
Hörverstehen 

Opgaven to’n Höörtext „Süken“ 

Opgaav 1 

Siet wann gifft dat Süken? Maak en Krüüz achter de richtige Antwoort. 

Süken gifft dat siet … richtig 

a 2020  

b de Steentiet  

c dat Middelöller  

d 40 Johr  
 

Opgaav 2 

Wat hebbt de Lüüd in’t Middelöller dacht, wo de Süken herkaamt? Maak en Krüüz 

achter de richtige Antwoort. 

De Minschen in’t Middelöller hebbt dacht, Süken kaamt … richtig 

a vun Gott.  

b vun Bakterien.  

c  vun Derten.  

d vun Eten.  
 

Opgaav 3 

Wokeen hett rutfunnen, woans sik Süken överdregen doot? Maak en Krüüz achter de 

richtige Antwoort. 

De, de rutfunnen hett, woans sik Süken överdregen doot, heet …  richtig 

a Roberto Blanco  

b Ed Sheeran  

c  Robert Koch  

d Christian Drosten  
 

Opgaav 4 

Welk Saken kaamt den Sinn na in den Text vör? Maak en Krüüz. richtig falsch  

a Viren un Bakterien warrt dörch Drüppen överdregen.   

b Handschen ut Boomwull hölpt gegen en Infektschoon.   

c  Flegen is keen Problem bi en Pandemie.   

d Impen hölpt gegen vele Saken.   

e 
Wenn dat en Süük gifft, schüllt de Lüüd jümmer allens schier 
maken un sik de Hannen waschen. 

  

f Gott hett de Süken in Gang bröcht.   

 

  



Hörverstehen 

Opgaav 5 

 Wat höört tosamen? Verbinn mit Lienjen. 

Pandemie hebbt de Lüüd domals seggt. 

Süük 
heet dat, wenn vele Minschen oder 
Deerten to sülvige Tiet krank sünd. 

Epidemie 
seggt wi, wenn de Krankheit op’e 
ganze Welt in Gang is.  

 

 

Opgaav 6 

a)  Finn de passlichen Wöör in den Wöörkasten un sett se in den 
Lückentext in.  

Krankheiten, de dörch ___________ kaamt, köönt wi mit en passen 

Antibiotikum wegkriegen. En Bispeel is de Pest, de dörch ___________ 

överdragen worrn is. De kranken Lüüd sünd domals in en 

_____________________ kamen. 

 In ____________ gifft dat de Pest nu nich mehr. 

 

b) Schriev de Wöör op, de -in dat Hoochdüütsche nipp un nau so 
sünd as in dat Hoochdüütsche. 

 

 

 

 

 

 

  

Rotten  

Vagels  

Europa 

Fleddermüüs 

Bakterien 

Asien 

Viren 

Amerika 

Hospital 

Sükenhuus 

https://klexikon.zum.de/wiki/Antibiotikum


Hörverstehen 

Opgaav 7 

a) Finn in düt Sööksel negen Wöör ut den Text un maak se bunt. 

 

b) Överdreeg de Wöör in de Tabell. 

Nomen Verben 

S ü ü k  Ü n n e r  s  ö k e n 

M i  d  d e l  ö  l  l  e r  i  m p e n 

P a n d e m i  e  a f  s  o n n e r  n 

I  n f  e k  t  s  c  h o o n p r  u u s  c h e n 

E e r  d d e e l   

 

  



Hörverstehen 

Opgaav 8 

Lees di düssen Text nipp un nau dörch. Wat is verkehrt? Finn de verkehrten Wöör.  

Tipp: Höör di den 1. Deel vun „Süken“ noch mal an. Dat sünd 12 verkehrte Wöör. 

 

Süken 

Vun en Party hebbt de Lüüd damals snackt, wenn vele Minschen oder 

Deerten to sülvige Tiet krank weren. Mehrst sünd se ok doran doot bleven. 

De Minschen kunnen dat nich klook kriegen. Besünners in dat Middelöller, 

aver ok later noch, hebbt de Autos dacht, dat Gott dat in Gang bröcht hett, 

wiel he de Minschen hölpen wull, wiel se nich op em höört hebbt. 

De Schimpansen hebbt damals al verstahn, dat de Süük vun Minsch to 

Minsch wiedergeven warrt. De Kranken sünd domals in en Slott kamen. Se 

mussen anner Minschen wohrschoen, wenn se in ehr Kamer oder in de Stadt 

gahn sünd, dat se Knööp to’n Leven kriegt. So en Afsonnern warrt vundaag 

Quarantäne nöömt. 

Robert Koch hett dat üm un bi vör 150 Johren as Wetenschoppskeerl 

rutfunnen, woans sik düsse Krankheiten överdregen doot. Siet de Tiet snackt 

een bi Minschen nich mehr vun en Süük. Nu heet dat Straafanstalt. Wenn de 

nu üm de ganze Welt geiht, is dat en Theater. 

Uns Leven is passlich för Pandemien. In’n Tog kann en Minsch en Krankheit 

in een Nacht op en anner Töller bringen. So kann ut en Epidemie fix en 

Pandemie warrn. Fröher weer dat nich so.  

 

https://klexikon.zum.de/wiki/Quarant%C3%A4ne

