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1A Was nehme ich noch mit? / Track 7
ä. ngstlich
auf/passen
du. mm
erke. nnen
s Erleben
e Fähigkeit, -en
e Feuerstelle, -n
r Flyer, -

fö. rdern
gedu. ldig
genau
e Geschi.chte, -n 
s Ha. ndtuch,  

-tücher

боязливий
зважати на щось 
дурний
пізнавати
досвід
здібність
камін, вогнище 
флаєр, рекламна
   листівка

hi.lfsbereit готовий допомогти
з почуттям гумору humorvoll

e Kanufahrt, -en їзда на каное
скелелазіння 
подушка під голову
веселий

s Kle. ttern
s Ko. pfkissen, -
lu. stig
e Na. chtwanderung, нічна прогулянка

e Schw.äche, -n
r Sp .ortkurs, -e
e Stä. rke, -n

ліхтарикe Ta. schenlampe, -n  

r Teamgeist
e Überna. chtung
u. nordentlich

командний дух  
ночівля
неакуратний

e Ver.antwortung 
e Verpflegung
e Verspätung, -en 
Vertrauen  

auf/bauen

відповідальність 
забезпечення їжею 
запізнення
довіра
побудувати, 
   створити

geben

auf die Rechnung 
tun

r Aufzug, -züge
Bescheid sagen/ 

e Besi.chtigung, -en
buchen 

(= reservieren)

огляд, екскурсія
бронювати,
   резервувати
кімната на двохs Do. ppelzimmer, - 

s Einzelzimmer, -
r Fe. rnseher, -
r Frühstücksraum, 

-räume
r Ga. st, Gäste
r Hausmeister, -
e Hotelrezeption, 

-nen
jobben
r Pa. rkschein, -e

r Schlü. ssel, -
e Seife, -n

кімната на одного
телевізор
приміщення 

r Sta. dtplan, -pläne
e Tiefgarage, -n
(ein) Zi.mmer 

mit Frühstück/ 
Halbpension/
Vollpension

e Zi.mmeranzahl
   кімнат
покоївкаs Zi.mmermädchen, 

für die Schweiz!  / Track 9

e A. mtssprache, -n державна мова
іноземець
федеральне місто

r Ausländer, -
e Bu. ndesstadt, 

-städte
CERN Європейська 

організація з ядерних 
досліджень  

r Einwohner, - житель

s Fünf-Sterne-Hotel, 
-s

s Geri.cht, -e
s Internationale 

Rote Kreuz
s Ka. lbfleisch
r Kanton, -e

r, s Kräuterbonbon, 
-s

r Kurort, -e
e Me. ssestadt, 

-städte
r Migrations-

hintergrund 
nicht nur – sondern 

(auch) 
niemand
e Pü. nktlichkeit
e Rahmsoße, -n
r Regierungssitz 

e Rösti
so. rgen für (+ AKK) r 
Spri.ngbrunnen, - e 
UNO (die

Vereinten 
Nationen)

e Währung, -en
e We. ltgesundheits-

organisation 
(WHO)

s Wi.rtschafts-
zentrum, -zentren

s Zürcher 
Geschnetzelte

   здоров’я

1D Comic  / Track 10

außer Betrieb поламаний
r Deoroller, - дезодорант
Frag lieber nicht. 
e Sche. rbe, -n
Scherben bringen 

Glück.

Краще не питай.
уламок
Уламки приносять 
щастя.

Haben Sie noch ein 
Einzelzimmer frei? 

Ich möchte ein Doppelzimmer 
buchen. 

Ich sage dem Hausmeister 
Bescheid.

Ich wünsche Ihnen einen 
angenehmen Aufenthalt. 

Morgen geht´s endlich los!

Nur gemeinsam geht´s! 
Was kann ich für Sie tun?  

= Wie kann ich Ihnen  
helfen?

wie gesagt
Wie ist Ihre Zimmernummer? 
Wie lange möchten Sie 

bleiben?
Wir sind ausgebucht. 

