
KILKA SŁÓW O MNIE / ÜBER MICH

Mam na imię: / Ich heiße:

Możecie się do mnie zwracać: / Ihr könnt mich … nennen:

Mój numer telefonu: / Meine Handynummer:

Mój adres mailowy: / Meine E-Mail-Adresse:

Mam … lat. / Ich bin … Jahre alt.

Porozumiewam się w języku/językach. / Ich kann mich auf in der Sprache … verständigen.

To lubię robić w czasie wolnym: / Das tue ich gerne in meiner Freizeit:

Fajnie by było, gdyby w czasie pobytu u Was udało mi się zobaczyć, przeżyć, zrobić: /
Es wäre schön, wenn ich bei Euch Folgendes sehen, erleben, machen könnte:

Wasz kraj odwiedzę po raz… / Euer Land besuche ich zum … Mal:

…i poznałem tam następujące miejsca: / …und ich habe dort bereits … gesehen:

To mnie uszczęśliwia:  / Das macht mich glücklich: 

Chciał(a)bym Wam jeszcze powiedzieć, że… / Das möchte ich Euch noch mitteilen…

  TO JA - WIZYTÓWKA  

  DAS BIN ICH  - STECKBRIEF 



DANE KONTAKTOWE MOICH RODZICÓW / KONTAKTDATEN MEINER ELTERN

Numer telefonu mamy/taty: / Telefonnummer meiner Mutter/meines Vatters:

Adres mailowy mamy/taty: / E-Mail-Adresse meiner Mutter/meines Vatters:

I JESZCZE KILKA WAŻNYCH SPRAW / UND NOCH EIN PAAR WICHTIGE SACHEN

Stosuję następującą dietę: wegetariańską / wegańską / bezglutenową / inną: /
Ich ernähre mich: vegetarisch / vegan / glutenfrei / anders, wie …

Mam alergię na… / Ich bin allergisch gegen …

Mam następujące problemy zdrowotne: / Ich habe folgende gesundheitliche Probleme:

Regularnie zażywam lekarstwa: / Ich nehme regelmäßig folgende Medikamente ein:

Inne istotne informacje: / Weitere Besonderheiten:

DO ZOBACZENIA!
BIS BALD!

  TO JA - WIZYTÓWKA  

  DAS BIN ICH  - STECKBRIEF 
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