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Любі друзі!

Сподіваємося, вам сподобалося мандрувати з Тарасом, Ерікою 
та веселими мишенятами Тіто й Кіто країною знань, де всі розмов-
ляють німецькою мовою. Та й самі ви вже багато чого навчилися: 
можете привітатися німецькою мовою, розказати про свою роди-
ну, друзів і школу, написати невеличкого листа, свою адресу, на-
звати номер телефону, порівняти українські та німецькі свята, тра-
диції тощо.  

Улюблені герої будуть супроводжувати вас і надалі в нових  
ма н д рі вках до Німеччини. Ви навчитеся розповідати про себе, 
близьких, друзів, про свій вільний час, отримувати інформацію 
про співрозмовників, висловлювати своє ставлення до когось, по-
відомляти про смаки, уподобання, розповідати про повсякденне  
життя, надавати інформацію про явища й події, дізнаєтеся про  
історію, культуру України та Німеччини.  

У підручнику сім розділів, що складаються з окремих уроків  
і містять безліч цікавих завдань та ігор. Тут ви знайдете завдан-
ня підвищеної складності (*), факультативні завдання , завдан-
ня для самостійної роботи  та інформацію для допитливих (Für 
Wissbegierige).

Наприкінці кожного розділу є сторінки ”Teste dein Deutsch!“ 
(тут подано завдання для самостійного контролю засвоєного ма-
теріалу) та ”Das kann ich schon“ (зібрано основні лексичні вирази 
й граматичні структури, які ви опануєте, працюючи над завдання-
ми цього розділу). 
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У додатках підручника розміщено: 
– довідник із граматики, який містить правила та пояснення гра-

матичного матеріалу, що допоможе вам систематизувати й уза-
гальнити навчальний матеріал;

– німецько-український словник (Deutsch-ukrainisches Wör-
te r buch); 

– рекомендації щодо проведення ігор Lawinenspiel, Kette n-
spiel, Ratespiel.

За допомогою робочого зошита ви зможете на уроці або вдома, 
самостійно чи під керівництвом учителя закріпити мовний матері-
ал, виконуючи різноманітні усні й письмові вправи.  

Аудіододаток містить тексти підручника, пісні, вірші, діалоги, 
фонетичні вправи, тексти для аудіювання, начитані носіями ні-
мецької мови.  

Пам’ятайте, лише від вашої наполегливої праці залежить ре-
зультат навчання!

Бажаємо успіхів!

Автори
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Hier lerne ich:

— über den ersten Schultag erzählen

— über das Schulleben erzählen

— über den Stundenplan sprechen

— über die Aktivitäten in der Schule sprechen

— über die Sommerferien erzählen

— Bilder, Menschen und Dinge beschreiben

Grammatik:
— Ordnungszahlwörter

— Modalverben können, müssen, sollen

— Verben sein und haben im Präteritum

— denn-, oder- und aber- Sätze

— Verben mit trennbaren Präfixen

Die SchuleDie Schule
moDuL 1
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1. Schau dir die Bilder an. Merke dir!

2. Wie heißen die Schulfächer? Hör zu und sprich nach.

Mathematik Biologie Handwerk Geografie Geschichte
Kunst Deutsch Informatik Sport Englisch Musik

5 a

9 b

8 a

4 b

6 b

5 b
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3. Welche Stunde hat jede Klasse? Ergänze die Tabelle.

Klasse 4a 4b
Fach Kunst …

6 a 7 b

4 a 8 b

7 a 9 a
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STunDE 1. DEr ErSTE ScHulTaG

der Schulhof, die Schultüte, der unterricht, begrüßen, kennen-
lernen, Blumen bringen, festlich, fröhlich, froh sein

1. a. Hör zu und sprich nach.
am ersten September

Die Schüler treten fröhlich an,
Und der erste ist Stepan.
Und die zweite ist Maryna,
Der dritte – Kolja, die vierte – Nina.

Die fünfte, sechste, siebte, achte
Sind Anja, Rita, Tonja, Marta.
Der neunte, zehnte, elfte, zwölfte –
Die kommen noch, ganz nette Leute.

B. Schau dir das Bild an und beschreibe die Kinder.
— Der erste ist Stepan, er ist groß und schön. Die zweite ist Maryna, 
sie ist ... 

groß/klein, schön, dick/schlank, sportlich/unsportlich,  
sympathisch/unsympathisch
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2. Merke dir!

Beispiel aber:

1–19 der +... + te der vierzehnte September
das fünfte Mädchen
die neunte Klasse

der erste, 
das dritte, 
die achte

ab 20 ... der + ... + ste der zwanzigste ...
die einundzwanzigste ...

3. Kettenspiel. Spielt mit.

Ich bin der/die erste. Und du? — Ich bin der/die zweite. Und du? — 
Ich bin der/die …

4. a. Schau dir die Fotos an. Merke dir!

1 2

3 4

B. Welche Fotos sind aus der ukraine und welche aus Deutschland?

— Das erste Foto ist aus …
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c. lies vor. Zu welchen Bildern passen diese Sätze?
A. Die Schule beginnt. Am ersten Schultag sind alle froh.
B. Der erste Unterricht heißt ”Meine Heimat ist die Ukraine“.
C. Am ersten Schultag bringen die Kinder Schultüten mit  
 Schulsachen und Süßigkeiten.
D. Der Schulhof ist festlich. Die Eltern fotografieren ihre Kinder.
E. Die Lehrer begrüßen die Schüler vor der Schule.

5. Die Schule beginnt.
a. lies den Text vor und ordne. 

Der Schulhof ist festlich. Der 
Schuldirektor, die Lehrer und 
die Eltern begrüßen die Schü-
ler zum Schulbeginn.

Heute ist der erste Schultag. 
Die Schüler kommen wieder 
in die Schule. Alle bringen Blu-
men.

Am Nachmittag gehen die 
Schüler nach Hause.
Morgen ist wieder Schule. In 
der Deutschstunde sprechen 
alle über ihre Sommerferien.

Dann gehen alle in ihre Klas-
senzimmer. Der Lehrer schreibt 
an die Tafel: ”Montag, den ers-
ten September“ und die Schul-
fächer: ”Englisch, Deutsch, Ma-
thematik, ...“

1

B. Was machen die Schüler, die lehrer und die Eltern am ersten Schultag? 
Ergänze die Tabelle.

Schüler Eltern lehrer

kommen in die Schule, …

c. Erzähle über deinen ersten Schultag. Benutze die Stichwörter.
in die Schule gehen, Blumen bringen, begrüßen, Schulfreunde tref-
fen/wiedersehen, froh sein, neue Schulfächer haben, an die Tafel 
schreiben, nach Hause kommen ...