Wendungen 1 / Track 11

neunzehn

Bescheid sagen/geben
auf die Rechnung tun
bekannt für (+ AKK)

weltbekannt als
sorgen für (+ AKK)

Wendungen 2 / Track 12

сприяти
терплячий
точно, точний
історія
рушник для рук

-en
s Outdoor-Zentrum

pü. nktlich
r Regenschirm, -e
r Schlafsack, -säcke

виставка, музей 
   під відкритим небом 
пунктуальний 
парасоля
спальник
слабкість 
спортивний курс 
сильний бік

1B Wie kann ich Ihnen helfen?  / Track 8
переказати
на рахунок
ліфт
точно сказати

   для сніданку 
гість 
домоправитель 
рецепція у готелі

підробляти
квиток/талон 
   для паркування
ключ
мило
план міста 
підземний гараж 
кімната/номер
зі сніданком/
напівпансіоном/ 
повним пансіоном 
кількість номерів/

1C  … das ist typisch

п’ятизірковий 
   готель
страва 
Iнтернаціональний
   Червоний Хрест 
телятина
Кантон (територіальна
   область у Швейцарії) 
смоктальна цукерка 
   з травами
курорт
місто, де відбуваються 
   ярмарки, виставки 
міграційне 
   минуле
не лише, але й

ніхто
пунктуальність 
вершковий соус 
місце розташування 
  уряду

картопляні оладки
турбуватися про
фонтан
Організація 
   Об’єднаних 
   Націй
валюта
Всесвітня організація 

економічний 
   центр
типова страва з 
регіону Цюріху

Чи маєте Ви ще вільний 
номер на одного?
Я хочу забронювати кімнату 
на двох.
Я передам докладно 
домоправителю. 
Бажаю Вам приємного 
перебування.
Вже завтра ми починаємо! 
Процес починається!

Повідомляти 
Переказати на рухунок 
Відомий чимось

Лише разом ми це зробимо!
Що можу для Вас зробити/
Як я вам можу допомогти?

як сказати
Який у Вас номер кімнати?

Як довго Ви хотіли б залишитися? 
У нас все заброньовано.  

Всесвітньо відомий 
Турбуватися про
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2A Auf jeden Fall Pizza!   / Track 19

e A. rbeitsfläche, -n
aus/rollen
r Belag, Beläge 
bestreuen
s Ble.ch, -e
braten
e Dose, -n
dü. nsten
gri.llen
e Hefe
s Lo. ch, Löcher
s Mehl

schenmi.
e Olive, -n
s Pä. ckchen, -
e Pa. ckung, -en
e Pfa. nne, -n
r Pfe.ffer
r Pi.lz, -e
reiben
s Reze.pt, -e
e Salami
s Sa. lz
schälen
e Scheibe, -n

робоча поверхня 
розгортати
гарнір, посипка 
посипати
деко для випікання 
пекти
порція
готувати на пару 
готувати на грилі 
дріжджі
діра 
борошно
мішати, змішувати 
оливка
упаковка, пакуночок 
упаковка
сковорідка 
перець
гриб
натирати
рецепт
салямі
сіль
чистити (від шкірки) 
шматок, скибка

r Schi.nken, -
schneiden

шинка 
різати

e Schü. ssel, -n миска
se. lbstgemacht домашнього 

   приготування
e Soße, -n соус
s Stü. ck, -e шматок
r Teig, -e тісто
r To. pf, Töpfe каструля
(ver)kneten вимішувати тісто
vorgeheizt розігрітий
zu/bereiten готувати
e Zubereitung, -en
in der Zwischenzeit

2B Es hat auch ganz toll wehgetan!   / 
Track 20

e Anästhesie
auf/hören

aus/rutschen
sich bewegen
bis dahin
s Blut
bluten
blutig
bre.chen, sich  

bre.chen
ein/cremen
feucht
fließend
s Glas, Gläser
ha. lten
klein/schneiden

s Kra. nkenhaus, 
-häuser

kühlen
nähen
e Notaufnahme

s Pfla. ster, -
e Sa. lbe, -n
sauber/machen
r Sti.ch, -e
r U. nfall, Unfälle
r Verba. nd,  

Verbände
einen Verband 

verbinden

анестезія
припиняти 

(sich) verbre.nnen
(sich) verbrühen
we.chseln
we.g/nehmen

weh/tun
e Wu. nde, -n рана
r Zeigefinger, - вказівний палець
zerbre.chen розбити

2C Was sagt ihr zu einer Fingerfood-
Party?   / Track 21

r Burger, -
der gleiche/die 

gleiche/das 
gleiche

derse. lbe/diese. lbe/
dasse. lbe

бургер
той самий/
   та сама/
   те саме
той самий/
   та сама/
   те саме 

dickbelegte 
Brötchen (Pl.)

