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Радио    

од Херад Мезе  
 

        
 

Во овој прирачник ќе најдете преводи на:  

• преглед за поединечните лекции; 

•  упатства за вежбите Ü 

• дополнителни информации на почетокот на некои дополненија, како на 
пример, текстови од поединечни сцени, решенија, граматика и листа со нови 
зборови 

•  граматичките објаснувања се означени со овој симбол 
 
 
 
Симболите на страните каде е понуден преглед на секоја од лекциите значат 
следново:  
 

 
Информација 

Овде ќе добиете информации за 
содржината на лекцијата и за 
културните и општествените 
вредности.  

 
Слушање 

 

Овде ќе добиете преглед на 
поединечни говорни сцени. Ќе 
можете да видите на кое CD 
може да ги најдете сцените. 

     

 
Разбирање на 
изразите 

Овде ќе добиете преглед за 
говорните намери и фрази што 
се користат во лекцијата.   

Препознавање 
структури 

Овде ќе научите да распознавате 
важни граматички структури. 

     

 
Запомнување 
на изразите 

Овде можете да го вежбате и да 
го збогатите речникот на 
зборови. Ќе најдете и избор на 
изрази коишто се важни за 
вашиот речник.  

 
Уште малку  
граматика? 

Овде ќе добиете упатства за 
структурите, коишто се 
појавуваат во лекцијата, а дури 
подоцна се објаснуваат.  

 

 
Проверка  

Овде можете да проверите што 
знаете или што треба уште да 
повторите.  

 

 
Предлози 
Совети  

Овде ќе добиете предлози за 
учење, резиме за некои изрази и 
граматички структури. 

Работен и аудио материјал на курсот за почетници  

Автор е Херад Мезе 

Преводи за првата серија: лекции  1 – 26   Mazedonisch 
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Стр. 5 ���� Преглед – Лекција 1                               
 

 Информација   
Стратегии за слушање  
• Внимавајте на звуците: Каде се 

одигрува сцената? Што прават 
личностите? 

• Внимавајте на тонот: Какво е 
расположението? 

• Визуелно претставете си ја 
ситуацијата 

• Внимавајте на контекстот 
 

 Слушање 
����1 2 Сцена 1: младиот човек (Филип) 

се вози со својот автомобил. 
����1 3 Сцена 2: Филип добива пијалак. 
����1 4  Сцена 3: Филип е во градината и 

се лути. 
� Текстовите за говорните сцени ќе ги 

најдете на стр. 134. 
 

 Разбирање на изразите  

• Начин на поздравување: Hallo. Tag. 
Willkommen.  

• Поставување дополнително 
прашање: Was ist? Alles okay? 

• Објаснување: Es gibt ... (Kaffee). Der 
Kaffee ist gut. 

• Изразување благодарност: Okay, 
danke  

• Изразување воодушевување: Schön 
hier. Ist das schön! Einfach super hier! 
Natur pur!  

• Изразување лутина: Schluss jetzt! 
Aufhören!  

 

 Запомнување на изразите  

• Предлози: 
Зборовите најлесно може да ги научите 
заедно со некои други зборови. 
Поединечните зборови учете ги во 
контекст. Направете си сопствена 
шема, како најдобро да ги запомните 
зборовите.  
 
ВЕЖБИ – ЛЕКЦИЈА 1  
Стр. 6 Ü 1 Слушнете ги трите сцени: 
Што се случува во првата лекција? 
Нумерирајте ги сликите согласно со 
текот на дејството. 
 

Стр. 6 Ü 2 Кој текст и` одговара на која 
слика? 
 
Стр. 7 Ü 3 Според смислата, што не 
одговара со другите поими? 
Одбележете ( х ).  
 
Стр. 7 Ü 4 Подредете ги зборовите.  
 
Стр. 7 Ü 5 Откријте ја смислата на 
зборовите. Напишете. 
 
Стр. 7 Ü 6 Одделете ги зборовите со 
цртички (|). Потоа напишете реченици. 
 
Стр. 7 Ü 7 Вметнете ги соодветните 
зборови. 
 
Стр. 8 Ü 8 Како најдобро ќе ги 
запомните зборовите? Подредете ги 
зборовите. 
 
Стр. 8 Ü 9 Од овие зборови формирајте 
реченици. Напишете. 
 
Стр. 9 ���� Преглед – Лекција 2 
 

 Информација  
Стратегии за слушање  
• Внимавајте на интернационалните 

изрази Moment, Kaffee, ...  
• Внимавајте на личните имиња: 

Hanne Frisch, Philipp, Paula  
• Внимавајте на имињата на 

градовите: Berlin  
• Внимавајте на видот на текстот, на 

пр. вести  
 

 Слушање 

����1 5 Сцена 1: Филип се лути поради 
бучавата и го вклучува радиото. 

����1 6  Сцена 2: Филип го бараат по 
телефон.  
����1 7  Сцена 3: Интернационални 

зборови. 
� Текстовите за говорните сцени ќе ги 

најдете на стр. 134. 
 

 Разбирање на изразите  

• Начин на поздравување: Guten Tag 
• Поставување дополнително 

прашање: Wer? Was? 
• Молба за трпеливост: Einen Moment 

bitte. Ich komme sofort.   



Herrad Meese Radio D Einleger Okt. 2004 

 3 

• Препознавање на некоја личност: 
Paula von Radio D  

• Извинување: Sorry. 

• Препознавање букви: алфабета  
 

 Запомнување на изразите 

• Предлог: Претставете си ја 
ситуацијата.  

 
ВЕЖБИ – ЛЕКЦИЈА 2 
 
Стр. 10, Ü 1 Слушнете ја првата сцена. 
Како реагира Филип? Одбележете ја 
точната реакција. 
 
Стр. 10, Ü 2 Слушнете ја втората сцена. 
Кој што вели? Одбележете ( х ).  
 
Стр. 10, Ü 3 Слушнете ги 
интернационалните зборови и сцените. 
1. Во колоната „германски“ одбележете 
го акцентот на зборот. 2. Во табелата 
внесете го и значењето на зборот на 
вашиот јазик. 3.Знаете ли други 
интернационални зборови во 
германскиот јазик? Кое значење го 
имаат тие?  
 
Стр. 11, Ü 4 Како се јавувате по 
телефон? 
 
Стр. 11, Ü 5 Како гласи спротивниот 

збор?  
 
Стр. 11, Ü 6 Што одговара со...? 
 
Стр. 11, Ü 7 Подвлечете ги буквите како 
во примерот. 
 
Стр. 12, Ü 8 Подредете ги зборовите 
кон буквите или кон гласовите со кои 
одговараат.  
 
Стр. 12, Ü 9 Одбележете ги 
интернационалните зборови. Потоа 
напишете ги зборовите.  
 
Стр. 12, Ü 10 Одгатнете ги зборовите и 
напишете ги. 
 
Стр. 12, Ü 11  Дополнете ги зборовите 
што недостасуваат. 
 
Стр. 13, Ü 12 Кој што вели? 
 
Стр. 14 ���� Преглед – Лекција 3  
 

 Информација  

Стратегии за слушање 
• Внимавајте на интернационалните 

зборови: Redakteurin, Professor 
• Секогаш прво внимавајте на 

звуците, за да ја откриете 
ситуацијата (на пр. темата „време“) 

 

 Слушање 
����1 8  Името на радио станицата 
����1 9 Тимот на Радио Д 
����1 10  Некои од лицата се 

претставуваат  
����1 11  Интернационални зборови 
����1 12  Вести: Време  
� Текстовите за говорните сцени ќе ги 

најдете на стр. 134. 
 

 Разбирање на изразите 

• Начин на претставување:  Ich heiße 
... . Ich bin ... . Mein Name ist ... . Ich 
arbeite bei ...  

• Начин на извинување: 
Entschuldigung. 

 

  Препознавање структури  
• Глаголи:  

Позицијата  во исказна реченица  � 
A 1, стр.163; C 4 1, стр. 171. 
Инфинитив: kommen, heißen, 
arbeiten � D 1 1, стр. 171. 
Конјугација на глаголот во 1. лице: 
ich komme, heiße, arbeite � D 1 2, 
стр. 171. 
Конјугација на глаголот sein во 1. и 3. 
лице � D 1 6, стр. 172. 

 

 Запомнување на изразите  

• Предлог: Секогаш внимавајте на 
звуците. Тогаш подобро ќе ја 
разберете ситуацијата и можете да 
го откриете значењето на 
зборовите.  

 
ВЕЖБИ – ЛЕКЦИЈА 3  
 
Стр. 15, Ü 1 Како се вика радио 
станицата? 
 
Стр. 15, Ü 2 Тимот на Радио Д. 
Слушнете ги сцените и подредете ги 
изјавите. Кој што вели? Забележете со 
A, B, C, D. 
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Стр. 15, Ü 3 Одбележете го точниот 
одговор.  
 
Стр. 16, Ü  4 Слушнете ги речениците. 
Подредете ги зборовите. Кој е точниот  
редослед на зборовите во реченицата?  
 
Стр. 16, Ü 5 Читајте гласно. Речениците 
поделете ги со црти (|). 
 
Стр. 16, Ü 6 Одбележете го точниот 
одговор. 1. Што не одговара според 
смислата? 2. Што е погрешно? 
 
Стр. 16, Ü 7 Кој збор одговара? 
Напишете ги соодветните зборови во 
празнините.  
 
Стр. 16, Ü 8 Одбележете го акцентот на 
зборот. 
 
Стр. 16, Ü 9 Слушнете ја сцената. Кои 
зборови ги разбирате? Зошто? 
 
Стр. 17, Ü 10 Реченица: Каде стои 
глаголот?  Дополнете ги изразите во 
одбележаниот дел.  
 
Стр. 17, Ü 11 Како гласи наставката на 
глаголот во 1. лице еднина? Дополнете 
ги изразите во одбележаниот дел. 
 
Стр. 17, Ü 12 sein: Напишете ги 
глаголските форми во табелата.  
 
Стр. 17, Ü 13 Напишете ги глаголите во 
точни глаголски форми.  
 
Стр. 18, Ü 14 Решете го крстозборот.  
 
Стр. 19 ���� Преглед – Лекција 4 
 

 Информација  
Стратегии за слушање  
• Внимавајте на интернационалните 

зборови: Kollege, Maschine, 
Espresso  

• Обратете внимание на времето на 
часовникот. 

 

 Слушање 

����1 13 Сцена 1: Во редакцијата на 
радио Д сите го чекаат Филип. 

����1 14 Сцена 2: Филип не може да се 
јави и да каже каде е; 
постојано му се вклучува само 
говорното поштенско сандаче 
на Паула.  

����1 15  Доцна вечерта некој ѕвони во 
редакцијата. Таму е само уште 
Јозефине. 

����1 16  Интернационални зборови.  
����1 17  Време. 
����1 18 Броеви. 
� Текстовите за говорните сцени ќе ги 

најдете на стр. 135. 
 

 Разбирање на изразите 

• Начин на поздравување: Guten Tag. 
Guten Abend. Hallo.  

• Начин за збогување: Schönen 
Tag/Abend noch. Tschüss. 

• Извинување: Tut mir Leid. 
Entschuldigung, es ist ja schon sehr 
spät.                

• Негодување: Ich weiß das (mal 
wieder) nicht. 

• Давање информации: Hier ist Philipp. 
Hier ist die Mailbox von ... . Ich bin 
noch in München. Der Kaffee ist fertig. 
Nein, der ist nicht da. Wann? Um elf 
Uhr.  

 

 Препознавање структури  

• Глаголи  
Конјугација на глаголот. Наставката  
на глаголот -en: во  инфинитив, во 1. 
лице множина (wir), во 3. лице 
множина (Филип и Паула) � D 1 2, 
стр. 171. 
Конјугација на глаголот sein: ich 

bin/das ist/ihr seid� D 1 6, стр. 172. 
Негација кај глаголите со nicht � D 1 
19, стр. 176,  C 1 5, стр. 169. 
 

 Запомнување на изразите   

• Броеви, време: Wann? � Um ein 
Uhr.  

 

 Проверка   
Направете си контрола:  
Што е она што добро го знаете? Што 
сакате уште да повторите или 
продлабочите? Што е она што не 
разбравте? 
 
ВЕЖБИ – ЛЕКЦИЈА 4   
 
Стр. 20, Ü 1 Слушнете ја првата сцена. 
Кој што вели? Одбележете ( х ). 
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Стр. 20, Ü 2  Слушнете ја втората 
сцена. Како гласи правилниот 
редослед? Нумерирајте. 
 
Стр. 20, Ü 3 Слушнете ја третата сцена. 
Како гласи правилниот редослед? 
Нумерирајте. 
 
Стр. 20, Ü 4 Слушнете четири сцени. 
Пронајдете ги интернационалните 
зборови во нив. Како гласат тие?  
 
Стр. 21, Ü 5 Поздравување и 
збогување. Во која колона што 
одговара? Напишете ги изразите во 
колони.                               
 
Стр. 21, Ü 6 Кога? Дополнете ги 
празнините. 
 
Стр. 21, Ü 7 Внесете ги зборовите. 
 
Стр. 21, Ü 8 Што одговара според 
смислата? Одбележете ( х ).           
 
Стр. 22, Ü 9 Подредете ги речениците 
во колоните Ja или Nein.  
 
Стр. 22, Ü 10 sein: Дополнете ги 
соодветните глаголски форми.  
 
Стр. 22, Ü 11 Како е означена 
наставката на глаголот? Дополнете ги 
изразите во одбележаните делови. 
 
Стр. 22, Ü 12 Подредете ги зборовите. 
Како гласи точниот редослед на 
зборовите во реченицата? 
 
Стр. 23, Ü 13  Слушнете ги броевите. 
Потоа прочитајте ги гласно броевите.  
 
Стр. 23, Ü 14 Кога? Напишете го 
времето прикажано на часовниците. 
 
Стр. 23, Проверка: Дополнете.  
 
Стр. 24 ���� Преглед – Лекција 5 
 

 Информација  
Кралот Лудвиг II (1854 – 1866), крал на 
Баварија, беше посебен: Беше 
уметнички мецена и градеше замоци 
како од соништата. Еден од нив е и 
замокот Нојшванштајн. За кралот 
Лудвиг и денеска се вели дека бил 
„крал од бајките“.  
 

