
 Fußball-Weltmeisterschaft 
 Чемпіонат світу з футболу 
 Football World Cup  
 Чемпионат мира по футболу 

Many languages –
one school

 Багато мов –  

одна школа

Viele Sprachen – eine Schule
Texte für die 2. bis 6. Schulstufe

Auf Deutsch, Englisch, Ukrainisch, Russisch 
Download: Texte auf Ukrainisch, Russisch
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Österreich!

Много языков –  
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!
In vielen Schulklassen finden wir Kin-
der mit verschiedenen Erstsprachen. 
Im Magazin Trio gibt es Artikel auf 
Deutsch, Türkisch und Bosnisch/ 
Kroatisch/Serbisch, den häufigsten 
Erstsprachen in den österreichischen 
Schulen – in bisher 33 Ausgaben!

Trio „Hallo Österreich!“ ist die 
Schwesterzeitschrift von Trio. Sie 
richtet sich an Schulklassen, in denen 
die Sprachen Ukrainisch und Russisch 
vertreten sind, die in der Ukraine ge-
sprochen werden. Ihr findet einige 
Texte in diesen Sprachen. Den ganzen 
Heftinhalt auf Ukrainisch und Rus-
sisch gibt es zum Download. So kön-
nen alle die Texte verstehen.

Diese Ausgabe ist für den Unter-
richt in der 2. – 6. Schulstufe geeignet. 
Sie wird vom Österreichischen  
Roten Kreuz herausgegeben und 
wurde in einer Kooperation mit der 
Pädagogischen Hochschule Wien 
erarbeitet. Wir danken Rainer Hawlik 
und den Studierenden.

Damit liegen bereits zwei Ausgaben 
von Trio „Hallo Österreich!“ auf 
Deutsch, Englisch, Ukrainisch und 
Russisch vor. Bestellinfos zu Trio und 
Trio „Hallo Österreich!“ finden Sie auf 
Seite 36.

Viel Lese- und Lernspaß wünscht

THOMAS AISTLEITNER
Chefredakteur

Дорогі читачки, дорогі 
читачі!

У багатьох шкільних класах 
навчаються діти, які говорять різними 
рідними мовами.

У 33 виданнях журналу “Trio” пред
ставлені статті німецькою, турецькою, 
боснійською/хорватською/сербською 
мовами, які є найпоширенішими 
рідними мовами в австрійських школах!

Trio “Hallo Österreich!” – це дочірнє 
видання журналу Trio. У школі всі діти 
вчать німецьку та англійську мови. Дане 
видання адресоване шкільним класам,  
у яких навчаються діти, які приїхали з 
України та роз мовляють українською та 
російською мовами. В цьому виданні ви 
знайдете тексти українською та росій  
с ькою мовами, а також зможете їх ска
чати. Тексти будуть зрозумілі для всіх.

Це видання підійде для занять з 2 по 
6 клас. Воно було розроблено Австрійсь
ким Молодіжним Червоним Хрестом у 
кооперації з вищою педагогічною 
школою Відня. Ми дякуємо Райнеру 
Хавліку та його студентам. Вже доступні 
два випуски Trio “Hallo Österreich!” 
німецькою, англійською, українською та 
російською мовами. Інформацію про 
замовлення Trio та Trio “Hallo Öster
reich!” можна знайти на сторінці 36.

Читайте та навчайтеся із 
задоволенням!

Томас Аістлайтнер
Головний редактор

Дорогие читательницы, дорогие 
читатели!

Во многих школьных классах учатся дети, 
говорящие на разных родных языках.  
В 33 изданиях журнала “Trio” предста
влены статьи на немецком, турецком, 
боснийском/хорватском/сербском 
языках, которые являются наиболее 
часто встречаю щимися родными 
языками в австрийских школах!

Trio “Hallo Österreich!” – это дочернее 
издание журнала Trio. В школе все дети 
учат немецкий и английский языки. 
Данное издание адресовано школьным 
классам, в которых учатся дети, пр
иехав шие из Украины и говорящие на 
украинском и русском языках. В этом 
издании вы найдете тексты на укра
инском и русском, а также сможете их 
скачать. Тексты будут понятны всем.

Это издание подойдет для работына 
занятиях со 2 по 6 класс. Оно было
разработано Австрийским Молодежным 
Красным Крестом в кооперации с 
высшей педагогической школой Вены. 
Мы благодарим Райнера Хавлика и его 
студентов.

Уже доступны два выпуска Trio “Hallo 
Österreich!” на немецком, английском, 
украинском и русском языках. Инфор
мацию о заказе Trio и Trio “Hallo Öster
reich!” можно найти на странице 36. 
Читайте и учитесь с удовольствием!

Томас Аистлайтнер
Главный редактор

www.schule-mehrsprachig.at
^ Trio „Hallo Österreich!“: Ausgaben 8 und 9 auf Deutsch, Ukrainisch,  
 Russisch als Download: www.schulemehrsprachig.at/trio/hallo
^ Trio-Hefte auf Deutsch als Download
^ Unterrichtsideen zu jeder Trio-Ausgabe

^ Sprachensteckbriefe zu über 20 Sprachen^ Kinderbücher in vielen Sprachen
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ist ein mehrsprachiges Magazin für die 2.–6. Schulstufe.  
Die Sonderausgaben Trio „Hallo Österreich!“ werden vom 
 Österreichischen Roten Kreuz herausgegeben.  
Die vorliegende Ausgabe wurde von Fondation Air Liquide ermöglicht.  
Infos und Bestellung siehe Seite 36 oder: www.jugendrotkreuz.at/trio 
Materialien zu diesem Heft: www.schule-mehrsprachig.at/trio/hallo
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Um die Texte leicht lesbar zu halten, verzichtet Trio auf die gleichzeitige Verwendung 
männlicher und weiblicher Personenbegriffe. Gemeint sind im Zweifel beide Geschlechter.

^Texte auf Ukrainisch und Russisch

^Experimente auf Deutsch

Dear Readers,
Many school classes have children 
who speak a variety of first languages. 
The magazine “Trio” contains articles 
in German, Turkish and Bosnian- 
Croatian-Serbian (the most common 
first languages spoken in Austrian 
schools) – in 33 issues so far!

Trio “Hallo Österreich!” is the sister 
magazine of Trio. It is aimed at school 
classes in which Ukrainian and Russian 
are spoken (the languages that are 
spoken in Ukraine). You will find a 
number of texts in these languages. 

The entire content of the magazine 
is available for download in both  
Ukrainian and Russian. That way, 
everyone is able to understand all of 
the texts.

This edition is suitable for use in 2nd 
to 6th grade classes. It is produced by 
the Austrian Youth Red Cross and 
written in cooperation with the Uni-
versity College of Teacher Education 
Vienna. Many thanks to Rainer Hawlik 
and his students. 

There are now two editions of Trio 
“Hallo Österreich!” in German, English, 
Ukrainian and Russian. Ordering  
information for Trio and “Trio Hallo 
Österreich!” can be found on page 36.