канапки/бутерброди 
   з начинкою

e Di.llsoße, -n
r Di.p, -s
s Fingerfood

соус з кропу
coуc
їжа, яку їдять руками

s Fleischbällchen, - м’ясні кульки
geräuchert копчений
s Geträ. nk, -e напій
s Hä. ppchen, - закуска
r La. chs, -e лосось
r Nachtisch, -e десерт
e Pizza, -s/Pizzen піца
r Se.nf гірчиця

шампур
стовп, рейка
виноград
пряний

s Spießchen, -
e Sta. nge, -n
e Weintraube, -n
wü. rzig

a. n/braten обсмажувати
begeistert захоплений
da drüben там, навпроти
dabei sein бути з кимось
r Ku. mpel товариш, друзяка
se. lbst сам, самостійно
und zwar а саме

Guten Appetit!
Auf jeden Fall Pizza!

Смачного!
Так чи інакше!

Es hat auch ganz toll wehgetan!
Was sagt ihr zu …? 

Це дуже боліло!
Що ти скажеш стосовно…? 

Was würdest du machen, wenn …? Що ти робитимеш, якщо…?
in der Pfanne braten
in der Mikrowelle auf/wärmen
mischen
den Teig verkneten
in Scheiben schneiden
den Teig aus/rollen
mit Käse bestreuen
im Ofen backen
Obst schälen
im Topf kochen

Смажити на сковорідці 
Розігрівати у мікрохвильовці 
змішувати
місити тісто
різати на скибки 
розкочувати тісто 
посипати сиром
запікати у духовці
чистити фрукти
варити у каструлі

Wendungen 1 / Track 23

Сідати, займати місце
Надавати допомогу
Приймати рішення
Займатися спортом
Надавати допомогу
Ставити запитання

Натерти картоплю  
   на тертці
Тушковані овочі 
   в горщику
гриль

готування
між тим

   щось робити 
посковзнутися 
рухатися
до того часу 
кров
кровити  
кривавий 
ламатися/ламати 

натирати кремом 
вологий
рідкий
склянка
тримати
нарізати 
   на маленькі шматки 
лікарня

охолоджувати 
шити
відділення 
   швидкої допомоги/
   травмпункт 
пластир
мазь
очищати
укол/шов 
нещасний випадок 
пов’язка
накладати пов’язку 

з’єднувати
обпектися 
ошпаритися 
змінювати забирати 
геть

2D Comic   / Track 22

боліти

Kartoffeln reiben 

Gemüse im Topf dünsten 

grillen

Wendungen 2 / Track 24

Platz nehmen 
Hilfe leisten
(eine) Entscheidung treffen 
Sport treiben
zur Verfügung stellen
(eine) Frage stellen

neunundzwanzig
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3A Eine Woche in Brüssel – eine Woche 
im Herzen Europas / Track 29

bei/treten
e Bevö. lkerung
r Bü. rger, -
Europäische 

Kommission
Europäische 

Zentralbank
Europäischer 

державна мова 
вступати
населення
громадянин 
Єврокомісія

Європейський 
   центральний банк
Європейський 
   суд
Рада Європи

Gerichtshof
Europäischer Rat
Europäischer 

Rechnungshof
Європейська 
   рахункова палата

Europäisches Європейський 
   парламентParlament

r Frieden
e Gemeinschaft, -en
e Grü. ndung заснування
grü. nden засновувати
e Hy. mne, -n гімн
r Kommissar, -e комісар/

   комісаркаe Kommissarin, -nen
s Mi.tglied, -er член
r M.itgliedstaat, -
s Organ, -e
r Rat der EU
e Regierung, -en

