
 
 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Radio D – Teil 1 
 
 
 

 
Ihr Deutsch ist unser Auftrag! 
DW-WORLD.DE/radioD 
© Deutsche Welle 

Seite 1 von 6 
 

Лекција 01 – Посета на село 
 
Филип е младо момче, кое со својот автомобил тргнува на село. Посетата кај 
мајка му Хане треба да биде одмор за него, но набргу Филип ги запознава и 
непријатните страни на селската идила. 
 
„Недопрена природа, колку е убаво“, вели Филип, кој сака малку да се одмори кај 
мајка му на село. Но, покрај крави и мачки, на село има и други животни. На 
пријатното пиење кафе во градината бргу ќе му дојде крај. Здодевните инсекти му 
пречат на Филип и не му дозволуваат да ужива во толку посакуваниот мир. Згора на 
тоа, тој доживува и болно искуство.  
 
Овие сцени може да ги разберете и доколку знаете малку зборови. Звуците што се 
слушаат појаснуваат каде се наоѓа Филип. Слушателите ги учат различните форми 
на поздравување и збогување. 
 
 
Manuskript der Episode 01 

 
Го слушате радиоговорниот курс Радио - Д. Заеднички 
проект на Гете институтот и Радио Дојче Веле. 
Авторка е Херад Меезе. 
 
Водител 
Почитувани слушателки и слушатели како Ваш 
водител, најсрдечно Ве поздравувам во првата лекција 
на радиоговорниот курс Радио-Д. 
Ми рекоа дека денес сè уште не треба да Ви кажам 
каде ќе се одвиваат дејствата во овој курс и со кои 
ликови ќе се запознаете во нив. Зошто? Затоа што во 
денешната лекција прво сакаме да Ви покажеме дека 
можете многу да разберете и без да го познавате 
германскиот јазик. Како е тоа можно? Многу 
едноставно: обрнете внимание само на звуците и на 
сликите што се создаваат при слушањето во Вашата 
глава. Тие можеби ќе се претворат во една мала 
приказна, но предлагам да почнеме веднаш со првата 
сцена:  
 

  
Philipp 
Hallo. Haaallooo. 
 

Професор 
Полека! Полека! Премногу избрзавте. И јас би сакал да 
ги поздравам нашите слушателки и слушатели: 
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Добар ден на сите. Најнапред би сакал да Ви се 
претставам: ме викаат Професор затоа што..., затоа 
што ме интересира германскиот јазик и затоа што ќе се 
обидам да Ви помогнам полесно да го разберете. 
 
Водител 
Простете Професоре, навистина не сакав да Ве 
прескокнам. А Вие, драги слушатели, земете Ве молам 
еден лист хартија и нешто за пишување за да можете 
за секоја лекција да си правите прибелешки. 

 
Обидете се да разберете накај каде вози момчето во 
следната сцена. Можете ли да го слушнете неговото 
име? 

 
Szene 1: Auf dem Land 
 
Philipp 
Hallo. Haaallooo. 
Hallo, Mieze.  
 
Frau (Hanne) Frisch 
Hallo, Philipp. Tag, mein Junge. Willkommen. 
 
Philipp 
Tag, Hanne. 
 
Philipp 
Ach, schön hier. 
 

Водител 
Мислам дека ова не беше тешко. Сигурно можевте да 
разберете дека момчето оди на село – конечно, 
слушнавме крава што мука, мачка што мјаука и 
трактор што поминува по патот. Можеби исто така 
разбравте дека момчето се вика Филип и дека во 
селото го пречека една жена. 
Слушнете сега како продолжува дејството. Внимавајте 
повторно особено на звуците и запишете на Вашиот 
лист со каков пијалак го послужија Филип? 
 

Szene 2: Im Haus 
 
Frau Frisch 
Hallo, Philipp, Kaffee. 
 
Philipp 
Was ist? 
 
Frau Frisch 
Kaffee. Es gibt Kaffee. 
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Philipp 
Okay, danke. 
 
Hm, der Kaffee ist gut. 
 

Водител 
Филип откако допатува од град в село прво се 
истушира, а потоа Хане го послужи со кафе. За неа 
засега не знаеме ништо. Филип се чувствува прилично 
добро. Но, за жал, тоа не трае долго.  
Слушнете што се случува понатаму. 
Внимавајте повторно на звуците и на бојата на гласот 
на Филип. Како се менува неговото расположение? И 
зошто? Запишете неколку прибелешки. 
 

Szene 3: Im Garten 
 
Philipp 
Ah! Super! Einfach super hier. Ach ja. 
 
Natur, Natur pur. 
Ist das schön. 
 
Und die Kuh macht muh. 
 
muuuh, muuuh 
 
Na ja, der Traktor ... 
 
Hey! Schluss jetzt!  
 
