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ÖNSÖZ

AB erasmus projes� kapsamında yaptığımız bu çalışmada öğrenc�ler�m�z�n değerler� �çselleşt�rmes� ve 

çevres�nde yaşatması amaçlanmıştır. Aynı zamanda tüm dünya çocuklarını aynı amaç etrafında toplayarak 

b�r ürün ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Bu üründe öğrenc�ler kend�ler�ne ver�len görseller� okuyarak değerlerle �lg�l� h�kayeler yazmışlardır. 

Günümüzde çocuklar üretken olmaktan daha çok tüket�c� olarak yet�şt�r�lmekted�r. Projem�z�n uygulandığı 

okullardak� öğrenc�ler okumanın yanında yazarak b�r ürün ortaya koymanın mutluluğunu yaşamışlardır. Bu 

mutluluğu tüm dünya �le paylaşmanın gururunu yaşamaktayız. 

Projem�z�n her aşamasında detsek olan AB bakanlığı Türk�ye Ulusal Ajansına, Türk�ye, Hırvat�stan, 

İspanya, İtalya, Polonya, Romanya ülkeler�ndek� proje ortağı okulların AB proje ek�pler�ne, öğretmenler�ne, 

öğrenc�ler�ne,  öğrenc�ler�n anne ve babalarına; okulların yerleş�m yer�nde bulunan ve projeye destek veren 

beled�yelere, eğ�t�m müdürlükler�ne teşekkür eder�z. 

Eğlencel� b�r vak�t geç�rmek �ç�n okumaya başlayab�l�rs�n�z.  

Unutmayalım k� hayat değerlerden �barett�r. 

 

 

 



INTRODUCTION

 

W�th th�s study,w�th�n EU Erasmus Project, students are �ntended to �nternal�ze the values and 

perpetuate the values around them. At the same t�me, by gather�ng all the world’s ch�ldren around the same 

goal,�t �s a�med to �ntroduce a product. Students �n th�s product have wr�tten stor�es about the�r values by 

read�ng the �mages.  

Today’s ch�ldren are grown as more consumers than be�ng product�ve. Students �n schools ,where the 

�mplementat�on process of our project was  appl�ed, have exper�enced the happ�ness of putt�ng a product by 

wr�t�ng bes�de read�ng. We are very proud to share th�s happ�ness w�th the whole world. 

We thank to EU M�n�stry Nat�onal Agency of Turkey, EU project teams of our partner countr�es 

Italy,Poland,Roman�a,Croat�a and Spa�n , the�r teachers,students and fam�l�es ; the Mun�c�pal�t�es that 

located �n the settlement of schools and Prov�nc�al D�rectorate of Educat�on for all the support dur�ng every 

stages of our project.  

You can start read�ng to have a great fun! 

 Please note that ‘’L�fe cons�sts of values.’’ 

 

 



Tolerance / HoşgörüTolerance / HoşgörüTolerance / Hoşgörü
TURKEYTURKEYTURKEY

 



                   

   

     Yaramaz Kardeş 

Güneşl� b�r günün sabahına uyanan Emre kahvaltıdan sonra arkadaşı Hasan’la 

oynamak �ç�n annes�nden �z�n �stem�ş. Ab�s� Mehmet evde olmayacağı �ç�n sıkılacağını 

düşünen annes� Emre’ye �z�n verm�ş.  

Emre oyuncaklarla dolu b�r poşet hazırlar hazırlamaz soluğu
 

Hasan’ın yanında almış.  

Tab� oyuncak poşet�ne evde ne bulduysa doldurmuş. Küçük b�r sah�l kasabasında yaşayan 

Emre ve Hasan hemen kum üzer�ne yayılmış ve oynamaya başlamışlar. Saatler�n nasıl 

geçt�ğ�n� anlamadan key�fl� b�r gün geç�rm�şler. 
 

Bu sırada eve gelen Mehmet, kend�ne a�t olan oyuncakların da olmadığını görünce 

neşeyle oynayan Emre ve Hasan’ın yanına g�tm�ş. 
 

“Neden benden �z�n almadan bana a�t oyuncakları da aldın Emre?”  d�ye kardeş�ne 

kızmış. 

 

 

Sevginin yolu; hoşgörüden geçer. 

 

Love �s a ladder that leads to Tolerance.
 Nazlı KAYHAN / 4-D
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Emre utanarak “ Ama sen evde yoktun ab�” dem�ş. 

Kardeş�n�n utandığını gören Mehmet daha fazla üzer�ne g�tmek �stemem�ş ve ona 

“Pek� ama bundan sonra başkasına a�t olan eşyaları asla �z�ns�z alma tamam mı kardeş�m?” 

d�yerek güzelce uyarmış. Hep b�rl�kte b�r süre daha oynayıp neşeyle eve dönmüşler. 

 

MY NAUGHTY BROTHER
 

Emre,woke up to a sunny day �n the morn�ng,asked for perm�ss�on from h�s mother to 

play w�th h�s fr�end Hasan after breakfast.H�s mother thought that he got bored because h�s 

brother Mehmet wasn’t at home and so let Emre go out. Emre prepared a bag full of toys and 

went to near Hasan.
 

He filled the bag what �f he found at home.L�v�ng �n a small seas�de town,Emre and 

Hasan �mmed�ately lay down on sand and began to play. They had a wonderful hours w�thout 

car�ng the t�me.Meanwh�le,
 

Mehmet came home ,and see�ng that h�s own toys weren’t at 

home went to near Hasan and Emre.

 

He was very angry w�th h�s brother and sa�d;

 

-----

 

‘’Why d�d you take all of the toys that belongs to me w�thout any perm�ss�on?’’

 

Emre shyly answered ;

 

-----

 

‘’But you were not at home, my brother.’’

 

Mehmet, see�ng that ashamed of h�s brother ,d�dn’t want to face h�m out.

 

----‘’Ok then but please not get someone else’s belong�ngs w�thout perm�ss�on!’’H�s brother 

warned Emre pol�tely.

 

Then they played

 

together for a wh�le and went back home cheerfully.

 

 

Sena KAYA -3/İ
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Hoşgörmek

 
Güzeld�r

 

Çocuklar b�s�kletler�n� sürerek oynamak �ç�n ağaç eve g�tt�ler.
 

 
Al� ve Müge oyuncaklarını yanlarında get�rm�şlerd� ama Ahmet get�rmem�şt�. 

Al�’n�n �k� oyuncağı vardı ama Ahmet �le paylaşmak �stem�yordu. Müge Ahmet’le oyuncağını 

paylaştı.
 

Ancak Ahmet erkek olduğu �ç�n b�r kızın oyuncağıyla oynamaktan hoşlanmıyordu. 

Gönülsüz de olsa Müge’yle oynamaya başladı.
  

Al� h�çb�r arkadaşına hoşgörüyle yaklaşmıyordu ve bu yüzden günden güne 

arkadaşlarını kaybed�yordu.
 

Y�ne Ahmet’e de hoşgörüyle yaklaşmamış “Buraya geleceğ�m�z� 

b�l�yordun get�rseyd�n ya oyuncaklarını” dem�şt�. Ahmet her ne kadar hazırladığı poşet� 

almayı unuttuğunu söylese de onu d�nlemem�şt�.
 

B�r süre oynadıktan sonra Al� de sıkılmaya başladı. Çünkü tek başına oynamak 

zorunda kalmıştı. B�r ara oynamayı bırakıp Ahmet ve Müge’y� �zlemeye daldı. B�rden ayağa 

kalktı, yanlarına g�tt� ve Ahmet’e:

 

 

 

Her zaman, her yerde Hoşgörü!  Tolerance �s for everyt�me and �n everywhere.  
Meryem Nisa BAŞKUYU/ 4-A  
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 --- “Kusura bakma arkadaşım, b�raz önce benc�ll�k ett�m. Hep�m�z bazen b�r şeyler� 

unutab�l�r�z. Sana hoşgörülü yaklaşmalıydım ama bunu yapmadım özür d�ler�m.” ded�. 

 Al�’n�n bu şek�lde davranmasına �k�s� de çok sev�nm�şlerd�. Yen� b�r oyun kurarak üç 

arkadaş b�rl�kte oynamaya başladırlar ve çok güzel b�r gün geç�rd�ler.  

 

‘’ IT’S A GOOD BEHAVIOUR TO BE TOLERANT’’
 

           
The ch�ldren went to the wooden house to play by the�r b�kes.Al� and Müge brought 

the�r toys but Ahmet d�dn’t.Al� had two toys but he d�dn’t want to share w�th Ahmet.Müge 

shared her toy.But Ahmet was a boy and d�d not want to play w�th g�rls toys.Unw�ll�ngly,he 

began to play.
 

           

Al� d�dn’t show any tolerance to h�s fr�ends so he was los�ng h�s fr�ends day by 

day.Aga�n he wasn’t tolerant to Ahmet and he sa�d ;

 

-----‘’You know we came here to play,you’d e�ther br�ng your toys.’’

 

        

Although Ahmet told that he forgot h�s toy bag at home , Al� d�dn’t l�sten to h�m.After 

play�ng a wh�le,Al� got bored.Because he had to play alone.For a moment,he stopped play�ng 

and watched Müge and Ahmet.Suddenly he stood up,went near them and sa�d ;

 

------

 

‘’I’m sorry Ahmet.I was a b�t selfish.It was wrong. Somet�mes we can forget 

someth�ng.I should be tolerant but I d�dn’t do that.I’m so sorry aga�n.’’

 

-------‘’There �sn’t any problem.It’s okay!Don’t worry!’’sa�d Ahmet.Both of them were so 

happy for Al�’s behav�our.They set  a new game and played together and spent a very 

beaut�ful day.  

 

                  

Oktay DALKIRAN 4/İ
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Al� arkadaşları �le beraber evler�n�n bahçes�nde k� ağaç evde oturuyorlardı. B�rb�rler�yle 

çok güzel oynuyorlardı. Sonra Al�’n�n küçük kız kardeş� El�f  onların yanına g�d�p " Ben de 

oynayab�l�r, m�y�m? " ded�. Onlarda hemen kabul ett�ler. Hep b�rl�kte bahçede yakar top 

oynadılar. Sonra Al�’n�n arkadaşı Şule, El�f’� top �le vurmaya çalışırken top b�rden El�f’�n 

kafasına çarptı. El�f hemen Şule'ye bağırdı ve Şule'n�n kalb�n� kırdı. H�ç de özür d�lemed�. 

Sonra anneler� çağırdı ve eve g�rd�ler. Öğretmenler� o gün derste sevg�, saygı ve hoşgörü 

konusunu anlatmıştı. Arkadaşlarımızın kalb�n� kırmamamız gerekt�ğ�n�, saygılı ve hoşgörülü 

b�r şek�lde yaklaşmamız gerekt�ğ�n� vurgulamıştı. El�f bunları hatırlayınca, Şule’y� telefonla 

aradı ve Şule'den özür d�led�. Hemen barıştılar . O günden sonra çok �y� b�r şek�lde anlaştılar. 

Hep beraber oynadılar . 

Al� was s�tt�ng at the tree house w�th h�s fr�ends at the garden of the�r house. They 

played very well w�th each other.Then Al�'s younger s�ster, El�f , went to them and sa�d, "Can 

I play?" They accepted �mmed�ately. They all played balls �n the gardens. Then Al�'s fr�end, 

Şule, tr�ed to str�ke El�f w�th a ball, wh�ch suddenly h�t the El�f's head. El�f �mmed�ately 

shouted at Şule and broke Şule's heart. He never apolog�zed. Then they called the�r mothers 

and they entered the house . H�s teachers told h�m about love, respect and tolerance that day. 

He emphas�zed that we should not break the hearts of our fr�ends, we must approach them 

respectfully and tolerantly. When El�f remembered them , he called Şule by phone and 

apolog�zed to her. They are peacemakers .  They played together very well after that day.  

 

 

 

 HOŞGÖRÜ

TOLERANCE 
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Kalpler Kırılmasın
 

Heyecanla teneffüs z�l�n�n çalmasını bekleyen Aslan, T�lk� ve Kurt öğretmen T�nt�n 

Hanım sınıftan çıkar çıkmaz toplarını almışlar ve başlamışlar futbol oynamaya. T�lk� kalede 

Aslan ve Kurt �se gol atma telaşında. Arkadaşı Kurt’un  ayağından topu alan aslan öyle b�r 

vurmuş k� topa. Topun kaledek� t�lk�y� de geç�p gol olduğunu görüp sev�necekken duyduğu 

b�r sesle �rk�lm�ş. O da ne top pencereye gelm�ş ve camı paramparça etm�ş.
 

Üç arkadaş b�r müddet yerler�nde donakalmışlar. O an anlamışlar k� sınıftalar ve 

öğretmenler� tehl�keler�n� anlattığı halde top oynuyorlar. Z�l ses�yle b�rl�kte korkudan 

yerler�ne oturmuşlar. Sınıfa gelen öğretmen T�nt�n Hanım yerler� cam parçaları �ç�nde 

görünce çok kızmış
 
ve sınıfa dönerek: “K�m yaptı bunu?” d�ye bağırmış.

 

Yaptıkları yanlışın farkına varan Aslan, T�lk� ve Kurt sırayla ayağa kalkıp 

öğretmenler�n�n yanına gelm�şler. Öğretmenler�nden özür d�leyerek gereken ders� 

çıkardıklarını anlatmışlar. Öğretmen T�nt�n Hanım üç arkadaşın hatalarının farkına varmaları 

ve utanmaları neden�yle; “Pekala bu sefer s�zler� affed�yorum ancak b�r daha asla sınıfta top 

oynamayın çünkü sınıf eşyalarına zarar vermek dışında arkadaşlarınıza da zarar 

vereb�l�rs�n�z.” dem�ş ve görevl�yle b�rl�kte cam kırıklarını tem�zlem�şler.

  

 

Hoşgörülü bir arkadaş, dünyaya bedeldir. A tolerant fr�end �s worth to world. 
Ruveyda İNAN/ 4-J 
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“Unutmayalım k� b�r �nsanın ayıbını örtmek, hoşgörülü davranmak kutsal b�r 

erdemd�r.” 

 

DON’T BREAK ONE’S HEART 

 

Eagerly wa�t�ng for the break t�me,Leo ,Wolf and Fox had taken the�r balls r�ght out of 

the�r teachers M�ss T�nt�n and started to play football.Fox was the goal keper,Leo and Wolf 

were a flurry of scor�ng goals.Leo got the ball from Wolf’s foot and made a b�g k�ck.He was 

very happy to see the ball crossed Fox and Goalllllll!!!! 

But he heard a vo�ce  and was startled.Oh my God! What happened?The ball broke the 

w�ndow of the class �n p�eces.The three fr�ends were petr�fied for a wh�le.At that t�me they 

understood that they were �n the class and played w�th the ball eventhough the�r teacher’s 

warn�ng about the dangers of play�ng ball �n the class. 

The bell rang and they seated on the�r desks w�th worry.M�ss T�nt�n came to class and 

saw the glass p�eces on the flor and was very angry.She turned to class an d shouted; 

---- ‘’Who d�d that?’’ 

The three fr�ends understood the�r faults and went to near the�r teacher one by 

one.They all apolog�zed to the�r teachers and they told that they were ver very sorry and 

learned from the�r m�stakes.
 

Because of understand�ng the�r m�stakes and be�ng ashamed to do that,M�ss T�nt�n sa�d;
 

-----
 
‘’Well, I forg�ve you just for once ,but never play w�th ball �n the class aga�n because you 

can hurt some of your fr�ends except damag�ng the classroom objects.’’and called the cleaner 

staff and cleaned the broken glass p�eces together.
 

Let’s not forget to smooth over the cracks of one’s and be tolerant to each other �s a sacred 

v�rtue!
 

         
Azra DEMİR-4/E
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Aslan son zamanlarda neşes�n� kaybetm�ş, son derce mutsuz ve üzgün görünüyordu. 
Arkadaşları onu mutlu etmek �ç�n aralarında konuşuyorlardı. Ne yapab�l�r�z d�ye konuşurken 
t�lk� hep b�rl�kte top oynamayı tekl�f ett�. Aslanın yanına g�d�p hep b�rl�kte top 
oynayacaklarını söyled�ler. Aslan bu tekl�fi kabul ett�. Hep b�rl�kte sınıfın �ç�nde top 
oynamaya başladılar. Arkadaşları kurt sınıfın �ç�nde top oynamanın yanlış b�r hareket 
olduğunu söyled�. Ancak aslan �le t�lk� ona kızdılar ve hakaret ett�ler. Kurt bu duruma çok 
üzüldü ve sess�zce sınıftan çıkıp bahçeye g�tt�. Aslanla, t�lk� �le neşe �ç�nde sınıfta  topla 
oynarken, top sınıfın camına çarptı ve cam büyük b�r gürültü �le kırıldı. Gürültüyü duyan 
öğretmenler� koşarak sınıfa geld�. Durumu görünce çok kızdı. Sınıfın �ç�nde top oynamanın 
yasak ve yanlış olduğunu anlattı. Aslan ve t�lk� yanlış yaptıklarını anladılar ve 
öğretmenler�nden özür d�led�ler. İk�s� b�rl�kte koşarak bahçeye çıktılar ve kalb�n� kırdıkları 
arkadaşları kurttan çok özür d�led�ler. B�r daha ona hakaret etmeyecekler�n� ve onun haklı 
olduğunu söyled�ler. Kurtta arkadaşlarının özür d�lemes�n� kabul ett�. Bundan sonra 
b�rb�rler�ne sevg�, saygı ve hoşgörü �le davranacaklarına söz verd�ler. 

 

L�on recently lost �t’s fun and seemed sadly unhappy and sad. H�s fr�ends were talk�ng 
to each other to make h�m happy. Wh�le talk�ng about what we could do, the fox offered to 
play ball together. They asked the l�on to play ball together. The l�on accepted th�s offer.  
Together they started to play ball �n the classroom. The�r fr�end wolf sa�d that play�ng ball �n 
the class was a wrong move. However, the l�on and the fox are angry and �nsulted �t. Wolf 
was very upset for th�s s�tuat�on and qu�etly left the classroom and went to the garden. The 
l�on played w�th the fox �n joy . Wh�le play�ng �n the class , the ball h�t the classroom's glass 
and the glass was broken w�th a great no�se. The teachers who heard the no�se came to class. 
He was very angry when he saw the s�tuat�on. He told them that play�ng ball �n the class was 
forb�dden and wrong. The l�on and the fox understood that they were do�ng wrong and 
apolog�zed to the�r teachers.The two of them ran together to the garden and they apolog�zed to 
the�r fr�ends who they made upset. They sa�d they would not �nsult h�m aga�n and that he was 
r�ght. The wolf agreed to apolog�ze. After that they prom�sed to treat each other w�th 
affect�on, respect and tolerance . 

 

 

 

ASLAN'IN HATASI

LION'S FAULT
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HOŞGÖRÜYE AÇILAN YOL 

Merhaba ben Afacan.  

10 yaşında küçük b�r aslan yavrusuyum. Okulumuzu ve dersler�m� çok sev�yorum. Ve 

bugün s�zlerle okuldan b�r anımı paylaşacağım. 

O gün okuldan eve g�tmek �ç�n son dersten çıkmıştım. Beslenmemden kalan son 

meyve olan muzuda b�t�r�p öyle eve g�tmek �sted�m. Evet muzumu okul kor�dorlarından 

ayrılmadan b�t�rd�m ve kabuğunu çöpe uzak olduğum �ç�n önemsemeden yere attım. 