 Слушање 
����1 19 Уште некој е во Радио Д. 
����1 20 Филип и Паула добија задача: 

наводно кралот Лудвиг сé уште 
живее.  

����1 21  Сцена 1: Филип пристигна во 
редакцијата на Радио Д.  

����1 22  Сцена 2: невообичаена средба 
во замокот Нојшванштајн.      

� Текстовите за говорните сцени ќе ги 
најдете на стр. 135. 

 

 Разбирање на изразите  

• Како да претставите некого: Das ist 
Ayhan.   

• Како да се распрашате за некого: 
Wer ist das?  

• Како да прашате за нешто: Was ist 
das?  

• Како да прашате каде е некој: Wo 
bist du?     

• Како да прашате за потеклото: Du 
kommst aus der Türkei?       

• Како да изразите вчудовидување: 
mysteriös – sehr mysteriös  

 

 Препознавање структури  

• Глаголи:  
Позиција на глаголот во прашална  
реченица којашто почнува со 
прашален збор W- � A 2, стр.163; C 
4 1, стр. 171. 
Конјугација на глаголот во 2. и 3. 
лице еднина: наставки на глаголот 
се -st, и -t: Kommst du? König Ludwig 

lebt.� D 1 2, стр. 171. 
• Конјугација на глаголот sein: du bist 

� D 1 6, стр. 172. 
• W- прашање, прашални зборови:   

wer? wo? was? wann? � D 6, 
стр.182. 

 

 Запомнување на изразите   

• Формирање зборови: 
Професии: именка   + in 
= за женски род: Redakteur    � 
Redakteurin 

 
ВЕЖБИ – ЛЕКЦИЈА 5   
 
Стр. 24, Ü 1 Што знаете за кралот 
Лудвиг? Прочитајте ги и информациите 
на стр. 24. 
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Стр. 25,  Ü 2  Слушнете ја сцената: 
Уште некој е во Радио Д. Како се вика 
тој? 
 
Стр. 26, Ü 3 Пaулa и Филип треба да 
спроведат истражување, какво? 
Слушнете ја задачата што им ја дава 
Компу. 
 
Стр. 26, Ü 4 Слушнете ја првата сцена. 
Што слушате? Одговорете со да или не. 
 
Стр. 26, Ü 5 Слушнете ја втората сцена. 
Кралот Лудвиг и ... ? Дополнете го 
зборот кој недостасува. 
 
Стр. 26, Ü  6 Кој одговор одговара на 
кое прашање? Поврзете ги со стрелки. 
 
Стр. 26, Ü 7 Кој тип на реченица / кој 
вид збор не одговара во редот? 
Прецртајте го. 
 
Стр. 27, Ü 8  Кој прашален збор 
одговара? Дополнете ги прашалните 
зборови. 
 
Стр. 27, Ü 9 W-прашање: Каде стои 
глаголот? Дополнете ја изјавата во 
одбележаниот дел. 
 
Стр. 27, Ü 10 Како гласи наставката на 
глаголот? Дополнете ги изјавите во 
одбележаниот дел. 
 
Сте. 27, Ü 11 Дополнете ги соодветните 
глаголските форми од sein или 
наставките на глаголот. 
 
Стр. 28, Ü 12 Формирање зборови. 
Дополнете ги зборовите коишто 
недостасуваат. 
 
Стр. 28, Ü 13 Како гласат зборовите 
коишто недостасуваат? Дополнете ги 
зборовите, потоа напишете ги буквите 
во квадратчињата. Како гласи 
решението? 
 
Стр. 29 ���� Преглед – ЛЕКЦИЈА 6  
 

 Информација   
За околностите на смртта на кралот 
Лудвиг II. (� 1866)  до денеска има 
различни мислења и шпекулации. 
 
Стратегија за слушање      
• Според звуците заклучете за што 

станува збор.   

 

 Слушање  
����1 23 Сцена 1: Филип и Паула се во 

замокот Нојшванштајн. 
����1 24 Сцена 2: Вака би можела да 

изгледа смртта на Кралот 
Лудвиг. 

����1 25  Сцена 3: Смртта на кралот 
Лудвиг би можела да се случи 
и вака. 

����1 26 Заменките du и Sie 
�1 27 Модални партикули denn и 

doch  
� Текстовите за говорните сцени ќе ги 

најдете на стр. 136. 
 

 Разбирање на изразите  

• Распрашување: Wer sind Sie? Was 
machen Sie denn? Wie bitte? Alles 
klar?  

• Распрашување за состојбата на 
некое лице: Wie geht es Ihnen?  

• Изразување чудење: Das ist doch .... 
• Глаголи коишто се поврзани со 

препозиции (warten auf ...)  
• Години 
 

 Препознавање структури 

• Глаголи:   
Конјугација на глаголот во 2. лице 
еднина  
Неформално обраќање со du: Was 
machst du?  
Формално обраќање со Sie: Was 
machen Sie?  
� D 1 2, стр. 171. 
Наставките на глаголот -est, и  -et  
при основа на глаголот којашто 
завршува на –t  
во 2. и 3. лице еднина: arbeiten: du 

arbeitest, er arbeitet � D 1 3, стр.172. 
Конјугација на глаголот sein: Wer sind 
Sie? � D 1 6, стр.172. 

• Модални партикули doch, denn � D 9 
1, стр.184. 

• Определен член (Nominativ) der �D 
2 1, стр.177. 

 

 Запомнување на изразите  
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• Датум: Wann? Am 13.6.1886. 

 
Број   
Датум  
 
1800 
eintausendachthundert 
achtzehnhundert 
 
2004 
zweitausendvier 
 
 
 
ВЕЖБИ – ЛЕКЦИЈА 6  
 
Стр. 30, Ü 1 Која слика одговара на која 

сцена? 
Слушнете и нумерирајте. 
 
Стр. 30, Ü 2 Што тврди човекот? 
Напишете ја реченица којашто ја 
изговара. 
 
Стр. 31, Ü 3 Како гласат речениците? 
Одгатнете ги зборовите и напишете ги. 
 
Стр. 31, Ü 4 Кои препозиции одат со кои 
глаголи? Напишете ги. 
 
Стр. 31, Ü 5 Von: Поврзете ја левата и 
десната колона со стрелки, врз основа 
на смислата на изразот. 
 
Стр. 31, Ü 6 Wann? Години.1. Како се 
изговараат годините на вашиот мајчин 
јазик?  2. Кралот Лудвиг почина во 1886 
година. Прочитајте го гласно датумот.  
 
Стр. 32, Ü 7 Кога ја слушате заменката 
Sie, а кога заменката du? Дополнете. 
 
Стр. 32, Ü 8 Дополнете ги точните 
глаголски форми. 
 
Стр. 32, Ü 9 Дали овде недостасува 
членот:          Да (+) или Не (-)? 
 
Стр. 33, Ü 10 Слушнете ги двете изјави. 
Напишете. Кога се употребува doch? 
Кога се употребува denn? 
 
Стр. 33, Ü 11 Пaртикули: doch или 
denn? Изговорете гласно. 
 
Стр. 33, Ü 12 Wann? Прочитајте го 
датумот на германски. 
 
S. 34 ���� Преглед – Лекција 7  

 

 Информација   
Sisi, подоцнежната царица на Австрија, 
беше долгогодишна пријателка и 
сродна душа на кралот Лудвиг. 
 
Стратегии за слушање  

• Преку звуците заклучете што сака 
личноста да направи. 

• Преку интарнационалните зборови 
заклучете што личноста сака, љуби.  

 

 Слушање  
����1 28 Сцена 1: Кралот Лудвиг се 

вози со санка.    
����1 29 Сцена 2: Танцување со 

обожаваната Сиси / Sisi. 
����1 30  Сцена 3: Посебна конструкција 

на маса. 
����1 31 Најава за Компу. 
����1 32 Императивна / заповедна 

реченица.  
�  Текстовите за говорните сцени ќе ги 

најдете на стр.136. 
 

 Разбирање на изразите  
• Негирање: Das stimmt nicht. 
• Одобрување: Ja, gern. 
• Барање / Покана од / за некого: 

Kommen Sie. Schauen Sie mal. 
Tanzen wir. Los geht’s  

• Изразување љубов: Ich liebe ... (die 
Natur/die Musik von ...) 

• Распрашување: Wie geht das? 
Woher kommt ..? 
– aus ... (aus Berlin, aus der Türkei) 
 – von ... (Personen: von Philipp, 
Richtung: von unten)  

 

 Препознавање структури  

• Лична заменка во 3. лице еднина: er  
(der Tisch / Philipp) � D 3 2, стр.180. 

• Заповедна реченица:  
1. лице множина (Tanzen wir.)  
2. лице еднина и множина, 
обраќање со почит (Kommen Sie.) � 
A 4, стр.164, D 1 5, стр.172. 
Позиција на глаголот во заповедна 
реченица �C 3, стр.170. 

• Определен член (Nominativ): der, die 

� D 2 1, стр.177. 
 

 Запомнување на изразите   
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• Совет: Именките секогаш учете ги 
заедно со членот . 

• Додатоци за време: jetzt, gleich, 
später. 

 
ВЕЖБИ – ЛЕКЦИЈА 7  
 
Стр. 35, Ü 1 Кој збор одговара на која 
слика? 
 
Стр. 35, Ü 2 1. Слушнете ги сцените 1, 
2, и 3. Кои фотографии одговараат на 
кои сцени? 2. Кои реченици се 
изговараат во сцените 1, 2 и 3? 
Одбележете ( х ).  
 
Стр. 36, Ü 3 Слушнете: Што вели 
Компу? Одбележете го одговорот. 
 
Стр. 36, Ü 4 Од каде: von или aus?  
Допишете ги зборовите и изговорете ги 
речениците гласно. 
 
Стр. 36, Ü 5 Напишете ги глаголите во 
соодветните полиња. 
 
Стр. 36, Ü 6 Одберете некои  глаголи од 
вежба 5 и формулирајте исказни 
реченици или прашања. 
 
Стр. 37, Ü 7 На што се однесува er? 
Одбележете ( х ). 
 
Стр. 37, Ü 8 Каде одговара заменката 
er? Прочитајте ги речениците гласно. 
 
Стр. 37, Ü 9 Слушнете. На кое место 
стои глаголот во заповедна реченица? 
 
Стр. 37, Ü 10 Подредете ги зборовите и 
формулирајте заповедни реченици. 
Изговорете ги гласно. 
 
Стр. 38, Ü 11 Пронајдете ги именките со 
член и напишете ги во вистинската 
колона. 
 
Стр. 38, Ü 12 Подредете ги временските 
податоци хронолошки. 
 
Стр. 39 ���� Преглед – Лекција 8 
 

 Информација   
Паула и Филип сé уште се наоѓаат во 
замокот Нојшванштајн и зборуваат со 
човек кој тврди дека е кралот Лудвиг. 
Но тогаш Паула се сети... 
 
Стратегии за слушање  

• Преку интернационалните зборови 
заклучете што е она што некој го 
сака / љуби и што се рекламира. 

• Внимавајте на зборовите што 
спаѓаат во една зборовна целина. 

 

 Слушање 

����1 33 Сцена 1: Филип и Паула сé 
уште се во замокот.      

����1 34 Сцена 2: Паула на радио 
слуша рекламен спот. 

����1 35  Сцена 3: Паула се лути на 
себеси.  

����1 36  Сврзник  aber 
����1 37  Член    
� Текстовите за говорните сцени ќе ги 

најдете на стр.136. 
 

 Разбирање на изразите 

• Нешто да се тврди: König Ludwig ist 
tot.  

• Да се тврди спротивното: Aber ich 
lebe. 

• Распрашување: Sie sind .. (König 
Ludwig)? Hallo, ist da jemand? 

• Изразување на она што се случило 
во минатото: Wie war es ... (in 
Neuschwanstein)?  

• Изразување наклонетост кон нешто: 
Ich liebe ... (die Musik/die Natur).  

• Изразување интерес: Das ist ja 
interessant. 

• Зборување за себе самиот: Ich bin ja 
... (blöd).  

 

 Препознавање структури 

• Определен член (Номинатив): das 

� D 2 1, стр. 177. 
• Определен член (Акузатив): den, 

die, das � D 2 2, стр. 177. 
• Глаголи по коишто доаѓа акузатив, 

на пр. lieben, sehen, kennen � B 6, 
стр. 167. 

• Глаголи: Лични заменки и наставка 
на глаголот– Преглед �D 1 2, 
стр.171. 

• Заменка: jemand � D 3 4, стр.181. 
 

 Запомнување на изразите   

• Месеци  
• Совет: Учете ги зборовите заедно 

со оние кои имаат спротивно 
значење: klar sein  ↔↔↔↔ mysteriös sein 
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Запомнете ги зборовите кои се 
поврзани: Schauspieler – spielen 

 
ВЕЖБИ – ЛЕКЦИЈА 8  
 
Стр. 40, Ü 1 Слушнете ја првата сцена: 
Го кажува ли човекот следново? 
Одговорете со ja или nein. 
 
Стр. 40, Ü 2 Слушнете ја втората сцена. 
Забележете кои реченици ги изговара 
Паула, кои Ајхан, а кои се изговорени во 
рекламниот спот. 
 
Стр. 40, Ü 3 Слушнете ја третата сцена. 
Што вели Паула? Одбележете ( х ). 
 
Стр. 40, Ü 4 Според содржината, што ги 
поврзува трите сцени? Напишете ги 
зборовите во речениците. 
 
S. 41, Ü 5 Која глаголска форма 
изразува минато дејство? Напишете ја 
во кругот. 
 
S. 41, Ü 6 Слушнете и забележете го 
зборот со којшто се изразува спротивно 
значење. Потоа изговорете ги гласно 
речениците дополнети со тој збор. 
 
S. 41, Ü 7 Кои се зборовите со 
спротивно значење? Поврзете ги со 
стрелка. 
 
S. 41, Ü 8 Кои зборови одговараат едни 
на други? Впишете ги во табелата. 
 
S. 42, Ü 9 Напишете го во табелата 
членот за среден род. 
 
S. 42, Ü 10 Слушнете ги двете 
реченици. Дополнете го членот и 
споредете ги. 
 
S. 42, Ü 11 Das, die или den? Направете 
реченици. 
 
S. 43, Ü 12 Како вие најдобро да ги 
запомнете новите зборови? 
Одбележете ( х ). 
 
S. 43, Ü 13 Подредете ги месеците 
хронолошки. 
 
Стр. 44 ���� Преглед – Лекција 9 
 

 Информација  
Паула е во Берлин, а Филип и` 
недостасува. Тој е во Минхен каде во 

весник открива дека во замокот 
Нојшванштајн се изведува мјузикл за 
кралот Лудвиг. Заедно со други туристи 
Филип отпатува во замкот. 
 
