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anotace Výklad nové látky se zaměřením na aktivní komunikační 
dovednosti.

Metodický pokyn Prezentace je určena jako výklad do hodiny a k samostudiu 
žáků.
Možnost využití: promítání ve třídě při výkladu na interaktivní 



JOB INTERVIEW



Vocabulary – looking for a job

� Apply for a job

� Enclose a CV

� Experience

� Interview

� Job advert

� References

� Vacancy

� Working conditions

� Expect

� Žádat o práci

� Přiložit životopis

� Zkušenost/i

� Pohovor

� Inzerát na práci

� Doporučení

� Volné místo

� Pracovní podmínky

� Očekávat



Curriculum Vitae (CV)

� Name
� Address
� Date of birth
� Phone number
� E-mail
� Education
�Work experience
� Skills
� Interests



Homework

� Try to create your simple CV at home:



Adjectives for a good CV

INDEPENDENT

ORGANIZED

FLEXIBLE

COMMUNICATIVE

HARDWORKING MOTIVATED

RELIABLE RESPONSIBLE



Job adverts - translate

� Let´s work together to make a similar
advert:

If you prefer physical
work, Grow Farm in 
Scotland requires

hardworking fruit pickers
for the summer, We
provide insurance and 
accommodationThe
wages range from £5 to 

£8 per hour.

Travis Hotel is looking
for a part-time

reception assistant. It is
a temporary summer
contract. The duties
include answering the
phone and dealing with
customers. The hotel is
open 24 hours, so you
may work night shifts.



Translate

� Proč chcete změnit práci?
� Jakou pracovní pozici hledáte?
� Umíte mluvit anglicky?
� Můžete přijít zítra na pohovor?
� Kolik hodin týdně byste chtěl pracovat?
� Jaké jsou vaše pracovní zkušenosti?



Requests

Mohl byste přijít později?

You can try your own requests now:

COULDYOU COME LATER?

WOULDYOU MIND COMING LATER?

IS IT POSSIBLE FOR YOU TO COME 
LATER?



Role-play a job interview

� You would like to get a job as a cook in a 
newly opened restaurant.  I am an owner
of that restaurant and I am going to ask
you some questions and then I will decide
if you are the right candidate for the
position.



Think about yourself

�What is positive about you?

�What is negative about you?



Zdroje  

� Vlastní zdroje autora
� Zdroje obrázků – Klipart Windows 7


