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HANDY 

 

Dostupný z WWW: <http://putzlowitsch.de/wp-content/uploads/2008/10/handy-parade-1200.jpg> 

Das Mobiltelefon oder Handy ist ein tragbares Telefon, das über Funk mit dem Telefonnetz 

kommuniziert, und darum ortsunabhängig eingesetzt werden kann. Das erste Mobiltelefon 

brachte 1983 Motorola auf den Markt. Die Entwicklung geht in Richtung eines 

Multifunktionsgerätes.  

Das Handy soll als Telefon, Uhr, Kamera, MP3-Player, Navigationsgerät, Rechner und 

Spielkonsole dienen. 

Das Handy besteht aus Lautsprecher, Mikrofon, Tastatur und Display. Zusätzlich hat es 

einen Funkteil (Sendeempfänger und Antenne) und eine eigene Stromversorgung (meist 

einen Akkumulator). Zum Betrieb des Mobiltelefons ist eine SIM-Karte notwendig, die zur 

Identifizierung im Mobilfunknetz genutzt wird. 

 

VOKABELN 

s Handy, -s, -s  mobilní telefon  r Funkteil, -(e)s, -e část pro vysílání 
s Mobiltelefon, -s, -e mobilní telefon     a přijímání 
r Funk, -s, 0  rádiové spojení  r Sendeempfänger,-s,-  vysílač a přijímač 
s Netz, -es, -e  síť   e Stromversorgung,-,0  zásobení proudem, 
         napájení 
ortsunabhängig  nezávislý na pozici, r Akkumulator,-s,-en akum. baterie  
   na místě   r Akku, -s, -s  akum. baterie  
e Spielkonsole, -, -n herní konzola  e SIM-Karte, -, -n  SIM karta 
r Lautsprecher, -s, - reproduktor  notwendig  nutný 
e Tastatur, -, -en  klávesnice  s Mobilfunknetz,-es,-e  mobilní síť 
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1. Beantworten Sie die Fragen. 
 
a) Wie kann man das Mobiltelefon definieren? 
b) Wozu kann man Handys benutzen? 
c) Woraus besteht ein Handy? 
d) Wozu dient eine SIM-Karte? 
 
 

2. Verbinden Sie. 
 
1. SMS    a) anhören 
2. Akku    b) eingeben 
3. Kurznachricht   c) annehmen 
4. Rufnummer   d) beenden 
5. Lautstärke    e) senden 
6. Anruf    f) einstellen 
7. Gespräch    g) laden 
 
 

3. Was bedeutet, wenn folgende Meldungen auf dem Display erscheinen? 
Übersetzen Sie  ins Tschechische. 
 
Unbeantworteter Anruf …………………………………………….. 
Kurznachricht erhalten …………………………………………….. 
Bitte PIN eingeben  …………………………………………….. 
Netz wählen   …………………………………………….. 
Akku leer   ……………………………………………... 
Neuer Eintrag   ……………………………………………... 
Alles löschen   ……………………………………………... 
Tastatur gesperrt  ……………………………………………... 
 
 

4. Kreuzworträtsel 
 

1. mobil.telefon 
2. nabíječka 
3. SIM karta 
4. síť 
5. přijmout  
6. klávesnice 
7. SMS 
8. poslat 
9. displej 

 
 

Použitá literatura: 

MYŠKOVÁ, Z., NÁVRATOVÁ, B., NÁVRATOVÁ, J. Němčina pro strojírenské obory. Deutsch im 

Machinenbau. 1. vyd. Praha: Informatorium, 2008. ISBN 9788073330675. s. 114, 115, 121. 

                        

                   

                  

        

                

                

                          

            

              



 

Stránka 4 z 4 

 

METODICKÝ POKYN 

 
1. Práce s textem: 

- žáci si nejprve sami potichu přečtou text a seznámí se s novou slovní zásobou 
- žáci odpoví na otázku učitele:  

Worüber ist der Text? (Der Text ist über das Mobiltelefon.) 
- následuje společná četba textu po jednotlivých odstavcích, popř. vysvětlení 

neznámé slovní zásoby 
- zpětná vazba pro učitele - odpovědi žáků na otázky: 

Wie kann man das Mobiltelefon definieren? 
Wozu kann man Handys benutzen? 
Woraus besteht ein Handy? 
Wozu dient eine SIM-Karte? 

2. Procvičení slovní zásoby: 
- žáci sami vypracují cvičení, následuje společná kontrola 
- správné řešení: 1e, 2g, 3a, 4b, 5f, 6c, 7d 

3. Překlad, práce se slovníkem: 
- žáci sami vypracují cvičení, mohou použít slovníky 
- následuje společná kontrola 
- správné řešení: 

zmeškaný hovor – přišla nová zpráva – prosím zadejte PIN – zvolte síť – baterie 
prázdná – nový záznam – vymazat vše – klávesnice zamknutá 
 

4. Křížovka: 
- žáci mohou vyluštit křížovku ve škole nebo za domácí úkol 
- správné řešení: MEIN HANDY 

1. Mobiltelefon 
2. Ladegerät 
3. SIM-Karte 
4. Netz 
5. annehmen 
6. Tastatur 
7. Kurznachricht 
8. senden 
9. Display 