Стратегии за слушање 
• Слушајќи обидете се да 

препознаете расположенија во 
одредени ситуации. 

• Разликувајте ги новите информации 
од веќе познатите информации.  

• Препознајте го германскиот меѓу 
повеќето јазици. 

 

 Слушање 

����1 38 Сцена 1: Паула попусто се 
обидува да му се јави на 
Филип. 

����1 39 Сцена 2: Филип е во кафуле во 
Минхен.  

����1 40  Сцена 3: Компу знае дека 
Филип се наоѓа во сообраќаен 
метеж. 

����1 41  Туристи во автобус. 
����1 42  Филип ги интервјуира 

туристите.  
����1 43     der nichts – Rap. 
� Текстовите за говорните сцени ќе ги 

најдете на стр. 137. 
 

 Разбирање на изразите  

• Изразување мислење: Bin ich blöd! 
Das ist ja interessant ...  

• Испитување: Was machst du? Wo 
bist du? Wo ist eigentlich ...? Gibt es 
hier ...?  

• Неразбирање: Ich verstehe 
(überhaupt) nichts.   

 

 Препознавање структури  

• Негација: nichts � D 3 4, стр.181 

• На глаголите им се потребни 
дополнувања ( субјект, објекти )  � B 
2, стр. 166. 

• Дополнувања во номинатив: Er heißt 
Philipp. Er ist Redakteur. � B 5, 
стр.166. 

• Дополнувања во акузатив: Er versteht 
den Mann. � B 6, стр.167. 

 

 Запомнување на изразите   
• Поврзување на именка и глагол: eine 

Tour machen 
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ВЕЖБИ – ЛЕКЦИЈА 9  
 
Стр. 45, Ü 1 Слушнете три сцени. Која 
реченица ја слушате во која сцена? 
Напишете го одговорот.   
 
Стр. 45, Ü 2 Што се случи во 9-тата 
лекција? Напишете ги соодветните 
зборови коишто одговараат на сликите. 
 
Стр. 45, Ü3 Туристи во автобус. Кои 
јазици ги слушате? Одбележете ( х ). 
 
Стр. 45, Ü 4 Слушате англиски и 
француски. Како гласат истите зборови 
на германски? 
 
Стр. 46, Ü 5 Кои делови одговараат 
еден на друг според смислата? 
Поврзете ги со стрелки.  
 
Стр. 46, Ü 6 Кои информации се точни? 
Одбележите ( х ). 
 
Стр. 46, Ü 7 Решете го крстозборот. 
 
Стр. 46, Ü 8 Направете реченици и 
изговорете ги гласно. 
 
Стр. 47, Ü 9 Што е погрешно? Напишете 
ја точно реченицата.         
 
Стр. 47, Ü 10 Слушнете го „nichts-RAP“. 
Додека слушате изговорете го и вие 
текстот гласно. 
 
Стр. 47, Ü 11 Кои дополнувања 
одговараат? Напишете ги коректно. 
 
Стр. 47, Ü 12 Кои реченици можете да 
ги направите од овие составни делови? 
 
Стр. 47, Ü 13  Со кои дополнувања 
можете да ја замените именката den 
Mann? Одбележете ги соодветните 
дополнувања. 
 
Стр. 48, Ü 14 Формулирајте прашања и 
одговорете ги. Изговарајте гласно.         
 
Стр. 48, Ü 15 Што одговара едно со 
друго? Напишете. Потоа формулирајте 
прашања. 
 
Стр. 48, Ü 16 Што одговара едно со 
друго? Одбележете ( х ). 
 
Стр. 49 ���� Преглед – Лекција 10 
 

 Информација  
Во ресторанот, што му припаѓа на 
театарот за мјузикли, Филип среќава 
човек чиј глас му е многу познат... 
А во редакцијата на Радио Д се 
појавува неочекуван гостин – утка. Таа 
беше во замокот Нојшванштајн и таму 
правеше таинствени забелешки за 
кралот Лудвиг. Потоа незабележано 
сигурно одлетала со Паула во 
редакцијата на Радио Д.  
 
Стратегии за слушање 
• Со помош на интернационален збор 

заклучете на што се однесува 
молбата. 

• Обидете се де дознаете кој како 
реагираше на невообичаената 
случка.  

 

 Слушање 
����1 44 Сцена 1: Филип оди на 

мјузиклот и среќава човек... 
����1 45 Сцена 2: Утката добива име.  
����1 46  Сцена 3: Јозефине е 

изненадена  
� Текстовите за говорните сцени ќе ги 

најдете на стр. 137 
 

 Разбирање на изразите  
• Распрашување: Bekomme ich ein 

Interview? Wer ist das denn? Was 
macht die Eule hier? Du verstehst 
alles?  

• Негирање: Das weiß ich nicht. Das 
glaube ich nicht.    

• Заземање став: Das  ... (Musical) ist 
wirklich ... (wunderbar).  

 

 Препознавање структури  

• Негација на глаголот: nicht  � D 1 
19, стр.176. 

• Позицијата на nicht  во реченицата 
� C 1 5, стр.169. 

 

 Запомнување на изразите        
• Прашални зборови: wer? was? wen? 

wie? wo? wohin? woher? wann? 

• Совет: Преку прашалните зборови  
можете да ги определите деловите 
на реченицата, на пример со wer? 
кој? –  се утврдува субјектот.  
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ВЕЖБИ – ЛЕКЦИЈА 10  
 
Стр. 50, Ü 1 Слушнете ја сцена 1. Кој 
што вели? Одбележете ( х ). 
 
Стр. 50, Ü 2 Слушнете ја сцена 2. 
Дополнете ги зборовите што 
недостасуваат. 
 
Стр. 50, Ü 3 Слушнете ја сцена 3. Како 
гласи точниот редослед на изразите? 
Нумерирајте. Потоа напишете го 
дијалогот одново. 
 
Стр. 51, Ü 4 Што одговара едно со 
друго? Напишете a, b, c, d или e. 
 
Стр. 51, Ü 5 1. Дополнете ги 
соодветните зборови. Напишете. 2. Во 
реченицата  недостасуваат зборови, 
кои? на кое место? Напишете ги целите 
реченици. 
 
Стр. 51, Ü 6 1. Формирајте зборови: 
Како гласат шесте збора? Напишете ги. 
2. Прво смислите некои зборови, а 
потоа разделете ги зборовите на 
слогови. 
 
Стр. 52, Ü 7 Откријте го значењето на 
зборот, а потоа изговорете ги 
речениците гласно. 
 
Стр. 52, Ü 8 На кое место во 
реченицата стои nicht? Дополнете го 
правилото.  
 
Стр. 52, Ü 9 Изговорете ги речениците 
со nicht. 
 
Стр. 52, Ü 10 Подредете ги зборовите. 
Како гласи точниот редослед? 
Напишете ги речениците. 
 
Стр. 52, Ü 11 Поставете прашање за да 
го определите субјектот во реченица 1 и 
4 во вежба Ü 10. 
 
Стр. 53, Ü 12 Дополнете ги прашалните 
зборови. 
 
Стр. 53, Ü 13 Поставете прашање за 
одбележаните дополнувања. 
Изговорете ги гласно. 
 
Стр. 53, Ü 14 Одговорете ги 
прашањата. 
 
Стр. 54 ���� Преглед – Лекција 11  
 

 Информација 
Компу го истражува значењето на 
името Ојлалија. Колегата од шпанската 
редакција на радиото знае за Сaнта 
Ојлалија, Светица и маченица.  
 
Стратегија за слушање  
• Значењето на името обидете се да 

го дознаете од контекстот или преку 
интернационалните зборови.  

 

 Слушање 
����1 47 Сцена 1: Јозефине и` се 

приближува на Ојлалија.  

����1 48 Сцена 2: Компу го истражува 
значењето на името Ојлалија.      

����1 49  Сцена 3: Колегата од 
шпанската редакција на 
радиото исто така познава 
една Ојлалија. 

����1 50  Акценти во реченицата.  
� Текстовите за говорните сцени ќе ги 

најдете на стр.138. 
 

 Разбирање на изразите  
• Распрашување: Was machst du da? 

Woher kommt dein Name? Woher 
weißt du das? Stimmt das? Bist du 
wirklich eine Eule?  

• Изразување мислење: Das klingt 
sehr schön. Das weißt du doch. Aber 
ich weiß nicht alles.  

• alles или nichts? 
• Земја  – луѓе – јазик (Deutschland – 

Deutsche – Deutsch) 
 

 Препознавање структури  

• Прашални реченици 
со прашални заменки: Was machst 
du?  
� A 2, стр.163. 
без прашални заменки: Stimmt das?  
� A 3, стр.164. 

• Прашални реченици и позицијата на 
глаголот           
�C 4 1 + 2, стр.171. 

• Присвоен член: dein, deine � D 2 9, 
стр.179. 

 

 Запомнување на изразите  

• Формирање зборови: 
Придавки – препознавање и 
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подредување на суфиксите  
griechisch, ruhig, endlich, amüsant 

 
ВЕЖБИ – ЛЕКЦИЈА 11  
 
Стр. 55, Ü 1 Слушнете ја сцена 1. 
Дополнете ги соодветните зборови. 
  
Стр. 55, Ü 2 Слушнете ја сцена 2. Што 
значи Ојлалија? Одбележете го точниот 
одговор. 
 
Стр. 55, Ü 3 Слушнете ја сцена 3. Што 
вели Карлос? Одбележете ( х ). 
 
Стр. 55, Ü 4 Слушнете. Одбележете ги 
зборовите на кои е ставен главен 
акцент. 
 
Стр. 55, Ü 5 Што слушнавте? Поврзете 
ги точните комбинации со стрелки. 
 
Стр. 56, Ü 6 Впишете ги соодветните 
прашални зборови. Мислете на 
одговорите. 
 
Стр. 56, Ü 7 1. Впишете alles – nichts во 
скалата. 2. Што одговара: alles или 
nichts? 
 
Стр. 56, Ü 8 1. Дополнете. 2. Го знаете 
ли германскиот назив за Вашата земја, 
...? Напишете го. 
 
Стр. 57, Ü 9 Подредете ги зборовите во 
вистинскиот редослед. Што стои на 
позицијата �, што на позицијата �? 
Напишете ги зборовите во табела. 
 
Стр. 57, Ü 10 1. Напишете ги 
правилните глаголски форми. 2. Како 
можете да одговорите? 
 
Стр. 57, Ü 11 Споредете ги прашањата. 
Дополнете го правилото. 
 
Стр. 57, Ü 12 Формулирајте прашања. 
Изговорете ги гласно. 
 
Стр. 58, Ü 13 Придружите кон името 
Ојлалија пет збора. 
 
Стр. 58, Ü 14 Дополнете ги зборовите 
коишто недостасуваат. 
 
Стр. 58, Ü 15 Формирајте зборови. 1. 
Кои суфикси одговараат на кои 
придавки? 2. Напишете ги соодветните 
наставки за придавките. 
 

ВЕЖБИ – ЛЕКЦИЈА 12  
 
Стр. 59, Ü 1 Пронајдете ги 
интернационалните зборови. Потоа 
напишете ги соодветните зборови во 
речениците. 
 
Стр. 59, Ü 2 Што одговара според 
смислата? Напишете. 
 
Стр. 59, Ü 3 Кој одговор е соодветен? 
Одбележете ( х ). 
 
Стр. 60, Ü 4 du или Sie? Формулирајте  
прашања. 
 
Стр. 60, Ü 5 Што уште можете да 
кажете? Напишете. 
 
Стр. 60, Ü 6 Претставете се. 
 
Стр. 60, Ü 7 Изговорете ги броевите 
гласно. 
 
Стр. 61, Ü 8 Дополнете ги буквите кои 
недостасуваат. Изговорете ги 
зборовите гласно. 
 
Стр. 61, Ü 9 Кои модални честици 
одговараат според смислата? 
Одбележете ( х ). 
 
Стр. 61, Ü 10 Градење зборови: 
Направете ја формата за женски род. 
Напишете. 
 
Стр. 61, Ü 11 Формирање зборови: Кои 
суфикси одговараат? Напишете. 
 
Стр. 61, Ü 12 Кои типови реченици се 
овие? Напишете: A  за исказна 
реченица, I  за заповедна реченица, W 
за W-прашање, J/N за Да /Не -
прашање. 
 
Стр. 62, Ü 13 Напишете ги речениците 
во табелата. (E = дополнување) 
 
Стр. 62, Ü 14 Одредете ги зборовите: 
Како гласи точниот редослед? 
Напишете. 
 
Стр. 62, Ü 15 Формулирајте реченици 
со точната глаголска форма. 
Изговорете ги речениците гласно. 
 
Стр. 63 ���� Преглед – Лекција 13 
 

 Информација  
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Паула и Филип имаат нова задача. Тие 
отпатуваа во Шварцвалд. Таму се 
одвива карневал. На улицата има многу 
луѓе, многу мажи носат маска на 
вештерка. Вештерки го обиколуваат 
автомобилот на Филип и Паула. 
 
 
Kaрневал: 
Последните три дена од карневалот во 
некои делови на Германија се слават 
многу интензивно – со поворките за 
Розенмонтаг. Во Шварцвалд (на пр. во 
Генгенбах) мажите се преоблекуваат во 
вештерки. 
 
Стратегии за слушање 
• Заклучете какви се реакциите на 

расположението преку интонацијата 
и интернационалните зборови.  

• Слушнете дел од сложенката.  
 

 Слушање 

����1 51 Сцена 1: Карневал - Филип 
носи маска на вештерка. 

����1 52 Компу доделува задача.    
����1 53  Сцена 2: Филип и Паула се во 

карневалскиот метеж.  
� Текстовите за говорните сцени ќе ги 

најдете на стр.138 
 

 Разбирање на изразите  

• Распрашување: Was ist denn mit dir 
los?   