орган
Рада Європи
уряд
кeрівник урядуr Regierungschef, -s

r Si.tz, -e місце
e Solidarität солідарність
so. rgen für (+ AKK)
r Verbu. nd, -e
verwa. lten

турбуватися про
спілка 
керувати

e Währung, -en валюта
співпрацяe Zusa. mmenarbeit

3B Ich möchte schnell ins Ausland, 
bevor ich mit dem Studium beginne. / 
Track 30

abenteuerlustig 
r Aufenthalt, -e 
s Auslandsamt, 

-ämter
bevor
bi.s
e Bewe. rbung, -en 

e Dauer
e Erfahrung, -en
erwe. rben
sich etw. leisten 

können
e Fähigkeit, -en
r Flyer, -
e Freiwilligen-

tätigkeit
r Gru. nd, Gründe
e Ko. sten (Pl.)
s Motivations-

schreiben, -
mutig
seitdem (seit) 
r/e Studierende, -n
s Ta. schengeld
r/e Teilnehmende,  

-n
e U. nterkunft
e Verpflegung

   харчуванням

3C Fährst du in den Ferien 
irgendwohin?/ Track 31

a. n/klicken клікнути, натиснути

e A. nzeigetafel, -n табло (прибуття/

aus/drucken
r Ausgang, 

Ausgänge
r Bahnsteig, -e
s Billett, -e
ein/tippen

r Fahrkarten-
automat, -en

r Fahrplan, -pläne
r Fahrschein, -e
e Gepä. ckauf-

bewahrung, -en
r Gepä. ckwagen, -
s Gleis, -e
r Lo. kführer, -
nach/schauen
nötig
e Pla. tzkarte, -n

e Reservierung, -en
e Rü. ckfahrkarte, -n
r Scha. ffner, -
r Scha. lter, -
s Schließfach, 

-fächer
r Si.tzplatz, -plätze місце для сидіння 
s So. nderangebot, -e 

e Verbi.ndung, -en з’єднання 
e Verspätung спізнення

3D Comic/ Track 32

ausgerechnet просто зараз
sich auf/regen засмучуватися
gü. ltig дійсний

Hast du schon im Internet nachgeschaut? 
Du bist wirklich ein Schatz!

Wendungen 1 / Track 33

neununddreißig

eine Entscheidung treffen
Vorteile/Nachteile bringen
Erfahrungen sammeln
Kompetenzen erwerben
sich anmelden für (+ AKK)
sich bewerben um (+ AKK) / für (+ AKK)
bitten um (+ AKK)
danken für (+ AKK)
denken an (+ AKK)
sich entscheiden für (+ AKK)
nachdenken über (+ AKK)
teilnehmen an (+ DAT)

Ти вже дивився/дивилася в інтернеті? 
Ти справжній скарб!

Приймати рішення
Мати переваги та недоліки 
Набиратися досвіду
Здобувати компетенції 
Реєструватися
Подавати документи, заяву для 
Просити про
Дякувати за
Думати про
Зважуватися на
Міркувати про
Брати участь у/в...

Wendungen 2 / Track 34

e A. mtssprache, -n

мир
спільнота

держава-член

   відправлення потягів) 
видрукувати
вихід

перон
квиток
вводити текст 
   на комп’ютері 
автомат для квитків 
   на проїзд
розклад руху
проїзний
камера схову

багажний візок 
колія
машиніст
перевірити 
необхідний
квиток із зазначанням 
   місця
резервування 
зворотній квиток 
контролер
вікно для продажу квитків 
шафка на замок

особлива пропозиція, 
   знижка

прагнення до пригод 
перебування 
міжнародний офіс/   
   відділ
перед тим як
до
подання документів, 
   заява
тривалість
досвід

придбати 
дозволяти собі

здібність
флаер, рекл. листівка 
волонтерська 
   діяльність 
причина
кошти 
мотиваційний
   лист
мужній
з того часу, як
той, хто навчається 
кишенькові гроші 
учасник/учасники

