DAS MALBUCH - FARBENSPAβ
DIE LUSTIGSTE GESETZE IN DEUTSCHLAND
SPRACHECKE- DU BIST EINFACH DER HAMMER
10 PARKÓW ROZRYWKI W NIEMCZECH, KTÓRE TRZEBA
ZOBACZYĆ
➢ STIMMUNG (MOOD)
➢
➢
➢
➢

➢ Das Lied :Dschingis Khan auf Deutsch zum Mitsingen
➢ CZĘSTO POPEŁNIANE BŁĘDY PRZEZ UCZĄCYCH SIĘ
NIEMIECKIEGO.
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DAS MALBUCH
das Malbuch - kolorowanka (malen - malować, das Buch - książka)

rot - czerwony
fuchsrot - rudy (fuchs - lis, rot- czerwony. W kolorze sierści lisa)
pfirsichfarben - brzoskwiniowy (der Pfirsich - brzoskwinia, farben - kolor, barwa)
beige - beżowy
rosa - różowy
gelb - żółty
gold - złoty
grün - zielony
dunkelgrün - ciemnozielony
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blau - niebieski
azurblau - błękitny
himmelblau - błękitny ( w kolorze nieba)
saphirblau - szafirowy
dunkelblau - granatowy
violett - fioletowy
braun - brązowy
schwarzbraun - ciemnobrązowy

szchmutzigbraun - brudnoszary
hellgrau - jasnoszary
silbergrau - srebrnoszary
silber - szary
schwarz - czarny
weiß - biały
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Nackt Autofahren – jazda nago
Das Autofahren im nackten Zustand ist nicht verboten , Aussteigen allerdings schon. Denn das
zählt dann als Belästigung und wird mit 40 € Bußgeld bestraft.

Einschlafen auf der Arbeit – spanie w pracy
Wenn man auf der Arbeit einschläft und sich deshalb verletzt, etwa weil man vom Stuhl fällt, gilt
dies als Arbeitsunfall.

Kopfkissen als Waffe – poduszka jako broń
Kommt es zu einer nicht einvernehmlichen Kissenschlacht, kann der Schlag damit als Waffe
zählen. Wichtig ist, wie das Opfer die Situation wahrnimmt. Also Obacht bei der nächsten
Übernachtungsparty.

Leerer Tank verboten – pusty bak
Es ist verboten, auf der Autobahn einen leeren Tank
zu haben.

Räder nicht in Garage – opony samochodowe nie w garażu
Aus Brandschutzgründen darf man seine Autoräder nicht in der Garage lagern.
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Nur Sonnenschirme in beige – parasolki tylko w kolorze beżowym
In Bad-Sooden-Allendorf, auch in Hessen, darf man nur Sonnenschirme benutzen, die beige,
pastell oder sandfarben sind. Wer die Kleinstadtidylle mit farbigen oder schwarzen
Sonnenschirmen verschandelt, muss ein Bußgeld bezahlen.

1. Cisza nocna muss sein
To chyba jest akurat normalne w większości kraju, ale w Niemczech ta zasada jest przestrzegana bardzo dosłownie. Cisza
znaczy cisza, zapomnij o imprezie, czy nawet małej kłótni z chłopakiem. Ma być cicho i już. Inaczej oczekuj rychłej wizyty
wściekłych sąsiadów. Zapomnij o robieniu prania! Odkurzać? Broń Boże!

2. Niemcy mają własną sjestę
O ile cisza nocna nie jest jeszcze aż tak dziwna, to dlaczego nie
można sobie pobrzdąkać na gitarze pomiędzy 13 a 15. Oficjalnie
ta forma poobiedniego odpoczynku nazywana jest Mittagsruhe
(ale nikt nie raczej nie używa tego słowa, więc możesz po prostu
mówić siesta). Zapomnij o włączeniu pralki, czy odkurzeniu
mieszkania, nawet jeżeli jest to jedyny okres w ciągu dnia, kiedy
jesteś w domu (chyba że dogadasz się z sąsiadami zza każdej
ściany). po prostu nie można zakłócać innym odpoczynku w ciągu
dnia....

3. W niedzielę nie rób nic
W niedzielę nie trzeba robić absolutnie nic. Niedziela przeznaczona jest dla odpoczynku. Wszystkie sklepy są zamknięte,
hałasować nie wolno. Miasto nagle się uspokaja. Jak jest ładna pogoda większość parków wypełnia się spacerowiczami i
amatorami grilla.

4.

Gdzie

są

te

kontenery
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na

szkło?

