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Урок 23 – Гмуркач с перка на акула  
 
Паула и Филип решават загатката около мнимата акула и отново разкриват 
една измама. Но причината за тази инсценировка все още не е ясна. 
Неочаквано те получават помощ от совата Ойлалия.  
 
В търсене на изчезналия сърфист Паула и Филип се натъкват на гмуркач и попадат 
на следа от акулата. Гмуркачът с перка от акула на гърба е хвърлил в паника и ужас 
Хамбург. Но защо го прави? Ойлалия, която междувременно се е появила в Хамбург, 
може да им помогне по-нататък. Тя също е открила нещо.  
  
С току-що направените си наблюдения Ойлалия въвежда минало свършено 
време. Особено внимание се обръща на образуването на причастие за минало 
свършено време. 
 
 
Манускрипт към урок 23 
 

Обявяване с встъпителна музика: 
Ще чуете Радио Д, езиковият радиокурс на радио 
„Дойче веле” по телевизионния сериал „Редакция Д”. 
Съвместна продукция на радио „Дойче веле” и Гьоте 
Институт. Авторка – Херад Меезе. 
 
Водещ 
Добре дошли на двайсет и третия ни урок от езиковия 
радиокурс Радио Д, драги слушателки и слушатели! 
Нашите двама репортери Паула и Филип все още са 
на пристанището в Хамбург, където, твърди се, една 
акула тероризира хората. Сигурно си спомняте, че 
двамата откриват край кея сърф, който изглежда така, 
сякаш го е ръфала акула. Сърфистът е изчезнал и 
Паула и Филип решават да го издирят. Загърбвайки 
тълпата в пристанището, те откриват школа за 
сърфисти и гмуркачи. Сега двамата се надяват да 
научат нещо повече за изчезналия сърфист.  
 

Paula 
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 
Philipp 
Willkommen ... 
 
Paula 
... bei Radio D. 
 
Philipp 
Radio D ... 
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Paula 
... die Reportage. 
 

Водещ 
Изслушайте първата сцена. Как реагира човекът в 
школата за сърфисти? И защо, според Вас, той 
реагира именно така? 
 

Szene 1: Surfschule an der Elbe 
 
Paula 
Ach ne, sieh mal, was steht denn da? 
 
Philipp 
Surfen und tauchen. 
 
Paula 
Vielleicht finden wir hier den Surfer. 
 
Philipp 
Hallo? Hallo, ist da jemand? 
 
Paula  
Guten Tag, wir suchen einen Surfer. 
 
Mann von der Surfschule 
Sehr originell.  
Wir verleihen Surfbretter, keine Surfer. 
Surfen müssen Sie schon selbst. 
 
Philipp 
Wir haben ein Surfbrett gesehen. Das hat ein Hai ka-
puttgebissen. 
 
Mann von der Surfschule 
Was haben Sie gesagt? 
Ein Hai? Hier in Hamburg? So ein Blödsinn. 
Das haben Sie wohl in der Hamburger Zeitung gelesen, 
oder?  
 
Ich muss arbeiten. Tschüs. 
 

Водещ 
Човекът от школата за сърфисти очевидно реагира 
доста раздразнено. Защо ли? Според мен той или 
крие нещо, и затова гледа да се отърве колкото може 
по-скоро от двамата репортери, или пък просто е 
раздразнен от факта, че Паула и Филип не са клиенти, 
които искат да вземат нещо под наем. Нали веднага, 
след като го поздравяват, Паула казва, че двамата с 
Филип търсят един сърфист. 
 

Paula  
Guten Tag, wir suchen einen Surfer. 
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Водещ 
Човекът подигравателно им обяснява, че при него под 
наем се дават сърфове, но не и сърфисти. 
 

Mann von der Surfschule 
Wir verleihen Surfbretter, keine Surfer. 

 
Bодещ 
Не знаем защо този човек се прави, че не разбира 
Паула. Все още не ни е ясна и крайно нелюбезната му 
забележка, че ако двамата искат да излязат на 
сърфинг, ще им се наложи да го направят сами.  
 

Mann von der Surfschule 
Surfen müssen Sie schon selbst. 

 
Водещ 
Без да се смущава особено, Филип прави още един 
опит да изкопчи някаква информация. Той споменава 
сърфа, който наскоро са видяли двамата с Паула. 
 

Philipp 
Wir haben ein Surfbrett gesehen.  
 

Водещ 
Филип добавя още, че този сърф е изглеждал като 
наръфан от акула. 
 

Philipp 
Wir haben ein Surfbrett gesehen. Das hat ein Hai ka-
puttgebissen. 

 
Водещ 
Филип явно се надява, че описанието му ще направи 
впечатление. Та нали човекът от школата може да 
познава този сърфист, който е изчезнал, а може би 
дори е претърпял някаква злополука? И тук обаче 
двамата удрят на камък. Човекът смята, че всичко 
това са глупости. 
 

Mann von der Surfschule 
Ein Hai? Hier in Hamburg? So ein Blödsinn. 
 