Ertes� gün okula geld�ğ�mde �se yaptığım bu yanlışın p�şman olacağım b�r şeye sebep 

olduğunu öğrend�m ve çok üzüldüm. Arkadaşlarım ve öğretmen�m bana b�raz kızgındı. 

Sebeb� �se; ertes� gün okulu y�ne tertem�z bulmamız �ç�n tem�zleyen panda amca muz 

kabuğuna basmış ve kayarak düşmüştü. Bacağı kırılmış, ac�len hastaneye kaldırmışlar.
 

Babamla panda amcayı z�yarete g�tt�k. Kend�s�nden özür d�ley�p ben� affetmes�n� 

�sted�m. O �se bana h�ç kızmamış ve tebessüm ederek gayet hoşgörülü yaklaşmıştı.’ Böyle 

hatalar
 

olab�l�r afacan had� üzülme artık ‘ ded�. Panda amca bana böyle �y� davranınca hatamı 

ve yanlışımı anladım. Büyük b�r utançla hoşgörüsünden dolayı panda amcaya teşekkür ett�m.
 

Üzme Arkadaşını, kırma, Hoşgörülü ol herşey çok güzel olur o zaman. 
 Don’t upset and hurt your fr�end!Be tolerant,everyth�ng w�ll be good then.

   Meryem KASKA/ 3-I
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Evet sevg�l� arkadaşlar: 

O günün sonunda panda amcanın bana söyled�ğ� nas�hat� s�zlerle paylaşmamı �ster m�s�n�z.? 

‘ Bak afacan unutma k� hoşgörü sadece b�ze yapılan hataları affetmek değ�ld�r. Hoşgörü aynı 

zamanda yaptığımız hataları da anlayıp kend�m�z� de affett�reb�lmekt�r.  

 

‘’GARDEN OF TOLERANCE’’  

Hello fr�ends.My name �s L�ttle Naughty � 

I am a 10-year-old l�ger.I love my school and my lessons.And today I want to share 

one of my school memory w�th you. 

That day I fin�shed the last lesson and prepared for go�ng home.When I looked my 

lunch box,I saw the banana and wanted to eat �t before go�ng home.Yeahhhh I fin�shed my 

banana before leav�ng the school on the corr�dors.I threw away the rubb�sh from worry�ng 

about where I was.The next day,when I came to school,I learned that I d�d wrong and �t gave 

me a b�g worry and I felt very very sorry.My fr�ends and my teacher were a l�ttle annoyed 

w�th me.The reason was Mr.Panda ,who cleaned the classes and the school for us,stepped on a 

banana peel and fell on the ground.H�s leg was broken and was taken to the hosp�tal 

�mmed�ately. 

We went to v�s�t Mr.Panda w�th my father.I apolog�zed and wanted h�m to forg�ve 

me.But he wasn’t angry w�th me,contrary he was very tolerant and also sm�led. 

----- ‘’There can be such m�stakes.Ok!Don’t worry anymore.’’sa�d Mr.Panda.  

I understood my fault and I thanked to Mr.Panda w�th a great embarrassment due to 

h�s b�g tolerance. 

Yes dear fr�ends…..  

Do you want me to share the adv�ce of Mr.Panda at the end of that day? 

‘’L�sten L�ttle Naughty! Keep �n m�nd that tolerance �s not just to forg�ve the  m�stakes 

of others , at the same t�me Tolerance �s to understand the m�stakes of ourselves and forg�ve 

ourselves,too.’’ 

                                                                                                                   Alanur Ayar 4/F  

 



                                                    

 

MUZ KABUĞU 

B�r varmış b�r yokmuş. B�r zamanlar hayvanların g�tt�ğ� b�r okul varmış. Bütün 

hayvanlar bu okulu çok severm�ş. Bunların �ç�nde okulu sevmeyen b�r tek hayvan varmış o da 

aslanmış. Ancak aradan geçen zamandan sonra aslanda okulu çok sevmeye başlamış. Bu 

aslanın çok sevd�ğ� b�r arkadaşı varmış. Bu �k� arkadaş y�ne b�rgün okula g�tm�şler. 

İlk derse g�rm�şler. Herşey yolunda g�d�yormuş. Teneffüs z�l� çalmış aslanında karnı 

çok acıkmış. Çantasından muzunu çıkarttı ve yed�. Ama o kadar acıkmıştı k� muz kabuğunu 

yanlışlıkla yere attı ve yerden almayı da unuttu.o gün sınıf nöbetç�s� pandaydı ve sınıfı 

tem�zlerken muz kabuğuna basmasıyla yere düşmes� b�r oldu. 

Pandanın bacağı kırıldı ve alçıya aldılar. Aslan bu haber� alınca kend�s�ne çok kızmış  ve 

kend� kend�ne ‘keşke muz kabuğunu yere atmasaydım’ dem�ş. Bunun �ç�n pandaya geçm�ş 

olsun kartı hazırlayıp onu z�yarete g�tm�ş. Ve şöyle söylem�ş:  

- Özür d�ler�m panda buna ben sebep oldum. 

Pandada cevap verm�ş. 

- Önem� yok aslan kardeş bundan daha kötüsü de olab�l�rd�. 

Aslan: 

-Önce çok üzülmüştüm. Ama bu sözler�n ben� b�raz rahatlattı. İy� k� sen�n g�b� �y� ve 

hoşgörülü b�r arkadaşım var. 

 

Kendine nasıl davranılmasını is�yorsan, başkasına da öyle davran.  

Treat others as you would have them treat you.  
Nihal Nur ŞEN / 4-J 
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THE BANANA PEEL 

Once upon a t�me ,there was a school where the an�mals go and study.All an�mals 

loved that school so much.But there was only one an�mal that d�dn’t l�ke the school and �t was 

‘’The L�on’’. However ,�n t�me,the l�on l�ked the school,too.There was a fr�end of l�on and he 

loved h�m so much.H�s name was Panda. 

One day they went to school together.They taught the first lesson and everyth�ng was 

fine.The bell rang and the l�on was very hungry.He took a banana from out of h�s schoolbag 

and ate.But he was so hungry and acc�dentally he threw the banana peel on the ground and 

forgot to p�ck �t up.That day Panda was on duty �n the class.He started to clean the classroom 

happ�ly but just then he stepped on the banana peel and fell down.Panda’s leg was broken  

and h�s leg was casted.When the l�on heard that he was very angry w�th h�mself and sa�d; 

----- ‘’I w�sh I had not thrown the banana peel on the ground.’’ 

He was so worr�ed for h�s fr�end and wanted to do someth�ng for h�m.He prepared a 

get well card and wanted to v�s�t h�m.And he sa�d ; 

----- ‘’I am so sorry for that.It was my fault.Please forg�ve me,my fr�end.’’ 

-------‘’ No matter my fr�end.It could be worse than that.Everth�ng �s okay now.’’ repl�ed 

Panda. 

The l�on sa�d ; 

------‘’ I was so upset first.But your words made me a l�ttle rel�ef. Fortunately I have a tolerant 

and good fr�end l�ke you.’’ 

 

         Zeynep AKDOĞAN  4/F 
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Aslan o gün okulda arkadaşları �le b�rl�kte dersler�n� yapmış konuşuyorlardı. Konuşmaları 
sırasında çevre tem�zl�ğ�n�n önem� hakkında neler yapab�lecekler�nden bahsed�yorlardı. 
Aslanın en �y� arkadaşı t�lk� yerlere çöp atmamamız gerek�r ded�. Bütün arkadaşları onu 
alkışladılar. Aslan da alkışladı ama t�lk�n�n söyled�kler�n� umursamadı. Annes�n� hazırladığı 
beslenmes�n� yed�. En sonunda muzunu yerken z�l çaldı. Herkes sınıfa g�derken aslanda el�nde 
muzunu y�yerek yürüyordu. Okulun kor�dorunda yürürken muzunu b�t�rd�. Muzun kabuğunu 
okulun kor�doruna fırlatıp sınıfına g�rd�. O sırada kor�dorları tem�zleyen ayı muz kabuğuna 
basarak büyük b�r gürültü �le yere düştü. Ayı acılar �ç�nde bağırıyor ve yardım �st�yordu. 
Sınıfta bulunan herkes gürültüyü duymuştu. Hep b�rl�kte kor�dora koştular. Ayını durumunu 
gördüler ve çok üzüldüler. Aslan ayının ayağına yapışmış muz kabuğunu görünce bu duruma 
kend�s�n�n sebep olduğunu anladı. Yaptığından dolayı çok üzüldü ve arkadaşlarının 
söyled�kler�n� d�nlemed�ğ� �ç�n çok p�şman oldu. Zavallı ayı hemen hastaneye kaldırıldı. 
Ayağı kırılmıştı bu nedenle ayağı alçıya alındı ve hastaneye yatırıldı. Aslan ondan özür 
d�lemek �ç�n hastanede onu z�yaret ett�. Ayı aslanın bu davranışını çok beğend� ve hoşgörü 
�ç�nde onun özürünü kabul ett�. 

The l�on talked w�th h�s fr�ends at school that day and dur�ng the conversat�ons, they 
talked about what env�ronmental cleanl�ness could do about the beauty. The l�on's best fr�end 
sa�d the fox should not throw away garbage. All h�s fr�ends applauded h�m. The l�on also 
applauded, but he d�d not care what the fox sa�d. She ate h�s banana that h�s mother gave to 
h�m . F�nally, the bell rang. Everyone walks �n class wh�le l�on �s eat�ng banana. As the 
students walked �n the corr�dor, the banana was eatenby l�on. He threw the banana’s shell �nto 
the school hallway and entered the classroom. At that t�me, the bear fell to the banana shell 
w�th great no�se. The bear shouted �n pa�n and asked for help. Everyone �n the class heard a 
no�se. They all ran the corr�dor together. The l�on saw the  s�tuat�on and was very sad. When 
he saw the banana crust stuck to the foot of the bear, he real�zed that th�s was the reason. He 
was very sad because he d�d, and he regretted not l�sten�ng to what h�s fr�ends sa�d. The poor 
bear was taken to the hosp�tal �mmed�ately. Because of th�s, h�s foot was broken and the bear 
was adm�tted to the hosp�tal. The l�on v�s�ted her �n the hosp�tal to apolog�ze to h�m.The bear 
l�ked th�s behav�or of the l�on very much and tolerated �t �n h�s own self . 

ASLAN

LION
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İy� k� Annem Var  

 Kahvaltı sofrasında b�raz dalgındım sank�. Arkadaşlarla buluşup oyun oynayacağımızı 

anneme söylemem gerek�yordu. Ama annemde �ş� olduğu �ç�n kardeş�m Mehmet’le 

�lg�lenmem� �st�yordu. Sanırım dalma �ş�n� b�raz abartmışım k� annem fark ett�. 

 --- “Oğlum ne düşünüyorsun? Neden b�t�rm�yorsun kahvaltını?”  

 --- “Şeyy! Anne dün arkadaşlarla sözleşt�k de ağaç eve g�d�p oyun oynayacaktık, ş�md� 

g�tmezsem ayıp olacak. Ama kardeş�me bakmam da gerek�yor.” ded�m. 

 Annem b�raz düşündükten sonra “Tamam oğlum madem söz verd�n g�t o zaman ama 

kardeş�n� de götür. Ona �y� bakacağına da�r bana söz ver�rsen tab� k�.” Sev�nçle yer�mden 

kalkıp anneme sarıldım ve söz verd�m.  

 Hemen üzer�m�z� değ�ş�p hazırlandık ve kardeş�m� de yanıma alarak arkadaşlarımla 

buluşmaya g�tt�m. Herkes tamamlanınca, kumdan b�r kent �nşa etmeye başladık. Kolay değ�l 

yen� b�r şeh�r kuruyorduk ve herkes büyük b�r gayretle çalışıyordu. Neredeyse b�tmek 

üzereyd�. Ama b�z de yorgunluktan b�tm�şt�k. Ağaç ev�n gölges�ne geç�p azıklarımızı yemeye 

başladık. Bu sırada kardeş�m Mehmet b�r ara gözden kayboldu ve onu merak ed�p kalktım. 

B�r de ne görey�m Mehmet o kadar emek harcayıp �nşa ett�ğ�m�z kent�n üzer�nde oynamıyor 

mu? S�n�rle: 

Hoşgörüde deniz gibi ol.  Be l�ke a sea �n Tolerance.   Sudenaz YILMAZ / 4-E 
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“Ne yapıyorsun sen? O kadar uğraştığımız emekler�m�z boşa g�tt�. Keşke sen� 

get�rmeseyd�m” d�ye bağırdım. Kardeş�m ağlamaya başladı ve sonrasında ne yaptıysak 

susmadı. Mecburen eve döndük. Annem ne olduğunu sorduğunda b�raz da utanarak:
 

---“ Özür d�ler�m anne. Sen�n bana gösterd�ğ�n hoşgörüyü ben kardeş�me gösteremed�m. 

Yaptığımız kumdan kent� bozunca ona bağırdım, s�tem ett�m. Ama çok p�şmanım.” ded�m. 
 

 
Annem y�ne ben�mde üzülmeme dayanamayıp, önce kardeş�m�n gönlünü aldı sonra

 
da 

bana sarılıp; “Hoş görmek sorunların büyümes�n� engelleyen yüce davranıştır oğlum. Sen de 

hatanı anlamışsın bundan böyle öfkeyle hareket etme k� kend�ne ve başkasına zarar verme.” 

ded�, anneme sıkıca sarıldım…  

SO GLAG I HAVE MY MOTHER  

          I was a  b�t absent-m�nded that day on the breakfast table. I had to tell my mother that I 

would meet and play w�th my fr�ends.But my mother was too busy so she wanted me to take 

care of my l�ttle brother Mehmet.I thought I exaggerated that s�tuat�on ,  my mother not�ced 

me at that t�me.  

‘’What do you th�nk my son?Why don’t you eat your breakfast?’’ asked my mother. 

‘’Hımm… Well…! Yesterday we agreed w�th my fr�ends to go to wooden house and play 

there.If I don’t go,�t w�ll be shameful.But I know I have to take care my brother,too.’’  

After a l�ttle thought ,my mother sa�d ;  

----‘’Okay! If you g�ve a prom�se,you
 
have to do that.But �f you g�ve me a prom�se that you 

w�ll take good care of your l�ttle brother,you can take h�m,too and go there together.’’ I 

hugged my mother and gave her  prom�se.
 

We �mmed�ately got dressed and went to meet my fr�ends.When everybody came,we 

started to bu�ld a c�ty from sand.It wasn’t so easy,we were bu�ld�ng a c�ty and everyone was 

runn�ng a great effort.It was about to fin�sh.But at the same t�me we were 

exhausted,too.Through the shadow of the tree house,we began to eat our meal.Meanwh�le,my 

l�ttle brother Mehmet d�sappeared and I wondered about h�m.   
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Oh my God! Mehmet was play�ng over the c�ty for what we spent lots of t�me 

and effort. In a huff ;  

 ---- ‘’What are you do�ng?All our efforts wasted.I w�sh I had not brought you.’’  

 

 I shouted.My l�ttle brother started to cry but he d�dn’t stopped.We had to go 

back home.When my mother asked what happened, w�th a l�ttle embarrassment I told ; 

 

-----‘’I’m sorry mom.I couldn’t show the tolerance to my brother you showed me 

before.I yelled at h�m because he played on the c�ty that we bu�lt from the sand.But 

I’m so sorry now. 

 

My mother d�dn’t want me to feel sorry aga�n so she made up to my brother 

first and then hugged me and sa�d:  

  

‘’To be tolerant �s a honourable behav�our that prevents problems.You 

understood your fault,hereafter do not behave l�ke that and not harm yourself and 

others.'’ 

 

        Mahmud Esad DEMİROĞLU 4-E 
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AMICIZIA  A SCUOLA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ch�ara e Bruna sono due bamb�ne che frequentano la stessa scuola,sono molto am�che e quando 
s� �ncontrano,parlano r�dono e scherzano; hanno vest�t� e scarpe ugual�, stessa pett�natura e 
stesso orolog�o. Ch�ara ha problem� alle gambe, non può camm�nare e sta sulla sed�a a rotelle. 
Bruna è stran�era e v�ene dal Marocco. Le due bamb�ne hanno soltanto un colore d�verso ma 
l'affetto che provano l'una per l'altra supera tutte le d�fficoltà ed �l loro senso d� responsab�l�tà fa 
s� che s� a�ut�no ne� moment� d� d�fficoltà...se una sta male o è tr�ste..l'altra l'a�uta a superare �l 
momento d�ffic�le. Il loro grande affetto le fa v�vere con seren�tà anche nella d�vers�tà.  

 

SCHOOL FRIENDSHIP 
 

Ch�ara and Bruna are two g�rls, they are attend�ng the same school, they are very fr�endly, and 
when they stay together, they talk laugh and cheer; They have the same clothes and shoes, same 
ha�rstyle and same watch. Ch�ara has leg problems, she can not walk and she �s on the 
wheelcha�r. Brunette �s fore�gn and comes from Morocco. The two g�rls only have a d�fferent 
color but the affect�on that they exper�ence eachother overcomes all the d�fficult�es and the�r 
sense of respons�b�l�ty helps to help themself �n t�mes of d�fficulty ... �f one �s bad or sad ... the 
other helps her to overcome the d�fficult t�me. The�r great affect�on makes the�r l�fe  r�ch of  
seren�ty �n d�vers�ty. 

 
OKUL ARKADAŞLIĞI : 
 

Ch�ara ve Bruna aynı okula g�den ,çok arkadaş canlısı ,b�rl�kteyken konuşup 

key�flenen ve neşelenen �k� kızdır. Aynı ayakkabı ve kıyafetlere, aynı saç şek�ller�ne 

aynı saatlere sah�pt�rler. Ch�ara’nın  bacaklarıyla �lg�l� b�r problem� vardır ve bu 

yüzden yürüyem�yor ve tekerlekl� sandalye kullanıyor. Bruna Faslı b�r yabancıdır. Bu 

�k� kız farklı ten renkler�ne sah�p olmalarına rağmen b�rb�rler�ne olan sevg�ler� tüm 

güçlükler�n üstes�nden gelmeler�n� sağlıyor ve sorumluluk duygusu zor zamanlarında 

onlara yardımcı oluyor …..eğer b�r� üzgün ya da mutsuzsa …..ve d�ğer� ona bu zor 

zamanın üstes�nden geleb�lmes� �ç� yardımcı oluyor.Onların bu büyük sevg�s� 

hayatlarındak� huzuru daha da zeng�nleşt�r�yor.  



UNA GIORNATA IN CASA 

 

EVDE BİR GÜN   

B�r Pazar günü … Bütün a�le evde. A�le sak�n…Herkes her şey� yapıyor ve herkes 

b�rb�r�ne zor durumda yardım ed�yor. Baba tabloları asıyor, anne çamaşırları 

yayıyor…büyük kız kıyafetler� g�y�yor…kız kardeş� masayı hazırlıyor ve küçük erkek 

kardeş de oyuncaklarıyla oynuyor. Herkes�n b�r sorumluluğu var ve herkes görev�n� 

huzur �ç�nde yer�ne get�r�yor.  
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E' domen�ca...tutta la fam�gl�a è �n casa. La fam�gl�a è tranqu�lla...ognuno fa qualcosa e 
tutt� s� a�utano nel momento del b�sogno. Il papà appende � quadr�..la mamma st�ra � 
pann�..la figl�a p�ù grande stende � pann�..la sorella apparecch�a la tavola e �l fratell�no 
p�ccolo g�oca con � suo� g�ocattol�. Ognuno ha una responsab�l�tà e svolge �l suo comp�to 
con seren�tà.  