Wishing you lots of fun reading and 
learning,

 
THOMAS AISTLEITNER

Chief Editor
thomas.aistleitner@info-media.at

PHP
Wien
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Kennst du ein Gedicht auf Deutsch 
oder in einer anderen Sprache?
Kannst du es aufsagen?

October
In October 
I’ll be host
to witches, goblins
and a ghost.
I’ll serve them
chicken soup
on toast.
Whoopy once
whoopy twice
whoopy chicken soup
with rice.
              Maurice Sendak

Осень
Осень на опушке краски разводила,
По листве тихонько кистью проводила:
Пожелтел орешник и зарделись клены,
В пурпуре осеннем только дуб зеленый.
Утешает осень:

— Не жалейте лето!
Посмотрите — роща золотом одета!
3. Федоровская

Кленові листки 
Осінь, осінь… Лист жовтіє.
З неба часом дощик сіє.
Червонясте, золотисте
Опадає з кленів листя.
Діти ті листки збирають,
У книжки їх закладають.
Наче човники, рікою
Їх пускають за водою.
З них плетуть вінки барвисті —
Червонясті, золотисті.
І. Блажкевич

host: Gastgeber
goblin: Kobold



Regenwetter
Was ist das für ein Wetter heut,
es regnet ja wie toll!
Die Straße ist ein großer See,
die Gosse übervoll.
 
Der Sperling duckt sich unters Dach,
so gut er eben kann,
und Karo liegt im Hundehaus
und knurrt das Wetter an.
 
Wir aber haben frohen Mut
und sehn dem Regen zu,
erzählen uns gar mancherlei
daheim in guter Ruh.
 
Lass regnen, was es regnen will!
Dem Regen seinen Lauf!
Und wenn’s genug geregnet hat,
so hört es wieder auf.

Friedrich Halm

Editorial (d, e, uk, ru), Impressum
Gedichte zum Herbst (d, e, uk, ru)
Nebel – Wolken am Boden (d, e, uk, ru)
Wir basteln eine Laterne (d)
Gute Fahrt mit Bus und Bahn! (d, e, uk, ru)
Der Notruf (d, e, uk, ru)
Jugendrotkreuz: Geschenke, die helfen (d)
Das Wildschwein (d, e, uk, ru)
Zündholz-Rätsel (d, e, uk, ru)
Herbsträtsel (d, e, uk, ru)
Herbstspiel (d)
Fußball-WM in der Wüste (d, e, uk, ru)
Wer ist wer im Fußball? (d, e, uk, ru)
Fußballrätsel (d, e, uk, ru)
Helfi: Fußball spielen (d, e, uk, ru)
Erste Hilfe bei Nasenbluten (d, e, uk, ru)
Besondere Sachbücher (d)
Bücher-Gewinnspiel (d)
Ö3-Wundertüte für alte Handys (d, e, uk, ru)
Panorama-Rätsel: Im Verkehr (d, e, uk, ru)
Jetzt bestellen: Zeitschriften für die Klasse
Bücher und Spiele zum Deutschlernen (d)
Witze (d, e, uk, ru), Lösungen
Trio „Hallo Österreich!“ und Trio bestellen
d: deutsch, e: englisch, ru: russisch, uk: ukrainisch

IN-
2
4
6
8

10
12
13
14
16
17
18

20
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
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Im Herbst ist es manchmal nebelig. Nebel sieht aus 
wie eine Wolke, die nahe über dem Boden schwebt. 
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 sea of fog 
From above, thick fog can look 
like a sea of fog.

 Nebelmeer 
 Туманне море
 Туманное море

Hallo Österreich! 9 / Oktober 2022
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Nebel erschwert die Sicht. Wodurch 
können wir uns als Roller-/Radfahrer 
oder Fußgänger bei Nebel und 
Dunkelheit besser sichtbar machen? 

 Nebelbank  
Wenn Nebel nur in einem kleinen Gebiet 
entsteht, nennt man das eine Nebelbank. 

 Reflektoren 
 Mit Reflektoren auf der Kleidung oder Schultasche 

sind wir im Nebel und bei Dunkelheit besser 
sichtbar. Wo hast du Reflektoren? 

 fog bank 

 reflectors 

 Туманний берег

 Світловідбивачі

 Туманный берег 

 Светоотражатели

Clouds on the ground 
In autumn, sometimes it’s foggy. Fog looks like a cloud 
which is floating just above the ground. 

Wolken am Boden

 
Восени вдень часто ще тепло. Під впливом 

сонячного тепла вода випаровується з землі 
протягом дня. Вона парить в повітрі у вигляді 
невидимої водяної пари.

Вночі повітря охолоджується. Холодне повітря 
не може поглинути таку кількість частинок води.

Саме тому утворюються крихітні крапельки 
води. Вони дуже легкі та парять у повітрі. Ми 
спостерігаємо їх у вигляді сіро-білої хмари. Воно 
сягає поверхні землі. Це є туман.

У туманні дні ми не можемо бачити 
на далекі відстані. Коли ми йдемо крізь 
густий туман, ми відчуваємо на шкірі 
дрібні краплі води. Наш одяг і волосся 
стає вологим.

Коли стає тепліше, туман розсіюється. 
Це пов'язано з тим, що тепле повітря 
може зберігати більше вологи, ніж 
холодне.

Як утворюється туман?



 fog lights

 Nebelscheinwerfer

 Протитуманні фари

 Противотуманные фары
 Чтобы лучше видеть в тумане, 

водители включают 
противотуманные фары.

ankreuzenSprechen

einkreisen nummerieren zuordnen

durchstreichen

unterstreichen markieren

verbinden schreiben

zuhören

zeichnen/anmalen schneiden kleben

Lösung auf Seite 35
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HelloХмари біля землі

 Облака у земли

Восени іноді буває туманно. Туман виглядає 
як хмара, що тягнеться низько над землею.

Осенью иногда бывает туманно. Туман 
выглядит как облако, парящее низко над 
землей. 

 Gefährlicher Nebel: Nebel ist schön zu beobachten.  
Wo kann er zur Gefahr werden? Ordne zu. 

 Dangerous fog: Fog is beautiful to look at. Where can it 
become dangerous? Fill in the right numbers.

 Небезпечний туман: Туман чудовий для спостереження.  
А де він може становити небезпеку? Підбери відповідну 
картинку. 

 Опасный туман: Туман прекрасен для наблюдения.  
А где это может представлять опасность? Подбери 
соответствующую картинку.

 in air traffic
 im Flugverkehr 

 в авіації
 в авиации

 in road traffic
 im Straßenverkehr

 на дорозі
 на дороге

 in the mountains
 in den Bergen

 в горах
 в горах

 in ship traffic 
 im Schiffsverkehr

 у судноплавстві
 в судоходстве

 in rail traffic 
 im Schienenverkehr

 на залізниці
 на железной дороге

 fog machine

 Nebelmaschine
 Генератор искусственного 
тумана

 Генератор штучного туману
 За допомогою генератора 

штучного туману на сцені 
з'являється туман. 

http://bit.ly/gl_870

Wie Nebel entsteht,  
siehst du hier:
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картонна упаковка 
з-під напоїв

пензлик

непрозорі фарби

гострі ножиці

олівець

перманентний маркер

клей олівець

Тобі знадобиться:

електросвічка

Щоб повісити: 
дерев'яна паличка 
дріт

двосторонній скотч

жовтий цигарковий папір

Hallo
Hello

 Привіт
 Привет 

Am 11. November (Martinstag)  
nehmen viele Kinder am Laternen-
umzug teil. Hast du einmal eine 
Laterne gebastelt oder am Martinsfest 
teilgenommen? Erzähle. 