• Реакција на распрашувањето: Heute 
ist doch ... (Rosenmontag)  

 
• Денови во неделата: Montag, ... 
• Расчленување на сложенките: die 

Telefonnummer � das Telefon + die 

Nummer 
 

 Препознавање структури  

• Дополнувања или податоци за 
позицијата ���� во реченицата: Heute 

bin ich eine Hexe.� C 1  2 + 4 , 
стр.168 

• Множина кај именките со -s или -n: 
das Auto, die Autos; die Hexe, die 

Hexen � D 2 7, стр.178. 
 

 Запомнување на изразите  

• Правилно пишување на сложени 
зборови и реченици. 

 
ВЕЖБИ – ЛЕКЦИЈА 13  
 
Стр. 64, Ü 1 На што ве асоцира зборот 
„карневал“? Напишете забелешки на 
германски и на вашиот мајчин јазик. 
 
Стр. 64, Ü 2 Гледајте ја картата и 
прочитајте ги информациите. 
 
Стр. 65, Ü 3 Слушнете ја сцена 1. Што 
вели Филип? Одбележете го точниот 
одговор. 
  
Стр. 65, Ü 4 Слушнете што вели Компу? 
Одбележете го точниот одговор. 
 
Стр. 65, Ü 5 Слушнете ја сцена 2. Каде 
се Филип и Паула? Кој е уште таму? 
 
Стр. 65, Ü 6 Што се случува во лекција 
13. Кој е точниот редослед на 
речениците? Нумерирајте. 
 
Стр. 65, Ü 7 Споредете: Што значи Mo, 
Di ...? Напишете. 
 
Стр. 66, Ü 8 Кога и што прави Филип? 
Формулирајте реченици. Изговорете ги 
гласно.  
 
Стр. 66, Ü 9 Зборовите во рамката се 
состојат од две именки. Напишете ги 
двете именки. 
 
Стр. 67, Ü 10 Што се случува овде со 
субјектот во реченицата? Дополнете го 
правилото. 
 
Стр. 67, Ü 11 Преформулирајте ги 
речениците: Поставете ги 
одбележаните дополнувања на прва 
позиција. Изговорете ги речениците 
гласно и нагласете ги дополнувањата. 
 
Стр. 67, Ü 12 Кои видови на зборови 
стојат на почеток на реченицата? 
 
Стр. 67, Ü 13 Вметнете ги додатоците 
во реченицата. Изговорете ги гласно.  
 
Стр. 67, Ü 14 Дополнете ја шемата. 
 
Стр. 68, Ü 15 Кое прашање според 
смислата соодветствува на одговорите? 
 
Стр. 68, Ü 16 Одгатнете ги зборовите и 
речениците. Напишете ги. 
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Стр. 69 ���� Преглед – Лекција 14 
 

 Информација  
Во метежот на карневалот Филип беше 
грабнат од вештерки и ја загуби 
ориентацијата. Паула го бара него и 
неговиот автомобил. Таа му се обраќа 
на еден човек во полициска униформа. 
Ајхан одненадеж се појавува.  
 
Стратегија за слушање 
• Од два исказа треба да го 

препознаете вистинскиот збор 
(селективно слушање).  

 

 Слушање 
����2 2 Сцена 1: Филип се наоѓа во 

метежот на карневалот и има 
проблем. 

����2 3 Сцена 2: Паула смета дека 
Розенмонтаг не е забавен.  

����2 4  Сцена 3: Паула му се обраќа 
на човек во полициска 
униформа. 

����2 5  Сцена 4: Автомобилот на 
Филип повторно се појавува. 

����2 6  Претеритум од sein. 
� Текстовите за говорните сцени ќе ги 

најдете на стр.139. 
 

 Разбирање на изразите 

• Опишување: Das Auto ist weg. Hier 
sind so viele Menschen. Hier ist 
wirklich sehr viel los. 

• Изразување припадност: Das Auto 
gehört Philipp. 

• Искажување мислење/чувства: Die 
Atmosphäre ist wunderbar. Ich habe 
ein Problem. 

• Поврзувања со haben  и sein 
 

 Препознавање структури 

• Конјугација со глаголот sein 
Сегашно и минато време (war) 
� Д 1 6, стр. 172, Д 1 15, стр. S. 175. 

• sein и дополнувања  � Б 4 и 5, стр. 
166. 

• Членови (Номинатив): 
ein/eine; kein/keine, mein/meine � Д 
2 10,  
стр. 179. 

 

 Запомнување на изразите  

• Правилен редослед на зборовите. 
• Распределување на зборовите. 
• Поврзувања со haben или sein. 
 
ВЕЖБИ - ЛЕКЦИЈА 14   
 
Стр. 70, Ü1 Слушнете ја сцената 1. 
Зошто Филип има проблем? Напишете 
ги неговите прашања. 
 
Стр. 70, Ü2 Слушнете ја сцената 2. 
Зошто на Паула не и` е забавен 
Розенмонтаг? Одбележете (х).  
 
Стр. 70, Ü3 Слушнете ја сцената 3. Што 
е точно? Што не е точно? Одбележете 
(х). 
 
Стр. 70, Ü4 Наредете ги зборовите за 
да добиете точни реченици. Напишете 
ги речениците на точната линија за 
пишување.  
 
Стр. 70, Ü5 Слушнете ја сцената 4. Кој 
седи во автомобилот на Филип? 
 
Стр. 71, Ü6 Поврзете ги деловите од 
реченицата со стрелки. 
 
Стр. 71, Ü7 Кои зборови одговараат на 
која реченица? Напишете по еден збор 
во секоја реченица. 
 
Стр. 71, Ü8 Формулирајте прашања: 
Како ќе прашате за обоените делови од 
реченицата? Напишете ги прашалните 
зборови, прашањата и одговорите во 
табелата.  
 
Стр. 72, Ü9 Прочитајте го текстот и 
подвлечете ги личните заменки и 
глаголи. Потоа напишете ги сите во 
табелата.  
 
Стр. 72, Ü10 Слушнете два исказа во  
минато време. Слушнете глаголска 
форма од sein во минато време. Како 
гласи таа? 
 
Стр. 72, Ü11 Напишете ги двете форми 
од haben во речениците.  
 
Стр.73, Ü12 1.Побарајте и напишете ги 
зборовите. 2. Како можете вие најдобро 
да ги запаметите зборовите.  
Наредете ги зборовите според вашата 
претстава за карневал. 
 
Стр. 73, Ü13 Што одговара најмногу: 
haben или sein? Наредете ги зборовите 
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со вистинскиот глагол. Направете 
реченици и изговорете ги гласно.  
 
S. 74 ���� Преглед – Лекција 15 
 

 Информација  
Карневал е: Паула прави шега со Ајхан. 
Паула и Филип сакаат да ја 
почувствуваат карневалската 
атмосфера на улица. Тие сретнаа еден 
човек, кој се преоблекол како Папагено. 
Папагено е фигура од операта на 
Моцарт „Волшебната флејта“. 
Тие сретнаа и едно момче, кое се 
преоблекло како Икар - фигура од 
грчката митологија. Во некои места 
жените им ги сечат вратоврските на 
мажите во четвртокот пред 
Розенмонтаг. Тоа е знак дека жените ја 
преземаат власта во свои раце - умните 
мажи на тој ден не носат вратоврска 
или ако веќе носат, тогаш таа е стара... 
 
Стратегии за слушање 
• Да се препознае ситуацијата со 

помош на звуци.  
• Да се препознаат исказите кажани 

на дијалект. 
 
 

 Слушање 
����2 7 Сцена 1: Паула се реваншира. 
����2 8 Сцена 2: На карневалот на 

улица – Папагено. 
����1 9  Сцена 3: На карневалот на 

улица – Икар. 
����1 10 Германски дијалекти. 
� Текстовите за говорните сцени ќе ги 

најдете на стр.139 
 

 Разбирање на изразите 

• Слушнете дијалекти: На картата 
гледате каде се зборуваат овие 
дијалекти.  

• Да се заземе став: Das war doch 
sehr lustig. Ist doch egal! Ist das nicht 
herrlich? 

• Распрашување: Sag mal, kennst du 
die Geschichte? Siehst du das denn 
nicht? 

 

 Препознавање структури 

• Неопределен член (Номинатив): 
 ein, eine � Д 2 3, стр. 177. 

• Глаголи што го менуваат вокалот во 
основата: sehen – du siehst � Д 1 4, 
стр.172.  

•  

 Запомнување на изразите  

• Барање глаголи во речник. 
 

ВЕЖБИ - ЛЕКЦИЈА 15 
 
Стр. 75, Ü1 Слушнете ја сцената 1. 
Паула се осветува. Што прави таа? 
Поврзете ги со стрелки сликите и 
соодветните текстови. 
 
Стр. 75, Ü2 Напишете ги соодветните 
зборови во текстот.  
 
Стр. 75, Ü3 Погледнете ги следните 
информации и потоа слушнете ја 
втората сцена. Што мисли жената за 
костимот? 
 
Стр. 76, Ü4 Слушнете ја третата сцена. 
Што е најважно за момчето? 
Одбележете (х).  
 
Стр. 76, Ü5 Слушнете неколку реченици 
на дијалект. Кој што кажува? Напишете 
го бројот на сцената.  
 
Стр. 76, Ü6 Што значи тоа? 
Одбележете (х). 
 
Стр. 76, Ü7 Што најмногу се сложува 
заедно? Напишете ја соодветната буква 
до бројките. 
 
Стр. 77, Ü8 Означете ги сите членови 
што се однесуваат на именките во 
квадратчињата. Напишете ги именките 
и членовите во соодветната колона во 
табелата. 
 
Стр. 77, Ü9 Напишете ги точните 
членови.  
 
Стр. 77, Ü10 1. Како гласи 
инфинитивната форма на означениот 
глагол? Напишете ја.  
2. Кога се менува основата на глаголот? 
Напишете ги точните глаголски форми 
во табелата.   
 
Стр. 78, Ü11 Основите на глаголите 
можат да се променат. Кои информации 
за тоа можете да ги најдете во 
речниците?  
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Стр. 78, Ü12 Кој збор го барате во 
речникот за дадениот глагол?  
 
 
S. 79 ���� ПРЕГЛЕД – ЛЕКЦИЈА 16 
 

 Информација  
Паула и Филип на улица „ловат“ 
расположение. Тие сретнуваат маж, 
облечен како Дедал – лик од грчката 
митологија. Дедал бил затворен во 
лавиринт на Крит. Тој за себе и за 
својот син направил крилја од восок, за 
да можат да избегаат. За жал Икар не 
ги следел советите на својот татко.  
 
Стратегии за слушање 
• Внимавајте на местото на зборот и 

на неговото значење во контекстот. 
• Заклучете од контекстот што би 

требало некој да направи и што 
прави тој. 

 

 Слушање 
����2 11 Сцена 1: Еден човек е 

преоблечен како Дедал. 
����2 12 Сцена 2: Митот за Дедал и 

Икар. 
����2 13  Сцена 3: Јозефине исто така 

сака да лета... 
� Текстовите за говорните сцени ќе ги 

најдете на стр. 140. 
 

 Разбирање на изразите 

• Претпоставка: Dann sind Sie ja wohl 
...? 

• Изразување на нејасното: Irgendwie 
bin ich ja auch im Exil.  

• Да се бара нешто од некого: Flieg 
nicht zu hoch! 

• Да се реконструира текот на 
дејството во текстот, да се извлечат 
информации од текстот. 
 

•   Препознавање структури 
• Заповедни реченици: Pass auf! � A 

4, стр. 164; Ц 3, стр. 170. 
• Глаголски форми во императив: 

Flieg nicht zu hoch! Fliegen Sie nach 
Berlin. Fliegen wir! Kommt um sechs. 
� Д 1 5, стр. 172. 

• Сврзници во реченицата: zuerst ... 
dann 
� A 6, стр. 165. 

 

 Запомнување на изразите  

• Семејство: Vater – Mutter – Sohn – 
Tochter 

• zu пред придавка: Flieg nicht zu 
hoch! 

 
ВЕЖБИ - ЛЕКЦИЈА 16 
 
Стр. 80, Ü1 Слушнете ја сцената 1. 
Човекот се наоѓа среде карневалот. Кој 
е тој? Од каде доаѓа? Дополнете го 
текстот. 
 
Стр. 80, Ü2 Што знаете за приказната 
за Дедал и Икар? Погледнете ги 
сликите и слушајте ја сцената 2. 
Раскажете гласно: што се случило?  
  
Стр. 80, Ü3 Слушнете ја сцената 3: Кој 
што кажува? Наредете ги зборовите по 
точен редослед и напишете ги 
речениците.  
 
Стр. 81, Ü4 Наредете го дијалогот од 
сцената 1 по точен редослед. Запишете 
ги соодветните бројки.   
 
Стр. 81, Ü5 Прочитајте го текстот. 
Картата може да ви помогне. Во 
квадратчињата долу напишете ги 
глаголите во инфинитив како потсетник 
за текот на дејството.   
  
Стр. 81, Ü6 Додадете irgendwie во 
речениците. Изговорете ги гласно.  
  
Стр. 82, Ü7 Која реченица одговара на 
кој вид реченици? Одбележете (х).   
 
Стр. 82, Ü8 Како ви звучат следниве 
реченици? Пријателски ☺, 
непријателски 	 или неутрално 
? 
 
Стр. 82, Ü9 Означете ги глаголските 
форми и личните заменки. Што отпаѓа 
во императив? Што се менува во 
редоследот на реченицата? 
  
Стр. 82, Ü10 Формулирајте заповеди. 
Изговорете ги гласно. 
  
Стр. 82, Ü11 Поврзете ги речениците со 
zuerst – dann. Изговорете ги гласно. 
  
Стр. 83, Ü12 Што слушнавте? 
Одбележете (х). 
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Стр. 83, Ü13 Што е точно? Запишете. 
 
Стр. 83, Ü14 Додадете zu во 
речениците и изговорете ги гласно. 
Пред кој вид зборови стои zu? 
 
Стр. 84 ���� ПРЕГЛЕД - ЛЕКЦИЈА 17  
 

 Информација  
Паула и Филип имаат нова задача. Во 
едно житно поле се појавиле 
мистериозни кругови. Никој не знае како 
тие настанале, затоа многу се 
шпекулира: дали се тоа траги од 
вонземјани кои слетале со нивните 
неидентификувани летачки објекти? 
Селото, во чија близина се појавиле 
круговите, станало туристичка 
атракција. 
  