 
A DAY AT HOME 

 

It's Sunday  ... All  the fam�ly �s  at home. The fam�ly �s qu�et ... everyone does someth�ng 

and everyone  helps  the other  when  he  �s  �n d�fficulty. The dad hangs the pa�nt�ngs..the mum 

stretches  the clothes  .. the b�gger  daughter  puts on the clothes .. her s�ster suppl�es the table 

and the l�ttle   brother  plays  w�th  her  toys. Everyone has a respons�b�l�ty and performs h�s 

task w�th
 

seren�ty.
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UNA PASSEGGIATA IN CITTA' 

 

 
A WALK IN THE CITY 

 
One day Angelo, a ch�ld that l�ve �n the c�ty dec�des to take a walk. He �s a very good ch�ld 
and he has a great sense of respons�b�l�ty ... but when he walks �n the streets of h�s c�ty, he 
sees so many wrong behav�ors: a car parked on the s�dewalk , a ch�ld crosses w�th the red 
traffic l�ghts and the headphones .. An other plays ball �n the street ... a ch�ld runs on a b�ke 
on the s�dewalk ... In the end Angelo returns home and th�nks that all . 

ŞEHİRDE GEZİNTİ

     B�r gün şeh�rde yaşayan Angelo adındak� b�r çocuk yürüyüş yapmaya karar ver�yor. 

Bu çocuk çok �y� b�r çocuktur ve büyük b�r sorumluluk duygusu vardır… Fakat 

yürürken b�r sürü yanlış davranış görüyor: yaya yoluna park etm�ş arabalar, 

kulaklıkları takılı kırmızı ışıkta geçen b�r çocuk… Caddede top oynayan b�r d�ğer 

çocuk… Yaya geç�d�nden hızlıca geçen b�s�kletl� b�r çocuk… Sonunda Angelo eve 

dönüyor ve bütün bu olanları düşünüyor. Bu �nsanlar trafik  ve b�rl�kte yaşamanın 

gerekt�rd�ğ� kurallara uyma konusunda daha saygılı olmalıdır. 

 

   

 
Un g�orno Angelo , un bamb�no che v�ve �n c�ttà dec�de d� fare una passegg�ata. Lu� è un 
bamb�no molto bravo ed ha un grande senso d� responsab�l�tà...ma camm�nando per le 
strade della sua c�ttà vede tant� comportament� sbagl�at� : una macch�na parchegg�ata sul 
marc�ap�ede,un bamb�no attraversa con �l semaforo rosso e con le cuffiette..un'altro g�oca a 
palla �n strada...un bamb�no corre �n b�c� sul marc�ap�ede...Alla fine Angelo torna a casa e 
pensa che tutte quelle persone dovrebbero avere p�ù r�spetto x le regole della conv�venza 
c�v�le e del cod�ce della strada. 

those people should have more respect  for the rules of c�v�l coex�stence and  the road code. 
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UN RAGAZZO “CATTIVO”

 
  

 

  

C’ era una volta �n una c�ttà lontana un ragazzacc�o  che s� d�vert�va ad �nfast�d�re gl� an�mal�. Un 
g�orno andò nel bosco e catturò uno sco�attolo che gl� domandò “Perché m� vuo� r�nch�udere �n 
quella gabb�etta?” Il ragazzacc�o r�spose “Perché è d�vertente!!!”Qu�nd� portò a casa l’an�maletto 
e s� m�se a dorm�re. Il g�orno dopo tornò  nuovamente nel bosco �ncontrò un drago fatato che gl� 
d�sse :“Lasc�a sub�to la m�a am�ca, catt�vone!”  Lu� r�spose :“Perché lo dovre� fare??” “Perché 
così fa� del male a no� an�mal� mentre al contrar�o dovrest� proteggerc� e volerc� bene!”  Il 
bamb�no, che �n fondo conosceva g�à questa cosa, capì che non d� deve fare del male agl� an�mal� 
aprì la gabb�a e l�berò lo sco�attolo. Era molto d�sp�ac�uto del suo comportamento . Quel ragazzo 
�l g�orno dopo tornò e fece am�c�z�a con tutt� gl� an�mal� e an�malett� del bosco. 
  A "BAD" BOY 

 
  
Once upon a t�me, �n a very far c�ty, there was a l�ttle boy who had fun bother�ng an�mals. One 
day he went to the woods and grabbed a squ�rrel who asked h�m, "Why do you want me to lock �n 
that cage?" The l�ttle boy repl�ed, "Because �t� s  fun!!!" Then he took the an�mal home and went 
to sleep . The next day he came back to the woods and met a fa�ry dragon who sa�d to h�m, 
"Leave my fr�end r�ght now! Bad !!!!" He repl�ed, "Why should I do �t?" "Because  you  hurt us 
,an�mals, wh�le, on the contrary ,you should protect us and you should love us! “The ch�ld ,who 
knew th�s th�ng yet, knew that he d�d not have to hurt an�mals: opened the cage and released the 
squ�rrel. He was very sorry for h�s behav�or. The boy the next day came back and made fr�ends 
w�th all the an�mals of the woods. 

‘’KÖTÜ’’ ÇOCUK   
    B�r zamanlar, çok uzak b�r şeh�rde, hayvanlara ez�yet eden küçük b�r çocuk vardı. B�r 

gün ormana g�tt�,b�r s�ncap yakaladı. S�ncap ona , ‘’Ben� neden kafese  
kapatmak �st�yorsun?’’ d�ye sordu. Küçük çocuk cevap verd� , ‘’ Çünkü bu çok 

eğlencel�!!! ‘’Sonra çocuk hayvanı eve götürdü ve uyumaya g�tt�. B�r sonrak� gün y�ne 

ormana g�tt� ve ona ‘’Arkadaşımı serbest bırak!Kötü çocuk!!! ‘’ d�yen b�r per� ejderha �le 

karşılaştı. Çocuk da ‘’Neden bunu yapmayalım k�?’’ d�ye sordu. ‘’Çünkü sen b�ze, 

hayvanlara zarar ver�yorsun, aks�ne b�z� korumalı ve b�z� sevmel�s�n.’’ ded�. Bunu �drak 

eden çocuk, hayvanlara zarar vermemes� gerekt�ğ�n� anladı: kafes� açtı, s�ncabı serbest 

bıraktı. Yaptığı bu davranıştan dolayı çok üzüldü. B�r sonrak� gün çocuk tekrar ormana 

g�tt� ve ormandak� tüm hayvanlarla arkadaş oldu. 

 

  



YEŞİLİN ZORBASI 

Kasabanın çok uzaklarında, güzel b�r park vardı ve b�r çocuk arkadaşlarıyla b�rl�kte b�r 

sürü ağacın kabuklarını bıçakla oyuyordu. Tam bu sırada, önündek� b�r ağaç ona çok 

s�n�rlend� ve ‘’Neden bu ç�rk�n şey� yapıyorsun?’’ d�ye söylend�. ‘’Bütün arkadaşlarımı 

öldürüyorsun ve sen�n bu hatan yüzünden konuşab�lecek tek b�r arkadaşım b�le 

kalmayacak.’’ ded�. Çocuk bu kadar kötü b�r şey yaptığının farkına varmamıştı ve yen� 

ağaçlar d�kmek �ç�n söz verd�. Ve ağaca ded� k� ‘’Arkadaşlarım ve ben daha sorumluluk 

sah�b� olacağız ve hayatımız boyunca b�r daha asla ağaç kabuklarını oymayacağız.’’ Ve 

çocuk böylece ağaçların da yaşayan canlılar olduğunu öğrenm�ş oldu. 
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IL VANDALO DEL VERDE 
 

 
 
 
 
 
 
 
In una c�ttà lontana lontana, c’ era un bell�ss�mo parco e un bamb�no con � suo� am�c� aveva �nc�so con 
un coltell�no la cortecc�a d� molt� alber�. Ad un certo punto, un albero davant� a lu� s� m�se a p� 
!angere e gl� d�sse :”Perché ha� fatto questa brutta cosa ? Così facendo ha� ucc�so � m�e� am�c�, ora �o 
non avrò nessuno con cu� parlare per colpa vostra!! “ Il b�mbo non sapeva d� aver fatto una cosa tanto 
grave prom�se d� p�antare altr� alber� po� d�sse all’ albero :”Io e � m�e� am�c� saremo p�ù responsab�l� 
non �nc�deremo ma� p�ù la cortecc�a degl� alber� per tutta la nostra v�ta !”. Il bamb�no quel g�orno 
�mparò che anche gl� alber� sono esser� v�vent�. 

 

THE VANDAL OF GREEN 
 
In a very far away town, there was a beaut�ful park and a ch�ld w�th h�s fr�ends had engraved w�th a 
kn�fe the bark of many trees. At one po�nt, a tree �n front of h�m got angry and sa�d to h�m, "Why d�d 
you do th�s ugly th�ng? So by k�ll�ng my fr�ends, now I w�ll have no one to talk  for your fault !! “ The 
ch�ld d�d not know that he had done so ser�ous a prom�se to plant other trees then sa�d to the tree :”My 
fr�ends and me w�ll be more respons�ble, we w�ll never bark the tree bark for our whole l�fe! “ The 
baby learned the trees are l�v�ng creatures 
 



ÇİÇEKLİ BAHÇE  

Ülken�n b�r�nde Dolom�t� Caddes� adında b�r yol vardı. Bu caddede k�msen�n 

umursamadığı, p�s ve kötü küçük b�r bahçe vardı. B�r gün, bazı çocuklar burayı güzel b�r 

bahçe yapmak �ç�n ağaçlar, ç�çekler d�kmeye karar verd�ler. B�r� b�rkaç tane gül, k�m� 

sümbüller, k�m� de nerg�sler d�kt�ler. Bazı çocuklar da kurumuş yaprakları ve kâğıtları 

ş�şelere topladılar. İlkbaharda böcekler (arılar ve kelebekler) ç�çek açan ç�çekler� görmek 

�ç�n bu bahçey� z�yarete geld�ler. Çocuklar daha �y� vatandaş olab�lmek �ç�n doğaya saygı 

duymak ve doğaya karşı sorumlu olmak zorunda olduklarının farkına vardılar. 

  

 IL GIARDINO FIORITO 
 

In un certo paese c’ era una v�a ch�amata v�a Dolom�t� ….In questa v�a c’ era un g�ard�no tr�ste sporco 
e poco curato dove non andava ma� nessuno.  
 

ITALY

In un certo paese c’ era una v�a ch�amata v�a Dolom�t� ….In questa v�a c’ era un g�ard�no tr�ste 
sporco e poco curato dove non andava ma� nessuno. Un g�orno alcun� bamb�n� dec�sero d� curare e 
p�antare alber� fior� per fare un g�ard�netto bello da vedere e bello da poterc� g�ocare… Qualcuno 
p�antò delle rose qualcuno de� g�ac�nt� qualcuno le v�ole …. Alcun� ragazz� raccolsero le bott�gl�e 
d� plast�ca le cartacce e le fogl�e secche.. 
A Pr�mavera sbocc�arono fior� ,fogl�e nuove e arr�varono gl� �nsett� come ap� e farfalle che 
andarono a v�s�tare �l g�ard�no fior�to. I bamb�n� cap�rono che per essere c�ttad�n� m�gl�or�b�sogna 
r�spettare la natura esserne responsab�l�.  

 

THE FLOWERED GARDEN 
 
In a country there was a road called Dolom�t�  street.... In th�s street there was a sad and d�rty l�ttle 
garden where no one ever needed. One day , some ch�ldren dec�ded to treat and plant trees, 
flowers to make a beaut�ful garden. Someone planted some roses, some hyac�nths ,somebody 
daffod�ls.... Some k�ds p�ck up collected plast�c bottles of paper and dr�ed leaves. 
In Spr�ng, bloom�ng flowers and new leale. Insects (bees and butterfl�es) came  to go to v�s�t the 
flower garden. The ch�ldren real�zed that to be better c�t�zens, all of us  must respect nature and to 
be respons�ble. 



BARBEKÜ (MANGAL) 

B�r varmış b�r yokmuş, çok uzak ülken�n b�r�nde arkadaşlarıyla ağaçlık b�r ormanın 

yanında mangal yakan çocuklar vardı. Bu h�ç yapılmamalıydı, oysa b�r yangın çıkab�l�rd�, 

tüm hayvanlar ve ağaçlar yanab�l�rd�. B�r süre sonra b�r ejderha çıkageld� ve b�r sürü fil 

yangını söndürmek �ç�n hortumlarını suyla doldurdu. Ejderha çocuklara :’’ Sakın bunu b�r 

daha yapmayın, yoksa ev�m�z� yok eders�n�z! Eğer b�r daha böyle b�r şey yaparsınız, s�z� 

yakarım!’’ ded�. Çocuklar kaçtı ama dersler�n� de aldı! Doğaya per� masalında olsa b�le 

her zaman sah�p çıkmalıyız. 

 

IL BARBECUE
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In un paese lontano lontano c’ era una volta, ragazzo sc�occo che con � suo� am�c�, accese un 
barbecue v�c�no agl� alber� d� una foresta. Questa cosa non s� deve ma� fare e �nfatt� scopp�ò un 
�ncend�o, le tane degl� an�mal� gl� alber� e tutto prese fuoco.  
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Dopo un po’ d� tempo arr�varono un drago e tant� elefant� che con la loro probosc�de p�ena d� 
acqua spensero l ‘�ncend�o. Il drago d�sse a� ragazzacc� :“Non provatec� ma� p�ù ,così vo� 
d�struggete la nostra casa! Se lo r�fate un’ altra volta v� bruc�o �l seder�no!! “ I bamb�n� 
scapparono v�a ma �mpararono la lez�one!! Che la natura va r�spettata sempre anche nelle 
favole. 
  

THE BARBECUE 
  
Once upon a t�me, �n a very far country there was a fool�sh guy who  l�t a barbecue near the 
trees of a forest, w�th h�s fr�ends. Th�s th�ng should never be done and �nfact a fire brokes out, 
the an�mals dagger the trees and all got fire. After a wh�le  a dragon came and many elephants 
fired the fire, w�th the�r ra�nst�ck full of water. The dragon sa�d to the boys:” Never try aga�n 
so you destroy our home! If you do �t aga�n, I'll burn your back! “ The k�ds went away but 
learned the lesson !The nature must be respected always  �n fa�ry tales , too. 



KIRMIZI BALIK (JAPON BALIĞI)

B�r gün Dav�d adındak� b�r çocuk anne ve babasıyla markete g�tt�. Doğum günüydü ve 

hed�ye olarak ne alacağına karar vereb�lmek �ç�n etrafına bakındı. Sonra ne almak 

�sted�ğ�n� gördü ve onu almak �sted�. Bu, çok güzel kırmızı b�r balıktı. Babası ona : ‘’ 

Tamam, ama her gün ona yem�n� vermel�s�n, her hafta suyunu değ�şt�rmel�s�n ve 

akvaryumu tem�zlemel�s�n.’’ ded�. Dav�d hed�yes� �ç�n  aynı zamanda da a�les�n�n 

ona verd�ğ� sorumluluk �ç�n çok mutlu oldu. 

  

 

Un Bamb�no ch�amato Dav�de un g�orno andò al mercato con �l suo papà e la sua mamma. Dato 
che era �l suo compleanno doveva scegl�ere �l suo regalo e s� guardava �ntorno per dec�dere cosa 
ch�edere. Po� lo v�de e des�derò averlo. era un bell�ss�mo pesc�ol�no rosso. Il papà gl� d�sse d� sì 
,ma anche che doveva �mpegnars� a dargl� da mang�are tutt� � g�orn�, a camb�are l’acqua e a pul�re 
l’acquar�o ogn� sett�mana. Dav�de era molto contento del regalo r�cevuto, ma anche della 
responsab�l�tà che gl� avevano dato � suo� gen�tor�. 
 
 

IL PESCIOLINO ROSSO
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THE GOLDFISH 
  
A boy called Dav�d, one day he went to the market w�th h�s dad and h�s mum.  
It was h�s b�rthday  and he had to p�ck h�s g�ft and he looked around to dec�de what to ask. Then he 
saw �t and wanted to have �t ... It was a beaut�ful goldfish. H�s dad told h�m: “Yes, but  you w�ll g�ve 
h�m food all days, chang�ng the water and clean�ng the aquar�um every week. Dav�d was very happy 
w�th the g�ft , but also for the respons�b�l�ty that h�s parents had g�ven to h�m. 
  
  



KÖTÜ PUAN 
 

B�r zamanlar Mar�a adında her zaman mutsuz küçük b�r kız vardı. B�r gün okuldan 

geld�ğ�nde annes� ona ‘’ Ne oldu Mar�a?’’ d�ye sordu. Mar�a ‘’ Yok b�r şey.’’ d�ye cevap 

verd�. Fakat annes� b�r şeyler�n kötü g�tt�ğ�n� anladı ve ekled� ‘’Yavrucuğum, eğer ne 

olduğunu söylemezsen, bu şey sen� hasta eder ve ben de sana yardım edemem.’’ Bu 

yüzden küçük kız onu mutsuz eden şey� söylemeye karar verd� ve annes�ne okulda kötü 

C’era una volta una bamb�na d� nome Marz�a, che quando usc�va da scuola era sempre tr�ste. Un 
g�orno la mamma le d�sse: “Marz�a che cosa ha� fatto?”. E Marz�a le r�spose: “N�ente!”.Ma la 
mamma capì che qualcosa non andava e agg�unse: “P�ccola m�a, se non d�c� le cose che t� fanno 
stare male, non posso a�utart�.” Qu�nd� la bamb�na dec�se d� d�re c�ò che la faceva stare male e le 
raccontò che aveva preso un brutto voto e s� sentì sub�to megl�o. Da allora capì che doveva d�re 
sempre tutto alla mamma per essere responsab�le. Così la mamma la a�utò a stud�are e Marz�a non 
fu p�ù tr�ste. 
  

A BAD GRADE 
 

Once upon a t�me there was  a l�ttle g�rl, called Marz�a, who was always sad, when she came out 
of school . One day her mother sa�d to her."What’s appened, Marz�a?" And Marz�a repl�ed, 
"Noth�ng!" But Mum real�zed that someth�ng was wrong and added, "My l�ttle one, �f you don’t 
say what’s happened  these th�ngs make you s�ck, I can not help you." 
  

UN BRUTTO VOTO 
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So the l�ttle g�rl dec�ded to say what makes her bad and told to her mother that she had taken a 
bad evaluat�on at school and she felt better now. From then on she knew that she had to always 
tell everyth�ng to mum to be respons�ble. So Mother helped her study and Marz�a was no longer 
sad. 
  

not aldığını söyled� ve artık rahatladı. Ve bundan sonra her ne olursa o lsun sorumluluk 

sah�b� olarak her şey� annes�yle paylaşması gerekt�ğ�n� öğrend�. Bunun üzer�ne annes�n� 

ona ders çalışmada yardımcı oldu ve Mar�a da artık mutsuz değ�ld�. 