Hallo Österreich! 9 / Oktober 2022
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Майструємо з картонної упаковки 
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Покрий упаковку фарбою та 
дай їй висохнути. Зніміть 
кришку.

Виріж прямокутники з 
цигаркового паперу за 
розміром більше, ніж вікна. 
Наклей їх зверху. Обведи по 
краю перманентним 
маркером.

Намалюй олівцем вікна та 
двері. Але не надто маленькі!

Зроби ножицями отвір у 
верхній частині коробки. 
Прикріпи один кінець дроту 
до коробки, інший до 
дерев'яної палички.

Проткни ножицями центр 
вікон та дверей. Виріж 
отвори.

Потім поклади електросвічку 
у ліхтарик. Прикріпи її за 
допомогою двосторонньої 
клейкої стрічки.

Hallo
 Привіт

 Привет 
Hello
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Wie verhaltet ihr euch, wenn ihr  
als Klasse mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln unterwegs seid? Welche Tipps 
habt ihr für neue Mitschüler?

Gute Fahrt

Have a good ride

Счастливой дороги

mit Bus und Bahn!

with the bus and the train! 

на автобусе и поезде!

Im Straßenverkehr müssen wir 
uns an Verkehrsregeln halten. 
So kommen wir sicher an  
unser Ziel. Wenn wir Bus und 
Bahn benützen, müssen wir 
auch einige Dinge beachten. 

When we are on the road, we have to 
obey the traffic rules. That way, we  
arrive safely at our destination. When 
we ride the bus or the train, we also  
have to pay attention to certain things. 

Хай щастить в дорозі
автобусом та потягом!
На дорозі необхідно дотримуватись  
правил дорожнього руху. Тільки так можна 
безпечно дістатися місця призначення.  
Коли ми їдемо автобусом та потягом!  
слід звернути увагу на кілька речей.

На дороге необходимо придерживаться правил дорожного 
движения. Только так можно благополучно добраться до места 
назначения. Когда мы едем на автобусе и поезде, следует 

обратить внимание на несколько вещей. 
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Was seht ihr auf den Bildern? 
Welchen Tipp brauchen die  
Personen auf den Bildern?
Besprecht es in der Klasse.

What do you see in the  
pictures? Which tip do the  
people in each picture need? 
Discuss it in class. 

Що ви бачите на картинках?
Яку пораду ви дали б людям 
на картинках?
Обговоріть це у класі.

Что вы видите на картинках?
Какой совет вы бы дали людям 
на картинках?
Обсудите это в классе.



Завжди залишай на 
ескалаторі про всяк 
випадок одну 

сходинку вільної і ставай 
праворуч! Таким чином, інші 
люди зможуть проходити 
повз.

Грати – це 
чудово, але не на 
зупинці. Зберігай 

достатню дистанцію до 
краю тротуару!

Перевага у того, хто 
виходить із 

транспорту. Встань осторонь, 
тримай зону дверей вільною
і почекай, поки всі вийдуть! 
Заходь у транспорт, не 
штовхаючись!

Для деяких пасажирів 
сидяче місце 
необхідніше, ніж 

тобі. Поступися їм своїм 
місцем!

Слухай музику лише 
у навушниках, щоб 
не турбувати інших 

пасажирів!

Чекай на потяг на 
платформі завжди на 
безпечній відстані! 

Якщо ти щось упустив на 
залізничну колію, звернися за 
допомогою на станції або в 
пункт екстреного виклику. 
Персонал подбає про те, щоб 
безпечно повернути твої речі.

A

F

C

D

B

E

4

5

6
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Hilfe holen mit Helfi
Get help with Helfi 

Позвать на помощь с Helfi!
Покликати на допомогу з Helfi!

12
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Feuerwehr

Polizei

Rettung

Wenn du in einem anderen europäischen 
Land bist, wähle den Euronotruf: 

fire department

police

emergency

If you are in another European country, 
dial the European emergency number:

Пожежна служба

Поліція

Служба порятунку

Якщо ти перебуваєш в іншій країні, набери 
європейський номер екстреного виклику:

Пожарная служба

Полиция

Служба спасения

Если ты находиштся в другой стране, набери 
европейский телефонный номер экстренного вызова:

122

144

112

133

https://bit.ly/helfi_notfuf

Hört euch  
gemeinsam den  
Notrufnummern- 
Song an: 

Hallo
Hello

 Привіт
 Привет 
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Календар на рік 
16 x 16 см з 
фестивалями та 
святами народів

Кольоровий олівець  
із райдужним грифелем

Розмальовка A5

Листівка

Листівки,  
що допомагають!

Молодіжний Червоний Хрест має чудові 
подарунки. Ви можете побачити їх на цій 
сторінці. Якщо ти їх замовиш, ти міг би їх 
подарувати. Молодіжний Червоний Хрест 
використовує твою пожертву, щоб допомогти 
сім'ям, у яких трапилося лихо. Молодіжний 
Червоний Хрест також організовує літні табори 
для дітей. Він також дбає про те, щоб діти в 
інших країнах могли ходити до школи. Все це 
Молодіжний Червоний Хрест може робити, бо 
багато дітей замовляють листівки. Яка листівка 
подобається тобі? Твоя вчителька чи твій вчитель 
має про це більше інформації!

Ароматизовані 
пінгвіни з 
інструкцією з 
виготовлення

Адвент-календар А4 
Зворотний бік: Різдвяна 
історія з Фіном + Фанні для 
читання та прослуховування

Зображення для 
вікон A4 знімні, 
багаторазового 
використання

Різдвяна листівка
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 eyes
 Augen

 очі
 глаза

 ears
 Ohren

 вуха
 yши

 bristly fur
 borstiges Fell

 щетиниста шерсть
 щетинистая шерсть

 tusks
 Hauer (= Eckzähne)

 ікла
 клыки

 trunk
 Rüssel

 п’ятачок
 пятачок
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Wildschweine sind Vorfahren  
unserer Hausschweine. Nach dem 
Schlammbad scheuern sie sich an 
Baumstämmen. Das gehört zu ihrer 
Hautpflege. 

Дикий кабанДикий кабан
Всеїдний з носом-п'ятачком.
Купання у бруді
Коли нам спекотно, наше тіло 
потіє. Так ми охолоджуємось. 
Дикі кабани не можуть пітніти. 
Ось чому вони катаються у 
багнюці. Це їх охолоджує і 
звільняє їхнє хутро від 
набридливих комах.

