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Junior Achievement
 

Lekce: Umíme se prezentovat
 
Cvičení: 1. Schopnosti

 

 
Cvičení: 2. Zájmy

 

0
Tell us about your abilities.
Představte prosím své schopnosti.

1
I am creative, good at organizing things, and I communicate well.
Jsem tvořivý, organizačně zdatný a dobře komunikuji.

2
I draw well and I like supporting others.
Umím dobře kreslit a také rád podporuji druhé.

3
I like to travel and am sensitive towards detail.
Rád cestuji a jsem vnímavý k detailům.

4
I like dancing, singing, and drama.
Ráda tancuji, zpívám a hrají divadlo.

5
I like using technology and I have a good memory.
Líbí se mi využívání kancelářské techniky a mám dobrou paměť.

6
I like working outside and I like doing research.
Rád pracuji venku a dělám různé výzkumy.

7
I am good at negotiating and motivating others.
Umím dobře vyjednávat a motivovat ostatní.

8
I like working with hands and I like working with animals.
Rád pracuji rukama a rád pracuji se zvířaty.

9
I have good imagination and I am good at planning.
Mám dobrou představivost a umím plánovat.

10
I like listening to people and I also often entertain others.
Rád lidem naslouchám a také často bavím své okolí.

11
I am physically adept and I can use various tools.
Jsem fyzicky obratný a také umím využívat různé nástroje.

12
I enjoy taking care of plants and children, too.
Baví mě pěstovat rostliny a také pečovat o děti.

0
Tell us about your interests please.
Představte prosím své zájmy.

1
I like visiting the theatre, listening to music, and playing the piano.
Rád chodím do divadla, poslouchám hudbu a hraji na klavír.

2
I enjoy meeting new people and I like convincing them, too.
Baví mě potkávat nové lidi a také rád lidi přesvědčuji.

3
I am a handyman and I like fixing various things.
Jsem kutil a těší mě opravovat různé věci.
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Cvičení: 3. Osobní vlastnosti

 

 
Cvičení: 4. Kvalifikační předpoklady

 

4
I like designing and making clothes.
Ráda navrhuji a šiju šaty.

5
I like working with wood and going fishing.
Rád pracuji se dřevem a také rybařím.

6
I like cooking and doing physical exercise, too.
Baví mě vařit a také cvičit.

7
I am a water sportsman and a footballer. In winter I go skiing.
Jsem vodák a fotbalista, v zimě lyžuji.

0
Present us your personal characteristics.
Představte prosím své osobní vlastnosti.

1
I am adaptable, frank and friendly.
Jsem přizpůsobivý, upřímný a přátelský.

2
I am assertive and straightforward.
Jsem rozhodný a přímý.

3
I am able to judge people and I am thorough.
Jsem schopný odhadnout lidi a důkladný.

4
I am communicative and willing to help.
Jsem komunikativní a ochotný pomoci.

5
I am energetic, bold, and persuasive.
Jsem energický, odvážný, přesvědčivý.

6
I am versatile, creative, and sensitive.
Jsem všestranný, tvořivý, citlivý.

7
I have sense of humor and I am warm.
Mám smysl pro humor a jsem vřelý.

8
I am intelligent, trustworthy, and strong.
Jsem inteligentní, důvěryhodný a silný.

9
I am responsible, willing, and productive.
Jsem odpovědný, ochotný a produktivní.

10
I like to work hard.
Rád pracuji tvrdě.

11
I do not like working hard, but I have original ideas.
Nerad pracuji tvrdě, ale mám netradiční nápady.

0
Present us your qualifying conditions you gained at school.
Představte prosím své kvalifikační předpoklady získané ve škole.

1
I am a good listener, I understand well and I like to learn.
Umím dobře naslouchat, abych porozuměl a rád se učím.

2
I can express myself well.
Umím se dobře vyjadřovat.

3
I think well and act logically when evaluating various situations.
Dobře myslím a logicky jednám při hodnocení různých situací.

4
I solve problems with a cool head and I am decisive.
Řeším problémy s chladnou hlavou a umím se rozhodovat.
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Cvičení: 5. Osobní kvality

 

 
Cvičení: 6. Schopnost pracovat v týmu

 

 
Cvičení: 7. Hodnoty

 

5
I can search and use knowledge from several sources.
Umím najít a využít znalosti z několika oblastí.

6
I always learn from experience.
Stále se učím ze zkušeností.

7
I adapt well to new conditions.
Dobře se přizpůsobuji novým podmínkám.

0
Please present your personal qualities.
Představte prosím své osobní kvality.

1
I have enough self-esteem and self-confidence.
Mám dostatek sebeúcty a sebedůvěry.

2
I am honest and fair.
Jsem čestný a poctivý.

3
I have initiative and am energetic.
Jsem iniciativní a energický.

4
I am active.
Jsem aktivní.

5
I have the ability to set my goal and work in a way that I can reach my target.
Mám schopnost vymezit si cíl a pracovat tak, abych svého cíle dosáhl.