 

C’era una volta un bamb�no molto capr�cc�oso, non a�utava ma� la mamma e non gl� p�aceva fare � 
comp�t�, voleva solo g�ocare e basta e non s� metteva ma� �n ord�ne le sue cose. Un bel g�orno la 
mamma stanca d� non essere a�utata finse d� stare male. Il bamb�no s� r�trovò a r�ord�nare la 
cameretta, preparare lo za�no e lavars� pr�ma d� andare a letto. Dopo aver fatto tutte queste cose �l 
b�mbo capì che la mamma faceva davvero troppo e che era g�unto �l momento d� d�ventare grande 
e d� assumers� le propr�e responsab�l�tà. 
  

TO GROW UP 
 

Once upon a t�me, he was a very terr�ble ch�ld, never helped h�s mother, and he d�dn’t l�ke to do h�s 
homework. He wanted only to play and he d�d not order h�s bedroom. A good day, the Mum was 
t�red of not be�ng felpe and pretend�ng to be hurt. The ch�ld found h�mself put �n order the 
bedroom, prepar�ng the backpack and wash�ng h�mself before go�ng to bed. After do�ng all these 
th�ngs, the ch�ld real�zed that Mum was do�ng too much and that �t was t�me to grow up and take 
on the�r respons�b�l�t�es. 
  

DIVENTARE GRANDI 

BÜYÜMEK

B�r zamanlar ödev yapmayı sevmeyen, annes�ne h�çb�r zaman yardım etmeyen çok kötü 

b�r çocuk vardı. Sadece oyun oynamak �ster, odasını h�ç toplamazdı. Güzel b�r gün, annes� 

çocuğunun ona yardım etmemes�nden dolayı çok yoruldu ve yaralanmış g�b� yaptı. Çocuk 

bu yüzden yatak odasını düzenlemek, çantasını hazırlamak ve yatmadan önce kend� 

banyosunu yapmak zorunda kaldı. Bütün bunları yaptıktan sonra, annes�n�n ne kadar çok 

�ş yapıp yorulduğunu ve artık büyümen�n ve sorumluklarını almanın zamanı geld�ğ�n� 

anladı. 
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POMOCNIK

Mała Jola poszła na spa-

cer do parku. Zauważyła, 

że na śc�eżce leży dużo 

l�śc� w�ęc postanow�ła je 

posprzątać. Wz�ęła grab-

k� – zgrab�ła je, a potem 

pozam�atała. Zrob�ło s�ę 

czysto � przyjemn�e. Aż tu 

nagle zaw�ał w�atr � po-

nown�e porozrzucał l�śc�e. 

Na śc�eżce. Jola ponown�e 

pozam�atała l�śc�e � wte-

dy dostrzegła l�ść, który 

kształtem przypom�nał motyla. Podn�osła ten l�stek � już go m�ała scho-

wać do plecaka, gdy usłyszała  płacz. Poszła w dalej śc�eżką � zobaczyła 

płaczącego małego chłopca. Zapytała go - „Co s�ę stało?” Okazało s�ę, że 

s�ę zgub�ł. Jola Wytarła mu łzy na pol�czku, uczesała � dała mu do zabawy 

l�ść w kształc�e motyla. K�edy chłop�ec przestał płakać  razem poszl� szu-

kać mamy. Mama stała obok dużego dębu � n�espokojn�e rozglądała s�ę 

dookoła w poszuk�wan�u syna. Gdy zobaczyła Jolę z chłopcem bardzo s�ę 

uc�eszyła. Podz�ękowała dz�ewczynce � zapros�ła ją na smaczne lody.

Klasa 3b

THE ASSISTANT

L�ttle Jola went for a walk �n the park. She not�ced that there were a lot 

of leaves on the path so she dec�ded to remove them. She took a rake, 

raked the leaves and then swept the path. The place became clean and 

pleasant. But suddenly the w�nd blew and scattered the leaves all along 
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the path aga�n. Jola raked the leaves for the second t�me and then she 

not�ced a leaf �n the shape of a butterfly. She p�cked �t up and was just 

about to put �t �n her bag, when she suddenly heard the sound of cry -

�ng. She went further down the path and saw a l�ttle cry�ng boy. She 

asked h�m, „What happened?” It turned out that he had got lost. Jola 

w�ped the tears from h�s face, combed h�s ha�r and gave h�m the butter -

fly-shaped leaf to play w�th. When the boy stopped cry�ng, they went to 

look for h�s mum together. H�s mum was stand�ng bes�de a b�g oak and 

look�ng around restlessly �n search of her son. When she saw Jola w�th 

the boy, she was very happy. She thanked the g�rl and bought her some 

del�c�ous �ce-cream.

Class 3b

***
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YARDIMCI 

Küçük Jola yürüyüş yapmak �ç�n parka g�tt�.Yolda çok fazla yaprak olduğunu gördü ve onları 

tem�zlemeye karar verd�.B�r tırmık aldı,yaprakları tırmıkla topladı ve yolu süpürdü.Yol çok 

tem�z ve güzel oldu.Ama an�den b�r rüzgar çıktı ve tekrar yol yapraklarla örtüldü. Jola �k�nc� 

kez yaprakları tırmıkla süpürdü ve o sırada yapraklardan b�r�n�n şekl�n�n b�r kelebeğe 

benzed�ğ�n� fark ett�. O yaprağı aldı , tam çantasına koyacakken b�r ağlama ses� duydu. Parkın 

b�raz daha aşağısına doğru g�tt� ve ağlayan erkek çocuğu gördü. Çocuğa ‘’Ne oldu?’’ d�ye 

sordu. Anlaşılan o k� çocuk kaybolmuştu. Jola çocuğun gözyaşlarını s�ld�,saçlarını okşadı ve ona 

oynaması �ç�n kelebek şekl�ndek� yaprağı verd�. Çocuk ağlamayı bıraktı ve annes�n� bulmak 

�ç�n beraber g�tt�ler.Annes� büyük b�r meşe ağacının yanında end�şel� b�r şek�lde oğlunu 

arıyordu. Oğlunu Jola �le b�rl�kte görünce çok mutlu oldu. Küçük kıza teşekkür ett� ve ona 

lezzetl� b�r dondurma ısmarladı.  

                                                                                                          3B Sınıfı 



dy przestało padać na n�eb�e pojaw�ła s�ę kolorowa tęcza, a wokół �ch 

głów zaczęły latać kolorowe motyle. Wtedy zobaczyl� koleżank� � kolegów 

�dących leśną drogą. Poszl� razem do domu. Zabawa była wesoła. Kolo-

rowal� obrazk� przyrodn�cze, obejrzel� też film pt. „Kropla wody na wagę 

złota”. K�edy skończyła s�ę zabawa okazało s�ę, że w pokoju jest bałagan. 

Dz�ec� wz�ęły szczotk� � p�ękn�e posprzątały. Potem podz�ękowały za gośc�-

nę � zadowolone wróc�ły do domu.

Klasa 3b
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WIZYTA

Pewnego razu Kas�a � Wojtek 

zapros�l� do domu koleżank� 

� kolegów. Mama przypomn�a-

ła �m o w�eczornej kąp�el�, w�ęc 

szybko umyl� s�ę mydełk�em 

o zapachu mal�nowym � przy-

gotowal� w�zytowe ubran�a na 

jutro. Następnego dn�a z n�e -

c�erpl�wośc�ą czekal� na gośc�, 

ale on� n�e przychodz�l�. Wyszl� 

w�ęc z domu, aby spotkać �ch po 

drodze. Droga prowadz�ła przez 

las w�ęc zaczęl� zb�erać grzyby. 

Nagle zaczął padać deszcz, w�ęc 

schowal� s�ę pod drzewem. K�e-
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THE VISIT

Once upon a t�me Kas�a and Wojtek �nv�ted the�r fr�ends to v�s�t them. 

The�r mum rem�nded them about the�r even�ng shower, so they washed 

themselves qu�ckly w�th raspberry flavoured soap and prepared the�r 

smart clothes for the next day. The follow�ng day Kas�a and Wojtek wa�t-

ed �mpat�ently for the�r guests but they d�dn’t arr�ve. So they left home 

�n order to meet the�r fr�ends on the way. The path lead through a forest 

so Kas�a and Wojtek started to p�ck mushrooms. Suddenly �t started to 

ra�n so they h�d under a tree. When �t stopped ra�n�ng, a colourful ra�n -

bow appeared �n the sky and colourful butterfl�es started fly�ng around 

the�r heads. Then they not�ced the�r fr�ends walk�ng on the forest path. 

They all went home together and had great fun. They coloured p�ctures 

w�th elements of nature on them, they also watched the mov�e „Every 

drop of water �s worth �ts we�ght �n gold”. When they stopped play�ng, 

�t turned out that the room was messy. The ch�ldren took sweeps and 

cleaned the room beaut�fully. Then they thanked Kas�a and Wojtek for 

the�r hosp�tal�ty and returned home very happy.

Class 3b

 ZİYARET 

B�r zamanlar Kas�a ve Wojtek arkadaşlarını onları z�yaret etmeler� �ç�n davet ett�ler. Anneler� 

akşam banyo yapmaları gerekt�ğ�n� hatırlattı, onlar da hızlıca ahududulu sabunlarıyla hızlıca 

yıkandılar ve sonrak� gün �ç�n g�yecekler� güzel kıyafetler�n� de hazırladılar. Sonrak� gün 

Kas�a ve Wojtek sabırsızlıkla m�safirler�n�n gelmes�n� bekled�ler ama h�ç k�mse gelmed�. Bu 

yüzden arkadaşlarını yolda karşılamak �ç�n evden çıktılar. Yol ormanın �ç�nden geç�yordu, 

böyle
 
olunca Kas�a ve Wojtek mantar toplamaya başladılar. An�den yağmur yağmaya başladı 

ve b�r ağacın altına saklandılar. Yağmur durduğunda gökyüzünde rengârenk b�r gökkuşağı 

bel�rd� ve kafalarının etrafında rengârenk kelebekler uçmaya başladı. Sonra, arkadaşlarının 

orman yolundan geld�kler�n� fark ett�ler. Hep beraber eve g�tt�ler ve çok eğlend�ler. Doğanın 

elementler�yle �lg�l� res�mler boyadılar,’’Suyun her damlası altın kadar değerl�d�r.’’ İs�ml� b�r 

film �zled�ler. Oyun oynamayı bıraktıklarında odalarının karmakarışık olduğunu fark ett�ler. 

Çocuklar süpürgeler� alıp, odalarını b�r güzel tem�zled�ler. Sonra Kas�a ve Wojtek’e 

m�safirperverl�kler�nden dolayı teşekkür ett�ler, evler�ne mutlu b�r şek�lde döndüler.

     

                                                                                                   

3B Sınıfı
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C�ekawa praca

Pan� Danuta bardzo lub�ła sprzą-

tać. Zatrudn�ła s�ę w szkole jako 

sprzątaczka. Teraz każdego dn�a 

mogła zam�atać korytarze w�ele 

razy. Uczn�ow�e polub�l� pan�ą 

Danutę � nazwal� ją „Kolorowy 

motyl”, bo wszystko wokół z za-

kurzonego, szarego koloru sta -

wało s�ę barwne, czyste � ładne. 

Pewnego razu poproszono pan�ą 

Danutę, aby pojechała do �nnej 

szkoły, która była w les�e. Trzeba 

było tam posprzątać, co pan� Da-

nuta zrob�ła najlep�ej jak mo-

gła. Uczn�ow�e byl� wdz�ęcz-

n� jej za wszystko � dal� jej 

w prezenc�e z�elony grzeb�eń 

� mydło różane. Uc�eszyła s�ę pan� Danuta, bo jej własny grzeb�eń w mo-

tylk� właśn�e zag�nął. Ze wzruszen�a łzy poc�ekły po jej twarzy. Pomyślała 

wtedy – „Jak� ten św�at jest p�ękny!” � poszła uczesać s�ę � umyć ręce 

pachnącym mydełk�em.

Klasa 2c

The �nteres�ng job

Mrs Danuta l�kes clean�ng very much. She works as a clean�ng lady at 

school. She can sweep corr�dors many  T�mes every days. The pup�ls l�ke 

Mrs Danuta are colled her Colourful butterfly because ever�th�ng wh�ch 

was dusty, grey started to be colorful, clean and n�ce. Once she was asked 



to go to another school, wh�ch l�es �n the forest. The school needed to 

be cleaned and Mrs Danuta d�d her best. The pup�ls were greatful for 

everyth�ng and they gave her a greencomb and rose soap. Mrs Danuta 

was very happy because her own comb has just d�sappeared. She was 

so affected and �t forced tears from her eyes. She thought How �s th�s 

world beaut�ful? She went to comb her ha�r and to wash her hands the 

fragrant soap.

Class 3b

***

POLAND

 

İLGİNÇ MESLEK 

Bayan Danuta temz�l�k yapmayı çok sev�yor. Okulda tem�zl�k görevl�s� olarak çalışıyor. Her 

gün  defalarca kor�dorları süpüreb�l�yor. Öğrenc�ler Bayan Danuta’yı çok sev�yorlar, ona 

‘’Renkl� Kelebek’’ d�yorlar. Çünkü Bayan Danuta k�rl�, kötü olan her şey� rengârenk, tertem�z 

ve güzel yapıyor. B�r keres�nde ormanın �ç�ndek� bulunan başka b�r okula Bayan Danuta’yı 

çağırdılar. Okulu tem�zlemes� gerek�yordu
 

ve o da el�nden gelen�n en �y�s� yaptı. Öğrenc�ler 

de ona yaptığı her şey �ç�n m�nnet duydular
 

ve ona bunun �ç�n yeş�l b�r tarakla güllü b�r  

sabun verd�ler. Bayan Danuta çok mutlu oldu
 

çünkü kend�
 

tarağını daha önce kaybetm�şt�. Bu 
durumdan çok etk�lend�  ve gözyaşlarına boğuldu. Dünyanın nekadar güzel olduğunu 

düşündü. Saçını taramak ve kokulu sabunuyla eller�n� yıkamak �ç�n g�tt�. 
 

                                                                                                          
3B Sınıfı 

 



zdz�w�en�em zauważyła, że p�esek c�ągn�e ją zębam� za suk�enkę w stronę 

dróżk�. Wstała � poszła śladem p�eska. Tak trafiła do domu. Mama, gdy 

usłyszała całą h�stor�ę pow�edz�ała, że ten mądry p�esek zam�eszka odtąd 

w �ch domu. I tak p�esek znalazł wspan�ały dom, a dz�ewczynka znalazła 

prawdz�wego, oddanego przyjac�ela.

Klasa 2c

POLAND

 

Nowy przyjac�el

Ewa to mała dz�ewczynka, która bardzo chc�ała m�eć psa. Pros�ła o n�ego 

mamę, ale ona n�e zgadzała s�ę na to. K�edy kolejny raz mama s�ę n�e go-

dz�ła na czworonoga w domu 

smutna Ewa poszła do lasu. 

N�e c�eszyły jej barwne moty-

le latające obok, przep�ękne 

jez�oro pod lasem an� wspa-

n�ałe drzewa. Szła, szła � na-

gle z przerażen�em spostrze -

gła, że zabłądz�ła. Próbowała 

znaleźć drogę do domu ale 

k�edy jej s�ę to n�e udało , 

s�adła � zaczęła płakać. Wte-

dy usłyszała szczekan�e. Zo-

baczyła, że śc�eżką b�egn�e 

p�esek. Zatrzymał s�ę kolo 

n�ej � zaczął ją obwąch�wać. 

Ewa przestała płakać � ze 
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The new fr�end

Eva was a l�ttle g�rl who wanted to have a dog. She asked her  Mother 

many t�mes about �t, but Mom d�d not agree. Eva was very sad , she went 

to the forest. She d�d not enjoy the colorful butterfl�es fly�ng past, the 

beaut�ful lake below the forest or the beaut�ful trees.

She walked, walked. Suddenly she saw that she had lost her way. Ewa 

tr�ed to find a way home but when she d�d not succeed, she sat down 

and began to cry. Then she heard bark�ng. She saw the dog runn�ng along 

the path. He stopped by her and started sn�ffing at her. Ewa stopped cry -

�ng and was surpr�sed to see that the dog was pull�ng her dresses toward 

the lane w�th her teeth. She stood up and followed the dog. So �t h�t 

home. When Mother heard the whole story, she sa�d that th�s w�se l�ttle 

dog would l�ve �n the�r home. And so the dog found a wonderful home, 

and the g�rl found a true, ded�cated fr�end.

Class 2c

***

YENİ ARKADAŞ 

Eva köpek sah�b� olmak �steyen küçük b�r kızdı.  Annes�ne defalarca bunu söyled� ama annes� 

�z�n vermed�. Eva çok üzüldü ve ormana g�tt�. Etrafında uçuşan rengarenk kelebekler ,ormanın 

aşağısındak� güzel göl ya da güzel ağaçlar da onu h�ç mutlu etmed�. Yürüdü,yürüdü. An�den 

yolunu kaybett�ğ�n� fark ett�. Eva ev�n yolunu bulab�lmek �ç�n çok uğraştı ama 

başaramadı,oturdu ve ağlamaya başladı. Daha sonra havlama sesler� duydu. Yoldan gelen 

köpeğ� gördü. Köpek yanında durdu ve onu koklamaya başladı. Eva ağlamayı bıraktı ve 

köpeğ�n d�şler�yle elb�ses�n� çekerek onu b�r yere götürmek �sted�ğ�n� görünce şaşırdı. Ayağa 

kalktı ve köpeğ� tak�p ett�. Böylece ev�n�n yolunu buldu. Annes� bütün bu olanları duyunca bu 

küçük akıllı köpeğ�n evler�nde onlarla  b�rl�kte kalab�leceğ�n� söyled�. Ve böylece köpek 

kend�s� �ç�n har�ka b�r ev ,küçük kız da sadık, gerçek b�r arkadaş buldu.  

2C Sınıfı  
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Na ratunek lasom

Mała dz�ewczynka poszła z mamą do lasu. Zobaczyła, że w�ele drzew w le-

s�e ktoś śc�ął lub połamał. Zapytała mamę czy można to wszystko jakoś 

napraw�ć? Mama odpow�edz�ała, że oczyw�śc�e, bo można zasadz�ć las. 

Dodała, że ludz� którzy tak rob�ą 

nazywamy wandalam�. N�e wol-

no n�szczyć drzew, bo pożytecz-

ny dla ludz� � zw�erząt las rośn�e 

bardzo długo. Następnego dn�a 

dz�ewczynka poszła do szkoły 

� opow�edz�ała w klas�e o tym, 

co zobaczyła w les�e � co moż-

na zrob�ć, żeby napraw�ć szko-

dy. Pomysł dz�ewczynk� bardzo 

wszystk�m s�ę spodobał. Pan� 

pow�edz�ała w�ęc, że cała klasa 

następnego dn�a pójdz�e � zasa -

dz� sadzonk� nowych drzew. Tak 

też s�ę stało – w porozum�en�u 

z panem leśn�czym dz�ec� zasa-

dz�ły nowe drzewa, które  po-

tem podlewały, tęp�ły szkodn�k� 

� p�lnowały, żeby n�kt n�e rob�ł żadnych szkód. Po w�elu latach uczn�ow�e 

tej klasy już jako dorośl� ludz�e spotkal� s�ę w les�e � c�eszyl�, że tak p�ękn�e 

wyrósł. Postanow�l� co roku spotykać s�ę w tym m�ejscu � organ�zować 

p�kn�k�. Tak jak pow�edz�el�, tak s�ę stało � po każdym wspan�ałym p�kn�ku 

pam�ętal�, aby wszystko po sob�e posprzątać.