Дикі кабани часто 
труться об дерево чи 
камінь. Таким чином 
вони видаляють 
засохлий бруд зі свого 
                хутра.



 tail
 Schwanz

 xвіст
 xвост

 Hoofs
 Klauen

 пазурі
 когти

 legs
 Beine

 ноги
 ноги
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Завжди йдуть за своїм нюхом
Дикі кабани мають потужний 
нюх і добре відчувають запахи. 
Ніс схожий на короткий хобот. 
Вони використовують його для 
пошуку їжі в землі. Дикі кабани 
всеїдні. Вони харчуються 
рослинами, дрібними тваринами 
та падаллю (мертві тварини).

Особина дикої свині 
чоловічої статі 
називається кабаном. 
У нього довгі бічні 
зуби. Ці зуби 
називаються ікла.

У землі також для мене знайдеться 
багато їжі.

Свиноматка будує гніздо із різної 
рослинності. Він називається котел.  
Тут на світ з'являється ї ї потомство.

Молодих кабанів  
називають кабани-сьоголітки.  
У них коричневе хутро зі 
світлими смужками. Коли вони 
дорослішають, смуги зникають і 
їхнє хутро стає темним.

 roots and bulbs (like potatoes)
 Wurzeln und Knollen (wie Kartoffeln)

 коріння та бульби (наприклад, картопля)
 корни и клубни (например, картофель)

 snails/slugs
 Schnecken

 равлики
 улитки

 worms
 Würmer

 черв'яки
 червяки

 insects
 Insekten

 комахи
 насекомые

https://bit.ly/gl_0679

Hier kannst du noch mehr 
über Wildschweine erfahren.

Коріння та бульби  
(наприклад, картопля)



Lege die abgebildeten Muster mit Zündhölzern 
oder Zahnstochern nach. Versuche die Aufgaben zu lösen. 

Create the pattern in each picture with matches  
or toothpicks. Try to solve each task. 

Используй спички или зубочистки, чтобы воссоздать  
изображенные узоры. Попробуй решить поставленные задачи.

Zeit zum Knobeln

 It’s time for a puzzle 

Время головоломок

Використовуй сірники або зубочистки, щоб відтворити  
зображені візерунки. Спробуй вирішити поставлені завдання.

Час головоломок

1
2 3

4 5

16 Lösung auf Seite 35

 Переложи 2 спички. Должны 
получиться 3 треугольника.

 Mache aus einem Haus zwei Häuser. 
Du darfst nur 1 Zündholz umlegen.

 Kannst du das mittlere Zündholz  
aus der Mitte nehmen, ohne es  
zu berühren?

 Take away two matches. Two squares 
of different sizes should remain. Переклади 2 сірники. Повинні 

вийти 3 однакові за величиною 
трикутника.
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Du brauchst: 1 Schachtel Zündhölzer 
oder 1 Packung Zahnstocher
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1  Я круглий і з горішком у 
шкарлупці.
Та завжди до смаку я білочці.

2  Я зелений та колючий зовні,
Усередині – коричневий, гладкий.
З мене можна майструвати 
різноманітні вироби.

3  Завжди шукаю їжу восени,
Товстий шар жиру має нарости.
Щоб взимку бачив я солодкі сни.

4  Я маю різні форми, кольори,
Зробити з мене можна їжу й ліхтарі.

5  Густим хутром заростаю,
Ним себе взимку зігріваю.

6  У мене довгий хвіст та  
жодного крила.
У вітряну погоду завжди літаю я.

Hallo Österreich! 9 / Oktober 2022
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Welche Wörter fallen euch noch  
zum Herbst ein? Erfindet eigene  
Rätsel und lasst eure Freunde raten. 

 walnut
 Walnuss

 волоський горіх
 грецкий орех

 chestnut
 Kastanie

 каштан
 каштан

 hedgehog
 Igel

 їжак
 еж

Herbsträtsel

Autumn Riddle 

Осінні загадки
 Осенние загадки

 pumpkin
 Kürbis

 гарбуз
 тыква

 kite
 Drachen

 повітряний змій
 воздушный змей

 fox
 Fuchs

 лисиця
 лиса
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  Start

 

  Старт
  Старт

HerbstspielHerbstspiel

Start



 Goal

 

  Ціль
  Цель

Вам знадобиться:

1 кубик

ігрові фігури

ще раз кинути кубик

пропустити хід

Назви два слова, які 
починаються на ту ж  
літеру, що й зображення,  
на якому стоїть фігура

Ziel

Інструкція до гри



Das Stadion 974 wurde für die WM errichtet. 
Danach wird es wieder abgebaut.

20
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Gibt es Fußballfans in eurer Klasse? 
Wer sind eure Lieblingsspieler?  
Was denkt ihr, welches Land wird  
die WM gewinnen? Macht eine  
Umfrage in der Klasse. 

Чемпіонат світу з Чемпіонат світу з 
футболу у пустеліфутболу у пустелі
Хто стане чемпіоном світу з футболу?
Чемпіонат світу з футболу стартує 21 листопада. 
Цього року він пройде у Катарі. Оскільки літо в 
державі, що знаходиться в пустелі на березі 
Перської затоки, надто спекотне, тут 
проводитиметься перший зимовий чемпіонат 
світу з футболу.
32 команди з усього світу змагатимуться одна з 
одною у восьми групах. Про те, хто буде новим 
чемпіоном світу, стане відомо у фінальному матчі, 
що відбудеться 17 грудня.
Багато що говорить про те, що один із цих 
гравців буде серед чемпіонів світу.

Кріштіану Рональду

Португалія
Незважаючи на свій 37-річний 

вік, багато хто вважає Рональду 

найкращим футболістом у світі. У 

його колекції не вистачає лише 

звання чемпіона світу. Всім 

відомий його фірмовий вигук „Sii“ 

при влученні м'ячем у ворота.

Кіліан Мбаппе
Франція
23-річний француз став 
чемпіоном світу вже під час 
першого виступу на ЧС-2018! 
Завдяки своєму віртуозному 
вмінню вести м'яч (дріблінг) 
від нього завжди можна 
очікувати влучення у ворота.

Вінісіус ЖуніорБразилія
22-річний бразилець уперше бере участь у чемпіонаті світу. Він перейшов до "Реал Мадрид" у віці 18 років і виграв Лігу чемпіонів разом зі своїм партнером по команді Давидом Алаба.
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Катар
Столиця: Доха
Офіційна мова: арабська
Форма правління: абсолютна монархія - 
управління державою визначає емір
Голова держави: емір Тамім бін Хамад 
Аль Тані
Населення: 2,7 мільйона
Державна релігія: іслам

Катар – це півострів у Перській затоці. 
Пустельна держава приблизно в сім разів 
менша за Австрію. Родовища нафти і газу 
роблять Катар дуже багатою країною. Це 
одна з найпосушливіших країн на землі. 
Температура влітку, що досягає 50 градусів 
– не рідкість. Найвища гора Катару більше 
схожа на пагорб: ї ї висота складає лише 103 
метри.

Группа А

Группа Е

Группа В

Группа F

Группа С

Группа G

Группа D

Группа H

Катар
Еквадор
Сенегал
Нідерланди

Іспанія
Коста Ріка
Німеччина
Японія

Бельгія
Канада
Марокко
Хорватія

Бразилія
Сербія
Швейцарія
Камерун

Португалія
Гана
Уругвай
Південна 

Англія
Іран
США
Уельс

Аргентина
Саудівська 
Аравія
Мексика

Франція
Австралія
Данія
Туніс

Die Teams

Österreich

Katar

Мануель Нойєр

Німеччина

Для чемпіона світу 

2014 це вже 

четвертий Кубок світу. 