проживання 
забезпечення
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4A Sie hat sich entschieden, diese Chance
zu nutzen. / Track 45

s Abitur/e Matura 
/e Maturität

nu. tzen

іспит на отримання 
свідоцтва про повну 
освіту

e Ausbildung, -en освіта
e Berufsschule, -n училище, коледж
e Chance, -n шанс

технічний коледжe Fa. choberschule, -n
freiwillig добровільний
e Gru. ndschule, -n початкова школа
s Gymnasium, 

Gymnasien
e Ha. ndelsakademie, 

-n
r Ha. ndwerker, -
handwerklich 

geschickt
e Hochschule, -n
r Ki.ndergarten, 

-gärten
s Konservatorium, 

Konservatorien
künstlerisch  

begabt/talentiert
r Lehrbrief, -e /  

r Gese. llenbrief, -e

гімназія

академія торгівлі 

різноробочий
майстер на всі руки

e Möglichkeit, -en можливість
verpfli.chtend

e Schulpflicht

зобов’язаний,
   повинен 
обов’язок вчитися 

r Sekundarbereich середня освіта  
s Staatsexamen, - державний іспит
e Universität, -en
vierjährig
vor/haben

університет 
чотирирічний 
планувати

e Vorkenntnis, -se попередні знання
s Vorschuljahr, -e рік перед школою
e Vorstellung, -en представлення
zufällig випадковий

4B  Bei mir ist alles schon geplant,
oder?  / Track 46

r A. nwalt, Anwälte  
x e A. nwältin,  
-nen

e Aufnahme- 
prüfung, -en

e Band  
(= e Musi.kgruppe)

(s Abitur) bestehen

r Do. lmetscher, - x  
e Do. lmetscherin, 
-nen

s E. lternhaus, 
-häuser

s Familienunter- 
nehmen, -

etw. hinter sich 
haben

   перекладачка

батьківський
   будинок
родинне 
   підприємство
мати щось позаду

e Hu. ndeschule, -n
e Kanzlei, -en

школа для собак 
офіс, канцелярія 

r Lebenslauf, 
Lebensläufe

r Mü. llmann, 
-männer

сміттяр 

s Pra. ktikum, 
Praktika

(s Abitur) scha. ffen

e Sti.mme, -n голос
r Studienabschluss

übernehmen брати на себе
hüten охороняти, оберігати
s Zeugnis, -se табель, атестат

4C Ich bin zuverlässig und teamfähig ...  /
Track 47

aufgru. nd (+ GEN)
e Berufserfahrung, 

-en

з причини
робочий досвід

da. nk (+ DAT/GEN) завдяки
e EDV-Kenntnisse
e Fre. mdsprache, -n
r Führerschein, -e водійські права
gedu. ldig
hi.lfsbereit
konta. ktfreudig

терплячий 
готовий допомогти 
товариський, 
   дружній

le. rnbereit готовий вчитися
organisationsfähig

e Primarschule 
e Sekundarstufe 
so. rgfältig
s Spital (A, CH), 

Spitäler  
(= s Krankenhaus) 
teamfähig

початкова школа 
середня школа
турботливий
лікарня, 
   шпиталь

dreiundfünfzig

auf ein Gymnasium überwechseln
die Handwerker ausbilden
die Schafe hüten
eine Zeit lang in … leben
etwas Neues und Ungewöhnliches machen
studieren an (+ DAT)

перейти у гімназію
навчати ремісників
пасти овець 
якийсь час жити у/в...
робити щось нове та незвичне 
навчатися у...

Wendungen / Track 49

Tipp!
K překladu jednotlivých názvů škol a školních institucí je třeba podotknout, že vzhledem k rozdílnosti vzdělávacích 
systémů nepanuje obecná shoda, jak překládat jednotlivé názvy. Doslovný překlad nelze užívat. Autoři záměrně zvolili 
termíny, které nejvíce odrážejí realitu, setkat se ovšem můžete i s dalšími. 

