Obchodní angličtina pro středně pokročílé B1
Obchodní angličtina pro středně pokročilé B1 je určena pro studenty, kteří již mají znalosti anglické gramatiky i slovní zásoby na úrovni B1-B2. Kurz se soustředí na rozvoj slovní zásoby a frází z oblasti pracovního a obchodního
života. Zároveň procvičuje všechny jazykové dovednosti - čtení, poslech, mluvený a písemný projev. Po dokončení kurzu jsou studenti schopni porozumět slovním spojením a větám, které se dotýkají jejich zaměstnání, a to v
oblastech: společnost, kde pracuji, produkt a jeho popis, objednávka a fakturace, zaměstnanecký poměr, školení aj. Gramatická sekce je zaměřena na opakování základních časů, tvoření podmínky, trpný rod, kondicionál a
modání slovesa.

Podrobný sylabus
KAPITOLA
1. Společnosti

LEKCE
1 Společnosti

SLOVNÍ ZÁSOBA
Společnosti (provide, employees, sales, …)

2 Kontakty

Kontakty (customer, deny, involve, …)

3 Hosté

Hosté (departement, check, be in charge of, …)

FRÁZE
May I introduce myself?
We´re waiting for their arrival.
I´m calling about, Could I speak to,…
Nokia produces mobile pohones.
Why is your logo changing?

GRAMATIKA
Přítomný čas prostý
Představujeme se
Přítomný čas průběhový
Telefonujeme - fráze
Work a jeho použití s předložkami
Přítomný čas prostý, průběhový

Ipod was developed by Steve Jobs.
We wanted to find out…
I get to work at 7 p.m,.
She has never been to Scotland.
Their product is less expensive than ours.
I don´t think we should….

Minulý čas prostý
Podáváme zprávu
Sloveso ,,get,,
Předpřítomný čas prostý
Stupňování přídavných jmen
Vyjadřujeme názory

V této kapitole se studenti naučí slovíčka z oblasti

Tato kapitola se zaměřuje na slovní zásobu, která

4 Opakování
2. Obchod

1 Nové produkty

Nové produkty (advertise, economical, gripping,…)

2 Zaměstnání

Zaměstnání (application form, candidate, enclose, …)

3 Služby zákazníkům

Služby zákazníkům (conduct surveys, helpful, set up, …)

4 Opakování
3. Prodej

POPIS KAPITOLY
V první kapitole se studenti naučí slovíčka, která se
běžně používají v rámci komunikace ve
firmě.Procvičí si přítomný čas prostý i průběhový.
Naučí se představovat.Na závěr se seznámí s
frázemi,, které se používají při obchodním
telefonátu.

zavedení produktu a jeho vlastností. Procvičí si
minulý čas prostý a předpřítomný čas
prostý.Zopakují si stupňování přídavných jmén a
seznámí se také s několika způsoby, jak vyjádřit
svůj vlastní názor.

1 Cestování

Cestování (facility, departure louge, board a plane, …)

Could I have a cup of tea?

Počitatelná a nepočitatelná podst.jména

2 Objednávky

Řešení problémů (explain the problem, respond, promise,..)
Objednávky (founded, sign, track, …)

Minulý čas prostý
Rozvíjíme konverzaci
Will or going to

se zaměřuje na vedení konverzace, řešení

3 Prodej

late deliveries, human mistakes
Was the flight delayed?
I´ll give you my business card.

Our computers are serviced every month.
First of all, we´re going to look at…

Trpný rod
Formální prezentace

Kapitola je věnována novým směrům ve firmách,

If we come late, we will have to apologize.
I´ve worked in this company since 2004.

První podmínka
Předpřítomný čas
Jak říkáme čísla

se běžně používá při realizaci objednávek. Kapitola
problémů a jejich vyřešní. Gramatika se věnuje
rozdílu mezi will a going to.

4 Opakování
4. Práce, odpočinek

1 Nové myšlenky

Nové myšlenky (solution, conceive, deal with, …)

2 Zábava

Zábava (entertain, marketing tool, budget,…)

3 Výkon

Výkon (perform well, safety record, survey, …)

teambuildingu a marketingu. Studenti se naučí
správně vytvořit trpný rod, seznámí se s první
podmínkou a procvičí si fráze, které užíváme při
formální prezentaci.

4 Opakování
5. Budoucí kariéra

6. Opakovací lekce

1 Budoucí trendy

Budoucí trendy (affect, energy crisis, world supply,…)

2 Čas

Čas (save time, similar, waste time, ….)

3 Trénink

Trénink (focus on, coach, motivate, ….)

4 Vaše kariéra

Vaše kariéra (qualification, degree, diploma)

1 Revision

She might be fired.
Vyjadřování pravděpodobnosti
Is the price likely to grow?
Predikce/předpověď
If you were there, I could explain the problem. Druhý kondicionál
You should do it.
I have to go.
She is used to her current job.

Modální slovesa
Have to/must
Be used/get used

Závěrečná výkladová kapitola se věnuje trendům v
oblasti firemní kultury, koučinku a time
managementu. Studenti se naučí užívat slova, která
používáme při vyjadřování
pravděpodobnosti/předpovědi. Seznámí se s
druhou podmínkou. Kapitola se také zabývá
modálními slovesy a rozdílem mezi have to a must.
Opakování učiva celého kurzu.

2 Revision
3 Revision
4 Revision
7. BEC Preliminary

1 BEC - úvod, 1.verze zkoušky
2 BEC - 2.verze zkoušky
3 BEC - 3.verze zkoušky
4 BEC - 4.verze zkoušky
5 BEC zkouška

Příprava k mezinárodní zkoušce Cambridge BEC