O ile pod każdym blokiem stoją kontenery na plastik i papier, o tyle kontenery na szkoło ustawione są tylko w kilku
miejscach w mieście. Spowodowane jest to kosztami wyposażania miasta w kontenery oraz brakiem miejsca, gdyż
segreguje się szkło również ze względu na kolor szkła.

5. Mandat za przejazd bez biletu to nie bilet
Jeżeli już miałeś to nieszczęście, że kontrolerzy złapali cię za
jazdę na gapę, jak najszybciej opuść peron (w Hamburgu,
musisz posiadać bilet również po to, by móc wejść na peron) i
kup bilet. Mandat nie zwalnia niestety z obowiązku posiadania
biletu*. Pamiętaj, że na każdej stacji metro w Hamburgu
znajduje się złota linia, która, jeśli przekroczona bez biletu,
może być początkiem kłopotów.
*dotyczy Hamburga

6. Planuj z wyprzedzeniem
Jeżeli chcesz coś załatwić w banku, urzędzie, czy gdziekolwiek indziej, lepiej najpierw przedzwoń, ponieważ w większości
przypadków trzeba umówić się na spotkanie. Nie ma możliwości ot tak przyjścia do banku i założenia konta. Również ze
znajomymi powinieneś planować wszystko dużo wcześniej. Zdziwiło mnie, że często umawiamy się na popołudniową co
najmniej tydzień przed. Oczywiście, nie jest to regułą.

7. Miej przy sobie gotówkę
Karta płatnicza w większości przypadków stanowi jedynie kawałek plastiku. Pamiętaj, żeby zawsze mieć przy sobie
gotówkę, bo rzadko kiedy można płacić kartą (częściej można płacić girokartą). I, zawczasu wypłać gotówkę, bo jak na kraj,
gdzie króluje gotówka, nie tak łatwo szybko znaleźć bankomat. I niektóre z nich pobierają całkiem spore prowizje, jeżeli
należysz do innego banku.

8. Piją alkohol w miejscach publicznych
Pod względem picia alkoholu Niemcy są bardziej liberalni niż my. Można swobodnie pić alkohol na ulicach. I możesz też
spokojnie prowadzić auto po wypiciu jednego piwa (ale lepiej, żeby to było 0,33 aniżeli 0,5), jeżeli w twojej krwi nie ma
więcej niż 0,5‰. Popularne jest też piątkowe piwo po pracy – w pracy. Miło ze strony szefa.

9. Wytkną ci złe zachowanie
Jeżeli zrobisz coś, co Niemcy uznają za: niepoprawne, niestosowne, niegrzeczne, niezgodne z obowiązującymi zasadami,
nieprzyjemne, szkodliwe dla zdrowia, nienaturalne, zadziwiające, nie omieszkają ci tego wytknąć. Nawet jeżeli widzą cię po
raz pierwszy w życiu.
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der absolute Hammer sein – ein Hammer sein

Hammer der (PL die Hämmer) młotek,
młot, pot. bomba, coś super, coś
niewiarygodnego
unter den Hammer kommen – pójść pod młotek
in seinem Diktat waren einige dicke Hämmer w jego dyktandzie znalazło się parę poważnych
byków
du hast einen Hammer – ty chyba
zwariowałeś
zwischen Hammer und Amboss
– zwischen zwei Fronten/In groβe
Bedrängnis geraten - popaść w

geraten
tarapaty

das ist ja ein Hammer – to dopiero
bezczelność
das ist der Hammer – to jest po
super

prostu

Grammatik
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SINGULAR

PLURAL

NOMINATIV

der Hammer

die Hämmer

GENITIV

des Hammers

der Hämmer

DATIV

dem Hammer

den Hämmern

AKKUSATIV

den Hammer

die Hämmer

.
Hansa Park: największy park rozrywki w Niemczech

Hansa Park w Sierksdorf to jedyny w Niemczech park rozrywki ulokowany na wybrzeżu
Morza
Bałtyckiego.
Na 46 ha znajduje się 12 krain tematycznych:
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▪

Abenteuerland, -

▪

Alter Jahrmarkt,

▪

Bonanza-City,

▪

Hansa-Garten,

▪

Holzfällerlager,

▪

Kinderland,

▪

Fiesta del Mar,

▪

Nervenkitzel,

▪

Wikingerland,

▪

Wasserspass,

▪

Hansa in Europa,

▪

Die Reiche des Nordens.