Водещ 
Той дори подозира откъде идват тези информации – 
от хамбургския вестник. 
 

Mann von der Surfschule 
Das haben Sie wohl in der Hamburger Zeitung gelesen, 
oder?  
 

Водещ 
Човекът заявява, че трябва да работи и рязко се 
сбогува. 
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Mann von der Surfschule 
Ich muss arbeiten. Tschüs. 
 

Водещ 
Със странното усещане, че нещо тук не е наред Филип 
и Паула напускат школата за сърфисти и гмуркачи и 
потънали в размисъл продължават пътя си край 
реката. След няколко метра обаче чуват шумно 
припляскване – така, сякаш някой изплува от водата. И 
наистина, от водата се показва един гмуркач.  
 

Philipp 
Radio D ... 
 
Paula 
... die Reportage. 

 
Водещ 
Чуйте сцената и се опитайте да направите някаква 
връзка между ГМУРКАЧА (на немски TAUCHER) и 
една ПЕРКА НА АКУЛА (на немски HAIFLOSSE). Ако 
успеете, вече ще бъдете на крачка от решението на 
загадката за акулата в хамбургското пристанище.  
 

Szene 2: Der Taucher 
 
Philipp 
Den will ich aus der Nähe sehen. 
 
Paula 
Wen? 
 
Philipp 
Den Taucher. Da ist ein Taucher. 
 
Paula 
Pst. Leise. Wir müssen leise sein. 
 
Philipp 
Paula, das glaub ich nicht. Nein, das glaub ich nicht. 
Der Taucher hat ... 
 
Paula 
Was denn? Ich sehe nichts. 
 
Philipp 
Der Taucher hat eine Hai ...,  eine Haiflosse. 
 
Paula 
Wie bitte? Ich verstehe nichts. Eine Haiflosse? 
 
Philipp 
Ja, der hat eine Haiflosse. 
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Водещ 
Такава била работата значи! Гмуркачът има перка на 
акула. Вие сигурно си представяте, че той е монтирал 
тази перка на гърба си, нали така? Прави сте! Навярно 
сте се досетили и друго: когато той плува под водата, 
отгоре се вижда само перката, а хората си мислят, че 
това е акула. Филип е твърдо решен да разкрие тази 
работа. За целта трябва да види по-отблизо гмуркача.  
 

Philipp 
Den will ich aus der Nähe sehen. 
 

Водещ 
Паула все още не знае кого има предвид Филип. На 
нейния въпрос той отговаря, че е видял един гмуркач. 
 

Paula 
Wen? 
 
Philipp 
Den Taucher. Da ist ein Taucher. 
 

Водещ 
За да се доближат до гмуркача, Паула и Филип се 
промъкват през един храсталак. Шумът от счупени 
клони може да ги издаде, така че Паула 
предупреждава да пазят тишина.  
 

Paula 
Pst. Leise. Wir müssen leise sein. 

Водещ 
Филип, който може да вижда по-добре, внезапно 
забелязва, че гмуркачът има перка на акула. 
 

Philipp 
Der Taucher hat eine Hai ..., eine Haiflosse. 
 

Водещ 
Филип повтаря последното изречение на висок глас. 
Гмуркачът го чува и побягва. Филип и Паула се 
втурват след него. За съжаление, Филип се препъва и 
вече не е сигурно, че ще успеят да настигнат гмуркача. 
Изведнъж отнякъде долита познат звук. Какво ли 
толкова е изненадало Филип и Паула? 
 

Szene 3: Eulalia fliegt ein 
 
Paula 
Hallo Eulalia – wie bist du denn hierher gekommen? 
 
Eulalia 
Geflogen natürlich. 
Ich bin von Berlin hierher geflogen.  
Und ich habe etwas sehr Interessantes gesehen. 
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Водещ 
Аха! Това е Ойлалия, говорещата кукумявка, появила 
се внезапно в Хамбург. Паула я пита как е успяла да 
дойде чак от Берлин. 
 

Paula 
Hallo Eulalia – wie bist du denn hierher gekommen? 

 
Водещ 
Ойлалия невъзмутимо отговаря, че е долетяла. 
 

Eulalia 
Geflogen natürlich. 
Ich bin von Berlin hierher geflogen.  

 
Водещ 
Как точно е успяла да прелети немалкото разстояние 
от Берлин до Хамбург – това си остава нейна тайна. 
Тайна остава и онова интересно нещо, което е 
видяла. 
 

Eulalia 
Und ich habe etwas sehr Interessantes gesehen. 
 

Водещ 
Да оставим Ойлалия да разкаже на Паула и Филип за 
интересното нещо, което е видяла, и да чуем какво 
интересно има да ни съобщи днес нашият господин 
професор. 
 

Paula 
Und nun kommt − unser Professor. 
 
Ayhan 
Radio D ... 
 
Paula 
... Gespräch über Sprache. 
 

Водещ 
Здравейте, господин професоре! Ойлалия е видяла 
нещо. Тя все още не ни казва какво, но ние поне 
знаем, че става дума за нещо, случило се назад във 
времето. 
 