Цього року він хоче 

завоювати вп'яте 

титул чемпіона світу 

для Німеччини.

Гаррі Кейн
Англія
Гаррі Кейн привів збірну 
Англії на четверте місце 
на чемпіонаті світу 2018 
року. Забивши шість голів, 
він став найкращим 
нападником чемпіонату 
світу.
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Fußball
Bei einem Fußballmatch spielen 
in der Regel elf Spieler  
in einem Team – ein Torhüter 
und zehn Feldspieler. 

Fo
to

s: 
pi

ct
ur

ed
es

k.
co

m
: F

ER
RA

RI
 P

RE
SS

 A
G

EN
C

Y/
A

ct
io

n 
Pr

es
s; 

C
hr

is 
Sk

on
e

Ro
be

rt
s/

A
ct

io
n 

Pr
es

s; 
D

om
in

ik
 F

lü
ge

l/d
pa

; M
ic

he
l Z

ob
ris

t (
2)

; b
et

te
r b

ik
e;

 at
to

.at

Hallo Österreich! 9 / Oktober 2022

Hallo
Hello

 Привіт
 Привет 

Fußball ist ein Teamsport. Welche 
anderen Teamsportarten kennt ihr?

 Stürmer: Ihre Aufgabe ist es, Tore zu schießen.

 Mittelfeldspieler: Sie versuchen, den Ball zu den 
Stürmern zu spielen, und helfen bei der Verteidigung. 

 Tormann: Er versucht zu verhindern, dass der Ball 
ins eigene Tor geht. Tormänner sind die einzigen Spieler, 
die den Ball mit den Händen berühren dürfen. 

 Нападники: Їхнє завдання – забивати голи.

 Півзахисники: Вони намагаються передати м'яч 
нападникам та допомагають в обороні.

 Воротар: Він намагається запобігти влученню 
м'яча у власні ворота. Воротарі – єдині гравці, яким 
можна торкатися м'яча руками.

 Нападающие: Их задача – забивать голы.

 Полузащитники: Они стараются передать мяч 
нападающим и помогают в обороне.

 Вратарь: Он пытается предотвратить попадание 
мяча в собственные ворота. Вратари – единственные 
игроки, которым разрешено касаться мяча руками.

 Striker: Their job is to score goals. 

 Midfielder: They try to get the ball to the strikers 
and also help with defense.

 Verteidiger: Ihre Aufgabe ist es, zu verhindern, 
dass die Gegner Tore schießen. 

 Захисники: Їхнє завдання полягає в тому,  
щоб не дати супернику забити гол.

 Защитники: Их задача заключается в том, 
чтобы не дать сопернику забить гол.

 Defender: Their job is to make sure the 
other team doesn’t score goals.

 Goalkeeper: They try to make sure that the ball 
doesn’t go into their own goal. Goalkeepers are the only 
players who are allowed to touch the ball with their hands. 
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П І В З А Х И С Н И К W M L
О G О Ü W Q E A F B M V I S
Л В Р А Т А Р Ь D C I X T T
У V О Y R T Z B E U D M T R
З L Т O R W A R T M F C E I
А Q А X J V C Y T B I U L K
Щ K Р Z D E F E N D E R F E
И P R I O P L Ö G D L W E R
Т O M E R З N U I J D F L O
Н А П А Д А Ю Щ И Й E G D S
И S D A Ä Х K J H E R J S T
К W З А Щ И Т Н И К W H P Ü
I R S F T С N J Z L P K I R
Н А П А Д Н И К X B N Ü E M
K Ö P G Ä И N P R T Q F L E
Q G O A L К E E P E R R E R
R D V E R T E I D I G E R A

 
 Hier sind 16 Spielpositionen versteckt –  

vier in jeder Sprache. Findet sie gemeinsam. 
 

 Тут заховано 16 ігрових позицій – по чотири кожною мовою. 
Знайдіть їх разом.
 

 Здесь спрятано 16 игровых позиций – по четыре на каждом языке. 
Найдите их вместе.

 
 16 player positions are hidden in the puzzle – four in 

each language. Find them together with your classmates.

Rätsel

Riddle

Загадка
Загадка

Deutsch Englisch

TORWART GOALKEEPER

VERTEIDIGER DEFENDER

STÜRMER STRIKER

MITTELFELDSPIELER MIDFIELDER

Ukrainisch Russisch

ВОРОТАР ВРАТАРЬ
ЗАХИСНИК ЗАЩИТНИК
НАПАДНИК НАПАДАЮЩИЙ
ПІВЗАХИСНИК ПОЛУЗАЩИТНИК



Verhalten  
beim Nasenbluten
i kaltes Tuch in den Nacken
i Kopf nach vorne beugen 
i Taschentuch verwenden
i Nasenlöcher  

zusammendrücken 

How to treat a nosebleed
i cold towel on the back of 

the neck 
i lean the head forwards 
i use a tissue 
i squeeze the nostrils  

together 

Як допомогти при 
кровотечі з носа

i Поклади холодну тканину 
на потилицю
i Нахили голову вперед
i Хустка
i Затисніть ніздрі

Mit Helfi kann ich helfen
www.jugendrotkreuz.at/helfi

24
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Helfi – das kostenlose Programm zur 
Ersten Hilfe in der Volksschule. 
www.jugendrotkreuz.at/helfi

Грати в футбол
Тобіас, Лотта, Еміль та Селіна …
… йдуть на спортивний 

майданчик. Вони хочуть 
пограти у футбол. Інші діти 
вже чекають. "Я суддя", - 
каже Еміль і дістає 
свисток. Тобіас стоїть у 
воротах. Удар. Тобіас 
кидається до м'яча. Але 

інша дитина виявляється 
швидше та б'є по м'ячу. Тобіас 
отримує м'ячем прямо в 
обличчя. "Тобіасе, у тебе кров!" 
- кричить Еміль і свистить. Гра 
припиняється. Селіна допомагає 

Тобіасу сісти. Вона дає 
йому хустку.

Лотта біжить у 
роздягальню. Вона 



Как помочь при 
кровотечении из носа

i Положи холодную ткань 
на затылок
i Наклони голову вперед
i Платок
i Зажми ноздри 

Lösungswort???? Russisch

 Lösung auf Seite 35
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Що слід робити, якщо пішла 
кров із носа, і чого робити не 
слід? Обведи правильні літери та 
розв'яжи головоломку!

кровотеча з носабере рушник і йде до раковини. 
Вона тримає рушник під 
струменем холодної води. 
Потім вона біжить із ним назад 
до Тобіасу. Тобіас нахиляє 
голову вперед і затискає ніздрі 
хусткою. Селіна кладе мокрий 
рушник йому на потилицю. 
Вона залишається з Тобіасом, 
поки Еміль знову дме у свисток. 
Тобіас прибирає хустку. 
"Селіно, у мене все ще йде 

кров?" "Ні, вона 
зупинилася". 
"Чудово! 
Через хвилину 
я знову 
гратиму".