Heide Park: atrakcje dla całej rodziny

Heide-Park to największy park rozrywki w północnych Niemczech, zlokalizowany w okolicy
miasta Soltau, niedaleko Hamburga. Ten otwarty w 1978 roku park zajmuje około 85 ha
powierzchni.

Movie Park: wycieczka w kosmos
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Movie Park Germany to park tematyczny zlokalizowany w miejscowości BottropKirchhellen w zachodniej części Niemiec, niedaleko Essen.
Znajdziemy tutaj 7 krain tematycznych, a w każdej z nich liczne urządzenia i atrakcje.
Zdecydowana większość z nich jest świetnie wystylizowana i odwołują się one do znanych
postaci z filmów i bajek, jak np. Epoka lodowcowa czy SpongeBob.
Krainy tematyczne noszą następujące nazwy:
▪

Plan zdjęciowy w Hollywood;

▪

Ulice Nowego Jorku;

▪

Nickland (kraina z atrakcjami dla dzieci);

▪

Dziki Zachód (tutaj mieszczą się bardziej ekstremalne atrakcje);

▪

Molo w Santa Monica w Kalifornii;

▪

Laguna tajemnic;

▪

Federation Plaza - kraina nowoczesnych technologii i science fiction.

Oprócz licznych pokazów i atrakcji, znajduje się tutaj również najprawdziwsze studio
filmowe.

Fort Fun: coś dla fanów Dzikiego Zachodu
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Oprócz kolejek górskich atrakcją tego parku jest letni tor saneczkowy. Z kolei najmłodsi
mogą spędzić czas na pełnym atrakcji placu zabaw.
Na terenie parku są także stylowe, kanadyjskie domki, w których można zarezerwować
nocleg.

Phantasialand: Meksyk, Afryka i Chiny w zasięgu ręki

w tym parku koło Kolonii można przenieść się do Meksyku, Afryki, a nawet do Chin. Każdy
świat tematyczny oferuje niezliczone atrakcje. Największa z nich jest “Riksza-widmo”, czyli
najdłuższy w Europie pociąg widmo.
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Belantis: piramidy niedaleko Lipska
Tu na zwiedzających
czeka aż 60 atrakcji
zlokalizowanych w 8
światach
tematycznych.
Oczywiście
największą atrakcją
jest górująca nad
parkiem piramida,
która liczy 32 metry
wysokości.

Holiday Park: świat pszczółki Mai
Oprócz typowych dla parku rozrywki atrakcji można tu zajrzeć także do magicznego świata bajkowej pszczółki Mai
(Majaland)
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Tripsdrill: park rozrywki z 90 letnią tradycją
Tripsdrill zaprasza do wspinaczki, zjeżdżania, a także lotu balonem.

Europa-Park Rust: 100 atrakcji dla każdego

Największy
park
w trójkącie
granicznym
Niemiec,
Francji
i Szwajcarii oferuje ponad 100 atrakcji i pokazów oraz 6 hoteli, a wszystko na obszarze liczącym 95 hektarów. Przed
pandemią park odwiedzało ponad 5,7 mln osób rocznie.

13

erschöpft – wyczerpany, wycieńczony
verwirrt –zmieszany
frustriert –sfrustrowany
ekstatisch – ekstatyczny stan zachwytu lub uniesienia połączony z utratą poczucia rzeczywistości»
schuldig – winny
verdächtigt – podejrzany
wϋtend – wściekły
zuversichtlich – ufny
verlegen – zakłopotany, zmieszany
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spitzbϋbisch – złośliwy
angewidert – zniesmaczony, zdegustowany
lovestruck – zakochany
scheu – nieśmiały, wstydliwy

