiking…)
Do you allow pets?
potřeby pro kempování (peg, awning, sleeping bag, flashlight…)
We need a four person tent.
airbnb (amenities, cleaning fee, spare room, appliances…)
Can I use all the equipment here?
hostel (budget traveler, valuables, bunk bed, dorm room…)
I would like a bottom bunk.
v restauraci (side dish, pay separately, cutlery, tip…)
What do you recommend?
v kavárně (cereal, take away, eat in, biscuit…)
I am allergic to peanuts.
oblečení (jumper, trainers, boots, swimwear…)
Can I have a refund?
obchody (baker's, kiosk, greengrocer's, corner shop…)
I'd like to change this for a different size.
v muzeu a galerii (ancient, medieval, impressionist paintings…)
Beware of pickpockets.
památky (sight, chateau, monastery, temple…)
Where does the queue end, please?
tělo a orgány (ankle, appendix, foot, teeth…)
I have a constipation.
léčba (painkillers, drops, ointment, inhaler…)
Can I buy this without a prescription?
vážné zdravotní problémy a úrazy (arterial bleeding, cut wound…)
Does his chest rise?
nehoda, záchrana (paramedic, ambulance service driver, car accident…)
How would you describe the pain?
osobní věci (jewellery, backpack, laptop, wallet…)
I want to call the Czech embassy.
ztráta a krádež (report, burgle, thief, lose…)
Our car was broken into.

POPIS KAPITOLY

odbavení, dopravní prostředky, místa ve městě, hotel, AirBnB,

Where is the first aid kit

V poslední kapitole si studenti zopakují látku z celého kurzu.

v restauraci, v obchodě, památky, v lékárně, záchranná služba…

Can I have 5 stamps for Europe?

První kapitola představuje slovíčka a praktické fráze, které se
týkají dopravních prostředků, popisu cesty, pronájmu vozidla a
podobně. Studenti se naučí, jak komunikovat při odbavování
zavazadel, kupování jízdenek i orientování se po městě.

V této kapitole si studenti osvojí mnoho slovíček a frází spojených
s ubytováním, zejména se zaměří na komunikaci v hotelu a
během kempování, ale seznámí se i s dalšími druhy ubytování.

V této kapitole se studenti naučí nová slovíčka z prostředí
restaurace, kavárny a obchodů. Dále si procvičí fráze, které se
týkají nákupu zboží, žádosti o vrácení peněz, či reklamace.
Studenti si také osvojí nejběžnější slovní obraty, které při návštěvě
památek bezpochyby využijí.
V této kapitole si studenti rozšíří svou slovní zásobu o výrazy
týkající se lidského těla a orgánů. Také si procvičí s tím související
popis zdravotních komplikací a jejich následné léčby. V
neposlední řadě si osvojí fráze, které jim pomohou v případě
komunikace s policií či záchrannou službou.

Připomenou si, jak se zeptat na cestu, objednat si v restauraci, či
popsat zdravotní problémy.