Klasa 2c
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Protect trees

A small g�rl went w�th her mum to the forest. She saw that a lot of trees 

were cut or broken by somebody. The g�rl asked her mum �f �t could be 

repa�red. Mum sa�d – of course, some new trees can be planted. She 

added that people who destroy trees are named vandals. You mustn’t 

destroy trees because healthy forests are very useful for an�mals and 

people and thanks to that the forests  lasts for a long t�me. The next day, 

the g�rl went to school and she told her class what she saw �n the forest. 

She proposed what they can do to fix damages. Her �dea was accepted 

by the whole class. The class teacher sa�d that next day the class w�ll go 

and w�ll plant some new trees. And they d�d that – �n agreement w�th 

the local forester the ch�ldren planted new trees. They watered them, 

pested the pests , looked after them to see �f the�r trees are safe. After 

many years, students of th�s class met �n the forest and they were happy 

to see beaut�ful trees. They dec�ded to meet and to organ�ze p�cn�cs �n 

th�s forest every year. They sa�d �t and they d�d �t – and they remembered 

to clean up when they fin�shed eat�ng.

Class 2c
***

AĞAÇLARI KORUMAK 
 

Küçük kız annes�yle b�rl�kte ormana g�tt�. Çok sayıda ağaca b�r�ler� tarafından zarar 

ver�ld�ğ�n� ya da kes�ld�ğ�n� gördü. Annes�ne bu yen�den düzelt�leb�l�r m� d�ye sordu. Annes� 

de  - Tab�î k�, Yen� ağaçlar d�k�leb�l�r. ded� ve  – Ağaçlara zarar veren �nsanlar zorbadır. 

Ormanları yok etmemel�s�n çünkü sağlıklı ormanlar �nsanlar ve hayvanlar �ç�n çok yaralıdır 

ve bu yüzden ormanlar uzun süre hayatta kalmalıdır. d�ye ekled�. B�r sonrak� gün küçük kız 

okula g�tt� ve arkadaşlarına ormanda gördükler�n� anlattı. Bu zararı önleyeb�lmek �ç�n ne 

yapab�lecekler� konusunda öner�de bulundu. Öner�s� tüm sınıfça kabul ed�ld�. Sınıf öğretmen� 

yarın tüm sınıfın g�d�p yen� ağaçlar d�keb�leceğ�n� söyled�. Ve bunu yaptılar. Orman 

görevl�s�yle b�rl�kte yen� ağaçlar d�kt�ler. Onları suladılar, zararlı böceklerden tem�zled�ler ve 

ağaçların güvende olduğunu görmek �ç�n onlarla �lg�lend�ler. Yıllar sonra sınıf arkadaşları 

ormanda buluştu ve bu güzel ağaçları gördükler�nde çok mutlu oldular. Ve her yıl bu ormanda 

buluşup p�kn�k organ�zasyonu yapmaya karar verd�ler. Bunu söyled�ler ve yaptılar da –
 

ve 

yemekler�n� b�t�rd�kten sonra tem�zl�k yapmayı da unutmadılar. 
 

2C Sınıfı 
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Udana wyc�eczka

P�otrek � Marc�n postanow�l� pewnego dn�a pójść do lasu zebrać jagody 

� poz�omk�. Postanow�l� wz�ąć ze sobą swoje psy: Rys�a � Brys�a. Zan�m 

wyszl� zobaczyl�, że psy baw�ąc s�ę przy fontann�e  bardzo s�ę poczochrały. 

Wz�ęl� w�ęc grzeb�eń � zaczęl� je czesać. Brys�ow� bardzo s�ę to podoba-

ło w�ęc us�adł grzeczn�e � oglądał latające motyle. Rys�ow� czesan�e n�e 

przypadło do gustu. Wyrwał s�ę � us�adł pod drzewem. W końcu udało s�ę 

uczesać oba psy. Wtedy chłopcy ruszyl� w drogę. Szl� leśną dróżką, m�jal� 

w�elk�e drzewa � n�eduże krzewy, podz�w�al� kolorowe owady. W końcu 

dotarl� do polany, na której rosły poz�omk� � jagody. Zaczęl� je zrywać. Szl� 

coraz głęb�ej w las, aż w końcu zobaczyl� domek czarown�cy. Bardzo s�ę 

zdz�w�l�. Zapukal�, ale n�kt n�e odpow�edz�ał. Wtedy zac�ekaw�en� nac�snę-

l� klamkę � zajrzel� do środka. W domu panował w�elk� bałagan. I nagle do 

domku wpadła czarown�ca. Zo-

baczyła chłopców, zaśm�ała s�ę 

� postanow�ła  �ch ukarać.  Ka-

zała �m posprzątać dom. P�o-

trek � Marc�n zabral� s�ę do pra-

cy. Raźno machal� szczotkam� 

� po dwóch godz�nach dom stał 

s�ę czysty. Okazało s�ę wtedy, 

ze na kanap�e pod stertą pa -

p�erków leży mydło, grzeb�eń 

� szczotka. Czarown�ca uc�eszy-

ła s�ę , że chłopcy odnaleźl� jej 

środk� czystośc�. Pochwal�ła �ch 

za dobrą pracę � puśc�ała do 

domu. Wracając, chłopcy za-

uważyl�, że bardzo wybrudz�l� 

s�ę sprzątając u czarown�cy, 

a � �ch psy równ�eż n�e są czy-

ste. Po powroc�e wykąpal� s�ę , 

a potem wymyl� � wyczesal� psy. Postanow�l�, że m�mo �ż przygoda zakoń-

czyła s�ę szczęśl�w�e n�gdy n�e będą już chodz�ć bl�sko domu czarown�cy.

Klasa 3b
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Happy adventure

One day, P�otrek and Marc�n dec�ded to go to the forest to p�ck some 

berr�es. They took the�r dogs w�th them – Rys�o and Brys�o. Before they 

went, they saw the dogs play�ng. They were very d�rty and tousled. Boys 

took combs and started to brush them. Brys�o was happy and �t sat qu� -

etly watch�ng butterfl�es wh�le Rys�o d�dn’t l�ke brush�ng. It escaped and 
sat down under a tree. F�nally, boys managed to brush both of the dogs. 

Then, they stared the�r h�ke and they chose a forest path walk�ng past b�g 

trees and adm�r�ng colourful �nsects. Suddenly, they found a glade w�th 

a lot of berr�es. Boys started to p�ck them. They walked deeper and deep -

er �nto the forest. In the meant�me, they saw w�tch’s house. They were 

shocked. They knocked but nobody was there. Then, led by cur�os�ty, 

they opened the door and they looked �ns�de the house. Ins�de, there was 

a b�g mess. Suddenly, the w�tch fell �nto the house. She saw P�otrek and 

Marc�n, she laughed and dec�ded to pun�sh boys. The w�tch commanded 

to clean up the house. After two hours the house sh�ned. It turned out 

that beh�nd the sofa there was a soap, a comb and a brush. The w�tch 

was happy because of that and she pra�sed boys. She let them go home. 

On the�r way back, boys not�ced that they were very d�rty and the�r dogs 

were unclear too. When they came back home, they took a bath and 

they brushed the�r dogs aga�n. They were glad everyth�ng ended well 

and they dec�ded they w�ll never go next to the w�tch’s house. 

Class 3b

 MUTLU MACERA  

B�r gün, P�otrek ve Marc�n b�raz dut toplamak �ç�n ormana g�tmeye karar verd�ler. Köpekler� 

–Rys�o ve Brys�o da yanlarında götürdüler. G�tmeden önce köpekler�n�n oynadıklarını 

gördüler. Köpekler� çok p�s ve pasaklı olmuştu. Çocuklar tarakları alıp onları fırçalamaya 

başladı. Rys�o fırçalanmayı sevmezken Brys�o çok mutluydu ve sess�zce oturup kelebekler� 

�zled�. Rys�o kaçtı ve b�r ağacın altına yayıldı. Sonunda çocuklar �k� köpeğ� de fırçalamayı 

başardı. Sonra, yürüyüş yapmak �ç�n bakındılar ve büyüley�c� rengârenk böcekler�n, büyük 

ağaçların olduğu b�r orman yolu buldular. Ormanın der�nl�kler�ne daha da der�nl�kler�ne 



POLAND

 

g�tt�ler. Bu sırada b�r cadı ev� gördüler. Çok şaşırdılar. Kapıyı çaldılar ama k�msec�kler yoktu. 

Sonra, meraklarından kapıyı açtılar ve �çer�ye baktılar. İçer�de koca b�r dağınıklık vardı. 

B�rdenb�re cadı ev�n �ç�nde bel�r�verd�. Cadı P�otrek ve Marc�n’� gördü ,güldü ve çocukları 

cezalandırmak �sted�. Cadı çocuklara hemen ev� tem�zlemeler�n� emrett�. İk� saat sonra ev pırıl 

pırıl oldu. Koltuğun arkasında b�r sabun, tarak ve fırça olduğu ortaya çıktı. Cadı bunu görünce 

çok mutlu oldu ve çocuklara övgülerde bulundu. Onları evler�ne g�tmeler� �ç�n serbest bıraktı. 

Eve dönüş yollarında, çocuklar köpekler�n�n de çok p�s ve tem�z olmadıklarını gördüler. Eve 

döndükler�nde banyo yaptılar ve tekrar köpekler�n� fırçaladılar. Her şey�n �y� b�r şek�lde 

sonuçlanmasından çok memnun oldular ve b�r daha cadının ev�n�n yakınlarına g�tmemeye 

karar verd�ler. 

3B Sınıfı 

 ***

Dz�ewczynka � 
Czysty Las
Pewnego dn�a Dz�ewczynka 

uczesała włosy mag�cznym 

grzeb�en�em. Wtedy poja-

w�ł s�ę p�ękny motyl. Zan�ósł 

ja do Czystego Lasu. Tam 

Dz�ewczynka spotkała Pana 

Mydło. Zauważył on, że 

Dz�ewczynka n�e umyła zębów. N�e pozwol�ł jej spacerować po Czystym 

Les�e z brudnym� zębam�. Dz�ewczynka wróc�ła z motylem do domu � na-

tychm�ast umyła zęby. Od tej pory zawsze o n�e dbała.

Klasa 1a
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The G�rl  And The Clean Forest

One day  a l�ttle g�rl, called  Ann combed her ha�r w�th a mag�c comb. Then 

a beaut�ful butterfly  appeared and  took  the g�rl to the Clean forest.

 

In the forest the g�rl met Mr Soap. He not�ced that the g�rl d�dn’t  brush 

her teeth. Mr. Soap d�dn’t allow Ann to walk througth the Clean forest

 

w�th her d�rty teeth. The g�rl came back home and �mmed�ately brushed 

her teeth. S�nce then she always takes care about her teeth.

Class 1a

***

 

KIZ VE TEMİZ ORMAN  

B�r gün Ann adındak� küçük b�r kız s�h�rl� b�r tarakla saçlarını taradı. Çok geçmeden güzel b�r 

kelebek bel�rd� ve küçük kızı güzel b�r ormana götürdü. Kız ormanda Bay Sabun �le karşılaştı. 

Bay Sabun kızın d�şler�n� fırçalamadığını fark ett�. Onun k�rl� d�şler�yle bu güzel ormanda 

dolaşmasına �z�n vermed�. Kız hemen eve geld�, d�şler�n� fırçaladı. O andan �t�baren küçük kız 

d�şler�n�n bakımına her zaman özen gösterd�.
 

1A Sınıfı
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  TAKIM ÇALIŞMASI 

Güzel b�r sonbahar günüdür. Büyükbaba meyve toplamak �st�yor. Torunları da ona 

yardım etmek �st�yor. Ana armutları, Mar�an elmaları ve büyükbaba da üzümler� 

toplar. İşler� b�ter. Ş�md� heps� çok mutlular. 

                                                                    

 

TEAMWORK
 

It’s a sunny autumn day.

 

Grandpa wants to p�ck up the fru�ts. H�s grandch�ldren want to help h�m. Ana p�cks 
up the pears, Mar�an the apples and grandpa the grapes. They have fin�shed the work.

 

 

They are happy now. 

 

MUNCA ÎN ECHIPĂ
 

 
 

 
Era o z� însor�tă de toamnă. 

 
Bun�cul vrea să strângă fructele. Nepoț�� să� vor să îl ajute. Ana strânge perele, 
Mar�an, merele ș� bun�cul, strugur��. Toț� au term�nat.

 Acum toț� sunt fer�c�ț�.

 
(MARIA FLOREA, 2nd

 
B Class)
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 ÎN LIVADĂ
 

 
 Odată, la țară, un bătrân culegea fructele d�n l�vadă. Ș� pentru că era bătrân, nu prea 

ma� putea. 
 Ioana ș� Andre�, cop�� cur�oș�, se u�tau în grăd�na lu�. U�tându-se la el, s-au gând�t să 

-î� dea o mână de ajutor. Așa că l au ajutat la culesul fructelor, au term�nat toată treaba ma� 
-repede ș� au fost foarte încântaț� că l au făcut pe bătrân fer�c�t.

 
 

Să ajuț� te face fer�c�t!
 

(DARIA STRÂMBEANU,  2nd
 

B Class)
 



MEYVE BAHÇESİNDE 

B�r zamanlar,kırsal b�r bölgede, yaşlı b�r adam meyve bahçes�nde meyve 

topluyordu. Ve çok yaşlı olduğu �ç�n çok fazla toplayamıyordu. Yaramaz çocu klar 

Ioana ve Andre� bahçede adamı gözetl�yorlardı. Onu �zlerken, ona yardım etmek 

�ç�n tekl�fte bulunmayı düşündüler. Meyveler� toplamak �ç�n ona yardım ett�ler , 

�şler� daha hızlı b�r şek�lde b�t�rd�ler ve yaşlı adamı mutlu ett�kler� �ç�n çok 

memnun oldular. 

B�r�ne yardım etmek s�z� mutlu eder!

                                                               

 

IN THE ORCHARD

 
         
Once, �n the countrys�de, an old man was p�ck�ng up the fru�t �n the orchard. And 
because he was very old, he couldn’t do much. 
         Ioana and Andre�, nosy ch�ldren, were peep�ng at h�s orchard. Wh�le watch�ng h�m, they 
thought they could offer h�m a help�ng hand. They helped h�m to p�ck up the fru�t, fin�shed the 
work much faster and were very glad for mak�ng the old man happy. 
          Help�ng someone makes you happy! 

ROMANIA

 

 

A GENEROUS DEED

 
 

          

One autumn day, the ne�ghbour of the two brothers, M�ha� and George, went to the 
orchard even �f he knew he couldn’t carry the baskets filled w�th fru�ts. 

 
         

When the two ch�ldren went outs�de to play, they not�ced the�r ne�ghbour, Mr. Bejan.

 
          

”Mr. Bejan, do you need a help�ng hand?”

 
          

”Yes, thank you, ch�ldren!”

 
          

”What baskets do you want us to carry?”

 
          

”Well…M�ha�, take the basket w�th apples and you George, the one w�th pears! I w�ll 
take the one w�th grapes.”

 
           

In the end, see�ng all these, the old man offered the ch�ldren the basket w�th grapes to 
make stum.

 
 

O FAPTĂ GENEROASĂ 
 

 
Într-o z� de toamnă, vec�nul celor do� fraț�, M�ha� ș� George, s-a dus în l�vadă ch�ar 

dacă șt�a că nu putea să care coșur�le cu fructe.
 

 

Când ce� do� cop�� au �eș�t la joacă ș� l-au observat pe vec�nul lor, domnul Bejan.

 
 

-Domnule Bejan, aveț� nevo�e de ajutor?

 
 

-Da, mulțumesc, cop��! 

 
 

-Ce coșur� vreț� să cărăm?

 
 

-Pă�..., M�ha�, du coșul cu mere ș� tu, George, pe cel cu pere! Iar eu vo� duce coșul 
cu strugur�.

 
 

Văzând acestea, bătrânul, la plecare, le dădu coșul cu strugur� ca să facă must.

  
  

(MIRUNA STAN, 2 nd

 

B Class)

 



 
CÖMERT BİR HAREKET 

B�r sonbahar günü, M�ha� ve George kardeşler�n komşusu meyvelerle dolu 

sepetler� taşıyamayacağını b�le b�le meyve bahçes�ne g�tt�. Çocuklar oynamak �ç�n 

dışarı çıktıklarında komşuları Bay Bejan’ı fark ett�ler.  

‘’ Bay Bejan yardıma �ht�yacınız var mı?’’ 

‘’Evet, çocuklar teşekkürler!’’ 

‘’Hang� sepetler� taşımamızı �sters�n�z?’’ 

‘’Pek�… M�ha� sen elma dolu sepet�, George sen de armutları… Ben de üzüm dolu 

olanları alacağım.’’ ded�. 

Sonunda, bütün bunlardan dolayı yaşlı adam çocuklara üzüm suyu yapmaları �ç�n 

üzüm dolu sepet� verd�. 

                                                                        

 ANDREIA VE TANIA 

B�r sonbahar günü, �k� çocuğun dedes� sonbahar meyveler�n� hasat ed�yordu. Tan�a 

ve Andre� bahçe kapısını açtılar. Dedeler� çok mutlu oldu. Ateş kadar kırmızı 

elmaları ve güneş kadar sarı armutları topladılar. Andre� ve Tan�a meyveler� 

taşıdılar. Dedeler� de artık end�şe etm�yordu. 

Takım çalışması güzeld�r! 

                                                                       

 

ANDREI  AND TANIA 
  

 
One autumn day, the two ch�ldren’s grandpa 

was reap�ng the autumn’s fru�ts.
 

 

Tan�a and Andre� opened the gate. Grandpa 
was very happy.

 
 

They p�cked up  apples as red as fire and pears 
as yellow as the sun. Andre� and Tan�a carr�ed the fru�ts.

 
 

Grandpa d�dn’t have to worry about that any 
more.

 
 

Work�ng as a team �s a n�ce th�ng!

 
 

ANDREI ȘI TANIA

 
 

 

Într-o z� de toamnă, bun�cul celor do� cop�� strânge roadele toamne�.

 
 

Tan�a ș� Andre� au desch�s poarta. Bun�cul era tare fer�c�t. 

 
 

Au adunat merele roș�� ca focul ș� perele galbene ca soarele. Andre� ș� Tan�a au cărat 
fructele.

 
 

Bun�cul nu ma� avea această gr�jă.

 
 

Munca în ech�pă este un lucru frumos!

 

(ANDREI BUCUR, 2nd

 

B Class)
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CÖMERTLİK 

Küçük b�r kız yağmurlu b�r günde yürüyüş yapmaya çıktı. O yürürken, yağmur 

yağmaya başladı. B�rkaç dak�ka sonra b�r köpek gördü. Zavallı köpekç�k soğuktan 

t�tr�yordu. Küçük kız buna çok üzüldü. Rüzgar da esmeye başlayınca, küçük kız 

ceket�n� ona verd�.  

B�r canlıya yardım etmek, k�barlıktır. 
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GENEROSITY

 
 
            

One ra�ny day a l�ttle g�rl went for a walk. Wh�le she was walk�ng, �t started to ra�n.

 
            

A few m�nutes later she met a dog. Poor dog was sh�ver�ng w�th cold! The l�ttle g�rl 
felt sorry for �t.