Стратегии за слушање 
• Да се препознае централната 

информација според клучниот збор. 
• Да се препознае по тонот типичен 

за фалење, дека некој сака нешто 
да продаде. 

 

 Слушање 

����2 14 Сцена 1: Нова задача за 
Филип и Паула. 

����2 15 Сцена 2: Туристи во автобус.  
����2 16  Сцена 3: Продавач на 

сувенири се обидува да 
продаде играчки од НЛО. 

����2 17  Модалниот глагол wollen. 
����2 18  wollen-Rap. 
� Текстовите за говорните сцени ќе ги 

најдете на стр. 140. 
 

 Разбирање на изразите 

• Прашување: Was heißt das? 
 

• Позитивен одговор на негативно 
формулирано прашање: Ist denn 
niemand da? – Doch. 

•  Изразување на желби: Ich möchte ... 
. Wir wollen .... 

•  Да се изрази мислење за НЛО со 
помош на интернационални изрази 
(зборови). 
  

 Препознавање структури 

• Изразување желби со модални 
глаголи: Ich möchte aussteigen. Ich 

will die Kreise sehen. � Д 1 8, стр. 
173. 

• Глаголска заграда кај модалните 
глаголи ( препозиција кај деливите 
глаголи ) 
� Д 1 10, стр. 174. 

• Промена на вокал кај модален 
глагол 
wollen – ich will � Д 1 9, стр. 173. 
 

 Запомнување на изразите  

• Изразување желби со модални 
глаголи. 
  

ВЕЖБИ - ЛЕКЦИЈА 17 
 
Стр. 85, Ü1 Слушнете ја сцената 1. Што 
истражуваат Филип и Паула? 
 
Стр. 85, Ü2 Слушнете ја сцената 2. Што 
кажуваат луѓето за круговите? 
 
Стр. 85, Ü3 Слушнете ја сцената 3. Што 
кажува човекот? Одбележете ги со број 
дејствата според нивниот редослед на 
одвивање.  
 
Стр. 86, Ü4 Што значи кратенката НЛО? 
Дополнете. 
  
Стр. 86, Ü5 Што мислите вие? 
Одбележете ги можните објаснувања, а 
напишете и ваши објаснувања.  
 
Стр. 86, Ü6 Која комбинација зборови 
на кое прашање одговара? Напишете 
ја. 
 
Стр. 87, Ü7 Одговорете ги прашањата 
со ja или doch. Што се мисли со 
одговорот? Говорете гласно. 
 
Стр. 87, Ü8 Речениците имаат два 
глагола. Означете ги. 
 
Стр. 87, Ü9 Каде стои вториот глагол? 
Која форма ја има? Напишете ги 
речениците во табелата. 
 
Стр. 87, Ü10 Поврзете ги деловите од 
речениците со стрелки. Потоа 
прочитајте ги речениците гласно. 
 
Стр. 87, Ü11 Кои две форми од wollen  
можете да ги слушнете? Напишете ги. 
 
Стр. 87, Ü12 Слушнете го и повторете 
го рапот – wollen. 
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Стр. 88, Ü13 Наредете ги зборовите. 
Напишете ги речениците точно. 
 
Стр. 88, Ü14 Дополнете ги речениците. 
Потоа напишете ги зборовите што 
недостасуваат во загатката.  
 
 
S. 89 ���� ПРЕГЛЕД – ЛЕКЦИЈА 18 
 

 Информација  
Паула и Филип сé уште го истражуваат 
потеклото на мистериозните кругови во 
житното поле. Селанецот, кому му 
припаѓа полето, се обидува да заработи 
пари со круговите. Филип и Паула ноќе 
го набљудуваат полето. И Ојлалија е со 
нив. На патот назад кон селото Филип 
забележува дека Паула во косата има 
пердув од утка. Но, таа не му открива 
зошто. 
 
Стратегии за слушање 
• Препознавање на клучни изрази 

(интернационални изрази и валути). 
• Препознавање на позитивни и 

негативни изрази. 
 

 Слушање 
����2 19 Сцена 1: Понуда 
����2 20 Вест 
����2 21  Сцена 2: Ноќе во шумата 
����2 22  Сцена 3: На улицата 
����2 23  Сцена 4: НЛО 

 
� Текстовите за говорните сцени ќе ги 

најдете на стр.140 
 

 Разбирање на изразите 
• Прашување: Wofür ...? Warum hast 

du ...? Ist da jemand? Darf ich ...? 
• Искажување симпатија: Sie gefällt 

mir. 
• Искажување незадоволство: So ein 

Unsinn/Blödsinn! 

• Разликување: etwas – alles – nichts; 
jemand – niemand. 
  

 Препознавање структури 

• Наставки на именките во множина: -
s, -(e)n, -e, -er (и со умлаут):die Ufos, 
Federn, Kreise, Felder, Männer � Д 2 
7, стр.178. 

• Зборови што ја одредуваат именката 
(номинатив еднина и множина): 
keine, meine, deine � Д 2 10, стр.179. 

 

 Запомнување на изразите  

• пари (ЕВРО) 
 
ВЕЖБИ - ЛЕКЦИЈА 18 
 
Стр. 90, Ü1 Слушнете ја сцената 1. Што 
слушнавте? Одбележете (х).  
 
Стр. 90, Ü2 Слушнете: каде чекаат 
Филип и Паула да се појават НЛО? 
Одбележете (х). 
  
Стр. 90, Ü3 Слушнете ја целосно 
сцената 2. Потоа напишете ги 
зборовите на празните места. 
  
Стр. 90, Ü4 Слушнете ја сцената 3. 
Наредете ги деловите од дијалогот по 
точниот редослед.  
 
Стр. 91, Ü5 Прашања: wofür, für wen? 
Пополнете ги празнините со 
прашалните зборови. 
  
Стр. 91, Ü6 Наредете ги etwas – alles – 
nichts по логичен редослед. 
 
Стр. 91, Ü7 Дополнете: etwas – alles – 
nichts. 
 
Стр. 91, Ü8 Што одговара според 
смислата: jemand или niemand? 
  
Стр. 91, Ü9 Слушнете ја сцената 4. Кои 
искази се позитивни (+) а кои негативни 
(-)? 
  
Стр. 92, Ü10 1. Означете ги именките. 2. 
Напишете ги во табелата формите во 
множина. Дополнете го правилото. 
  
Стр. 92, Ü11 Побарајте ги во квадратот 
формите за еднина и множина. 
Дополнете ја табелата. 
  
Стр. 92, Ü12 Дополнете ги речениците. 
Напишете ги глаголите во точната 
форма. 
  
Стр. 93, Ü13 Вметнете: nichts – Geld – 
Euro – Cent. 
  
Стр. 93, Ü14 Дополнете kein/keine, 
mein/meine. Изговорете ги речениците 
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гласно. 
 
  
S. 94 ���� ПРЕГЛЕД – ЛЕКЦИЈА 19 
 

 Информација  
Паула и Филип со помош на Ојлалија 
открија дека мистериозните кругови во 
житното поле ги направиле селани. Тие 
отидоа во селото и интервјуираа 
неколку селани во селската гостилница 
за тоа какво е нивното мислење околу 
случувањата.  
 
Стратегија за слушање 
• Да се препознаат различни гласови и 

да се одреди кој што рекол. 

 

 Слушање 
����2 24 Сцена 1: Сé за НЛО. 
����2 25 Сцена 2: Интервјуа во селска 

гостилница. 
� Текстовите за говорните сцени ќе ги 

најдете на стр. 141. 
 
 

 Разбирање на изразите 

• Прашања: Was heißt eigentlich ...? 
Woher weißt du das? Warum finden 
Sie die Idee nicht gut? 

• Искажување мислење: Das war eine 
gute Idee. Ich finde die Idee (nicht) 
gut. 

• Именување и ограничување на 
способности: Ufos können fliegen. Ich 
kann fliegen. Ufos können nur fliegen 
und nicht sprechen.   

• Класифицирање мислења: 
позитивно, неутрално, негативно. 

 

 Препознавање структури 

• Претеритум од sein: war � Д 1 15, 
стр. 175 

• Модален глагол können: функција � 
Д 1 8, стр. 173 

• Позиција во реченицата � Д 1 10, 
стр. 174 
 

 Запомнување на изразите  

• finden, glauben, meinen 

• Изразот logo  
 
ВЕЖБИ – ЛЕКЦИЈА 19 

 
Стр. 95, Ü1 Слушнете ја сцената 1.  
1. Споредете ги исказите во балонот со 
говорниот текст. Дали исказот е точен?  
2. Што кажува Ојлалија за себе, а што 
кажува за НЛО? Наредете ги зборовите 
по точниот редослед и напишете ги 
речениците во правилната колона. 
  
Стр. 95, Ü2 Слушнете ја сцената 2. Кој 
што кажува? Одбележете (X).   
  
Стр. 96, Ü3 Што мислите вие? Кои 
изрази се позитивни ☺, неутрални 
, 
или негативни 	? Напишете ги во 
соодветната колона. 
  
Стр. 96, Ü4 Кој одговор му припаѓа на 
кое прашање? Поврзете ги со стрелка.  
  
Стр. 96, Ü5 Кои изрази се синоними (≈)? 
Употребете ги соодветните зборови.  
  
Стр. 96, Ü6 Употребете nur или nicht во 
речениците. Изговорете ги речениците 
гласно. 
  
Стр. 97, Ü7 Означете ги глаголските 
форми. Што се случува сега, а што се 
случило претходно? Употребете jetzt 
или vorher. 
  
Стр. 97, Ü8 Претеритум од sein. 
Напишете ги точните глаголски форми.  
  
Стр. 97, Ü9 Употребете: kann или 
können? 
  
Стр. 98, Ü10 Вие имате поинакво 
мислење. Изговорете ги речениците. 
Внимавајте на негацијата на именките!  
 
Стр. 98, Ü11 Од каде потекнува зборот? 
Што значи тој? Одбележете (х). 
 
Стр.99 ���� Преглед – Лекција 20 
 

 Информација  
Паула и Филип ги интересира 
мислењето на слушателите од Радио Д 
за мистериозните кругови - направени 
од луѓе. Паула и Филип за тоа отворија 
телефонска линија за слушателите и од 
нив сакаат да знаат, дали лагата може 
да биде грев - алузија на песната од 
1938 година „Може ли љубовта да биде 
грев“. Слушнете тројца слушатели, кои 
се јавија и едно електронско писмо што 
го чита Компу. 



Herrad Meese Radio D Einleger Okt. 2004 

 20 

 
Стратегии за слушање  
• Препознајте еден интернационален 

израз како клучен збор во дијалогот. 
• Обидете се да разберете што сака 

да каже личноста според 
театралната интонација.   

 

 Слушање 
����2 26 Сцена 1: Може ли навистина 

лагата да биде грев?  
����2 27 Сцена 2: Слушателка  
����2 28  Сцена 3: Слушател 
����2 29  Сцена 4: Поговорка 
����2 30  Сцена 5: Загатка 
����2 31  Член 
� Текстовите за говорните сцени ќе ги 

најдете на стр. 141 
 

 Разбирање на изразите 

• Прашување за нечие мислење и 
изразување на своето: Was ist Ihre 
Meinung? Was meinen Sie? Wer 
glaubt das denn? Wo ist das Problem? 
Aber das versteht ihr ja nicht. Das ist 
ja direkt philosophisch. 

• Барање нешто од некого: Rufen Sie 
uns an! Bitte nicht mehr anrufen! 
Mailen Sie uns! 

• Редење на зборови 
• Да се разбере што значи 

поговорката 
 

 Препознавање структури 
Определен и неопределен член 
(номинатив) еднина и множина: der – 

die – das; ein – eine � Д 2 5, стр. 178 
. 
• Модалниот глагол können: Kann 

denn Liebe Sünde sein? Ich kann 

fliegen. � Д 1 8 , стр. 173  
• Глаголи со променлив вокал: lesen 

– liest � Д 4, стр. 172. 
 

 Запомнување на изразите  

• Поврзете ги именките и глаголите 
според значењето: der Anruf – 
anrufen.  

• Поврзување на зборови. 
 
ВЕЖБИ - ЛЕКЦИЈА  20 
 

Стр. 100, Ü1 Слушнете ја сцената 1. За 
што се работи во 20-та лекција. 
Напишете го клучниот збор.  
 
Стр. 100, Ü2 Слушнете ја сцената 2. 
Какво е мислењето на госпоѓата Фриш?  
 
Стр. 100, Ü3 Слушнете ја сцената 3. 
Какво е мислењето на господинот 
Перини?  
 
Стр. 100, Ü4 Слушнете ја сцената 4. 
kurze/keine: Кој збор каде одговара?  
 
Стр. 100, Ü5 Слушнете ја сцената 5. 
Наредете ги изјавите од дијалогот по 
точен редослед со бројки.  
 
Стр. 101, Ü6 Што ги прашуваат Паула и 
Филип слушателите? Одбележете (х).  
 
Стр. 101, Ü7 Што значат двата збора? 
Одбележете (х).  
 
Стр. 101, Ü8 ein paar/ein bisschen: Кој 
збор каде одговара. Напишете.  
 
Стр. 101, Ü9 Наредете ги зборовите 
според степенот на зголемување. 
Проверете ги зборовите според 
речениците што ви се дадени како 
пример. 
 
Стр. 101, Ü10 Што значи поговорката? 
Постои ли слична ваква поговорка во 
вашиот мајчин јазик?  
 
Стр. 102, Ü11 1. Слушнете ги изјавите 
уште еднаш и ставете ги точните 
членови. 2. Дополнете ја шемата.  
 
Стр. 102, Ü12 1. Модалниот глагол 
können има две значења. Споредете ги 
двете реченици. 2. Одредете која 
реченица изразува можност (М) или 
способност (С)? Напишете ја буквата 
што повеќе одговара.  
 
Стр. 102, Ü13 Кај кои глаголи се менува 
вокалот. Одбележете (х), и напишете го 
инфинитивот од глаголот.  
 
Стр. 103, Ü14 Напишете ги точните 
глаголи и именки во табелата (во 
еднина). 
 