1 сісти T N

2 не натискати на ніс E A

3 закинути голову назад I S

4 нахилити голову вперед C T

5 лягти R H

6 покласти теплу тканину на потилицю A E

7 покласти холодну тканину на потилицю N U

8 затиснути ніздрі T S

9 не зупиняти кров M U

10 використовувати хустку C I

11 вжити основних заходів H G

richtig falsch

ankreuzenSprechen

einkreisen nummerieren zuordnen

durchstreichen

unterstreichen markieren

verbinden schreiben

zuhören

zeichnen/anmalen schneiden kleben

ankreuzenSprechen

einkreisen nummerieren zuordnen

durchstreichen

unterstreichen markieren

verbinden schreiben

zuhören

zeichnen/anmalen schneiden kleben

Що це означає?
Основні заходи: допомогти людині прийняти правильне положення 
(сісти чи лягти), вкрити, забезпечити приплив свіжого повітря та 
залишатися на місці до прибуття допомоги.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Hier findest du Bücher mit großen, 
dicken Seiten, mit vielen Bildern und 
Grafiken. Jedes von ihnen will dich 
ein bisschen schlauer machen!

Denk dir 100 Menschen
Jackie McCann/Aaron Cushley
arsEdition 2022, 32 S., € 12,95

Das Buch rechnet die Erdbe-
völkerung von acht Milliarden  
auf 100 Personen herunter  

und stellt dazu auf 12 Doppelseiten die  
Antworten auf 12 einfache Fragen dar.  
Wie viele Menschen leben auf jedem Kontinent? 
Für wie viele gibt es genug zu essen, einen festen 
Wohnsitz? Wie viele haben sauberes Wasser, 
Elektrizität? Wie viele können lesen? 80 Türen 
machen die Daten ablesbar und verständlich. 

Der Blauwal  
Die unglaubliche  
Geschichte des größten Tiers, 
das je gelebt hat 
Andreas Tjernshaugen
dtv Reihe Hanser 2022,  
96 S., € 19,95

Dass der Blauwal das größte Tier ist, das je 
gelebt hat, weiß kaum jemand. Größer als  
die größten Dinosaurier. Man weiß auch nicht, 
dass er einmal vier Beine hatte und an Land 
lebte. Mit der Blauwalmutter und ihrem Jungen 
reisen wir durch die Tiefen des Ozeans,  
halten mit ihnen Ausschau nach dem nächsten 
Krillschwarm oder sehen, wie der kleine  
Blauwal das Atmen durch zwei Blaslöcher  
auf dem Kopf lernt.Was ist Recycling?  

Über 45 schlaue Fragen  
rund ums Thema Müll 
Katie Daynes
Usborne 2022, 14 S., € 13,95 

Wie viel Müll produzieren wir 
jedes Jahr und warum ist zu viel 

Müll ein Problem? Wie können wir ihn recyceln 
oder am besten gleich vermeiden? Die Antwor-
ten auf diese und viele andere schlaue Fragen  
sind unter mehr als 70 Klappen versteckt!

Lesen, schauen ... wissen!
Die besten Sachbücher des Jahres. 
Mit Gewinnspiel!
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Mein großes Buch vom Wasser 
Baumann/Lemaistre/Robidou
Gerstenberg 2022, 18 S.,  
Spielelemente + Klappen, € 29,50

Auf neun effektvoll gestalteten 
Doppelseiten erfahren Kinder  

alles über Wasser. Spielerisch, kurzweilig 
und informativ wird hier Wissen vermittelt, das 
sensibel macht für die lebenswichtige Ressource 
und den schonenden Umgang mit ihr. Klappen 
und Spiel elemente tragen zum Verstehen bei. 

Atlas der außergewöhnlichen 
Architektur  
Die unglaublichsten Gebäude,  
von denen du (vielleicht) noch  
nie gehört hast
Peter Allen
E. A. Seemanns Bilderbande 2022, 
88 S., € 23,95 

Ein seltenes Thema großartig gezeigt und abge-
handelt. Schön illustriert, mit kurzen Texten und 
einer Auswahl von Gebäuden, die begeistert, weil 
eben nicht nur die allerbekanntesten dabei sind. 

Zoo – exklusive Einblicke  
Schau hinter die Kulissen  
und erfahre alles darüber,  
wie ein Zoo arbeitet.
Dorling Kindersley 2022,  
160 S., € 17,95

Hautnah und mittendrin zwischen 
Tigern, Affen, Elefanten und Schlangen. Riesen-
schildkröten knabbern an einem Gemüse-Lecker-
bissen, Seeotter spielen mit einem Fußball und 
ein Nashorn wälzt sich genüsslich im Schlamm. 
Auf einzigartige Weise informiert das Buch über 
Zoogestaltung und wie ein Zoo geführt wird.

Ich sehe was ...  
Total verrückte Schule 
Jean Marzollo/Walter Wick
Kosmos 2022, 40 S., € 14,95

Aufwendig gestaltetes Buch mit 
flächenfüllenden Foto-Wimmel-

bildern. Durch die nicht einfach zu findenden 
schulbezogenen Gegenstände ist das Buch auch 
für Ältere sehr passend – wenn es mal nicht um 
intellektuelle Leistung gehen muss. 

Gewinnspiel
Schreib uns, welches Buch oder welche Bücher auf diesen Seiten 
du gern gewinnen möchtest. Schreib bis 30. November 2022 an  
Trio, Info-Media, Volksgartenstraße 5/9, 1010 Wien,  
oder per E-Mail an trio@info-media.at. Viel Glück!
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Деякі речі, які нам більше не потрібні, 
можуть бути корисними іншим людям.

Чудо-пакет
Ми збираємо старі мобільні 
телефони! 

Ми збираємо старі мобільні телефони! 
Вчителька входить до класу. Вона піднімає 
руку. Подивіться, що в мене тут!" У руці 
вона тримає мобільний телефон. Старий, 
досить великий. "Це мобільний телефон!" - 
вигукує Ніко. Тепер вчителька піднімає іншу 
руку. У неї в руках синя сумка. "Я це вже 
бачила!" – вигукує Аміра. "Це диво-пакет Ö3. Туди 
кладуть старі мобільні телефони.
"Правильно, Аміра", - каже вчителька. "Ми 

збираємо старі мобільні телефони. Є країни, де 
багато людей не мають мобільного телефону. Він 
їм необхідний, тому що вони живуть далеко один 
від одного, і з його допомогою їм легше знайти 
роботу. Такі люди отримують мобільний телефон".

"Що буде, якщо мобільний 
телефон взагалі не 
працюватиме?" - запитує Юнус. 