 
           

When the w�nd started to blow, the l�ttle g�rl gave �t her jacket.
 
           When you help a be�ng �t means you are k�nd. 

 

GENEROZITATEA 
 

Într-o z� plo�oasă o fet�ță se pl�mba. În t�mp ce se pl�mba, a început ploa�a.
 

 

Peste câteva m�nute a întâln�t un câ�ne. Săracul, tremura de fr�g! Fet�țe� î� era m�lă 
de el.

 
 

După ce începuse  să bată vântul, fet�ța �-a dat jacheta e�.

 
 

Când ajuţ� o fi�nță înseamnă că eșt� bun.

 

(BIANCA SÎRBA , 3 rd

 

A Class)

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 FETIȚA CEA GENEROASĂ

 
 

 
Era odată o fată care se pl�mba pe stradă cu ha�na e� nouă.

 
 

Dar începe ploa�a ș� fata se grăb� spre casă, �ar pe drum a întâln�t un cățel. Cățelul 
tremura sub o scară de bloc. Fet�țe� � se făcu m�lă de cățelul abandonat, așa că îl șterse cu 
ha�na e�.  

 Fet�ța duse cățelul în scara bloculu� ca să nu î� ma� fie fr�g.  
 Ea a pr�m�t apo� o altă ha�nă nouă ș� așa a înțeles adevăratul sens al generoz�tăț��. 

 
 

(RUSU ALEXANDRU, 3rd 
A Class)

 



                                                                       
 

 
 THE GENEROUS LITTLE GIRL

 
 
                Once there was a l�ttle g�rl who was walk�ng on the street wear�ng her new coat. 
                But the ra�n started and the l�ttle g�rl hurr�ed to go home. On her way home she met 

a puppy. The puppy was sh�ver�ng w�th cold under a fl�ght of sta�rs. The l�ttle g�rl felt p�ty for 
the abandoned puppy, so, she dr�ed �t w�th her coat.

 
                

The l�ttle g�rl took the puppy �ns�de the block of flats to protect �t fom cold.
 

                

She got a new coat and thus she understood the true mean�ng of generos�ty.   
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KÜÇÜK CÖMERT KIZ  

B�r zamanlar, sokakta yen� ceket�n� g�y�nm�ş küçük b�r kız dolaşıyordu. Ama 

yağmur başladı ve küçük kız eve g�deb�lmek �ç�n acele ett�. Eve g�derken küçük 

yavru b�r köpekle karşılaştı. Yavru köpek merd�ven boşluğunda soğuktan t�r t�r 

t�tr�yordu. Küçük kız bu sah�ps�z yavru köpeğe çok acıdı ve bu yüzden onu kend� 

montuyla kuruttu. Küçük kız yavru köpeğ� soğuktan korumak �ç�n apartmanın 

�çer�s�ne götürdü. Küçük kızın yen� b�r montu vardı ama ş�md� cömertl�ğ�n gerçek 

manasının ne olduğunu anlamış oldu.  

THE GENEROUS LITTLE GIRL 
 

                 
It’s a ra�ny autumn day.

 
                

Mara put on her jacket and went to school. In front of the schoolyard she saw a 
qu�et, small, lean dog.

 
                 

Be�ng a k�nd-hearted g�rl, Mara took off her jacket and put �t on the dog’s back.     

 
 

”Wow, you were so cold! Come w�th me to g�ve you someth�ng to eat! Then, the 
l�ttle g�rl took her sandw�ch from her schoolbag and gave �t to the dog.”     

  
 

Enter�ng the classroom she told her classmates about the good deed that she had 
done.

 
 

From that day, Mara has got a new fr�end who wa�ts for her �n front of the school 
every day.

 

FATA CEA GENEROASĂ 
 
 

E o z� plo�oasă de toamnă. 
 

Mara ș�-a pus jacheta de pe ea ș� a plecat la școală. Văzu în fața curț�� școl�� un câ�ne 
slab, m�c ș� blând.

 

F��nd un cop�l bun, Mara ș�-a scos jacheta ș� a pus-o pe spatele câ�nelu�.
 

 

-Wow, ce rece era�, m�cuțule! Ha�, v�no încoace să îț� dau ceva de 

 

mâncare! Atunc� fet�ța îș� scoase sandv�șul d�n gh�ozdan ș� �-l dădu câ�nelu�.

 
 

Intrând în clasă le povest� coleg�lor fapta bună pe care a făcut-o.

 
 

D�n z�ua aceea, Mara ș�-a căpătat un nou pr�eten care o așteaptă z� de z� în fața 
școl��.

 

(ADELINA NEAMȚU, 

 

3rd

 

A Class)

 
 



 

KÜÇÜK CÖMERT KIZ 

Yağmurlu b�r sonbahar günüdür.  

Mara ceket�n� g�yd� ve okula g�tt�. Okul bahçes�n�n önünde sess�z, küçük, cılız b�r 

köpek gördü. İy� kalpl� b�r kız olan Mara, ceket�n� çıkarttı ve köpeğ�n sırtını örttü.  

‘’ Ohhh, sen çok üşümüşsün. Had� ben�mle gel de sana y�yecek b�r şeyler 

verey�m!’’ Sonra, küçük kız çantasından sandv�ç�n� çıkarttı ve köpeğe verd�. Sınıfa 

g�rd�ğ�nde sınıf arkadaşlarına yaptığı bu �y� davranıştan bahsett�. Bu günden 

�t�baren, artık Mara’nın onu her gün okulun önünde bekleyen yen� b�r arkadaşı 

oldu. 

SARA AND THE PUPPY IN THE RAIN 
 

              
Sara went out. She sa�d:

 
 

”Oh, no…..�t start�ng to ra�n!” 
 

 

Sara saw a puppy wh�ch was sh�ver�ng 
w�th cold and she dec�ded to help �t.

 
 

”Here puppy! My coat �s dry and warm.”

 
 

The l�ttle g�rl was soaked to the sk�n and 
sat under a tree.

 
 

The way she helped the puppy, the same 
way the tree offered her protect�on.

 
 

Generos�ty surrounds us!

 

 

SARA ȘI CĂȚELUL ÎN PLOAIE 
 

 

Sara a �eș�t afară. Ea spune:
 

-

 

O, nuu..., a început ploa�a!

 

Sara vede un cățel căru�a î� era fr�g ș� se dec�de să îl ajute.

 

-Poft�m, cățeluș! Ha�na mea e uscată ș� caldă.

 

Fet�ța era foarte udă ș� s-a așezat sub un copac.

 

Așa cum ea a ajutat cățelul ș� copacul �-a ofer�t protecț�e.

 

Generoz�tatea ne înconjoară!

 

(BURCEA ILINCA, 3rd

 

A Class)

 

                                                                       

ROMANIA

 

 



                                                         

 

SARA VE YAĞMURDAKİ YAVRU KÖPEK 

Sara dışarı çıktı  ve  

‘’ Ohhh,olamaz…yağmur yağmaya başadı!’’ ded�. 

Sara soğuktan t�treyen yavru b�r köpek gördü ve ona yardım etmeye karar verd�.  

‘’  Köpekç�k gel had� bak montum kuru ve sıcak.’’ 

Küçük kız sırılsıklam ıslandı ve b�r ağacın altına oturdu. Nasıl k� o yavru köpeğe 

yardım ett�,ş�md� de aynı şey� ağaç Sara �ç�n yaptı. 
 

Cömertl�k b�z� korur!
 

                                                                    

YÜRÜYÜŞ
 

Mar�a sokakta yürüyordu. An�den b�r gök gürültüsü duyuldu. Çok geçmeden 

yağmur yağmaya başladı. Mar�a b�r mağazanın verandasının altına sığındı. Orada 

soğuktan t�treyen b�r köpek gördü.  

‘’Zavallı köpek, Soğuktan uyuyamazsın b�le!’’ 

Bu yüzden Mar�a ceket�n� köpeğ�n üzer�ne örttü. Köpek hemencec�k uyuyuverd�. 

Ve böylece yürüyüş güzel b�r davranışla sonuçlandı. 
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THE WALK
 

 
 

Mar�a was walk�ng on the street. Suddenly a clap of thunder was heard. Shortly after 
that �t started ra�n�ng. 

 Mar�a took shelter under the porch of a store. There she saw a dog wh�ch was 
sh�ver�ng w�th cold. 

 ”Poor dog, you can’t even sleep because of the cold!” 
   

So Mar�a put her jacket on �t.
 

   

The dog �nstantly fell asleep.
 

   

And thus the walk ended w�th a good deed.

 
 

PLIMBAREA 
 Mar�a se pl�mba pe stradă. Când, d�ntr-odată, s-a auz�t un tunet. La scurt t�mp a 
început ploa�a.

 
 

Mar�a se adăpost� sub veranda unu� magaz�n ca să îș� pună jacheta de ploa�e. Acolo 
văzu un câ�ne care tremura.

 

B�etul de t�ne, n�c� nu poț� dorm� de fr�g!

 

Așa că Mar�a �-a pus jacheta e�.

 

Câ�nele a adorm�t �nstant.

 

Ș� astfel pl�mbarea s-a înche�at cu o faptă bună.

 

(EVA OROS, 3 rd

 

B Class)

 



KÖPEK VE KÜÇÜK KIZ

 THE DOG AND THE LITTLE GIRL  
 

One gloomy Sunday, a l�ttle g�rl went for a walk. As she was walk�ng, she saw a 
very sad dog w�th flattened ears. The dog was alone and wet and �t was very cold. Then the 
l�ttle g�rl sa�d:

 
 

”What are you do�ng? Why are you alone?”

 

”My brothers left me here alone �n the ra�n.”

 
 

Then the l�ttle g�rl took her sh�rt off and dr�ed �t.

 
  

From that moment they have become best fr�ends.

 

 

CÂINELE ȘI FETIȚA

 
 

Într-o dum�n�că mohorâtă, o fet�ță se pl�mba pe afară. Ș� cum se pl�mba ea, zăr� un 
câ�ne foarte tr�st, cu urech�le lăsate. Era ud ș� nu avea pe n�men� ș� era ș� fr�g. Atunc� fet�ța 
spuse:

 -Ce fac�? De ce sta� așa s�ngur?
 -Fraț�� me� m-au lăsat a�c�, s�ngur în ploa�e.

 
Atunc� fet�ța luă cămașa de pe ea ș� l-a șters.  
Ș� de atunc� au deven�t ce� ma� bun� pr�eten�. 

(MARIA PETRE, 3rd B Class) 
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Hüzünlü b�r Pazar  günü, küçük kız yürüyüş yapmak �ç�n çıktı. Yürürken basık 

kulaklı üzgün b�r köpek gördü. Köpek k�mses�z, ıslak ve hava da çok soğuktu. 

Sonra küçük kız :  

‘’Napıyorsun?N�ç�n tek başınasın?’’ d�ye sordu. 

‘’Kardeşler�m yağmurda ben� tek başıma bıraktılar.’’ d ed�. 

Bunun üzer�ne küçük kız gömleğ�n� çıkarttı ve köpeğ� kuruladı.O andan �t�baren 

çok �y� arkadaş oldular.  

                                                                         



 

 
CÖMERT BİR HAREKET

 

Ana altı yaşındaydı. Annes� onu b�r somun ekmek alması �ç�n fırına gönderd�. B�r 

yağmurlukla ceket g�y�yordu. Dükkana g�tt�,ekmeğ� aldı ve eve döndü. Eve 

dönerken yağmur yağmaya başladı. Ana kukuletasını g�yd� ve acele ett�. Yolda 

küçük yavru b�r köpek gördü. Köpeğe yaklaştı ve : 

''Köpekç�k sana ceket�m� vereceğ�m,sen� sıcak tutacaktır.’’ dem�ş.  

Ceket�n� yavru köpeğe verd�kten sonra yavru Ana’yı yaladı ve onu ev�ne kadar 

tak�p ett�. O andan �t�baren Ana’nın yen� b�r arkadaşı oldu. 
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A GENEROUS DEED

 
                 

Ana was a s�x years old g�rl. Her mother sent her to the baker’s to buy a loaf of 
bread. She was wear�ng an anorak and a jacket on.

 
                 

She went to the shop, bought bread and returned home. On her way home �t started 
ra�n�ng. Ana put on the hood and hurr�ed.     

 

                 

On her way she saw a puppy. She came closer to the puppy and sa�d:

 
                 

”I w�ll g�ve my jacket to you, puppy! It w�ll keep you warm.”

 
                 

After g�v�ng her jacket to the puppy, the l�ttle one l�cked her and followed the g�rl 
to her house.

 
                 

From that moment, Ana has got a new fr�end.

 

 

O FAPTĂ GENEROASĂ 
 

 
Ana era o fet�ță de șase an�. Mama e� a tr�m�s-o la magaz�n să cumpere o pâ�ne. Ea 

avea o geacă ș� un hanorac pe ea.
 

 

După ce a ajuns la magaz�n, a cumpărat pâ�ne ș� s-a întors spre casă. La întoarcere a 
început să plouă. Ana ș�-a pus gluga pe cap ș� a început să meargă ma� repede.

 
 

În drumul e� zărește un cățel. Cum îl vede, se aprop�e de el ș� î� spune:

 

-

 

Îț� dau ț�e gecuța mea, cățelușule! Poate o să-ț� ma� ț�nă de cald.

 

După ce �-o dă, cățelul o l�nge ș�-o urmărește până acasă.

 

Ana, de acum, va avea un nou pr�eten.

 

(DIANA ANDREI, 3 rd

 

B Class)

 
 



 

 CÖMERT OL!  

Sıcak, güneşl� b�r yaz günü Alexandra ve Iul�a �ht�yaç sah�b� çocuklara 

kıyafetler�n� bağışlamaya karar verd�ler. B�r el arabasını kıyafetlerle doldurdular 

ve �ht�yaç sah�b� çocuklar bulab�lecekler� kenar mahallelere g�tt�ler. 

‘’Merhaba! El arabamızdan b�rkaç kıyafet almak �ster m�s�n�z?’’ d�ye sordu 

Alexandra. 

‘’Tab�k�!’’ 

Kıyafetler� çocuklara verd� ve çocuklara yakındak� parkta beraber oyun oynayalım 

mı d�ye sordu. Çocuklar da bu tekl�fi ger� çev�rmed� beraber parka g�tt�ler. Yolda, 

fak�r çocukların olduğu ev�n önünde durdular, kıyafetler� verd�ler ve beraber 

akşamın geç saatler�ne kadar oynadılar. Yen� arkadaşlıklar ed�nmek har�kadır ve 

arkadaşlık cömertl�k ve nezaketle ed�n�l�r.

                                                                

 

BE GENEROUS!  

On a warm, sunny summer day, Alexandra and Iul�a dec�ded to donate some clothes 
to less-fortunate ch�ldren. They filled a wheelbarrow w�th clothes and headed for the outsk�rts 
of the c�ty, where they knew they could find ch�ldren �n need.

 

“Hello! Do you want some clothes from our wheelbarrow?” asked Alexandra.

 

Of course!

 
 

The g�rl gave the clothes to the ch�ldren and asked them �f they wanted to play 
together �n the nearby park. 

 
 

The ch�ldren couldn’t refuse so they headed for the park. On the way, they stopped 
at the poor ch�ldren’s house and left the clothes and then they played together unt�l late �n the 
even�ng.

 

It’s wonderful to make new fr�ends, and fr�endsh�p �s ga�ned through k�ndness and generos�ty!

 

 

FIȚI GENEROȘI!

 
 

Într-o z� frumoasă de vară, Alexandra ș� Iul�a se hotărăsc să doneze n�ște ha�ne 
cop��lor sărac�. Au umplut o roabă cu ha�ne ș� au plecat spre marg�nea orașulu�, unde șt�au că 
vor găs� tre� cop�� sărman�.

 -
 

Bună! Vreț� n�ște ha�ne d�n roaba noastră? întrebă Alexandra.
 -

 
Des�gur.

 
 

Fet�ța le-a dat ha�nele cop��lor ș� �-a întrebat dacă vor să se joace cu e� în parcul d�n 
aprop�ere.  

 Cop��� nu aveau cum să refuze ș� au plecat spre parc. În drum s-au opr�t la casa 
cop��lor sărman�, să lase ha�nele ofer�te, �ar apo� s-au jucat împreună până seara târz�u. 

 E m�nunat să-ț� fac� pr�eten�, �ar pr�eten�a se câșt�gă pr�n bunătate ș� generoz�tate! 

(LUCA MIHAI NOVAC, 4th 
B Class)

 

ROMANIA

 

 



ROMANIA

A GENEROUS DEED 
 It was a beaut�ful day, at the end of May when Mate� and Ir�na were com�ng back 

from the�r grandparents’ house. On the�r way, �n front of a meager house, they saw three poor 
ch�ldren, dressed �n raggedy clothes and on the�r feet they had some old and unmatched shoes. 
The�r faces were pale and the�r eyes were sad.

 
 

Mate�, Ch�ldren’s Day on the 1st

 

of June �s approach�ng! Let’s do someth�ng n�ce for 
these ch�ldren. sa�d Ir�na.

 

That’s a great �dea! agreed Mate�.

 
 

The two ch�ldren went home and asked for the�r parents’ help. Together, they loaded 
up a wheelbarrow of toys and prepared a box of clothes for the three poor ch�ldren. The�r faces 
l�t up and they joyfully accepted the g�ftsthat the two brothers generously gave them. They all 
became fr�ends and together they spent the most beaut�ful 1st

 

of June of the�r l�ves.

  
 

 
 

 

 

O FAPTĂ GENEROASĂ
Într-o z� frumoasă de la sfârș�tul lun�� ma�, Mate� ș� Ir�na se întorceau de la bun�c�. În 

drumul lor, în fața une� case sărăcăc�oase, au văzut tre� cop�� sărman�, îmbrăcaț� în ha�ne 
zdrențu�te, �ar în p�c�oare purtau încălțăr� vech� ș� desperecheate. Fețele lor erau pal�de, �ar 
och�� tr�șt�.

 

-

 

Mate�, se aprop�e z�ua de 1 Iun�e, z�ua tuturor cop��lor! Ha� să le 

 

facem o bucur�e acestor cop��! a spus Ir�na.

 

-

 

Este o �dee bună! a încuv��nțat Mate�.

 

Ce� do� cop�� au ajuns ș� le-au cerut ajutor păr�nț�lor. Împreună au încărcat o roabă 
cu jucăr�� ș� au pregăt�t un pachet de ha�ne pentru ce� tre� sărman�.

 
 

Aceșt�a s-au lum�nat la față ș� au pr�m�t cu bucur�e darur�le ofer�te cu generoz�tate de 
ce� tre� fraț�. E� s-au împr�eten�t ș� împreună au petrecut cel ma� frumos 1 Iun�e d�n v�ața lor.

 

( LUCA MATEI MIHAILESCU,  4 th

 

B Class)

 

 
CÖMERT BİR DAVRANIŞ:

 

Mate� ve Ir�na’nın büyük a�les�n�n evler�nde döndüğü, Mayıs ayının sonu, güzel b�r 

gündü. Yolda, esk� b�r ev�n önünde, ayaklarında eşler� b�rb�r�ne uymayan, esk� 

ayakkabılar olan, yırtık pırtık kıyafetler g�y�nm�ş fak�r üç çocuk gördüler. Yüzler� 

bembeyaz ve gözler� hüzünlüydü. ‘’Mate�, 1 Haz�ran Çocuk Bayramı yaklaşıyor. 