Au. Aua. 
Mistbiene. 
 
Frau Frisch 
Alles okay? 
 
Philipp 
Nein. 
Mistbiene. 
 
Natur, Natur pur − na super! 
 

Водител 
Кутриот Филип! На почетокот сè беше убаво: 
Воодушевен од природата, шушкањето на листовите 
и брмчењето на пчелите; дури и звуците на кравите и 
тракторот го забавуваат. Но, за жал, на село живеат и 
многу муви кои знаат да бидат многу здодевни. Има и 
пчели, чиј убод, како што знаете, е многу болен. 
Откако една пчела го касна Филип, се промени 
неговото расположение. Се разбира, тој повеќе не е 
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воодушевен од природата – налутено се враќа во 
куќата и оди во својата соба. 
Но, за жал, и таму нема да најде мир. Зошто е тоа 
така, ќе дознаете во наредната лекција затоа што сега 
е на ред нашиот Професор.  
 
Професор 
Добредојдовте уште еднаш, почитувани слушателки и 
слушатели, во нашиот прв разговор за јазикот, или 
поточно кажано во разговор за неколку стратегии кои 
при слушањето го олеснуваат разбирањето на јазикот.  
Со Вас би сакале уште еднаш да разгледаме што 
помалку или повеќе потсвесно правите при слушањето 
на сцените. На почетокот на оваа лекција Ве 
замоливме да внимавате на звуците и на сликите што 
се создаваат при слушањето во Вашата глава. Да ја 
слушнеме уште еднаш првата сцена. 

 
Водител 
Простете Професоре, меѓутоа тука е многу јасно дека 
некој вози автомобил и пристигнува на село.  
 
Професор 
Потполно сте во право, но за жал тоа многу често го 
забораваме кога учиме нов јазик. Најчесто внимаваме 
на зборовите, особено на оние што не ги познаваме. 
Јас сакам да ги охрабрам нашите слушателки и 
слушатели, да внимаваат на она за што веќе можат да 
си претпостават што значи. А тоа се особено звуците.  
 
Водител 
В ред, разбирам. Значи звуците од сцената што 
предмалку ја слушнавте откриваат каде се одигрува 
таа. 

 
Професор 
Точно така. Меѓутоа, звуците Ви откриваат и многу 
други работи, на пример, што прави некој во 
моментов, какво дејство се одвива. 

 
Водител 
Добро, и тоа е јасно: некој се тушира. Но, колку што Ве 
познавам, може да се препознае уште некое друго 
дејство, нели? 
 
Професор 
Се разбира. Ако внимавате на тонот на гласот можете 
да откриете дека некоја личност е весела или 
нервозна. 
 
Водител 
Но, тоа во различни култури е исто така различно. 
Некои луѓе зборуваат многу гласно и возбудено... 
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Професор 
...да, и тогаш Германците мислат дека луѓето се 
караат, што воопшто не е точно. Кај нив се работи 
едноставно за една жива конверзација. Треба да ја 
визуализирате целата ситуација, контекстот во кој се 
одвива дејството, како во нареднава сцена. 
 

Philipp 
Ah! Super! Einfach super hier. Ach ja. 
 
Natur, Natur pur. 
Ist das schön. 
 
Hey! Schluss jetzt! 
 

Водител 
Јасно. Кога Филип оди на село за да се одмори 
нормално е дека му пречат мувите и затоа е лут.  
 
Професор 
Да, да. Таква претстава имаат градските луѓе за 
селската идила... 
 
Водител 
Меѓутоа ние сакавме да зборуваме за она што ни 
помага за да го разбереме јазикот. 
 
Професор 
Точно така. Звуците помагаат, тонот на гласот помага, 
но постојат и многу други техники што помагаат за 
разбирање на јазикот. Врз основа на сликите што за 
време на слушањето се создаваат во Вашата глава 
можете да си претставите една конкретна ситуација. 
Кога некој, како во првата сцена, пристигнува на село и 
притоа свири со автомобилот, нормално е да се 
очекува дека пристигнал на место каде сите го 
познаваат и го очекуваат. Тоа значи дека зборовите 
кои потоа следат се зборови на поздравување. 
 

Philipp  
Hallo. Haaallooo. 
Hallo, Mieze.  
 
Frau (Hanne) Frisch 
Hallo, Philipp. Tag, mein Junge. Willkommen. 
 
Philipp 
Tag, Hanne. 
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Водител 
Ние пак, за жал, сега мораме да се разделиме. 
Благодарам г-не Професоре. А Вие, почитувани 
слушатели, во наредната лекција ќе дознаете повеќе 
за Филип, кој одненадеж ќе замине, и се разбира ќе 
дознаете и други техники за подобро разбирање. 
До наредната емисија, дослушање. 

 
Herrad Meese 


