
narozeniny (w.Mz.) 
všechno nejlepší k narozeninám 

(w.Mz.) 
vybrat peníze (w.Mz.) PSČ 

volat / zavolat poslat esemesku (w.) ptát se / zeptat se (+2.F.) knihovna (w.) 

mobil (m.) rozbitý, -á, -é dávat / dát kupovat / koupit 

pomáhat / pomoct posílat / poslat telefonovat / zatelefonovat vysvětlovat / vysvětlit 



díky (+3.F.) k/ke (+3.F.) kvůli (+3.F.) naproti (+3.F.) 

proti (+3.F.) vzhledem k (+3.F.) směrem k (+3.F.) vánoční dárek (m.) 

žádný, žádná, žádné vědět vím, víš, ... zase lyže (w.Mz.) 

zapomínat / zapomenout půjčovat / půjčit gratulovat / pogratulovat půjčovat si / půjčit si 



radit / poradit rozumět / porozumět omlouvat se / omluvit se říkat / říct 

smát se / zasmát se vracet se / vrátit se vysvětlovat / vysvětlit komu 

čemu  myslet vlastní telefonní seznam (m.) 

účetní (w. + m.) nevidomý, -á, -é objevovat / objevit překládání (s.) 



radost (w.) chata (w.) najít pořád 

spolu tvrdě  štěkat vstávat / vstát 

zloděj (m.) chytit nejvíc bezplatně 

odpověď (w.) objednávat / objednat omyl (m.) to je omyl (m.) 



nechávat /nechat vzkaz (m.) přepojím je obsazeno haló 

být na internetu (m.) pracovní schůzka (w.) chodit / jít pozdě dopis (m.) 

e-mailovat esemeskovat používat mobil (m.) vyřizovat / vyřídit 

linka (w.) pevná linka (w.) pohled (m.), pohlednice (w.) záznamník (m.) 



Postleitzahl Geld abheben alles Gute zum Geburtstag Geburtstag  

Buchhandlung fragen ein SMS schicken (an)rufen 

kaufen geben kaputt Handy 

erklären telefonieren schicken, senden helfen 



gegenüber wegen zu dank 

Weihnachtsgeschenk in Richtung im Hinblick auf, angesichts gegen 

Schi(er) wieder(um) wissen kein 

sich borgen, leihen gratulieren jem. etw. borgen, leihen vergessen 



sagen sich entschuldigen verstehen raten, einen Rat geben 

wem  erklären zurückgeben lachen 

Telefonverzeichnis eigene/r/s denken was (3.F.) 

das Übersetzen entdecken blind BuchhalterIn 



ständig, immer finden Wochenendhütte/haus Freude 

aufstehen bellen fest zusammen, gemeinsam 

gratis, umsonst am meisten fangen Dieb 

falsch verbunden Irrtum bestellen Antwort 



hallo (nur am Telefon) es ist besetzt ich verbinde eine Nachricht hinterlassen 

Brief Verspätung haben Arbeitstreffen im Internet sein 

ausrichten Handy benutzen SMS schreiben e-mailen 

Anrufbeantworter Ansichtskarte Festnetz(nummer) Telefonleitung 