"Тоді його розбирають", – каже 
вчителька. "Кожен мобільний 
телефон містить цінні метали, 
наприклад, золото, навіть якщо його 
дуже мало. Ці матеріали продаються. 
Молодіжний Червоний Хрест 

використовує ці гроші для допомоги 
малозабезпеченим сім'ям". "У нас вдома є старий 
мобільний телефон, - розмірковує Юнус. 
"Можливо, я зможу принести його для диво-
пакета". "Я дам кожному з вас по диво-пакету", - 
каже вчителька, роздаючи пакети. Якщо у вас є 
бажання, можливо, завтра ви принесете мобільні 
телефони?
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 Die Ö3-Wundertüten-Challenge  
Wie viele alte Handys können alle Schulen gemeinsam  
sammeln? Möglichst viele Schulen in Österreich sollen 
möglichst viele nicht mehr benutzte Handys einsammeln. 
Die Ö3-Wundertüte verwandelt die Handys in Hilfe  
für Kinder und Jugendliche in Notlagen. Für jedes Handy 
bekommen das Jugendrotkreuz, youngCaritas und  

„Licht ins Dunkel“ Geld.
www.wundertuete-macht-schule.at 

 Челендж Ö3-Чудо-пакет
Скільки старих мобільних телефонів можуть зібрати 
всі школи? Якомога більше шкіл в Австрії повинні 
зібрати якомога більше мобільних телефонів, які 
не використовуються. Чудопакет Ö3 перетворює 
мобільні телефони на помічників для дітей та 
підлітків, які перебувають у скрутному становищі. 
За кожен мобільний телефон Молодіжний Червоний 
Хрест, youngCaritas та “Licht ins Dunkel” отримують 
гроші. 

 Челлендж Ö3-Чудо-пакет 
Сколько всего старых мобильных телефонов могут 
собрать все школы? Как можно больше школ в 
Австрии должны собрать как можно больше не 
использующихся мобильных телефонов. Чудопакет 
Ö3 превращает мобильные телефоны в помощников 
для детей и подростков, находящихся в бедственном 
положении. За каждый мобильный телефон 
Молодежный Красный Крест, youngCaritas и “Licht ins 
Dunkel” получают деньги.

 The Ö3 Wundertüten Challenge 
How many old mobile phones can all of the schools  
collect? As many schools as possible in all of Austria 
should collect as many old mobile phones as possible.  
The Ö3 Wundertüte turns the mobile phones into aid  
for children and youth in need. 
www.wundertuete-macht-schule.at 

 Look for mobile 
phones at home

 Smartphones/Handys 
daheim suchen

 Пошукати вдома 
мобільний телефон

 Поискать дома 
мобильный телефон

 Erase all data, remove 
the SIM card

 Daten löschen, 
SIM-Karte entfernen

 Видалити дані, 
витягнути SIMкартку

 Удалить данные, 
вытащить SIMкарточку

 Bring the Wundertüte to the 
post office – sending is free! 

 Ö3-Wundertüte bei der 
Post abgeben – gratis!

 Чудопакет Ö3 відправити 
поштою – безкоштовно!

 Чудопакет Ö3 отдать на 
почте – бесплатно!

 Put mobile phones in a 
Ö3 Wundertüte 

 Smartphones/Handys in die 
Ö3-Wundertüte stecken 

 Покласти мобільний 
телефон у дивопакет Ö3

 Положить мобильный 
телефон в чудопакет Ö3

 Write the number of phones on the 
sticky strip on the envelope. Pull off 
the strip. Bring the envelope to school 

 Auf den Klebestreifen die Zahl der 
Handys in der Tüte schreiben. Streifen 
abziehen und in der Schule abgeben 

 Записати на наклейці кількість 
телефонів у пакеті. Відкріпити 
клейку стрічку та віддати у школі

 Записать на наклейке количество 
телефонов в пакете. Открепить 
наклейку и отдать в школе
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 Der Käfer will in die Käfer-Schule. 
Hilf ihm, den Weg zu finden!

 Finde die 4 Unterschiede  
zwischen den Fahrrädern.

 Aus den Buchstaben  
des Wortes „Ampel“ kannst  
du zwei neue Wörter machen.  
Welche sind es?

 The beetle wants to go to the 
beetle school. Help him find 
his way! 

 Find the four differences  
in the bicycles. 

 Жук хоче піти до школи для 
жуків. Допоможи йому 
знайти вірний шлях!

 Знайди 4 відмінності між 
велосипедами.

 Жук хочет пойти в школу для 
жуков. Помоги ему найти 
дорогу!

 Найди 4 различия между 
велосипедами.
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 Welches Tier ist wie 
schnell? Verbinde!

 Findest du auf diesem  
Bild Dinge, die man im  
Straßenverkehr nicht  
machen sollte?

 How fast is each animal? 
Connect each animal  
with a speed sign. 

 Can you find things  
in this picture that you 
shouldn’t do when you  
are on the road? 

 Ти зможеш знайти на 
зображенні те, що не 
варто робити на дорозі?

 Яка швидкість цих 
тварин? З'єднай!

 Ты сможешь найти на 
картинке то, что не 
следует делать на  
дороге?

 Какая скорость у этих 
животных? Соедини!



Die Schülerzeitschriften  
und -bücher von Jugendrotkreuz  
und Buchklub

 Weil die  
 Qualität zählt! 

 1. KLASSE

 2. KLASSE

 3. + 4. KLASSE

Das Zeitschriften-Bücher-Abo
für die Volksschule
 8 Zeitschriften
 8 Englisch-Beilagen (für 3. + 4. Klasse)
 2 Bücher 
 App für Unterricht und Hausübungen 

Für jede Klasse:
 XXL-Erklärposter 
 Sozialer Adventkalender 

Für Lehrkräfte:
 Umfangreiches Online-Unterrichtsmaterial 



@

online unter
 www.gemeinsamlesen.at/bestellung 

per E-Mail an
bestellung@gemeinsamlesen.at 

oder telefonisch unter
01/505 17 54-43 

 Jahresabo 2022/23 
Jetzt 

bestellen!

 AB DER 5. SCHULSTUFE

 AB DER 7. SCHULSTUFE
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Das Zeitschriften-Bücher-Abo
für die Sekundarstufe
 9 Zeitschriften
 1 Buch 
 App für Unterricht und Hausübungen
 CyberSPACE bzw. CyberSPOT  
(9 E-Paper-Ausgaben)

Für jede Klasse:
 1 XXL-Erklärposter (im Format A1)

Für Lehrkräfte:
 Umfangreiches Online-Unterrichtsmaterial

https://bit.ly/gl_order

   auch als Semesterabo 
     kostenloses Probeheft  
   bestellen! 
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Bücher und Spiele 
Für zu Hause, für Schule und Unterricht.

Im Wald; Ulrike Fischer
Deutsch, Arabisch, Englisch, Französisch, Italie nisch, 
Kurdisch, Persisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch, 
Spanisch, Türkisch, Ukrainisch 
Hueber, 16 S., € 7,95

Ella und Marvin entdecken den Wald: 
Pflanzen, Tiere, Insekten und mehr!

Kleiner Eisbär 
Wohin fährst du, Lars?
Hans de Beer
Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch,  

Italienisch, Russisch, Spanisch, Türkisch, Ukrainisch 
Hueber, 28 S., € 18,–

Lars, der kleine Eisbär, treibt auf einem 
Fass nach Afrika. Dort vermisst er seine 
kalte, weiße Heimat. Ein Flusspferd und 
ein Wal – seine neuen Freunde – helfen 
ihm, zurück nach Hause zu finden.

