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PERSONALIEN, FORMULARE 

1. Ergänzen Sie Ihre Personalien. Dann stellen Sie sich vor.  
 
Vorname: ………………………………….....   

Name:  ……………………………………..   

Alter:  ……………………………………..  Foto 

Wohnort: …………………………………….. 

Land:  …………………………………….. 

Hobbys: …………………………………….. 

 
Ich heiβe …………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. VIPs. Suchen Sie Informationen über eine berühmte 
Persönlichkeit und stellen Sie sie vor. 
 
Nachname: …………………………………….. 

Vorname: …………………………………….. 

Beruf:  …………………………………….. 

Alter:  ……………………………………..  Foto 

Wohnort: …………………………………….. 

Land:  …………………………………….. 

Sprachen: …………………………………….. 

Hobbys: …………………………………….. 

Das ist ………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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3. Anmeldung.  Ergänzen Sie die Angaben. 

An das Humboldt-Institut 

Verein für Deutsch als Fremdsprache 

Schloss Ratzenried 

D – 88260  Argenbühl 

 

Hiermit melde ich mich verbindlich zur Teilnahme an einem Deutschkurs in 

Freudental an. Ich erkenne die Teilnahmebestätigungen an. 

I hereby enrol for the following German language course at Freudental. I agree to the general terms of 

enrolment. 

 

Familienname 

family name 

Vorname 

first name 

Geschlecht                                                     Nationalität            

sex                                                                                   nationality 

geboren am                                                   geboren in 

date of birth                                                                     place of birth 

Beruf 

profession 

Straβe 

street 

Wohnort                                                         Postleitzahl 

city                                                                                   zip code 

Land 

country 

Telefon                                                           Telefax 

telephone                                                                         telefax 

Muttersprache 

mother tongue 

Ich spreche folgende andere Sprache(n): 

I speak the following other language(s): 

Ich habe in der Schule ………… Jahre Deutsch gelernt. 

I have been studying German at school for ……………. years. 

Ich beantrage die Reisenkrankenversicherung durch das Humboldt-Institut. 

I apply for travel health insurance through Humboldt-Institut. 
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 ja / yes  

 nein / no 

Ich komme / I´ll arrive 

 mit dem Auto / by car 

 mit dem Zug / by train 

 mit dem Flugzeug / by plane 

Ich wünsche  folgende Schwerpunkte: 

I would like to emphazise the following aspects: 

Ich habe die Adresse des Humboldt-Instituts von: 

I obtained the address of the Humboldt-Institute from: 

Bemerkungen: 

Remarks: 

 

 

 

 

Kursart / Type of course 

 Intensivkurs in Minigruppen / Intensive course in mini-groups 

 Einzelintensivkurs / One-to-one course 

Ich stufe meine Kenntnisse folgendermaβen ein: 

I would estimate my level: 

 I         Grundstufe 1 / elementary 1 

 II        Grundstufe 2 / elementary 2 

 III       Grundstufe 3 / elementary 3 

 IV       Grundstufe 4 / elementary 4 

 V        Mittelstufe 1 / intermediate 1 

 VI       Mittelstufe 2 / intermediate 2 

 VII      Oberstufe / advanced 

Anreisetag / day of arrival        …………………………     (Sonntag) / (Sunday)                                                     

Abreisetag / day of departure    ………………………….    (Samstag) / (Saturday)                              

                             = ……………………..  Wochen / Monate 

                                                                  weeks / months 

Ersatztermin (falls möglich) / second choice (if possible): 

Anreisetag / day of arrival        …………………………     (Sonntag) / (Sunday)                                                     

Abreisetag / day of departure    ………………………….    (Samstag) / (Saturday)                              

Ort                                 Datum                             Unterschrift 

place                                       date                                          signature 
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METODICKÝ POKYN 

1. Osobní údaje: 
- žáci doplní své osobní údaje do tabulky, neznámé výrazy si mohou vyhledat 

ve slovníku 
- zpětná vazba pro učitele – odpovědi žáků na otázky: 

Wie heiβt du? 
Wie alt bist du? 
Wo wohnst du? 
Was machst du gern? 

- žáci si písemně připraví popis vlastní osoby  
- každý žák se představí před třídou 

 
2. Známé osobnosti: 

- každý žák si vybere svou oblíbenou známou osobnost a vyhledá si potřebné 
údaje o ní (práce s internetem, časopisy, …) 

- žáci doplní chybějící údaje do tabulky 
- zpětná vazba pro učitele – odpovědi žáků na otázky: 

Wie heiβt er/sie? 
Was ist er/sie von Beruf? 
Wie alt ist er/sie? 
Wo wohnt er/sie? 
Woher kommt er/sie? 
Welche Sprachen spricht er/sie? 
Was macht er/sie gern? 

- současně učitel zapisuje na tabuli jména známých osobností 
- žáci si písemně připraví popis známé osobnosti a představí ji před třídou 
- hra: Wer ist das? 

žáci hádají známou osobnost, 1 žák stojí před tabulí v roli známé osobnosti a 
ostatní žáci mu pokládají otázky, aby zjistili, o koho se jedná (otázky mohou 
být pouze zjišťovací – odpověd ano x ne) 
 

3. Přihláška do kurzu němčiny: 
- žáci se pokusí samostatně nebo za domácí úkol doplnit chybějící údaje, jako 

pomůcku mohou využít anglickou nápovědu 
- následuje společná kontrola 