Hayd�, bu çocuklar �ç�n b�r şeyler yapalım.’’ dem�ş Ir�na.  

‘’Çok güzel b�r fik�r!’’ dey�p onayladı Mate� de.  

İk�s� de eve g�d�p a�leler�nde yardım �sted�. Hep beraber bu üç çocuk �ç�n b�r el 

arabası dolusu oyuncak ve b�r kutu kıyafet hazırladılar. Çocukların yüzler�nden 

mutluluk okunuyordu ve bu �k� kardeş�n cömert b�r şek�lde hazırlamış oldukları 

 

hed�yeler� sev�nçle kabul ett�ler. B�rb�rler�yle arkadaş oldular ve hayatları boyunca 

unutamayacakları 1 Haz�ran gününü b�rl�kte geç�rd�ler. 

                                                        



 THE DONORS
 

 
Two ch�ldren donate the clothes and toys they no longer use to poor ch�ldren. The 

two donors offer them these th�ngs because the poor ch�ldren cannot afford the th�ngs that 
people have these days. There are k�nd-hearted people, who try to do some good �n the world. 

 
 

The poor ch�ldren are very grateful to the donors.

 
 

“Don’t you th�nk that th�s �s what everybody on the planet should do? I do!”

 
 

It’s wonderful to do good th�ngs for other people! That’s what generos�ty means: to 
do good th�ngs, to help other people and other be�ngs.

 
 

G�v�ng �s rece�v�ng!

 
 

 

ROMANIA

 

DONATORII
Do� cop�� donează unor cop�� sărman� ha�ne ș� jucăr�� pe care e� nu le ma� folosesc. 

Ce� do� donator� le oferă aceste lucrur� cop��lor sărman� pentru că aceșt�a nu îș� perm�t 
lucrur�le pe care no� le avem în z�ua de az�. Ex�stă ș� oamen� bun� la suflet, care încearcă să 
facă un b�ne în lume.

 
 

Cop��� sărman� mulțumesc d�n suflet donator�lor.

 
 

Nu credeț� că așa ar trebu� să fie toț� oamen�� de pe planetă? Eu așa cred!

 
 

Este m�nunat să fac� un b�ne oamen�lor! Asta înseamnă generoz�tatea: să fac� b�ne, 
să ajuț� alț� oamen� ș� alte fi�nțe.

 
 

Dăru�nd ve� dobând�!

 

(DAN NEDELEA, 4th B Class)

 

BAĞIŞÇILAR

İk� çocuk artık kullanmadıkları oyuncaklarını ve kıyafetler�n� �ht�yaç sah�b� 

çocuklara bağışlıyor. Bu �k� hayırsever bunları �ht�yaç sah�b� olanlara ver�yorlar 

çünkü günümüzde �nsanların sah�p olduğu bu şeylere fak�r çocukların almaya 

�mkânı olmuyor. Dünyada böyle �y� şeyler yapab�lmek �ç�n uğraşan �y� yürekl� 

�nsanlar var. Çocuklar bu bağışçılara çok m�nnet duyuyorlar.
 

‘’Bunu bu dünyada yaşayan herkes�n yapması gerekt�ğ�n� düşünmüyor musunuz? 

İşte ben yapıyorum!’’ ded�ler.
 

Başkaları �ç�n �y� b�r şeyler yapab�lmek çok güzeld�r! İşte cömertl�ğ�n anlamı: �y� 

şeyler yap, �nsanlara ve yaşayan canlılara yardım et!

 

Veren el alan elden üstündür!

 

                                                                      

 



ROMANIA

LOVE YOUR NEIGHBOURS 
 

 
One day, Ana and Iul�an were com�ng back from school. They were happy and they 

were plann�ng a meet�ng w�th the�r fr�ends for the weekend at the theme park.
 

 

The�r happ�ness d�dn’t last long. On the corner of the street, �n front of them, there 
were three ch�ldren about the same age as them. They were just leav�ng the front yard of a 
poor-look�ng house, wear�ng some old and r�pped clothes, and on the�r feet they were wear�ng 
shoes that people had thrown away. On the�r faces they could see sadness and suffer�ng. 

 
 

The two classmates were affected by th�s and dec�ded to help them. Together w�th 
the other classmates and the�r teacher, they gathered a lot of pretty-coloured toys and clothes. 

 

Several days after, Ana and Iul�an knocked at the three ch�ldren’s door, carry�ng a 
wheelbarrow filled w�th toys and a box of clothes. The faces of the ch�ldren l�t up and they 
began to cry w�th happ�ness. 

 

From that moment on, they understood that they are not alone, that there are k�nd and 
generous people among them that knew how to g�ve and to love the�r ne�ghbours.

  

IUBIREA FAȚĂ DE SEMENI 
 

 
Într-o z�, Ana ș� Iul�an se întorceau de la școală. E� erau vesel� ș� puneau la cale o 

întâln�re cu pr�eten�� lor, la sfârș�t de săptămână, în parcul de d�stracț��.
 

 

Vesel�a lor nu a durat mult t�mp. La colțul străz��, în fața lor, au apărut tre� cop�� cam 
de aceeaș� vârstă cu e�. Aceșt�a �eș�seră d�n curtea une� case sărăcăc�oase, îmbrăcaț� în ha�ne 
vech� ș� rupte, �ar în p�c�oare purtau încălțăr� aruncate de alț�� la guno�. Pe ch�pul lor se putea 
c�t� tr�stețea ș� sufer�nța.

 
 

Ce� do� coleg� nu au rămas nepăsător� ș� au hotărât să î� ajute. Împreună cu ce�lalț� 
coleg� d�n clasă ș� învățătoarea lor au adunat multe jucăr�� ș� ha�ne frumos colorate.

 
 

Peste câteva z�le, Ana ș� Iul�an au bătut la poarta celor tre� cop�� sărac�, ducând cu e� 
o roabă pl�nă cu jucăr�� ș� un pachet de ha�ne. Fețele cop��lor s-au însen�nat ș� au început să 
plângă de bucur�e.

 
 

D�n acel moment au înțeles că nu sunt s�ngur�, că ex�stă oamen� bun� ș� generoș� în 
jurul lor, care șt�au să dăru�ască ș� să-ș� �ubească aproapele.

 
 

(ELENA ANAMARIA MOLDOVAN, 4 th

 

B Class)

 



 

KOMŞULARINIZI SEVİN

 B�r gün, Ana ve Iul�an okuldan dönüyorlardı. Çok mutluydular ve arkadaşlarıyla 

hafta sonu g�decekler� eğlence parkının planını yapıyorlardı. Mutlulukları çok 

uzun sürmed�. Cadden�n hemen köşes�nde ,önler�nde hemen hemen onlarla aynı 

yaşta olan üç çocuk gördüler. Esk�,yırtık pırtık kıyafetler �ç�nde ,ayaklarında 

başkalarının çöpe attığı ayakkabılar olan bu üç çocuk esk� b�r ev�n ön bahçes�nden 

çıkmak üzereyd�. Yüzler�nden acı ve mutsuzluk okunuyordu. İk� sınıf arkadaşı bu 

durumdan çok etk�lend� ve onlara yardım etmeye karar verd�ler. Sınıf arkadaşları 

,öğretmenler�yle beraber b�rçok rengarenk oyuncak ve kıyafetler topladılar. B�rkaç 

gün sonra Ana ve Iul�an taşıdıkları b�r el araba dolusu oyuncak ve b�r kutu 

kıyafetle bu üç çocuğun kapısını çaldı. Çocukların yüzler�nden sev�nçler� 

okunuyordu ve mutluluktan ağlamaya başladılar. O andan �t�baren ,çocuklar yalnız 

olmadıklarını , etraflarında komşularını seven ve onlara yardım eden naz�k 

�nsanların olduğunu anladılar.
 

ROMANIA

GENEROZITATEA
 

 
O fet�ță se pl�mba în parc când, d�ntr-odată, a văzut un cățel fără fam�l�e. I-a pus o 

pătur�că pe blăn�ța lu� stufoasă, apo� s-a dus cu el acasă. I-a dat să mănânce, l-a spălat,  apo� l
-a culcat în culcușul frumos pregăt�t de ea.

 
 

După ce s-a trez�t, fet�ța a observat un număr de telefon scr�s pe zgardă. A sunat la 
acel număr ș� a răspuns stăpânul lu�.

 
 

Cățelul a fost foarte bucuros că a ajuns d�n nou acasă.

 

(PETCU ANDREI, 3rd

 

B Class)

 



CÖMERTLİK
Küçük kız parkta yürüyorken ansızın evs�z küçük b�r köpek gördü. Küçük b�r 

battan�ye �le köpeğ�n çalı g�b� olan kürkünü örttü ve sonra onu eve götürdü. Onu 

yed�rd�, yıkadı ve sonra kend� eller�yle yaptığı güzel yatağa uyuması �ç�n koydu. 

Kız sabah uyandığında, köpeğ�n tasmasında b�r telefon numarasının yazılı 

olduğunu fark ett�. Telefon numarasını aradı ve köpeğ�n sah�b�n� buldu. Küçük 

köpek tekrar ev�ne döndüğü �ç�n çok mutlu oldu.

 

GENEROSITY 
 

A l�ttle g�rl was walk�ng �n the park, when, all of a sudden, she saw a  homeless 
l�ttle dog. She covered �ts bushy fur w�th a l�ttle blanket and then took �t home. She fed �t, 
washed �t, and then she put �t to sleep �n the n�ce bed she had made herself.

 

When she woke up , the l�ttle g�rl not�ced there was a phone number wr�tten on the 
dog’s collar. She called that number and the dog’s master answered.

 

The l�ttle dog was very happy to be back home aga�n.

 
 

 

THE LITTLE GIRL AND THE DOG 
 

 

 

It �s ra�n�ng outs�de. A well-dressed l�ttle g�rl �s play�ng through the puddles. She 
sees a soak�ng wet dog. 

 

Be�ng k�nd and merc�ful, she takes off her jacket and, as she covers the dog w�th �t, 
she tells h�m:

 

“Here, l�ttle dog, I’ll put my jacket on you, so that you don’t get wet anymore!”

 

The l�ttle dog shook �tself a l�ttle and barked �n apprec�at�on.

 
 

FETIȚA ȘI CĂȚELUL
 

 Afară plouă. O fet�ță îmbrăcată b�ne se joacă pr�n bălț�. Ea vede un câ�ne ud leorcă. 

Pl�nă de bunătate ș� m�lă, ea îș� dă jos geaca ș�, punând-o pe câ�ne, î� spune: 

-
 

U�te, cuțu, îț� vo� pune geaca mea pe t�ne, ca să nu te ma� uz�!
 

Cățelul se scutură puț�n ș� lătră în semn de mulțum�re.
 

(DUMITRU ALESIA, 3rd

 

B Class)

 

ROMANIA



KÜÇÜK KIZ VE KÖPEK

Dışarıda yağmur yağıyor. Güzel kıyafetler g�y�nm�ş küçük kız b�r su b�r�k�nt�s�n�n 

yanında oyun oynuyor. Sırılsıklam olmuş b�r köpek görüyor. Merhametl� ve �y� 

kalpl� bu küçük kız ceket�n� çıkarıyor , köpeğ� örtüyor ve ona : 

‘’İşte küçük köpekç�k ceket�m� sana verd�m, ve artık ıslanmayacaksın!’’ d�yor. 

Küçük köpek kend�n� s�lkel�yor ve havlayarak teşekkür ed�yor.
 

ROMANIA

GENEROSITY 
 

On a summer day, two g�rls named Ana and Mar�a are ra�s�ng funds for the s�ck 
ch�ldren.
There comes a l�ttle boy to buy lemonade. Mar�a starts tell�ng h�m about the ch�ldren 
they are help�ng. 

 

“Hello, Ana! 

 

“Hello!”

 

“Where do I know you?”

 

“I came to donate before.”

 

“Oh yes, I remember!”

 

“And now, who are you ra�s�ng money for?”

 

“For the s�ck ch�ldren”

 

“Very n�ce! Here, let me g�ve some money, too!”

 

“Thank you!”

 
 

GENEROZITATEA
 

 
Într-o z� de vară, două fete, pe nume Ana ș� Mar�a, strâng fondur� pentru cop��� 
bolnav�. 
 

V�ne un bă�ețel să cumpere l�monadă. Mar�a î� povestește despre cop��� pe care î� 
ajută.

 

-

 

Bună, Ana!

 

-

 

Bună!

 

-

 

De unde ne cunoaștem?

 

-

 

Am ma� ven�t ș� îna�nte să donez.

 

-

 

Aaa, îm� am�ntesc.

 

-

 

Acum pentru c�ne strângeț� ban�?

 

-

 

Pentru cop��� bolnav�.

 

-

 

Foarte frumos. Sta� să dau ș� eu câț�va ban�.

 

-

 

Mulțum�m!

 

(ANDRA CĂLIN, 3rd

 

C Class)

 



                                                                       

  

CÖMERTLİK

 B�r yaz günü Ana ve Mar�a adındak� �k� kız hasta çocuklar �ç�n para topluyor. 

Küçük b�r erkek çocuk l�monata almak �ç�n yanlarına gel�yor. Mar�a ona yardım 

etmek �sted�kler� çocuklardan bahsetmeye başlıyor.
 ‘’Merhaba Ana!’’

 ‘’Merhaba!’’
 ‘’Sen� nereden tanıyorum?’’

 
‘’Daha önce de bağışta bulunmak �ç�n gelm�şt�m.’’

 
‘’Aaa evet hatırladım.’’

 
‘’Ve ş�md� k�m �ç�n para topluyorsunuz?’’  
‘’Hasta çocuklar �ç�n.’’  
‘’Çok güzel. Ben de b�raz para verey�m.’’  
‘’Teşekkürler.’’                                                                             
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STRÂNGEREA DE FONDURI 
  

Eva strânge ban� pentru cop��� nevo�aș� ș� bolnav�. Ea ș�-a desch�s un stand de 
l�monadă.

 
 

Într-o z� v�ne Andre�, colegul e� de bancă. El î� spune:

 

-

 

Salut, Eva! Pentru ce strâng� ban�?

 

-

 

Salut, Andre�! Strâng ban� pentru cop��� bolnav�. Vre� o l�monadă?

 

-

 

S�gur, de ce nu? 

 

-

 

Poft�m!

 

-

 

Mulțumesc, u�te ban��!

 

-

 

Mulțumesc! 

 

-

 

Pa!

 

-

 

Pa!

 

Andre� le povestește ș� celorlalț� coleg� de clasă despre fapta Eve�. 

 

Merg cu toț�� să doneze pentru ace� cop��.

 

(ALEXANDRA GABRIELA FLOREA, 3 rd

 

C Class)

 



PARA TOPLAMA 

Eva �ht�yacı olan hasta çocuklar �ç�n para topluyor. B�r l�monata standı açıyor. B�r 

gün sıra arkadaşı Andre� gel�yor: 

‘’Merhaba Eva! Ne �ç�n para topluyorsun?’’
 

‘’Andre�, hasta çocuklar �ç�n para topluyorum. B�raz l�monata �ster m�s�n?’’
 

‘’Tab�� k�. Neden olmasın.’’
 

‘’Al bakalım!’’
 

‘’Teşekkürler. İşte parası.’’

 

‘’Teşekkürler!’’

 

‘’Hoşça kal!’’

 

‘’Hoşça kal!’’

 

Andre� d�ğer sınıf arkadaşlarına da Eva’nın bu �y� n�yet�nden bahsed�yor. Ve heps�

 

çocuklara bağışta bulunmak �ç�n oraya g�d�yor.

 

THE FUND RAISING 
 

Eva �s ra�s�ng money for the s�ck ch�ldren �n need. She opened a lemonade stall. 
 

One day, there comes Andre�, her desk mate. He tells her:

 

“Hello, Eva! What are you ra�s�ng money for?”

 

“H�, Andre�! I’m ra�s�ng money for the s�ck ch�ldren. Do you want some lemonade?”

 

“Of course, why not?

 

“Here you are!”

 

“Thank you, here �s the money!”

 

“Thanks!”

 

“ Byebye!”

 

“Bye!”

 
  

Andre� tells the other classmates about Eva’s good deed. They all go to donate for 
those ch�ldren. 

 

ROMANIA
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KINDNESS DEFINES ME

 
 

One day, a l�ttle g�rl named Mar�a went to the hosp�tal w�th her mother. There she 
saw a poor ch�ld, w�th a broken leg and dec�ded to ra�se money for the s�ck ch�ldren.

 

She went back home w�th her mother and thought about mak�ng a lemonade stall. 
Her mother also wanted to help. They made a stall together and put �t outs�de the�r block of 
flats.

 

Near the stall passed Mar�a’s fr�end, Sor�n and a few ne�ghbours who donated out of 
the l�ttle they had. 

 
“Thank you for your donat�on, Sor�n!Thank you, everyone!”

 “You are welcome!”
 Mar�a went w�th her mother to donate the money to the hosp�tal. 

 “You know a tree by �ts fru�ts, and a man by h�s deeds!”
 

 

BUNĂTATEA MĂ CARACTERIZEAZĂ 
 

 

Într-o z�, o fet�ță pe nume Mar�a, s-a dus cu mama e� la sp�tal.
 

 

Acolo a văzut un cop�l sărac, cu p�c�orul rupt ș� s-a gând�t să strângă fondur� pentru 
cop��� sărac�.

 
 

S-a întors cu mama acasă ș� s-a gând�t să facă un stand de l�monadă. Mama a dor�t ș� 
-ea să ajute. Au real�zat împreună un stand ș� l au amplasat în fața bloculu�.

 
 

Pe lângă stand au trecut pr�etenul Mar�e�, Sor�n ș� câț�va vec�n� care au donat d�n 
puț�nul lor.

 

-

 

Îț� mulțumesc pentru donaț�e, Sor�n! Vă mulțumesc tuturor!

 

-

 

Cu mare drag!

 

Mar�a plecă împreună cu mama e� să doneze ban�� la sp�tal.

 
 

Pomul se cunoște după roade ș� omul după fapte!

 
 

            

(BIANCA IOANA NENIȘCĂ, 3rd C Class)

 



 İYİLİK BENİ TANIMLAR
 

B�r gün Mar�a adındak� küçük b�r kız annes�yle b�rl�kte hastaneye g�tt�. Orada 

bacağı kırık fak�r b�r çocuk gördü ve hasta çocuklar �ç�n para toplamaya karar 

verd�. Annes�yle eve döndü ve b�r l�monata standı kurmayı düşündü. Annes� de 

ona yardım etmek �sted�. Beraber b�r stant kurdular ve standı apartmanlarının 

önüne yerleşt�rd�ler. El�nde az b�r şey� de olsa bağışlayan Mar�a’nın arkadaşı Sor�n 

ve b�rkaç komşusu da oradan geç�yordu. 
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‘’Sor�n bağışın �ç�n teşekkürler! Hep�n�ze çok teşekkürler!’’ 

‘’R�ca eder�z!’’ 

Mar�a an nes�yle b�rl�kte toplanan parayı hastaneye bağışlamaya g�tt�.
 

‘’ B�r ağacı meyves�nden, b�r
 

�nsanı �se yaptığı �y�l�klerden tanırız!’’
 

                                                       
 

 SĂ FII GENEROS! 
 