Sein wichtigster Flug  
Harry, der blaue Flamingo  
Maria Kaltsidou
Deutsch, Griechisch, Ukrainisch 
SchauHoer, 48 S., € 11,95

Den anderen schützen und retten – wie 
heißt das wohl auf Ukrainisch? Aufgaben 
helfen, die Lesefertigkeit auf Ukrainisch 
und auf Deutsch zu trainieren. 

Medien in mehreren Sprachen,  
die sich für die Schulbibliothek  
oder zum Lesen zu Hause eignen. 

Anarosa findet einen Hund 
Willemijn Steutel; Deutsch, Ukrainisch 
Spaß am Lesen, 66 S. € 10,30

Als Anarosa ihre Kinder von der Schule abholt, 
läuft ihnen ein Hund nach. Anarosa versucht alles, um 
den Besitzer zu finden. Inzwischen merken Anarosa und 
die Kinder, dass es ein ganz besonderer Hund ist. Sie 
möchten ihn behalten. Doch dann klingelt das Telefon ...

Das Jahr hat bunte Tage 
Die schönsten Geschichten und Gedichte,  
Feste und Bräuche in Österreich
Michaela Holzinger; Deutsch 
G&G, 136 S., € 24,95

Was Familien im Jahreslauf bewegt: Vorboten des Früh-
lings, Geburtstage, Sommerbeginn, Erntedank, die kalte 
Jahreszeit. Geschichten und Gedichte, Basteltipps und 
Rezepte. Auch die Herkunft der Bräuche wird erklärt.

Wir schaffen das
Marius Brereton; Deutsch, Englisch, Ukrainisch 
Sefa, 38 S., € 8,95

Die Geschichte eines Kindes, das sich mit seinem  
Spielzeugelefanten auf der Flucht vor dem Krieg  
in seiner Heimat befindet.
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D ie Lehrerin fragt Tom: „Wo 
ist auf der Landkarte Amerika?“ 
Tom antwortet: „Da!“ Die  
Lehrerin antwortet: „Richtig. 
Und wer hat Amerika entdeckt?“ 

„Ich!“, schreit Tom.

W ho is the most famous  
Austrian?” the teacher asks.
“I think it’s David Alaba,” answers 
a student. 

“And what about Mozart?” asks 
the teacher. 

“Mozart? Don’t know him. 
Which team does he play for?”

У ченик ответил отлично. 
Учитель просит дневник.
А я его дома забыл,  говорит 
ученик.
Возьми мой!  шепчет сосед.

У школі задали твір на 
тему: “Мої батьки”. 9річний 
хлопчик написав: “Батьки 
нам дістаються в такому віці, 
що від багатьох звичок нам їх 
вже не відучити.”

В чителька: “Петрику, 
скажи чесно, хто зробив тобі 
домашнє завдання?” 

“Оксано Петрівно, чесно не 
знаю. Я вже спав!”

 Lösungen
Seite 7: 1  im Schiffsverkehr ◆ in ship traffic ◆  
у судноплавстві ◆ в судоходстве; 2  in den 
Bergen ◆ in the mountains ◆ в горах ◆ в горах; 
 3  im Schienenverkehr ◆ in rail traffic ◆ на 
залізниці ◆ на железной дороге;  
4  im Flugverkehr ◆ in air traffic ◆ в авіації ◆ в 

авиации; 5  im Straßenverkehr ◆ in road traffic ◆ 
на дорозі ◆ на дороге. 
Seite 11: 1C; 2F; 3D; 4E; 5B; 6A.
Seite 16:

Seite 17:

Seite 30–31: Lampe, Palme

Hier hat sich 
jemand richtig 
Mühe gegeben!

Ball spielen auf der Straße; Skateboard 
fahren auf der Straße; im Auto ohne Freisprechein-
richtung mit dem Handy telefonieren; beim Gehen 
nur auf das Handy schauen

Play ball on the street; ride a skateboard  
on the street; talk on the mobile phone in the car 
without a hands-free phone system; walking while 
only looking at your mobile phone

грати в м'яч на дорозі, кататися дорогою на 
скейтборді, говорити по мобільному телефону за 
кермом без використання функції гучного зв'язку, 
йти вулицею та дивитися тільки в мобільний 
телефон

играть в мяч на дороге, кататься по дороге на 
скейтборде, говорить по мобильному телефону за 
рулем без использования функции громкой связи, 
идти по улице и смотреть только в мобильній 
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Seite 23:
П І В З А Х И С Н И К W M L
О G О Ü W Q E A F B M V I S
Л В Р А Т А Р Ь D C I X T T
У V О Y R T Z B E U D M T R
З L Т O R W A R T M F C E I
А Q А X J V C Y T B I U L K
Щ K Р Z D E F E N D E R F E
И P R I O P L Ö G D L W E R
Т O M E R З N U I J D F L O
Н А П А Д А Ю Щ И Й E G D S
И S D A Ä Х K J H E R J S T
К W З А Щ И Т Н И К W H P Ü
I R S F T С N J Z L P K I R
Н А П А Д Н И К X B N Ü E M
K Ö P G Ä И N P R T Q F L E
Q G O A L К E E P E R R E R
R D V E R T E I D I G E R A

Seite 25: TASCHENTUCH
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Jeweils 36 Seiten auf Deutsch, Englisch,  
Ukrainisch und Russisch. Übersetzungen auf  
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Österreich!

Drei Sprachen, eine Schule

Lesen & Lernen in drei Sprachen

Texte und Übungen für die 2. bis 6. Schulstufe

Auf Deutsch, Bosnisch /Kroatisch /Serbisch und Türkisch

Heft Nr. 32 / Oktober 2021 • Sveska br. 32 / listopad/oktobar 2021. • Sayı: 32 / Ekim 2021

Wie Warane leben

Kako varani žive

Varanlar Nasıl Ya ‚sar

Drei Sprachen, eine Schule

Lesen & Lernen in drei Sprachen

Texte und Übungen für die 2. bis 6. Schulstufe

Auf Deutsch, Bosnisch /Kroatisch /Serbisch und Türkisch

Heft Nr. 33 / März 2022 • Sveska br. 33 / ožujak/mart 2022 • Sayı: 33 / Mart 2022

Wie Erdmännchen lebenKako žive merkati Mirketler Nasıl Yaş ar

PHP
Wien

PHP
Wien

Mit freundlicher Unterstützung von

Trio 34/Dezember 2022 
Die aktuelle Ausgabe des „klassischen“ Trio  
auf Deutsch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch  
und Türkisch. Trio ist kostenlos!  
Manipulationsgebühr € 2,18 + Versandspesen  
Kontakt: Tel.: 01/523 69 49  
E-Mail: trio@info-media.at

Bestellung: www.schule-mehrsprachig.at/trio/bestellung

Auf Deutsch,  

Bosnisch/Kroatisch/ 

Serbisch + Türkisch für  

  mehrsprachige Klassen

Auf Deutsch, Englisch,  

Ukrainisch  und Russisch für  

Klassen mit Kindern mit DaZ!