використовувати

університет
дитячий садок

консерваторія

мистецький
обдарований/
   талановитий
свідоцтво 
   про завершення
   навчання

автобіографія

практика

успішно скласти іспит 
   на отримання    
   атестата

закінчення навчання

вміння роботи на ПК 
іноземна мова

має організаторські 
   здібності

той, хто вміє
   працювати 
   в команді

e Approbation

4D Comic / Track 48

tro. tz (+ GEN)
während (+ GEN)
wegen (+ GEN) 
zuverlässig

незважаючи на щось
під час
через щось/когось
надійний

ліцензія 

адвокат, 
правозахистник/
   адвокатка, 
   правозахистниця 
вступний іспит

музична група

складати іспит 
на отримання 
атестата 
про повну освіту 
перекладач/ 

se. lbstständig (sein) бути самостійним
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5A Was wird hier gefeiert? / Track 57

a. n/zünden
s Aussehen, -
auswendig
ba. steln
jmdn begleiten 
r Begleiter, -

jmdn bestrafen 

r Brauch, Bräuche
erschre. cken
r Erstklässler
e Feier, -n
feiern
s Fe. llkostüm, -e

звичай
лякати 
першокласник 
святкування 
святкувати
хутряний костюм

s Fe. st, -e
s Feuer, -
s Feuerwerk, -e
fü. rchterlich

s Gebä. ck
r Geist, -er
e Glo. cke, -n
e Ho. lzmaske, -n
e Ke. tte, -n
r Kra. mpuslauf, 

-läufe

свято
вогонь
феєрверк
страхітливий,   
   страшний
печиво

r Lä. rm
e Late. rne, -n

шум
ліхтар

lieb x böse

s Ma. rtinsgans- 
essen

r Ma. rtinszug,  
-züge

r Mo. nd, -e
e Nächstenliebe 

r Passa. nt, -en
r Schneemann, 

-männer
r Schulhof, -höfe
e Schulleitung, -en
e Schulsachen
e Schultüte, -n

e Spielsachen (Pl.) 
(= s Spielzeug, -e)

r Ste. rn, -e зірка
e Süßigkeit, -en солодощі
e Tüte, -n пакет, кульок
r U. mzug, Umzüge
verbre. nnen
vertreiben
e Wohltätigkeit

переїзд
спалити
виганяти
благодійна діяльність 

ziehen тягнути 

5B  Ich will in einen Sportverein gehen, 
um neue Leute kennenzulernen  / Track 58

r Ki.rchenchor, 
-chöre

e Kr.ankenkasse, -n
notwendig (= nötig)
e Sehnsucht nach  

(+ DAT)
e Si.cherheit
sich wohl/fühlen

s Badetuch, -tücher
kariert
e Kühlbox, -en

в клітинку 
холодильна шафа,
   морозильник

s Ku. scheltier, -e м’яка іграшка 
e Lederhose, -n
e Liege, -n
mä. nnlich
r Scho. tte, -n
e Scho. ttin, -nen
r Sti.ft, -e

шкіряні штани 
лежак, розкладачка
чоловічий
шотландець
шотландка

s Ta. schenmesser, -
r Wa. nderschuh,  

-e

ручка, олівець
кишеньковий ніж 
черевики для
   походу, прогулянок

weiblich
s Wohnmobil, -e

жіночий 
трейлер

etwas auswendig können
in einen Sportverein gehen
das Feuer anzünden
Jetzt bin ich dran!
Kontakte knüpfen
im Mittelpunkt stehen
die Prüfung ablegen
Sehnsucht nach  

der Familie haben

Wendungen 1 / Track 60

dreiundsechzig

sich gewöhnen an (+ AKK)
teilnehmen an (+ DAT)
Abschied nehmen von (+ DAT)
Bescheid wissen über (+ AKK)
ein Angebot machen
eine Arbeit leisten
einen Rat geben
einen Spaziergang machen
eine Entscheidung treffen
eine Frage stellen
ein Gespräch führen mit (+ DAT),  

über (+ AKK)

знати щось напам’ять 
ходити у спортивний клуб 
запалювати вогонь 
Зараз моя черга!
налагоджувати контакти 
перебувати в центрі уваги 
складати іспит
туга за родиною, 
   сім’єю

sich auf den Weg machen 
Sie brechen Brot in kleine  

Stücke.
Sie sind elegant gekleidet. 
am Strand
die Wintergeister vertreiben 
die Zuschauer erschrecken

