
Схід

На сході Німеччини знаходиться столиця країни 
– місто Берлін. Він також є найбільшим містом 
Німеччини. Тут також працюють парламент 
Німеччини, Бундестаг та уряд Німеччини.

У Берліні також є найвища будівля країни. 
Телевізійна вежа висотою 368 метрів стоїть на 
Александер плаці. Ця вежа така висока, що іноді ї ї 
можна побачити за межами Берліна.

Раніше Берлін був розділений муром. Були Західний 
Берлін та Східний Берлін. Захід входив до складу 
Федеративної Республіки Німеччина, як Німеччина 
офіційно називається і сьогодні. У 1989 році стіна 
була знесена, а через рік НДР була розпущена 
та стала частиною Федеративної Республіки 
Німеччина.

На сході є велика річка Ельба. Вона протікає через 
казкові ліси та гори, такі як Ельбські пісковикові 
гори. Але вона також протікає через Дрезден та 
Магдебург – два міста, де колись жили та правили 
королі. Зокрема, Дрезден приваблює безліч 
туристів своїми замками та церквами. Лускунчики, 
яких привозять з Ерцгебіргу, виглядають досить 
моторошно. Ці дерев’яні чоловічки можуть 
відкривати та закривати рот за допомогою важеля 
у спині. У минулому вони використовувалися 
для розколювання горіхів, а сьогодні є 
найпопулярнішим подарунком. Лускунчики 
можуть вас налякати, Через те що їх зуби та ясна 
дуже чітко промальовані.

Der Osten

Im Osten Deutschlands liegt die Hauptstadt Berlin. Es 
ist auch die größte Stadt in Deutschland. Hier arbeitet 
auch das deutsche Parlament, der Bundestag, und die 
deutsche Regierung.

In Berlin befindet sich zudem das höchste Gebäude des 
Landes. Der Fernsehturm ist 368 Meter hoch und steht 
auf dem Alexanderplatz. Er ist so hoch, dass man ihn 
manchmal auch außerhalb von Berlin erkennen kann.

Früher war Berlin durch eine Mauer getrennt. Es gab 
West-Berlin und Ost-Berlin. Der Westen gehörte zur 
Bundesrepublik Deutschland, wie Deutschland offiziell 
heute noch heißt. Der Osten war Hauptstadt der DDR. 
1989 wurde die Mauer eingerissen und ein Jahr später 
wurde die DDR aufgelöst und zu einem Teil der Bun-
desrepublik Deutschland.

Der große Fluss im Osten ist die Elbe. Sie fließt durch 
märchenhafte Wälder und Gebirge, wie dem Elbsand-
steingebirge. Aber auch durch Dresden und Magde-
burg – zwei Städte, in denen früher Könige gelebt und 
regiert haben. Besonders Dresden lockt mit seinen 
Schlössern und Kirchen viele Besucher an.

Ganz schön unheimlich wirken die Nussknacker, die 
aus dem Erzgebirge kommen. Diese Holzmännchen 
können über einen Hebel im Rücken ihren Mund öff-
nen und auch schließen. Sie wurden früher zum Kna-
cken von Nüssen verwendet und sind heute beliebte 
Geschenke. Da ihr Gebiss mit Zähnen und Zahnfleisch 
sehr ausgeprägt gemalt ist, können sie einem schon 
das Gruseln lehren.


