
1  РІВЕНЬ8

Berufe in der Zeit Jesu (Професії у час Іїсуса)

Blatt 1 (Лист 1)

Religion 1. Klasse (Релігія. 1-й клас)

№ Німецьке слово Переклад на українську

1 die Ziet (-en) - час (-и)

2 Jesu - Ісус

3 zur Zeit Jesu (in der Zeit Jesu) - у час Ісуса

4 welche? - який?

5 sehen - бачити

6 würden (Welche Berufe würden wir sehen?) - би (Які професії ми би побачили?)

7 wenn - якщо

8 wären (wenn wir in der Zeit Jesu wären) - були б (якщо ми були б у часі Ісуса)

9 der Bauer (-n) - селянин, фермер, землероб

10 bearbeiten - обробляти

11 das Feld (-er) - поле (-я)

12 der Pflug (die Pflüge) - плуг (-и)

13 der Esel (=) - віслюк (-и)

14 der Ochse (-n) - бик (-и), віл (воли)

15 helfen - допомагати

16 ihnen - їм

17 der Hirt (-en) (бібл� der Hirte) - пастух (-и)

18 weiden - пасти

19 das Schaf (-e) - вівця (-і)

19 oder - або

20 die Ziege (-n) - коза (-и)

21 ihr - їхній

22 das Leben (=) - життя

23 gefährlich - небезпечний

24 schützen vor (D) - захищати від (Давальний відмінок)

25 der Löwe (-n) - лев (-и)

26 der Schakal (-e) - шакал (-и)

27 die Hyäne (-n) - гієна (-и)

28 und - і, та

29 der Bär (-en) - ведмідь (ведмеді)

30 der Fischer (=) - рибалка (-и)



1  РІВЕНЬ 9

Berufe in der Zeit Jesu (Професії у час Іїсуса)

Blatt 2 (Лист 2)

№ Німецьке слово Переклад на українську

31 das Boot (-e) - човен (човни)

32 das Netz (-e) - сітка (-и)

33 das Meer (-e) - море (-я)

34 in dem Meer = im Meer - в морі

35 müssen - повинні

36 oft - часто

37 reparieren - лагодити, ремонтувати

38 der Töpfer (=) - гончар (-і)

39 formen - ліпити, відливати

40 der Topf (die Töpfe) - горщик (-и), каструля (-і)

41 die Schüssel (-n) - миска (-и)

42 der Krug (die Krüge) - глечик (-и)

43 aus - з, із

44 der Ton (die Töne) - глина (-и)

45 der Weber (=) - ткач (-і)

46 spinnen - прясти

47 der Faden (die Fäden) - нитка (-и)

48 der Flachs - льон

49 weben - плести, ткати

50 das Leinen (=) - полотно (-а)

51 nähen - шити

52 das Segel (=) - вітрило (-а)

53 das Zelt (-e) - намет (-и)

54 die Kleidung (-en) - одяг (-и)

55 der Zimmermann (die Zimmermänner) - тесляр (-і)

56 bauen - будувати

57 das Haus (die Häuser) - будинок, хата (-и)

58 die Hütte (-n) - хатина, хатинка (-и)

59 machen - робити

60 auch - також

61 das Möbel (=) - меблі

62 der Karren (=) - візок (візки)

63 der Wagen (=) - повозка (-и), візок (візки)



1  РІВЕНЬ10

Berufe in der Zeit Jesu (Професії у час Іїсуса)

Blatt 3 (Лист 3)

№ Німецьке слово Переклад на українську

64 der Rabbi (-s) - раббі (вчитель або вчений в іудаїзмі)

65 studieren - вивчати, вчитись

66 die Torah - Тора (п’ятикнижжя Моїсеєве)

67 der Talmud (-e) - Талмуд (кодекс релігійно-юридичних 
правил життя євреїв)

68 beraten - радити

69 die Gemeinde (-n) - община, громада (-и)

70 alle - весь, все

71 religiöse - релігійний

72 rechtlich - правовий, юридичний

73 die Frage (-n) - питання (=)

74 der Zoll (die Zölle) - митниця (-і)

75 der Zöllner (=) - митник, (застар�) митар

76 die Steuer (-n) - податок (-и)

77 erheben - збирати, стягувати (податки)

78 auf - на, по

79 die Anordnung (-en) - наказ, розпорядження

80 auf Anordnung - за наказом

81 der Staat (-en) - держава (-и)

82 die Macht (die Mächte) - влада, міць, сила (-и)

83 die Staatsmacht - державна влада