Wendungen 2 / Track 61

запалювати 
вигляд 
напам’ять 
майструвати 
супроводжувати 
супровідна 
   особа

дух
дзвін
дерев’яна маска
ланцюг, ланцюжок
біг/хода  Крампусів 

когось 
   штрафувати

   конуса 
   з солодощами на 
   честь святкування 
   першого дня 
   у школі
іграшки

церковний хор

медична страховка 
необхідний
туга за чимось

безпека, впевненість 
почуватися добре

5C Das weiß doch jeder, ohne viel 
nachzudenken! Das sind Schweizer …, 
oder?  / Track 59

банний рушник

милий, 
добрий x злий 
гуска до свята 
   св. Мартіна хода  
   до свята 
   св. Мартіна 
місяць
любов 
   до ближнього 
перехожий 
сніговик

шкільне подвір’я 
керівник школи 
шкільні речі 
упаковка у вигляді  

Звикати до
Брати участь у
Прощатися з
Точно знати про
Робити пропозицію
працювати
радити, давати пораду
йти на прогулянку
приймати рішення
ставити запитання
вести розмову з/про

in Frage kommen 
in Verbindung bringen 
Interesse haben an (+ DAT) 
jmdm Hilfe leisten
jmdm eine Antwort geben 
Kritik üben 
Platz nehmen
Spaß haben
zu Ende bringen
zur Explosion kommen

збиратися в дорогу 
Розламувати хліб на дрібні 
шматки.
Ви елегантно одягнені. 
на пляжі
Виганяти духів зими
Лякати глядачів

брати до уваги
зв’язуватися
мати зацікавлення/інтерес до 
допомагати комусь 
відповідати комусь 
критикувати
сідати, займати місце 
отримувати задоволення 
закінчувати, завершувати 
вибухнути
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6A Je mehr Verpackungsmaterial ein Produkt
hat, desto schlechter ist es  
für die Umwelt. / Track 65

r A. bfall, Abfälle
s A. ltglas
s A. ltpapier
e Batterie, -n
r Be. cher, -
r Biomüll
e Ble. chdose, -n
r Büchertausch
r Container, -
e Einwegflasche, -n
entweder – oder
r E. ssensrest, -e
fä. rben
je – desto
r Ka. ffeesatz
r Karto. n, -s
r Kaugummi, -s
la. nden (+ in)
e Mehrwegflasche, -n

s Meta. ll, -e
r Mü. ll
e Mü. lltrennung
nicht nur –  

sondern auch

відходи
старе скло 
макулатура 
батарея
паперовий стаканчик 
біосміття
бляшанка 
книжковий обмін 
контейнер 
одноразова пляшка 
або…або
залишки їжі 
малювати
чим-тим
кавова гуща
картон
жуйка 
приземлятися 
багаторазова пляшка 
(яку можна повернути)  
метал
сміття
сортування сміття 
не лише, 
   але й

öffentliches 
Verkehrsmittel

s Verkehrsmittel, -
s Papiertaschen- 

tuch, -tücher
e Pa. ppe, -n
e Pfa. ndflasche, -n
e Pla. stiktüte, -n
r Re. stmüll
schü. tzen
e Serviette, -n
e So. nnen-/

Windenergie
sowohl – als auch
sparsam
e Sto. fftasche, -n
r Strom
r Teebeutel, -
e To. nne, -n
tre. nnen (= sortieren)
u. m/gehen mit (+ DAT) 

r U. mweltschutz охорона навколишнього
 середовища 

e U. mwelt навколишнє
   середовище
дружній 
   до навколишнього 
   середовища

екологічно свідомий

r U. mweltmuffel, - людина, яка 
не турбується 
про навколишнє 
середовище 

r U. mweltschützer, - захисник навколишнього 
   середовища 

e Verpa. ckung, -en
s Verpa. ckungs-

material, -ien

упаковка
пакувальний 
   матеріал

weder – noch ні – ні
we. rfen кинути
e Zigare. ttenkippe,

-n
недопалок

zwar – aber хоча – але 

6B  Die Leute haben Angst vor 
Naturkatastrophen. / Track 66

befahrbar
r Bra. nd, Brände
bre. msen
ein/stürzen
s Erdbeben, -
erreichen
erscheinen
e Gefahr, -en
s Getreide
he. rrschen
s Hochwasser, -
hu. ndertjährig
e Ke. tte, -n
e Kü. ste, -n
e Lawine, -n
s Nachbeben, -
e Nachricht, -en
e Naturkata- 

strophe, -n
r Ozean, -e
e Pi.ste, -n
riesig
e Ruhe

прохідний
пожежа
гальмувати 
руйнуватися 
землетрус
досягати
з’являтися 
небезпека
зерно
панувати
повінь, паводок 
столітній
ланцюг
узбережжя 
лавина
повторні поштовхи 
новина, звістка 
природна катастрофа