Стр. 103, Ü15 Спојте ги одвоените 
зборови. Напишете ги.  
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S. 104 ���� ПРЕГЛЕД – ЛЕКЦИЈА 21  
 

 Информација 
Паула и Филип имаат нова задача. Тие 
се во студио и мораат да ја трпат 
летната горештина, кога Компу ги прати 
во Хамбург – град кој се наоѓа покрај 
една голема река. Таму во 
пристаништето била видена ајкула. 
Паула и Филип се упатуваат кон 
Хамбург и кај пристаништето среќаваат 
група љубопитни луѓе.   
 
 

 Слушање 
����1 32 Задача 
����1 33 Сцена 1: Желбите на Паула 
����1 34  Сцена 2: На пристаништето во 

Хамбург 
� Текстовите за говорните сцени ќе ги 

најдете на стр.142 
 

 

 Разбирање на изразите 

• Искажување желби: Ich möchte 
.../brauche ... Dürfen wir mal vorbei? 
Wünsche äußern: Ich möchte 
.../brauche ... Dürfen wir mal vorbei? 

• Прашување и реакција: Gibt es hier 
denn keinen Ventilator? Glaubst du 
das? – Alles ist möglich. 

• Одбивање молба: (Dürfen wir mal 
vorbei?) Hier kommt niemand vorbei. 
 

 Препознавање структури 

• Акузативни наставки: � B 6, стр. 
167. 

• Акузатив на определен и 
неопределен член и негација. Siehst 
du den/einen Hai? Wir wollen keine 

Reporter. � Д 2 2 , 4 + 10; стр. 177 
 

 Запомнување на изразите  

• Да се најде сопствен систем за 
запомнување на зборови. 
  

ВЕЖБИ – ЛЕКЦИЈА 21 
 
Стр. 105, Ü1 Слушнете ја задачата на 
Компу. Што се случува? Одбележете 
(х). 
  
Стр. 105, Ü2 Слушнете ја сцената 1. 
Што сака да каже Паула со Wasser? 

Одбележете (х). 
 
Стр. 106, Ü3 Слушнете ја сцената 2. 
Дали ги слушате следните реченици? 
Одбележете (х) ja или nein. 
  
Стр. 106, Ü4 Кои реченици одговараат 
според смислата? Поврзете ги со 
стрелки. 
 
Стр. 106, Ü5 Која реченица е погрешна? 
Пречкртајте ја погрешната реченица. 
 
Стр. 107, Ü6 Дополнете ги речениците. 
Изговорете ги гласно. 
  
Стр. 107, Ü7 1. Заокружете ги сите 
глаголи. Означете ги членовите. 2. 
Пополнете ја шемата. 
  
Стр. 107, Ü8 Направете реченици. 
Изговорете ги гласно. 
 
Стр. 108, Ü9 Вметнете kein со точната 
наставка. 
  
Стр. 108, Ü10 1. Како вие најдобро ќе ги 
запомните овие зборови? Одбележете 
(х)   
2. Запишете ги зборовите, по вашиот 
систем на помнење, на посебен лист. 
  
S. 109 ���� ПРЕГЛЕД – ЛЕКЦИЈА 22  
 

 Информација  
Паула и Филип сé уште се во Хамбург 
во потрага по ајкулата што наводно 
била видена во пристаништето. Тие 
пешачат по кејот на пристаништето, 
откриваат необична даска за сурфање и 
слушаат необични гласови. 
Тие прво се поткрепуваат кај една 
сендвичара со помфрит и минерална 
вода. Еден продавач на весници 
поминува крај нив и гласно ги извикува 
насловите во весниците на најновите 
вести; Паула купува весник и во него 
откри фотографија што многу ја 
исплаши. 
 

 Слушање 

����2 35 Сцена 1: Даска за сурфање. 
����2 36 Сцена 2: Пауза кај 

сендвичарата. 
����2 37  Сцена 3: Весникот „Хамбургер 

цајтунг“. 
� Текстовите за говорните сцени ќе ги 

најдете на стр. 142 
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 Разбирање на изразите 

• Изразување неизвесност: Das weiß 
niemand. 

• Да се тврди нешто: Das war 
bestimmt der Hai. Sie haben Angst, 
ganz klar. 

• Изразување чувства: Ist das nicht 
schrecklich? Die ist bestimmt 
interessant. 

• Да се извлечат заклучоци: Es gibt 
also ... . 

• Изразување согласност: Alles klar! 
• Прашување за желби: Was darf es 

denn sein? 
 

 Препознавање структури 

• Лични заменки (3-то лице 
номинатив и акузатив): 
der Surfer – Er ist weg. Die Polizei 
sucht ihn.  
die Zeitung – Ich kaufe sie.  

das Surfbrett – Es ist kaputt. � Д 3 2 
+ 3 , стр. 180. 

• Член како заменка: Die ist 
interessant. 
�Д 3 5, стр. 181. 
 

 Запомнување на изразите  
• Philipp bekommt – Paula möchte – 

Philipp nimmt 
 
ВЕЖБИ – ЛЕКЦИЈА 22 
 
Стр. 110, Ü1 Слушнете ја сцената 1. 
Што се вели за даската за сурфање, а 
што за сурферот? Напишете ги 
броевите. 
 
Стр. 110, Ü2 Слушнете ја сцената 2. 
Што слушнавте? Одбележете (х). 
 
Стр. 110, Ü3 Слушнете ја сцената 3. 1. 
Што кажува продавачот на весници? 
Одбележете (х). Што открива Паула? 
 
Стр. 111, Ü4 Што кажува продавачката? 
Дополнете го текстот. 
 
Стр. 111, Ü5 Одбележете (х). 
 
Стр. 111, Ü6 Вметнете ги зборовите во 
дијалогот. 
 
Стр. 112, Ü7 Која лична заменка ја 
заменува која именка: er, sie или es? 1. 

Означете ги именките и личните 
заменки. 2. Дополнете ја табелата. 
 
Стр. 112, Ü8 1. Кои именки можат да се 
заменат со er, sie, es. Означете ги 
именките. 2. Кои именки можат да се 
заменат со ihn? Одбележете (х). Потоа 
формулирајте ги речениците и 
напишете ги. 
 
Стр. 113, Ü9 Како гласи глаголот во 
инфинитив? 
 
Стр. 113, Ü10 Што не соодветствува? 
Одбележете (х). 
 
Стр. 114 ���� Преглед – Лекција 23 
 

 Информација  
Паула и Филип сé уште се во Хамбург. 
Тие откако видоа изгризена даска за 
сурфање почнаа да го бараат 
сурферот. Недалеку од пристаништето, 
каде група луѓе чека да ја види ајкулата, 
Паула и Филип открија училиште за 
сурфање и нуркање. Тие се надеваат 
дека таму ќе добијат информации за 
исчезнатиот сурфер. Но, попусто - 
човекот не зборува многу.  
Тие одат понатаму и откриваат нуркач, 
кој им помага да најдат решение на 
загатката.  
Ојлалија одненадеж се појавува - и таа 
од воздух видела нешто интересно.  
 
Стратегија за слушање 
• Користење на звуците како помош 

за разбирање. 
 

 Слушање 
����2 38 Сцена 1: Училиште за 

сурфање и нуркање 
����2 39 Сцена 2: Нуркач 
����1 40  Сцена 3: Ојлалија 
� Текстовите за говорните сцени ќе ги 

најдете на стр. 143. 
 

 Разбирање на изразите 

• Прашување: Was steht denn da?  
Wie bist du denn hierher gekommen? 

• Изразување недоверба: Das haben 
Sie wohl in der Zeitung gelesen?! 

• Изразување љубопитност: Das will 
ich aus der Nähe sehen. Ich habe 
etwas Interessantes gesehen. 
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• Соопштување обврска: Ich muss 
arbeiten.  

• etwas + придавка: etwas 
Interessantes 

 

 Препознавање структури 

• Перфект со sein или haben: 
Was haben Sie gesagt? Wie bist du 

hierher gekommen? � Д 1 16, стр. 
175 

• Градење партицип II � Д 1 17, стр. 
176 

• Деливи глаголи во перфект � Д 1 
18, стр. 176 

• Модален глагол müssen � Д 1 
9,стр. 173 

 

 Запомнување на изразите  

• Форми на партицип II  

• Раскажување за минатото 
 
ВЕЖБИ – ЛЕКЦИЈА 23  
 
Стр. 115, Ü1 Слушнете ја сцената 1. 
Наредете ги зборовите. Напишете ги.  
 
Стр. 115, Ü2 1. Погледнете ги сликите и 
потоа слушнете ја сцената 2. 2. 
Наредете го текстот по точниот 
редослед со бројки.  
 
Стр. 115, Ü3 Слушнете ја сцената 3. 
Што направи Ојлалија? Одбележете (х).  
 
Стр. 116, Ü4 Кои глаголи одговараат 
според смислата? Напишете ја точната 
глаголска форма.  
 
Стр. 116, Ü5 Што слушнавте во 
сцените? Одбележете (х).  
 
Стр. 116, Ü6 Поврзете ги придавките со 
etwas. Направете реченици и 
изговорете ги гласно. 
 
Стр. 116, Ü7 Напишете ги точните 
зборови во речениците од 1 до 5. 
Повторете ги речениците гласно. 
 
Стр. 117, Ü8 Напишете ги речениците 
во точната колона. 
 
Стр. 117, Ü9 Означете ги глаголите во 
речениците што ви се дадени. 
Напишете ги глаголите во двете колони 
во инфинитив.  

 
Стр. 117, Ü10 Напишете примери во 
партицип II. Користете ги глаголите од 
Ü9. 
 
Стр. 117, Ü11 Наредете ги зборовите по 
точниот редослед. Запишете ги 
речениците во дадената шема.  
 
Стр. 118, Ü12 Кои лични заменки 
одговараат на глаголските форми?  
 
Стр. 118, Ü13 Означете ги зборовите во 
партицип. Потоа напишете ги во 
инфинитив.  
 
Стр. 118, Ü14 Одговорете го 
прашањето. Зборувајте гласно.  
 
 
S. 119 ���� ПРЕГЛЕД – ЛЕКЦИЈА 24 
 

 Информација  
Ојлалија виде нешто интересно од 
нејзината птичја перспектива. Таа ги 
води Паула и Филип кон училиштето за 
нуркање каде тие прашаа еден човек за 
исчезнатиот сурфер. Тие таму 
доживеаја вистинско изненадување.  
 
Откако го решија случајот Филип ја кани 
Паула да одат на едно место во 
Хамбург каде тој често бил како дете. 
Таму, во Willkomm - Höft, сите бродови 
што пристигнуваат или заминуваат се 
поздравуваат со химната на нивната 
земја.  
 
Стратегија за слушање 
• Да се препознае расположение 

според тонот на гласот (на пример, 
при кавга). 
 

 Слушање 
����2 41 Сцена 1: Прослава 
����2 42 Сцена 2: Пари ... 
����2 43  Сцена 3: Покана 
� Текстовите за говорните сцени ќе ги 

најдете на стр. 144. 
 

 Разбирање на искази 

• Пофалба: Herzlichen Glückwunsch! 
Bravo, das hast du gut gemacht! 

• Незадоволство: Das ist nicht genug. 
• Предлог: Wir machen ein Spiel. Du 

musst gut zuhören. 
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• Договор: Abgemacht! 
• Молба: Mir zuliebe. 
• Сеќавање: Als Kind habe ich ... 

• Да се претпостави текстот што 
следи. 

• Поврзување на глаголи и именки. 
 

 Препознавање структури 

• Глаголи со делив префикс:  
einladen – Ich möchte dich einladen. 

Ich lade dich ein. � Д 1 11 + 12, стр. 
174. 

• Неделиви префикси:  
be- (bekommen), er- (erzählen), ver- 

(verleihen) � Д 1 13, стр. 175. 
 

 Запомнување на изразите 

• Определување на искази. 

• Одгатнување на именки и глаголи. 
 

ВЕЖБИ – ЛЕКЦИЈА 24 
 
Стр. 120, Ü1 Слушнете ги сцените 1 и 2. 
Напишете го главниот исказ. 
  
Стр. 120, Ü2 Поврзете ги зборовите што 
ги слушнавте со сликите. Напишете ги. 
  
Стр. 120, Ü3 Слушнете ја сцената 3. 
Нумерирајте ги картите според текот на 
дијалогот. За контрола слушнете ја 
сцената повторно. 
 
Стр. 121, Ü4 Што значи...? Одбележете 
(х). 
 
Стр. 121, Ü5 Поврзете ги глаголите со 
сликите. Напишете ги. 
 
Стр. 121, Ü6 Поврзете ги глаголите со 
именките. 
 
Стр. 122, Ü7 Што се случува со 
префиксот? Дополнете го правилото.  
 
Стр. 122, Ü8 Наредете ги зборовите. 
Напишете ги речениците во шемата.  
 
Стр. 122, Ü9 Употребете ги соодветните 
префикси. 
 
Стр. 122, Ü10 Напишете ги соодветните 
глаголи во точната глаголска форма.  
 

Стр. 123, Ü11 Што припаѓа на што? 
Поврзете со стрелки. 
 
Стр. 123, Ü12 Одгатнете ги зборовите. 
Потоа формулирајте три реченици. 
Изговорете ги гласно.  
 
Стр. 124 ���� Преглед – Лекција 25 
 

 Информација  
Паула го истражува значењето на 
изразот Das ist getürkt: во 1895 година 
бил отворен канал, што ги поврзувал 
градовите Хамбург и Кил. На свеченоста 
биле поканети многу бродови и нивната 
посада: Кога пристигнувал некој брод, се 
свирела националната химна на земјата 
од каде што доаѓал бродот. 
Националната припадност можела да се 
препознае од знамето што се веело. 
Меѓутоа, музичарите не ја знаеле 
османлиската (турската) национална 
химна. Бидејќи на знамето имало 
полумесечина, музичарите почнале да 
свират стара германска песна за 
месечината. Значи, импровизирале.  
Друго објаснување за зборот getürkt е 
следново: во 1769 година бил 
презентиран автомат за шах - кутија со 
шаховска табла пред која седела кукла 
облечена во алишта од османлиското 
време. Поради тоа пронаоѓачот својот 
автомат за шах го нарекол den Türken. 
Машината тогаш го победувала секој 
противник. Многумина не верувале во 
техниката, туку претпоставувале дека во 
кутијата се крие човек - дека се работи 
за трик, измама.  
Денес getürkt има исклучително 
негативно значење и кога се користи 
претставува дискриминација.  
Затоа Паула беше многу разочарана 
кога Филип го употреби зборот.  
 