Професор 
Точно така. Именно това е и моята днешна тема. 
Става дума за един от начините, по който в немския 
език може да се говори за нещо минало. Имам 
предвид така нареченото “минало свършено време”. 
Нали си спомняте, че историята започва с онзи сърф, 
който видяха Паула и Филип? Изслушайте сцената 
още веднъж и се опитайте да чуете ясно двата 
глагола. 
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Sprecher 
Wir haben ein Surfbrett gesehen. 
 

Водещ 
Аз чух глагола HABEN и глагола SEHEN. 
 
Професор 
Правилно. Най-напред чухте спомагателиня глагол 
HABEN. HABEN помага при образуването на формата 
за минало свършено време.  Вторият глагол, глаголът 
SEHEN, е във формата на причастие, което в немския 
език е необходимо за образуването на минало 
свършено време. Моля Ви, обърнете внимание на 
представката „ge-”.  
 

Sprecherin 
sehen – gesehen 
 
Sprecher 
Wir haben ein Surfbrett gesehen. 
 

Водещ 
С други думи, минало свършено време на немски се 
образува със спомагателния глагол HABEN и с 
причастието на втория глагол.  
 
Професор 
Да, но трябва да уточня още нещо. При повечето 
глаголи причастието има представка ge- и една 
наставка, която се добавя към корена на глагола. При 
неправилните глаголи тази наставка е –en, както в 
безличната форма на глагола. Чуйте два примера с 
глаголите SEHEN и LESEN. 
 

Philipp 
Wir haben ein Surfbrett gesehen.  
 
Mann von der Surfschule 
Das haben Sie wohl in der Hamburger Zeitung gelesen, 
oder?  
 

Водещ 
Причастието има и още една форма, нали така? 
 
Професор 
Да, при правилните глаголи окончанието след корена 
на глагола е –t, тоест причастието напомня за трето 
лице единствено число на глагола. 
 

Sprecherin 
sagen – gesagt 
 
Sprecher 
Was haben Sie gesagt? 
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Професор 
Глаголът HABEN се спряга, а причастието остава 
непроменено и винаги идва в края на изречението. 
 

Eulalia 
Und ich habe etwas sehr Interessantes gesehen. 
 

Водещ 
Ами Ойлалия? Тя какво прави? 
 
Професор 
За нея знаем, че тя се е движила – нали е изминала 
цялото разсотяние от Берлин до Хамбург. В немски 
език някои от глаголите, особено глаголите за 
движение, образуват минало свършено време със 
спомагателния глагол SEIN. Това важи, например, за 
глагола KOMMEN (на български ИДВАМ). 
 

Sprecherin 
kommen – gekommen 
 
Sprecher 
Sie ist von Berlin gekommen. 
 

Водещ 
Накрая искам да поставя на нашите слушатели една 
малка задача: коя е безличната форма на глагола, 
чието причастие ще чуете? 
 

Eulalia 
Geflogen natürlich. 
Ich bin von Berlin hierher geflogen.  

 
Професор 
Основната форма е FLIEGEN (на български ЛЕТЯ). 
Нещо, което аз, уви, не умея. 
 
Водещ 
Е, професоре, не е голяма беда. Благодаря Ви 
въпреки всичко. А Вие, драги слушатели, можете още 
веднъж да изслушате диалозите. 
 
Водещ 
А сега чуйте как Паула и Филип откриват един гмуркач. 
 

Wiederholung Szene 2 
 
Philipp 
Den will ich aus der Nähe sehen. 
 
Paula 
Wen? 
 
Philipp 
Den Taucher. Da ist ein Taucher. 



 
 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Radio D – Teil 1 
 
 

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

Seite 9 von 9 

 
Paula 
Pst. Leise. Wir müssen leise sein. 
 
Philipp 
Paula, das glaub ich nicht. Nein, das glaub ich nicht. 
Der Taucher hat ... 
 
Paula 
Was denn? Ich sehe nichts. 
 
Philipp 
Der Taucher hat eine Hai ...,  eine Haiflosse. 
 
Paula 
Wie bitte? Ich verstehe nichts. Eine Haiflosse? 
 
Philipp 
Ja, der hat eine Haiflosse. 

 
Водещ 
И накрая. Появява се Ойлалия. 
 

Wiederholung Szene 3 
 
Paula 
Hallo Eulalia – wie bist du denn hierher gekommen? 
 
Eulalia 
Geflogen natürlich. 
Ich bin von Berlin hierher geflogen.  
Und ich habe etwas sehr Interessantes gesehen. 
 

Водещ 
В следващия ни урок ще научите какво е интересното 
нещо, което е видяла Ойлалия. Ще проследите и 
усилията на Филип да се посближи с Паула. 
 

Paula 
Bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 

Чухте Радио Д. Радиокурс по немски език на Гьоте 
Институт и радио Дойче Веле. 

 
Ayhan 
Und tschüs. 
 
 

Herrad Meese 