океан
схил
велетенський
тиша, спокій 

ruinieren
ru. tschen
e Schlagzeile, -n
r Scho. ck, -s 
e Si.chtbarkeit
sta. rk
r Stu. rm, Stürme
e Temperatur, -en
e Tro. ckenheit
r Tsunami, -s
verschieben
r Vulkan, -e
r Vulkanausbruch, 

-ausbrüche
wa. chsen
wa. rnen vor (+ DAT)
wehen
zerstören

руйнувати
ковзати, зсовуватися 
заголовок
шок
видимість
сильний
шторм
температура
посуха, сухість
цунамі
переносити, пересувати 
вулкан
виверження вулкана

рости
застерігати від чогось 
дути
руйнувати

6C Jeder kann helfen!   / Track 67

bewahren
s Blut
du. rch/geben
Erste Hilfe
r Euronotruf

e Feuerwehr
geschehen  

(= passieren)
gescho. ckt sein
hin/fallen
hoch/halten  

(das Bein)

зберігати
кров

e Kleidersammlung
loben
ne. nnen
r Notarzt, -ärzte
obwohl
e Po. lizei
re. nnen
r Re. ttungsdienst
r Re. ttungswagen, - машина швидкої

schreien
sto. ppen
u. m/werfen
verle. tzen (sich)
r/e Verle. tzte, -n
e Verle. tzung, -en

   допомоги 
кричати
зупиняти 
перекинути 
травмувати(ся) 
травмований/-на 
травма, ушкодження

die Ruhe bewahren зберігати спокій
zur Verfügung stehen бути у розпорядженні
Freude machen приносити радість
Eile mit Weile! Поспішай повільно! 
Hektik bringt nichts!
Wer hat dir Erste Hilfe 

geleistet? 

Метушня марна!
Хто надав першу 
   допомогу? 

Er ist am Kopf/am Knie 
verletzt.

Він травмував 
голову/коліно.

Wo geschah der  
     Unfall? 
Was ist passiert? Що трапилося? 

Wie viele Verletzte gibt 
es? 

Скільки є травмованих? 

Welche Verletzungen Які є ушкодження/
   травми?gibt es? 

Warten auf Rückfragen! 

Ich habe ihnen die 
Situation erklärt/ 
die Verletzungen  
beschrieben/
die Adresse 
durchgegeben.

Я пояснила вам   
   ситуацію/описала
   ушкодження, 
   травми/
   надала адресу 

Wendungen 1 / Track 68

dreiundsiebzig

Angst vor (+ DAT) Страх перед
achten auf (+ AKK) Зважати на
warnen vor (+ DAT)
sich beschweren über (+ AKK)

Wendungen 2 / Track 69

захищати
серветка
сонячна/

громадський 
   транспорт 
транспортний засіб 
паперовий носовичок

картон
заставна пляшка 
пластиковий пакет 
залишкові відходи 

   вітрова енергія
як… так і…
економний
сумка з тканини 
струм
чайний пакетик 
сміттярка сортувати, 
розділяти 
обходитися з 

u. mweltfreundlich

u. mweltbewusst

бути в шоці
падати
тримати 
   догори (ногу)

збір одягу на потреби 
хвалити
називати
лікар швидкої
хоча
поліція
мчати, бігти стрімголов 
служба порятунку

повідомляти 
перша допомога 
Європейська лінія 
першої допомоги 
пожежна служба 
траплятися

Де трапився нещасний 
   випадок? 

Чекаємо на зворотні 
   запитання!

Застерігати від 
Жалітися на щось