 Слушање 

����2 44 Сцена 1: Импровизирање 
����2 45 Сцена 2: Во ресторан 
����2 46  Сцена 3: Книга за утки 
����2 47 Вокали 
� Текстовите за говорните сцени ќе ги 

најдете на стр.144. 
 

 Разбирање на изразите 

• Прашување: Kennt jemand die 
türkische Hymne? Was spielen wir 
jetzt? Komme ich da auch vor? 
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• Предлог: Wir improvisieren. 
 

 Препознавање структури 

• Промена на вокалот кај деливите 
глаголи: lesen- Liest du mir vor? � Д 
1 4, стр. 172; Д 1 11, стр. 174. 

• Придавки пред именки: die türkische 

Hymne � Д 8 1, стр. 183. 
• Кратки и долги вокали: kann - fahre 
 

  Запомнување на изразите 

• Песна: „Месечината изгреа“. 

• Од букви да се состават зборови. 
 
ВЕЖБИ – ЛЕКЦИЈА 25 
 
Стр. 125, Ü1 Прочитајте ги 
информациите на стр. 124. Погледнете 
ги и овие информации. Што се случило? 
Како е сега?  
 
Стр. 125, Ü2 Слушнете ја сцената 1. 
Која е поврзаноста меѓу трите збора?  
 
Стр. 125, Ü3 Слушнете ја сцената 2. 
Надополнете ги речениците.  
 
Стр. 126, Ü4 Слушнете ја сцената 3. Кој 
што кажува? Одбележете (х). 
 
Стр. 126, Ü5 Кој глагол одговара на која 
именка? Поврзете ги со стрелки и 
направете реченици.  
 
Стр. 126, Ü6 Ставете ги зборовите на 
точното место во реченицата. 
Изговорете ги речениците гласно.  
 
Стр. 126, Ü7 Одгатнете ги зборовите. 
Напишете ги.  
 
Стр. 127, Ü8 Дополнете ги глаголските 
форми. 
 
Стр. 127, Ü9 Слушнете го секој пример 
двапати. Обратете внимание на зборот 
во рамката: Дали вокалот е долг или 
краток? Одбележете (х). 
 
Стр. 127, Ü10 1. Споредете: придавки 
по глагол и пред именка. Дополнете го 
правилото. 2. Вметнете ги придавките 
во точната форма. 
 
Стр. 128, Ü11 Можете ли да ја пеете 
песната за месечината по ноти?  
 

Стр. 128, Ü12 Направете од буквите 
зборови.  
 
 
S. 129 ���� ПРЕГЛЕД – ЛЕКЦИЈА 26 
 

 Информација  
Ајхан за жал мора да го напушти Радио 
Д. Паула дознава за тоа дури откако во 
редакцијата на Радио Д гледа дека се 
подготвува забава – и таму има сé што 
е потребно за забава за разделба: 
разговор, говор, подарок ... Само 
Професорот нема можност да 
дообјасни уште еден аспект на 
германскиот јазик. Меѓутоа, тој е многу 
задоволен што се користат многу 
сложенки... 
 
Стратегии за слушање  
• Врз основа на звуците да се одгатне 

случувањето 
 

 Слушање 
����2 48   Сцена 1: Забава за Ајхан 
����2 49 Сцена 2: Прашање 
����2 50 Сцена 3: Најава 
����2 51  Сцена 4: Говор по повод 

разделба 
����2 52  Сцена 5: Подарок за разделба 
����2 53  Сцена 6: Кадифена играчка 
����2 54  Сцена 7: Песна за разделба 
� Текстовите за говорните сцени ќе ги 

најдете на стр. 144 
 

 Разбирање на изразите 
• Соопштување: Heute gibt es hier eine 

Party. Aber jetzt feiern wir erst mal. 
Mein Vater braucht meine Hilfe. Da 
muss ich in die Türkei. 

• Прашување: Du gehst wirklich weg? 
Weißt du das denn nicht?  

• Жалење: Das ist schon schwer. Das 
hoffe ich nicht. Du musst ja leider ... 
Jetzt ist keine Zeit für ein Gespräch. 

• Реконструкција на текот на една 
приказна. 

 

 Препознавање структури 

• Сложенка со или без сврзник (das 
Stofftier, die Abschiedsparty) 
Член кај сложенки (der Stoff + das 
Tier: das Stofftier) � E 1, стр. 185. 
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 Запомнување на изразите  

• Поврзување на глаголи и именки. 

• Да се отфрли она што не одговара. 

 
ВЕЖБИ – ЛЕКЦИЈА 26 
 
Стр. 130, Ü1 Слушнете ја сцената 1. 
Паула добива две информации. Кои? 
Напишете ги.  
 
Стр. 130, Ü2 Слушнете ја сцената 2. 
Кои прашања одговараат на 
одговорите? Напишете ги бројките. 
 
Стр. 130, Ü3 Слушнете ја сцената 3. 
Што најавува Компу? Одбележете (х). 
 
Стр. 130, Ü4 Слушнете ја сцената 4. 
Означете ги со бројки речениците 
соодветно на текот на дијалогот. 
 
Стр. 131, Ü5 Слушнете ја сцената 5. 
Што добива Ајхан? Одгатнете го зборот. 
 
Стр. 131, Ü6 Слушнете ја сцената 6. 
Објаснете ја со кратки зборови 
реакцијата на Ојлалија. 
 
Стр. 131, Ü7 Слушнете ја сцената 7. 
Што му подарува Ајхан на Професорот? 
 
Стр. 131, Ü8 Што дознавте во 26-тата 
лекција? Раскажете. Додадете на 
зборовите дополнителни информации. 
 
Стр. 132, Ü9 Што одговара на што? 
Поврзете со стрелки. 
 
Стр. 132, Ü10 Напишете ги двете 
именки на сложенката. 1. На која се 
однесува членот? 2. Која буква се 
додава меѓу именките? 
 
Стр. 132, Ü11 Поврзете ги и напишете 
ги именките со членови. Меѓу именките 
стои: Ништо? Едно s? Едно n? 
 
Стр. 133, Ü12 Кои глаголи им 
одговараат на кои именки? Напишете 
ги. Некогаш одговараат повеќе глаголи 
на една именка. 
 
Стр. 133, Ü13 Што не одговара во 
редот? Одбележете (х).  
 
 
 
 

Стр. 134 Текстови за говорните сцени 
 
Насловите на говорните сцени ќе ги 
најдете  на страниците со прегледи ����  
во овој прирачник. 
 
Стр. 146 Решенија  
 
Кај слободните вежби, на пр. 
„формулирајте реченици“ нема само 
едно точно решение. Наведените 
примери со решенија се само една од 
можностите. 
 
Стр. 186 Листа на зборови 
 
Во листата на зборови ќе ги најдете 
следниве информации. 
• Именки: еднина, член и наставка за 

множина, der/-e = der Abend/die 
Abende 

• Глаголи: 
Инфинитив и партицип II: bekommen 
– hat bekommen, 
Кај деливи глаголи: инфинитив и 3. 
лице еднина: anrufen/er ruft an, 
Кај глаголи со промена на вокалот: 
инфинитив и 3. лице еднина: 
geben/er gibt 

• Броеви во загрaди: лекција на 
радио курсот, на пр. (1) и бројот на 
страниците во работната книга, на 
пр. стр. 3 

• Курзивно: Зборови кои се 
појавуваат само во работната 
книга, на пр. April, der (8, стр. 43) 

ГРАМАТИКА 

 

 Сé што стои во граматичкиот 
додаток зад овој знак ќе го објасниме во 
наредниот дел.  

Во Граматичките објаснувања коишто 
следуваат прво ги обработуваме 
структурите на речениците, а потоа и 
видовите зборови.  
 
Стр. 163 A  Реченица  
Во германскиот јазик постојат четири 
вида реченици: 

• исказна реченица (исказ за себе или 
за некого/нешто) 

• прашални реченици кои почнуваат 
со W–прашање (се поставува 
отворено, директно прашање со 
прашален збор) 



Herrad Meese Radio D Einleger Okt. 2004 

 27 

• Да/Не прашање (поставување 
прашање, на кое се одговара со Да 
или Не или Не знам.) 

• заповедна  реченица (некого да 
замолите за нешто, нешто да 
побарате итн.); глаголот е во 
императив. 

Стр. 163 A 1 Исказна реченица: 
Глаголот кој се конјугира во исказната 
реченица е на второ место. 
 
Стр. 163 A 2 W-Прашање  (Прашање 
со прашален збор што почнува со W): 
Конјугираниот глагол во речениците со 
W-прашње е на второ место.  
 
Стр. 164 A 3 Да/Не - прашање: 
Конјугираниот глагол во Да/Не прашање 
е на прво место. 
 
Стр. 164 A 4 Заповедна реченица: 
Глагол кој се конјугира во 
императивната реченица (при молба, 
барање итн.) е на прво место. � Форми 
на императивот: D1 5, стр. 172. 
 
Стр. 164 A 5 Глаголска „заграда“: Во 
германскиот јазик има една посебност, 
а тоа е правилото за положбата на 
глаголот или деловите од реченицата 
коишто му припаѓаат на глаголот или се 
во непосредна врска со него. И покрај 
содржинската припадност тие стојат на 
крајот на реченицата. 
 
Стр. 164 A 5 1  Модални глаголи во 
реченицата (wollen) 
 
Стр. 164 A 5 2 Глаголи со делив 
префикс (einladen) 
 
Стр. 164 A 5 3 Перфект (Sie haben das 

gelesen): Сосем на крајот на реченицата 
се наоѓа: 
• вториот глагол во реченици со 

модални глаголи 
• префиксот кај деливи глаголи 
• партицип II во Перфект 
 
Стр. 165 A 6 Независно - сложени 
реченици: Во независно - сложените 
реченици коишто почнуваат со deshalb 
...  или  
zuerst ..., dann ..., прво следува 
глаголот, потоа субјектот. 
 
Стр. 165 B Реченични делови 

Одредени зборови во реченицата мора 
да останат меѓусебно поврзани. Тоа се 
реченичните делови.  

• Реченични делови, коишто зависат 
од глаголот се нарекуваат 
дополнувања. 

• Реченични делови, коишто во 
реченицата стојат независно од 
глаголот, се  нарекуваат глаголски 
ознаки.  

 

Стр. 165 B 1 Глаголот како дел од  
реченицата ( = предикат): Во 
германскиот јазик граматички точната 
реченица речиси секогаш содржи 
глагол.  
Глаголите определуваат кои 
дополнувања се задолжителни во една 
граматички точна реченица.  
 
Стр. 166 B 2 Дополнувања (субјект): 
На глаголите им е потребен субјект.  
Субјектот се состои од именки (речиси 
секогаш со член) или заменки. 
Прашањето коешто го поставуваме да 
го определиме субјектот е wer? (Кога се 
прашува за лица: Wer macht ein Spiel?) 
или was? (Прашање за предмети или 
апстрактни именки ... : Was ist 
interessant?) 
 
Стр. 166 B 3 Дополнувања ( 
задолжително es ): Кај определени 
глаголи мора да стои es како 
дополнување. 
 
Стр. 166 B 4 Дополнувања (sein + 
придавка): Придавките по глаголот sein 
изразуваат лична оцена на говорникот. 
Придавките по глаголот (прилози) не ја 
менуваат формата. Личното  мислење 
може да се изрази и со изразот Ich finde 
.... За тоа сепак е потребно уште едно 
дополнување во акузатив: Ich finde das 
interessant. 
 
Стр. 166 B 5 Дополнувања (sein / 
heißen + именка): Именката по sei/ 
heißen секогаш стои во номинатив. 
 
Стр. 167 B 6 Дополнувања во 
акузатив: Paula kennt  - ова не е 
граматички целосна реченица. Се 
прашува кого или што познава. 
Недостасува задолжителното 
дополнување во акузатив (= објект во 
акузатив). 
Многу глаголи во германскиот имаат 
дополнување во акузатив.  
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Во акузатив формата некои именки и 
заменките го менуваат членот. 
 
Стр. 167 B 7 Дополнувања 
(временски, просторни, модални ): 
Oвие дополнувања зависат од глаголот 
и за конкретната реченица се 
задолжителни. Доколку бидат 
испуштени, тогаш реченицата би била 
непотполна, на пр.  „Wir müssen sein“ – 
овде недостасува дополнувањето; би 
морало да се каже, на пр.: Wir müssen 
pünktlich sein. 
 
СТР. 167 B 8 Дополнувања во датив: 
Дополнувањата во датив во првите 26 
лекции не се претставени систематски – 
само во одредени изрази, коишто треба 
да се разберат во целост, на пр.  Was 
ist denn mit dir los? Stell dir vor, ... . Wie 
geht es Ihnen?  
 
Стр. 168 B 9 Додатоци: Додатоците се 
независни од глаголот. Тие се слободни 
и можат да стојат во сите реченици – се  
разбира мора да одговараат на 
контекстот.  
 
Стр. 168 C Позиции во реченицата 
(Синтакса) 
Позицијата на деловите во реченицата 
во германскиот е релативно слободна. 
Сепак има одредени основни правила 
за формирање на реченица.  
 
Стр. 168 C 1 Исказна реченица  
 
Стр. 168 C 1 1 Субјект  – Глагол – 
Додаток : Субјектот на позицијата ����, 
конјугираниот глагол на позицијата ���� и 
додатоците на позицијата ���� е секогаш 
точно. 
 
Стр. 168 C 1 2 Додаток на позицијата 
����: Честопати на позицијата ���� ќе 
најдете додаток; конјугираниот глагол 
останува на позицијата ����  и субјектот 
следува на позицијата ����. Дали 
додатоците или дополнувањата стојат 
на позицијата ���� зависи од говорната 
ситуација. 
 
Стр. 168 C 1 3 Дополнувања: 
Дополнувањата на позицијата ���� се 
секогаш точни – по субјектот, 
конјугираниот глагол и додатокот. 
 
Стр. 169 C 1 4 Дополнувања на 
позицијата  ����: Честопати на позицијата 

���� се наоѓа  дополнување во акузатив, 
конјугираниот глагол е на позицијата ���� 
и субјектот следува на позицијата ����. 
 