Das Lied :Dschingis Khan auf Deutsch zum Mitsingen
https://www.youtube.com/watch?v=YhP6ZnU1Z-s
Tekst
Hu ha, hu ha
Hu ha, hu ha
Hu ha, hu ha
Hu ha, hu ha
Hu ha, hu ha
Hu ha, hu ha
Sie ritten um die Wette mit dem Steppenwind
Tausend Mann (ha, hu, ha)
Und einer ritt voran, dem folgten alle blind
Dschingis Khan (ha hu ha)
Die Hufe ihrer Pferde durchpeitschten den Sand
Sie trugen Angst und Schrecken in jedes Land
Und weder Blitz noch Donner hielt sie auf
Hu, ha, Dsching, Dsching, Dschingis Khan
He Reiter, ho Reiter, he Reiter, immer weiter
Dsching, Dsching, Dschingis Khan
Auf Brüder
Sauft Brüder
Rauft Brüder
Immer wieder
Lasst noch Wodka holen, oh ho ho ho
Denn wir sind Mongolen, ha ha ha ha
Und der Teufel kriegt uns früh genug
Dsching, Dsching, Dschingis Khan
He Reiter, ho Reiter, he Reiter, immer weiter
Dsching, Dsching, Dschingis Khan
He Männer, ho Männer, tanzt Männer, so wie immer
Und man hört ihn lachen, oh ho ho ho
Immer lauter lachen, ha ha ha ha
Und er leert den Krug in einem Zug
Und jedes Weib, das ihm gefiel,
Das nahm er sich in sein Zelt (ha, hu, ha)
Es hieß, die Frau,
Die ihn nicht liebte, gab es nicht auf der Welt (ha, hu, ha)
Er zeugte sieben Kinder in einer Nacht
Und über seine Feinde hat er nur gelacht
Denn seiner Kraft konnt keiner widerstehen
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Hu, ha, Dsching, Dsching, Dschingis Khan
He Reiter, ho Reiter, he Reiter, immer weiter
Dsching, Dsching, Dschingis Khan
Auf Brüder
Sauft Brüder
Rauft Brüder
Immer wieder
Lasst noch Wodka holen, oh ho ho ho
Denn wir sind Mongolen, ha ha ha ha
Und der Teufel kriegt uns früh genug
Dsching, Dsching, Dschingis Khan
He Reiter, ho Reiter, he Reiter, immer weiter
Dsching, Dsching, Dschingis Khan
He Männer, ho Männer, tanzt Männer, so wie immer
Und man hört ihn lachen, oh ho ho ho
Immer lauter lachen, ha ha ha ha
Und er leert den Krug in einem Zug (ha, hu, ha, hu)
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Często popełniane błędy przez uczących się
niemieckiego.
Zacznę od mylenia znaczenia słów:
planen – planieren - planen oznacza planować natomiast planieren zrównać z ziemią,
gładzić, plantować. Błąd polega na użyciu niewłaściwego słowa mówiąc np. o planowaniu:
•
•

Ich planiere nach Deutschland zu fahren. – Planuje jechać do Niemiec. – zdanie
niepoprawne.
Ich plane nach Deutschland zu fahren. – Planuje jechać do Niemiec. – zdanie
poprawne.

passen – passieren - passen oznacza pasować natomiast passieren wydarzać się. Te wyrazy
mylone są często w zdaniu:
•
•

Bild A passiert zum Text 1 – Obrazek A pasuje do tekstu 1. – zdanie niepoprawne.
Bild A passt zum Text 1 – Obrazek A pasuje do tekstu 1. – zdanie poprawne.

lernen – uczyć się , unterrichten – nauczać Znaczenie tych dwóch wyrazów jest często
mylone w kontekście uczę w sensie nauczam:
•

Ich lerne Deutsch nie znaczy nauczam języka niemieckiego tylko uczę się języka
niemieckiego. Ten błąd popełniany jest często przez nauczycieli, którzy chcą
powiedzieć czym się zajmują oraz przez uczniów, którzy próbują powiedzieć jakiego
przedmiotu nauczają ich nauczyciele. Prawidłową wersją jest Ich unterrichte Deutsch
– Ja nauczam języka niemieckiego.

Ich werde oznacza oczywiście będę i używane jest w związku z czasem przyszłym werden +
bezokolicznik. Często zostaje błędnie użyte np. w kontekście jeśli ktoś chce powiedzieć, że
będzie na pewno tzn, że przyjdzie na pewno i mówi Ich werde bestimmt. Jest to typowy
polonizm. Jeśli chcesz kogoś poinformować, że na pewno będziesz czyli na pewno
przyjdziesz, powiedz lepiej (przyjdę na pewno) Ich komme bestimmt albo Ich werde
bestimmt kommen ponieważ werden jest właściwie czasownikiem posiłkowym, który
pomaga stworzyć czas przyszły. Na końcu zdania z werden znajduję się czasownik w
bezokoliczniku, który mówi o tym co będzie się działo.
Jest jeszcze błąd popełniany przy opisie, określaniu pogody. Nie można powiedzieć der
Schnee regnet czyli pada śnieg . W języku niemieckim śnieg i deszcz posiadają osobne
zwroty. Es schneit – pada śnieg i es regnet – pada deszcz.
W języku niemieckim występują rzeczowniki, które w języku polskim rozumiane są jako
liczba mnoga a w języku niemieckim jako liczba pojedyńcza. Prowadzi to do niepoprawnego
użycia czasownika np.:
die Brille – okulary.
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