Захід

Der Westen

Якщо на Сході протікає річка Ельба, то на заході
– Рейн. 865 кілометрів її річища проходять
територією Німеччини, що робить її найбільшою
річкою країни. Вона бере початок із Боденського
озера на півдні, протікає через Швейцарію і потім
потрапляє до Німеччини. Після довгого шляху вона
впадає до Нідерландів, а звідти – до Північного
моря.

Im Osten fließt die Elbe, im Westen der Rhein. 865
Kilometer seiner Strecke führen durch Deutschland
und machen ihn zum größten Fluss des Landes. Er
entspringt aus dem Bodensee im Süden, fließt durch
die Schweiz, bevor er nach Deutschland kommt. Nach
einer langen Reise fließt er in die Niederlande und von
dort in die Nordsee.

Багато хто вважає Рейн найкрасивішим у його
середній частині. Рейн тече вздовж виноградників,
де часто стоять старі замки. Багато легенд і казок,
які відомі в Німеччині, відбуваються в цих краях.
Історії про відважних винищувачів драконів або
русалок, які сиділи на скелі і своїм співом приводили
моряків до загибелі, відомі по всій Німеччині.

Viele finden den Rhein in seinem Mittelabschnitt am
schönsten. Dann fließt er entlang von Weinbergen,
auf denen häufig alte Burgen stehen. Viele Sagen und
Märchen, die in Deutschland bekannt sind, spielen in
dieser Region. Geschichten von mutigen Drachentötern oder Nixen, die auf einem Felsen sitzen und mit
ihrem Gesang die Schifffahrer ins Verderben führen,
sind in ganz Deutschland bekannt.

Крім того, на Рейні особливо часто відзначається
карнавал. Це стосується як великих міст Майнц,
Кельн і Дюссельдорф, так і маленьких містечок
на околицях, які відчувають „прекрасні дні“ від
Вайберфастнахта до Попільної середи. Після цього
люди у барвистих костюмах святкують на вулицях,
також ще проходять паради з різноколірними
платформами, з яких кидають насолоди для
учасників карнавалу.

Ebenfalls am Rhein wird der Karneval besonders gefeiert. Das gilt sowohl für die großen Städte Mainz, Köln
und Düsseldorf als auch für die kleinen Orte in der Umgebung, die von Weiberfastnacht bis Aschermittwoch
die „tollen Tage“ erleben. Dann feiern die Menschen in
bunten Kostümen auf den Straßen und es gibt Umzüge
mit bunten Wagen, von denen Süßigkeiten für die Karnevalisten geworfen werden.

Рурська область також знаходиться на заході.

Im Westen liegt auch das Ruhrgebiet.

Тут багато міст розташовані дуже близько одне до
одного. Іноді ви залишаєте одне місто і потрапляєте
в інше, коли повертаєте за кут на вулиці. Рурська
область
відома
своєю
промисловістю.
Тут
відливають залізо і раніше добували кам’яне
вугілля. Але на сьогодні родовища кам’яного
вугілля (відомі як Штоллен) закриті.

Hier liegen viele Städte ganz eng beieinander. Manchmal verlässt man die eine Stadt und geht in die andere,
wenn man in der Straße um die Ecke geht. Das Ruhrgebiet ist bekannt für seine Industrie. Hier wird Eisen
gegossen und früher auch Steinkohle abgetragen.
Aber heute sind die Steinkohleorte (genannt Stollen)
geschlossen.

Той, хто думав, що німці не великі любителі
футболу, на Рурщині виявиться неправим. Люди
тут особливо схиблені на футболі. На Рурщині є
багато відомих клубів. Саме тому люди тут, зокрема,
ходять на стадіони у вихідні, щоб підтримати
свою команду. Найвідомішими клубами регіону
являються „Борусія Дортмунд“ та ФК „Шальке 04“.

Wer gemeint hat, dass die Deutschen keine großen
Fußballfans sind, der wird im Ruhrgebiet eines Besseren belehrt. Die Menschen hier sind besonders
verrückt nach Fußball. Im Ruhrgebiet gibt es viele berühmte Vereine. In den Wochenenden zieht es deswegen besonders hier die Menschen in die Stadien, um
ihre Mannschaft zu unterstützen. Die berühmtesten
Vereine der Region sind Borussia Dortmund und der
FC Schalke 04.