Стр. 169 C 1 5 Негација со nicht 

• nicht  секогаш стои зад 
конјугираниот глагол и по 
дополнувањето во акузатив; 

• По nicht стојат: придавките и 
другите  дополнувања. 

 
Стр. 169 C 1 6  Глаголска заграда: 
Честопати сосем на крајот на 
реченицата стојат уште некои важни 
информации. Во нашите примери  
информациите му припаѓаат на 
глаголот. За да се разбере правилно 
реченицата, мора да го насочите 
вниманието при слушањето или 
(читањето) секогаш на крајот на 
реченицата. 
 
Стр. 170 C 2 Прашање 
 
Стр. 170 C 2 1 Прашање со прашален 
збор (W-Frage): Во W-прашањата, 
прашалниот збор стои на позицијата ����, 
конјугираниот глагол на позицијата ���� и 
субјектот на позицијата ����. 
 
Стр. 170 C 2 2 Прашања без 
прашален збор (Ja/Nein-Frage): Во 
прашањето без прашален збор 
конјугираниот глагол е на позицијата ����, 
субјектот е  на позицијата ����. 
 
Стр 170 C 3 Заповедна реченица: Во 
императивната реченица конјугираниот 
глагол е на позицијата ����, субјектот е на 
позицијата ����. Во 2 лице еднина отпаѓа 
субјектот. 
 
Стр.  171 C 4 Заклучок: Положбата на 
глаголот во реченицата 
 
Стр. 171 C 4 1 Глаголот на позицијата 
���� 
 
Стр. 171 C 4 2 Глаголот на позицијата 
���� 
 
Стр. 171 D Зборови  
 
Стр. 171 D 1 Глаголи: Глаголите во 
германскиот ја менуваат нивната 
форма = конјугација на глаголот. 
Глаголите имаат основа и наставка. 
Наставката се прилагодува во однос на 
субјектот – значи именката или 
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(личната) заменка. Во речник глаголите 
ќе ги најдете во инфинитив (со 
наставката -en: machen, lesen). 
 
Стр. 171 D 1 1 Инфинитив, Глаголска 
основа, Наставка  
Стр. 171 D 1 2 Конјугација на глаголот 
во презент (сегашно време) – 
правилни глаголи 
Стр. 172 D 1 3 Конјугација на глаголот 
во презент (сегашно време) –  
глаголска основа на -t/d или -s/ß 
 

Стр. 172 D 1 4 Конјугација на глаголот 
во презент (сегашно време) – глаголи 
со променлив вокал во основата: Кај 
некои глаголи во германскиот се менува 
вокалот во основата на глаголот. Во 
презент вокалот се менува само во 2. и 
3. лице еднина – исто и кај глаголите со 
делив префикс: vorlesen – Ayhan liest 
Eulalia ein Buch vor. 
 
Стр. 172 D 1 5 Заповедна форма кај 
глаголите: 2. лице еднина (du) 
• Кај некои глаголи се додава едно -e: 

entschuldige, arbeite, warte. 

• Глаголите со промена на вокалот и 
во императив имаат промена на 
вокалот: sehen – Sieh mal! Aber: 
Fahr doch weiter! 

 
Стр. 172 D 1 6 Конјугација на 
глаголите во презент (сегашно 
време) – sein, haben 
 
Стр. 173 D 1 7 Конјугација на 
глаголите во презент (сегашно 
време)  – heißen, wissen 
 
Стр. 173 D 1 8 Модални глаголи – 
функција: Со модалните глаголи се 
нијансира некоја изјава, на пр. 
исказната реченица Er kommt am 
Samstag модифицира на пр. Er will am 
Samstag kommen. 
 
Стр. 173 D 1 9 Модални глаголи – 
конјугација на глаголите во презент: 
Кај модалните глаголи формата за  1. и 
3. еднина е иста и глаголот нема 
наставки: ich kann – sie kann. но: ich 
möchte – er möchte. 
Стр. 174 Д 1 10 Модални глаголи во 
реченицата: 
• Модалните глаголи бараат втор 

глагол. Тој е секогаш во инфинитив 
и стои на крајот на реченицата.  

• Вториот глагол некогаш 
недостасува. Но, тој се подразбира: 
Möchtest du eine Pizza (haben)? 

 
Стр. 174 Д 1 11 Глаголи со делив 
префикс: Во германскиот јазик 
глаголите можат да содржат префикс. 
Префиксите го специфицираат 
значењето на глаголот или пак му 
даваат друго значење. Кај глаголите со 
делив префикс секогаш се нагласува 
префиксот: anrufen. 
 
Стр. 174 Д 1 12 Глаголи со делив 
префикс во реченицата: во сегашно 
време 
• во речениците со модални глаголи, 

префиксот и глаголот остануваат 
заедно; 

• во исказни, заповедни и прашални 
реченици се дели префиксот од 
глаголот; префиксот стои на крајот 
на реченицата;  

• 2. и 3. лице еднина имаат промена 
на вокалот како кај коренот на некои 
глаголи: lesen – er liest, vorlesen – er 
liest vor. 

 
Стр. 175 Д 1 13 Глаголи со неделив 
префикс: Префиксите be-, er-, ver- не 
се делат од глаголот. Притоа се 
нагласува глаголот: bekommen, 
erzählen. 
 
Стр. 175 Д 1 14 Временски форми на 
глаголите (минато време): кога во 
германскиот јазик се зборува за 
минатото, се користат глаголските 
форми во минато време. Во говорната 
комуникација се користи: 
• Претеритум на глаголите haben и 

sein, 

• Перфект кај другите глаголи. 
 
Стр. 175 Д 1 15 Претеритум од sein 

 
Стр. 175 D 1 16 Перфект: Градба 
• Перфектот во германскиот јазик се 

гради со конјугирана форма на 
помошниот глагол haben или sein и 
партицип II ( = партицип перфект). 

• Поголемиот дел од глаголите 
градат перфект со haben. 

• Глаголите што означуваат 
движење, како kommen, fahren и 
sein, градат перфект со sein. 

 
Стр. 176 Д 1 17 Партицип II: Градба 
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Глаголи со неделив префикс немаат ge-
, на пример erzählen: Sie hat eine 
Geschichte erzählt. 
� Глаголите во партицип II можете да 
ги најдете во листата на зборови на стр. 
186 
 
Стр. 176 Д 1 18 Партицип II во 
реченицата: Партицип II секогаш стои 
на крајот во реченицата. 
 
Стр. 176 Д 1 19 Негација на глагол со 
nicht: Глаголите се негираат со nicht; 
nicht секогаш стои по конјугираниот 
глагол и по акузативната наставка. 
 
Стр. 177 Д 2 Членови и именки: Во 
германскиот јазик пред именките стојат 
членови. Членовите даваат 
информација за родот на именките. Тие 
затоа треба секогаш да се учат заедно 
со именките.  
Постојат определени и неопределени 
членови; ги има во еднина и множина. 
 
Стр. 177 Д 2 1 Определен член 
(номинатив): Именките имаат падежи. 
Номинатив е еден од падежите. 
Субјектот секогаш стои во номинатив. 
Падежот се менува во однос на 
глаголот. 
 
Стр. 177 Д 2 2 Определен член 
(номинатив и акузатив): Акузативот е 
падеж којшто стои по определени 
членови ( � Б 6, стр. 179). Во акузатив 
се менува само членот во машки род 
der � den. 
 
Стр. 177 Д 2 3 Неопределен член 
(номинатив) 
 
Стр. 178 Д 2 4 Неопределен член 
(номинатив и акузатив):  
• Во акузатив се менува само членот 

во машки род ein � einen. 
• Пред неопределените именки во 

множина (номинатив и акузатив) не 
стои член. 

 
Стр. 178 Д 2 5 Промена на 
неопределен и определен член: 
• Неопределен член: нешто што не е 

точно одредено, сé уште не е 
кажано или напишано; 
информацијата е нова: Da ist noch 
ein Hörer. 

• Определен член: Нешто што е 
точно одредено, веќе познато, на 
пример „Der Hörer heißt Perini“. 

 
Стр. 178 Д 2 6 Нулти член  
Член не се употребува пред: 
• Лични имиња: Das ist Paula. Wer ist 

Philipp?  
• Професии: Paula ist Redakteurin. 
• Множина на неопределен член: Das 

sind Zeitungen.  
• Фрази: Geld haben. 
 
Стр. 178 Д 2 7 Множина на именките 
Повеќето именки во германскиот јазик 
имаат множина. Именките добиваат 
различни наставки: ein Foto – fünf Fotos. 
Некои именки немаат множинска 
форма: der Flügel – die Flügel.  
���� Формите на множина можете да ги 
најдете во листата на зборови, стр. 186. 
 
Стр. 179 Д 2 8 Негација кај именките: 
Членот kein се деклинира исто како 
неопределениот член ein. 
 
Стр. 179 Д 2 9 Присвојни членови: 1. 
+ 2. лице еднина: Со присвојната 
форма се означува припадност на лице 
или предмет. Присвојниот член стои 
пред именка. Присвојната заменка – 
која во лекцијата 26 не се обработува – 
заменува една именка. Присвојните 
членови се деклинираат исто како 
неопределениот член ein. 
 
Стр. 179 Д 2 10 Членови - преглед: 
 
Стр. 180 Д 3 Заменки: Заменките ги 
заменуваат именките заедно со нивниот 
член. Ние се концентрираме на:  
• Лични заменки 
• Неопределени заменки: jemand, 

niemand, etwas, nichts 
 

Стр. 180 Д 3 1 Лични заменки -  
номинатив: Личните заменки во 
номинатив ја имаат функцијата на 
субјект. Тие ја одредуваат глаголската 
форма: kommen: ich komme, er kommt. 
 
Стр. 180 Д 3 2 Лични заменки - 3. 
лице: Личните заменки во 3. лице 
(еднина er/sie/es и ihn) се однесуваат на 
нешто што било претходно кажано: 
лицето/предметот или апстрактниот 
поим мораат да бидат споменати за да 
се знае на што се однесува личната 
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заменка. Се работи за текстуална 
референца. 
 
Стр. 180 Д 3 3 Лични заменки – 
акузатив  
3. лице: Личните заменки имаат падеж, 
значи, тие ја менуваат својата форма. 
Падежот зависи од глаголот, на пример, 
акузатив по глаголите sehen, verstehen, 
suchen. 
Само личните заменки од машки род 3. 
лице се менуваат: er � ihn . Од другите 
лични заменки го познавате само 2. 
лице еднина: Ich verstehe dich nicht. 
 
Стр. 180 Д 3 4 Неопределени 
заменки: Неопределените заменки се 
однесуваат на неопределено лице 
(позитивно: jemand, негативно: niemand) 
или на неодредена работа (позитивно: 
etwas, негативно: nichts). 
Jemand и niemand ја менуваат нивната 
форма, на пример: Ich sehe 
niemanden/jemanden. Наставката -en 
често се изостава. Etwas и nichts не ја 
менуваат својата форма. 
 
Стр. 180 Д 3 5 Определен член како 
заменка: Членовите во говорниот јазик 
често се употребуваат на местото на 
заменките. Тие ги заменуваат личните 
заменки – но за лица оваа форма е 
неучтива.  
Членот како заменка може да стои на ���� 
место во реченицата и со тоа да го 
потенцира исказот. 
 
Стр. 181 Д 4 Препозиции: Скоро сите 
препозиции бараат падеж: акузатив, 
датив или генитив. Некои препозиции 
бараат – во зависност од исказот или 
прашањето – или акузатив или датив. 
Но тоа во лекцијата 26 сé уште не е 
тема. 
 
Стр. 181 Д 4 1 Реакција на 
препозиции 
 
Стр. 182 Д 4 2 Спојување на 
препозиции и членови: Некои 
препозиции се спојуваат со членовите 
(контракција). Најдобро, запомнете ги 
овие спојувања како такви.  
 
Стр. 182 Д 5 Глаголи со постојани 
препозиции 
 
Стр. 182 Д 6 Прашални зборови 

• Со прашални зборови може да се 
праша за информации за лица, 
предмети, време, причина итн. 

• Прашалните зборови се однесуваат 
на делови од реченицата, на 
пример, на субјектот, на 
акузативната наставка, прилог за 
место и време.  

 
Стр. 183 Д 7 Сврзници: Сврзниците 
поврзуваат делови од реченицата или 
реченици: 
und: набројување, oder: алтернатива, 
aber: спротивност. 
 
Стр. 183 Д 8 Придавки/прилози: 
Придавките пред именките во 
германскиот јазик имаат различни 
наставки. Придавките по глаголот  ( = 
прилозите) не ја менуваат нивната 
форма.  
 
Стр. 183 Д 8 1 Придавки пред именки: 
По определениот член, наставката во 
номинатив еднина е секогаш -e. 
 
Стр. 183 Д 8 2 Придавки по etwas: По 
заменката etwas придавките стануваат 
именки. Тие се деклинираат и се 
пишуваат со голема буква. Меѓутоа, во 
овие 26 лекции нема да зборуваме за 
тоа.  
 
Стр. 183 Д 8 3 Прилози 
 
Стр. 184 Д 9 Партикули: Партикулите 
се мали зборови, на коишто се става 
субјективен акцент.  Во германскиот 
говорен јазик се користат многу често. 
Тие ја нагласуваат изјавата. Дали 
нагласувањето е позитивно или 
негативно, зависи многу од нагласката.  
Партикулите не ја менуваат нивната 
форма.  
 
Стр. 184 Д 9 1 Модални честици 
 
Стр. 184 Д 9 2 Честици за 
степенување 
 
Стр. 184 Д 9 3 Честици за 
потврдување и негирање 
 
 
Стр. 184 Е Градење зборови 
Во германскиот јазик има многу 
можности за градење зборови, да се 
препознае нивната структура и со тоа 
да се олесни разбирањето.  
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Стр. 184 E 1 Именка + именка 
(сложенка): Меѓу некои именки стои 
сврзник -s или -n. Членот кај сложенката 
се определува според втората именка. 
 
Стр. 185 E 2 Именка + суфикс -in: Ова 
е можно кај описи на професија и 
националности.  
 
Стр. 185 E 3 Суфикси кај придавките 
 
Стр. 185 E 4 Групи на зборови 
 
 
 

 
  

 
 

 
 