0
Tell us about your ability to work in a team.
Představte prosím svoji schopnost pracovat v týmu.

1
I can plan and work with others in setting goals.
Umím plánovat a pracovat s ostatními na stanovení cílů.

2
I like to work in a way so that group goals are achieved.
Rád pracuji tak, aby byly dosaženy cíle skupiny.

3
I respect opinions and ideas of other group members.
Respektuji názory a myšlenky ostatních členů skupiny.

4
I get on well with others.
Vycházím s ostatními.

5
I can take the leadership position when necessary.
Ve vhodných chvílích se ujímám vedení ve skupině.

6
I can be led by others when necessary.
Ve vhodných chvílích se nechávám vést.

0
My scale of values
Můj hodnotový žebříček

1
What do you want your job to offer?
Co chcete, aby vám poskytlo vaše povolání?

2
Money and security.
Peníze a zabezpečení.
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Cvičení: 8. Jazykové znalosti

 

 
Cvičení: 9. O 1 rok později

3
Personal satisfaction from a good job.
Osobní uspokojení z kvalitní práce.

4
Joy from the possibility of helping other people.
Radost z možnosti pomáhat druhým lidem.

5
Status and recognition.
Postavení a uznání.

6
Personal and professional growth.
Osobní a profesní růst.

0
Tell us about your language knowledge
Představte prosím své jazykové znalosti.

1
I speak English and German. I understand Slovak.
Mluvím anglicky a německy. Rozumím slovensky.

2
What is your second language and on which level are you?
Jaký je váš druhý jazyk a na jaké jste úrovni?

3
I speak English and at school I have As and Bs.
Mluvím anglicky a ve škole mám jedničky a dvojky.

4
Can you show me your language portfolio?
Můžete mi ukázat vaše jazykové portfolio?

5
Unfortunately, I have no language portfolio.
Bohužel, nemám žádné jazykové portfolio.

6
Can you tell me please where I can get the language portfolio?
Poradíte mi prosím, kde mohu získat jazykové portfolio?

7
The language portfolio was published by the Frauz Publishing House.
Jazykové portfolio vydalo nakladatelství Frauz.

8
Their web page address is www.frauz.cz.
Adresa webových stránek je www.frauz.cz.

9
They published a portfolio for pupils from seven to eleven years old.
Vydali jazykové portfolio pro sedmi až jedenáctileté žáky.

10
They also published a portfolio for 12 to 15 years old pupils.
Vydali také jazykové portfolio pro žáky ve věku 12 až 15 let.

11
Is there a language portfolio for high school students?
Existuje i jazykové portfolio pro studenty na středních školách.

12
Even adults have their language portfolios.
I dospělí mají svá jazyková portfolia.

13
Take a look at the interesting web pages www.europass.cz.
Prohlédněte si zajímavé stránky www.europass.cz.

14
Type in “language portfolio” in an Internet browser.
Zadejte „jazykové portfolio“ do vyhledávače na Internetu.

15
You may find plenty of interesting information.
Můžete najít celou řadu zajímavých informací.

16
You may find a range of important links.
Můžete najít celou řadu důležitých odkazů.
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Cvičení: 10. Junior Achievement

 

 
Slovní zásoba

 

0
One year later.
O 1 rok později.

1
Can you show me your language portfolio?
Můžete mi ukázat vaše jazykové portfolio?

2
Yes, please, here it is.
Ano, prosím, tady je.

3
This is my language passport.
Toto je můj jazykový pas.

4
And this is my language curriculum vitae.
A toto je můj jazykový životopis.

5
Here is my collection of works and documents.
Zde je moje sbírka prací a dokladů.

6
There is a self-evaluation and a teacher’s evaluation in the language passport.
V jazykovém pase mám sebehodnocení a hodnocení učitele.

7
It is connected with comprehension, speaking and writing.
Jedná se o porozumění, mluvení a psaní.

8
The comprehension is evaluated according to listening and reading.
Porozumění posuzujeme na základě poslechu a čtení.

9
Speaking consists of oral interaction and oral speech.
Do mluvení patří ústní interakce a samostatný ústní projev.

10
Writing is evaluated separately.
Písemný projev je hodnocen samostatně.

11
The table of evaluation is very interesting and informative.
Tabulka hodnocení je velice zajímavá a poučná.

12
I am very glad I got to know the language portfolio.
Jsem velmi rád, že jsem poznal jazykové portfolio.

13
It helps me a lot in judging my language abilities in a new way.
Hodně mi pomáhá, že umím hodnotit své jazykové znalosti novým způsobem.

14
According to the CEFRL, I am on the level B1.
Podle Společného evropského referenčního rámce jsem na úrovni B1.

15
the Common European Framework of Reference for Languages
Společný evropský referenční rámec

0
This lesson was prepared by Junior Achievement Česká Republika
Tuto lekci pro vás připravil Junior Achievement Česká Republika

1
For more information see www.jacr.cz
Více informací najdete na www.jacr.cz

1 neobsahuje slova
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