O feme�e v�nde l�monadă la un magaz�n. Oana ș� Andre� se duc la acel stand de 
l�monadă. E� vo�au să doneze pentru cop��� nevo�aș�.

 

-

 

Bună z�ua!

 

-

 

Bună z�ua!

 

-

 

Am vrea să donăm ș� no�.

 

-

 

Aceșt� ban� vor fi donaț� cop��lor nevo�aș�.

 

-

 

Șt�m! Scr�e pe acea plăcuță.

 

-

 

Mulțumesc!

 

-

 

Cu plăcere! La revedere!

 

-

 

La revedere!

 

-

 

Să ma� ven�ț� pe a�c� să donaț�! Ev�dent, dacă dor�ț�.

 

-

 

S�gur! Vom ma� ven� ș� mâ�ne.

 

-

 

La revedere! Ce cop�� de treabă! Nu credeam c-o să ma� întâlnesc 

 

cop�� atât de generoș�!

 

(BOGDAN  MARCOCI, 3rd

 

C Class)

 



CÖMERT OL
 

B�r kadın markette l�monata satıyordu. Oana ve Andre� de bu standın yanına 

g�tt�ler. Onlar da �ht�yacı olan çocuklar �ç�n para bağışında bulunmak �sted�ler.  

‘’İy� günler!’’ 

‘’İy� günler!’’ 

‘’B�z de bağışta bulunmak �st�yoruz!’’
 

‘’Bu paralar �ht�yaç sah�b� çocuklara bağışlanacak.’’
 

‘’B�l�yoruz. Şu küçük levhada yazıyor.’’
 

‘’Teşekkürler!’’
 

‘’R�ca eder�z. Hoş çakalın!’’
 

‘’Hoşça kalın!’’
 

‘’Bağışta bulunmak �ç�n tekrar gel�n. Tab� k� �stersen�z!’’
 

‘’Tab�� k�! Yarın tekrar geleceğ�z.’’

 

‘’Hoşça kalın! Ne �y� kalpl� çocuklar bunlar! Böyle cömert çocuklarla 

karşılaşacağımı h�ç düşünmem�şt�m.’’

 

BE GENEROUS! 
 

 

A woman was sell�ng lemonade at a shop. Oana and Andre� went to that 
lemonadestall. Theywantedto donate money for thech�ldren �n need. 

 
 

„Good afternoon!”

 

„Good afternoon!”

 

„We would l�ke to donate as well!”

 

„Th�s money w�ll be donated to the needy ch�ldren.”

 

”We know. It �s wr�tten on that small plate.”

 

”Thank you!”

 

„You are welcome! Goodbye”

 

„Goodbye!”

 

„Come here aga�n to donate! If you want to, of course!!”

 

„Of course! We’ll come aga�n tomorrow”.

 

„Goodbye! What good-hearted ch�ldren! 

 

“I d�dn’t th�nk I’d meet such generous ch�ldren”.

 

ROMANIA



A GENEROUS DEED
 

 After a few days of snow�ng, the v�llage lane and all the surround�ngs were covered 
by snow.  

A young fam�ly hurr�ed to clear away the snow from the�r yard and the street, 
espec�ally as the�r son wanted to go sledd�ng. 

After he put on th�ck clothes, the l�ttle boy took h�s sledge and went out on the lane. 
There weren’t many people. There was a lot of snow and �t was st�ll snow�ng. 

 

The ch�ld looked to wards h�s ne�ghbour’s yard, an old lady who was alone and very 
s�ck. He saw the snow shovel h�s ather left near the�r gate and he started to clear away the 
snow and make a path to wards the old lady’s door. After a wh�le he managed to get to the 
door. 

 

The old lady was wa�t�ng for h�mon the door step, calm and happy that the l�ttle boy 
had thought of her. The ch�ld asked her how she was do�ng and �f she needed someth�ng.  The 
old lady sa�d she wanted to l�ght the fire �ns�de the stove, and also some bread to eat. 

 

The l�ttle boy went to ask h�s parents for some fire wood and bread. They were 
surpr�sed by the�r ch�ld’s generous deed. 

 

„Do well and have well!”

 
 
 
 
 
 

 
 O FAPTĂ GENEROASĂ

 
 

După câteva z�le de n�nsoare, ul�ța satulu� ș� toate împrejur�m�le satulu� erau 
acoper�te de nea.

 
 

O fam�l�e tânără s-a grăb�t să îș� curețe zăpada d�n curte ș� de la stradă, ma� ales că 
fiul lor îș� dorea să �asă la săn�uș.

 
 

După ce s-a îmbrăcat gros, bă�ețelul ș�-a luat san�a ș� a �eș�t pe ul�ță. Nu era multă 
lume. Era mult omăt ș� încă n�ngea. 

 

Cop�lul ș�-a aruncat pr�v�rea în curtea vec�ne�, o bătrân�că s�ngură ș� foarte bolnavă. 
A văzut lopata de zăpadă lăsată de tatăl său lângă poarta lor ș� a început să înlăture zăpada ș� 
să facă o cărare spre ușa bătrâne�. După ceva t�mp a reuș�t să ajungă la ușă.

 

Bătrâna îl aștepta în prag, l�n�șt�tă ș� bucuroasă că bă�ețelul s-a gând�t la ea. Cop�lul a 
întrebat-o ce face, cum se s�mte ș� de ce are nevo�e. Bătrâna a spus că ar avea nevo�e ca să facă 
foc în sobă ș� o pâ�ne ca să mănânce.

 

Cop�lul s-a dus ș� le-a cerut păr�nț�lor lu� lemne ș� o pâ�ne. Aceșt�a au fost surpr�nș� 
de fapta generoasă a fiulu� lor.

 

B�ne fac�, b�ne găseșt�!

 

(FILIP TOMESCU, 4 th

 

A Class)
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İYİ NİYET

B�rkaç günlük kar yağışından sonra tüm köy ve çevres� karlarla kaplandı. Genç b�r 

a�le özell�kle çocukları karda kızakla kaymak �sted�ğ� �ç�n hızlıca evler�n�n 

avlusundak� ve sokaktak� karları tem�zlemek �ç�n uğraşıyordu. Küçük çocuk kalın 

kıyafetler�n� g�y�nd�kten sonra kızağını aldı ve dışarı çıktı. Dışarıda çok fazla �nsan 

yoktu. Çok fazla kar  vardı ve hala yağmaya devam ed�yordu. Küçük çocuk tek 

başına yaşayan ve çok hasta olan komşuları yaşlı bayanın bahçes�ndek� avluya 

baktı. Babasının bahçe kapısının yanına bıraktığı kar küreğ�n� gördü, karları 

tem�zlemeye başladı ve yaşlı kadının avlusundan kapısına kadar yolu açtı. B�r süre 

sonra kapıya ulaşmayı başardı. Yaşlı kadın çocuğun onu düşündüğünü görünce 

sak�n ve mutlu b�r şek�lde onu kapıda karşıladı. Çocuk yaşlı kadına ne yaptığını ve 

b�r şeye �ht�yacı olup olmadığını sordu. Yaşlı kadın �çerdek � sobayı yakmak 

�sted�ğ�n� ve yemek �ç�n de b�raz ekmek �sted�ğ�n� söyled�. Küçük çocuk a�les�nden 

yakacak odun ve b�raz ekmek �stemek �ç�n ev�ne g�tt�. A�les� de çocuklarının bu 

cömert davranışından dolayı çok şaşırdı.
 

‘’İy�l�k yap, �y�l�k bul!’’
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AJUTORUL 
 

 
 

Într-o z� de �arnă când v�scolul se opr�, am �eș�t cu san�a. Mama m�-a spus să mă 
îmbrac b�ne.

 
 

Am observat-o pe vec�na noastră �eș�nd d�n casă, cu o lopată în mână, pentru a 
 

- Bună z�ua! am salutat-o.
- Bună z�ua! m�-a răspuns.

deszăpez� aleea. M-am gând�t că e bătrână ș� că ar trebu� să o ajut.

  
  

I-am cerut lopata, �ar eu m-am apucat să î� curăț aleea.

 

-

 

Mulțumesc! m�-a z�s vec�na.

 

Mama m�-a z�s că am facut o faptă bună. 

 

După aceea m-am dus la săn�uș. A fost o z� m�nunată.

 
 

(ANDREEA THEODORA MARTIN, 4 th

 

A Class)

 



THE HELP 
 

On a w�nter day when the snow storm ended, I went out sledd�ng. My mother told 
me to dress well. 

 

I not�ced our ne�ghbour com�ng out of the house, w�th a shovel �n her hand, try�ng to 
clear away the snow from her path. I thought she was old  and I had to help her. 

 

„Goodafternoon!” I greeted her.

 

„Hello!” she answered.

 

I asked for her shovel and I started to clear away the snow from her alley. 

 

„Thank you!” sa�d my ne�ghbour.

 

My mother told me I d�d a good deed.

 

After that I went sledd�ng. It was a wonderfulday.

  
    

CĂȚELUȘUL CAFENIU
 

 
 

Son�a se întorcea de la cursul de ch�tară. Pe drum a pr�ns-o ploa�a. Fugea spre casă 
cu peler�na acoper�tă d�n cap până la genunch�.

 
 

Deodată se opr�, ascultând schelălă�tul unu� an�mal. Când se u�tă ma� b�ne, văzu un 
cățeluș cafen�u, ud d�n cauza plo��.

 
 

Son�a îș� scoase peler�na de ploa�e ș� îl acoper� pe cățelușul amărât.

 
 

Când se opr� ploa�a, Son�a merse ma� departe, împăcată sufletește că a doved�t un act 
de generoz�tate.

 

(IRINA PAPACOSTEA, 3 rd

 

B Class)
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YARDIM 
 

Kar fırtınasının sona erd�ğ� b�r kış günü kızakla kaymak �ç�n dışarı çıktım. Annem 

�y� g�y�nmem gerekt�ğ�n� söyled�. Komşumuzu el�nde kürekle, yolundak� karları 

tem�zlemeye çalışırken gördüm. Çok yaşlı olduğu �ç�n ona yardım etmem 

gerekt�ğ�n� düşündüm. 
 

‘’
 

İy� günler!’’ d�yerek ona selam verd�m.
 

‘’Merhaba!’’ d�yerek bana karşılık verd�.
 

Küreğ� �sted�m ve yolundak� karları tem�zled�m. Komşumuz bana:
 

‘’Teşekkür eder�m!’’ ded�.
 

Annem güzel b�r davranışta bulunduğumu söyled�. Ondan sonra kaymaya g�tt�m. 

Har�ka b�r gündü.

 



THE BROWN PUPPY
 

Son�a was return�ng from the gu�tar course. On the way she was caught �n the ra�n. 
She was runn�ng home covered from head to knees w�th a ra�ncoat.  

Suddenly she stopped, l�sten�ng to an an�mal’s yelp�ng. When she took a good look, 
she saw a brown puppy wh�ch was wet because of the ra�n.

 

Son�a took off her ra�ncoat and covered the poor puppy w�th �t.

 

When �t stopped ra�n�ng, Son�a went home pleased that she proved she was able to 
make an act of generos�ty.

 

 KAHVERENGİ YAVRU KÖPEK
 

Son�a g�tar kursundan dönüyordu. Yolda yağmura yakalandı. Başından d�z�ne 

kadar uzanan yağmurluğuyla eve doğru hızlıca koştu. Tam o sırada acıyla 

havlayan b�r köpek ses� duydu ve durdu. D�kkatl�ce etrafına bakındığında 

yağmurdan ıslanmış kahvereng� yavru köpeğ� gördü. Son�a yağmurluğunu çıkardı 

ve köpeğ�n üzer�n� örttü. Yağmur durduğunda, Son�a
 

ev�ne cömertl�kte 

bulunmanın verd�ğ� gururla mutlu b�r şek�lde döndü.
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 BINE FACI, BINE GĂSEȘTI! 
 

 

Vara cea călduroasă a început să se arate. Vântul se tranforma ușor, ușor într-o 
ad�ere.

 
 

Pe strada mare se afla o col�bă. Acolo locu�esc do� pr�ch�nde�, Petre ș� Mar�a. Ce� 
do� cop�� erau foarte suflet�șt�. Î� ajutau pe ce� ma� puț�n norocoș�, ajutau an�măluțele ș� pe 
or�c�ne ma� avea nevo�e de ajutor.

 
 

Mar�a observă tre� cop�� cu ch�p de înger, dar deloc norocoș�. Aveau ha�nele rupte, 
unele găur� erau pet�c�te, dar e� zâmbeau, zâmbeau fer�c�ț�.

 
 

Mar�a îl chemă ș� pe Petr�că să vadă, �ar apo� îș� luară toate jucăr��le ș�, într-o cl�pă, 
cu ajutorul une� roabe, au dus jucăr��le cop��lor.

 

-

 

Sunt pentru no� aceste jucăr��?

 

-

 

Da, spuse Petre fer�c�t.

 

-

 

Mulțum�m! Sunteț� foarte generoș�. Nu vom u�ta n�c�odată favorul acesta. 

 
 

Ș� s-au doved�t adevărate spusele cop��lor.

 
 

După câț�va an�, Mar�a ș� Petre au avut nevo�e de ajutor, �ar ce� tre� cop�� �-au ajutat 
cu mare bucur�e.

 

(ALINA IOANA BUGU, 4 th

 

B Class)

 



İYİLİK YAP İYİLİK BUL 

   

Yaz sıcakları yüzünü göstermeye başlıyordu. Rüzgâr hafif b�r melteme 

dönüşüyordu. Ana cadden�n üzer�nde b�r kulübe vardı. Küçük çocuklar Patre ve 

Mar�a orada yaşıyordu. Bu �k� çocuk çok yüce gönüllüydü. Kend�ler�nden daha az 

şanslı olanlara, küçük hayvanlara ve �ht�yacı olan herhang� b�r�ne yardım ederlerd�. 

Mar�a, melek yüzlü fakat b�r o kadar da şanssız görünen üç çocuk gördü. 

Üstler�nde esk� püskü, yamalı kıyafetler vardı ama y�ne de gülüyorlardı, mutlu 

şek�lde gülmeye devam ed�yorlardı. Mar�a Petre’y� de çağırdı. Çabucak b�r el 

arabası yardımıyla bütün oyuncaklarını topladılar ve onları bu fak�r çocuklara 

götürdüler.  

‘’ Bütün bu oyuncaklar b�z�m �ç�n m�?’’  

‘’ Evet.’’ ded� Petre mutlu b�r şek�lde.  

‘’Teşekkürler! Çok cömerts�n�z. Bu �y�l�ğ�n�z� h�ç unutmayacağız.’’  

Ve çocukların bu ded�ğ� de doğru çıktı.  B�rkaç yıl sonra, Mar�a ve Petre yardıma 

muhtaç olmuş ve bu üç çocuk onlara yardım ederek �y�l�kler�n�n karşılığını 

verd�ler. 

DO WELL AND HAVE WELL!

 
 

The hot summer was beg�nn�g to show �ts face. W�nd was eas�ly becom�ng a l�ght 
breeze. 

 

On the ma�n street there was a lodge. There l�ved two t�ny tots, Petre and Mar�a. 
The two l�ttle ch�ldren were very b�g hearted. They helped the less lucky ones, they helped 
l�ttle an�mals and anyone who needed help. 

 
Mar�a not�ced three ch�ldren who had angel faces but were not lucky at all. They 

had ragged clothes, some of them were patched, but they sm�led, and kept sm�l�ng happ�ly.
 Mar�a called Petr�ca to see them too, then they took all the�r toys, and, �n a second, 

w�th the help of a wheelbarrow, they brought them to the poor ch�ldren. 
 „Are all these toys for us?”

 
„Yes!”, sa�d Petre happ�ly

 
„Thank you! You are very generous. We w�ll never forget th�s favour.” 
And what the ch�ldren sa�d proved to be true.  

After a few years, Mar�a and Peter needed help, and the three ch�ldren happ�ly 
returned the�r favour.  
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Jednog dana b�lo je l�jepo vr�jeme � Luka je odluč�o ot�ć� s
pr�jatelj�ma na nogomet.

Našao se s pr�jatelj�ma na nogometnom �gral�štu. Nakon
nogometa Luka je predlož�o pr�jatelj�ma da odu sv� zajedno

na sok u obl�žnj� kafić. Na putu prema kafiću Luka je ugledao
jednog čovjeka koj� je pros�o na ul�c�. B�lo mu je malo žao, al�

n�je obraćao prev�še pažnje na to. Kada su došl� u kafić, Luka se
sjet�o onog čovjeka � odluč�o mu pomoć�. Rekao je pr�jatelj�ma

da mora �ć� kuć� � da će se v�djet� nek� drug� put. Ot�šao je do
onog čovjeka koj� je b�o s�romašan � dao mu je novce s koj�ma

je namjeravao kup�t� sok. Čovjek je b�o jako sretan � zahval�o je
Luk� na pomoć�.

Od toga dana Luka � s�romašan čovjek postal� su dobr� pr�jatelj�,
a Luka b� mu svak� dan nešto don�o kako b� se čovjek osjećao

sretno � voljeno.
Lana C�grovsk�, 7.c
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LUKA I PROSJAK
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Zazvon�lo je zvono za kraj sata. Djevojč�ca Ana � njez�na pr�jatelj�ca Iva dodavale su se 
malom plavom lopt�com uuč�on�c�. Bacajuć� lopt�cu djevojč�ca Ana slučajno je pogod�la 
prozor. B�la je jako uplašena � n�je znala što joj je č�n�t�. Zvono je opet zazvon�lo, al� ovaj
put za početak sata. Uč�telj Ivan ušao je uuč�on�cu � pr�m�jet�o rupu na prozoru. B�o je srd�t. 
Up�tao je učen�ke tko je to, al� n�tko se n�je odazvao. Djevojč�ca Ana razm�šljala je što joj 
se može dogod�t� ako pr�zna pogrešku. Dok je Ana razm�šljala o svojoj pogrešc�, uč�telj je 
b�o sve ljuć�. Ana je skup�la hrabrost � pr�znala svoju pogrešku. M�sl�la je da trebapr�znat� 
jer će tako b�t� pravedno. Uč�telj ju je ukor�o � uzeo joj lopt�cu. Nakon sata uč�telj Ivan � 
djevojč�ca Ana porazgovaral� su o tome � Ana je obećala da to v�še n�kada neće uč�n�t�.
Nakon ovog događaja Ana je shvat�la da �ako uč�n�mo loše djelo, ako ga pr�znamo neće 
nam se dogod�t� n�šta loše jersmo b�l� �skren�.

Lorena Krupn�ck� 7.c

ŠKOLSKA NEZGODA
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OKUL KAZASI
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Jednoga dana djevojč�ca je šetala ul�com prema škol�.Dok je hodala, �spred nje našla se lokva vode 
koju djevojč�ca n�je v�djela. Slučajno je stala u nju � c�jela se smoč�la. U lokv� je b�lo � blata koje joj je 
poprskalo odjeću. Pored nje prolaz�le su dv�je djevojč�ce. Umjesto da su joj pomogle, djevojč�ce su
joj se počele sm�jat� � �zrug�vat�. Kada je to v�djela, djevojč�c� je b�lo jako neugodno � suze su joj krenule 
na oč�. Dok su joj se rugale, jedna od djevojaka shvat�la je da to n�je u redu � odluč�la joj pomoć�. 
Kada je to v�djela � druga djevojka, � ona joj je pr�skoč�la u pomoć. Ispr�čale su joj se zbog nj�hovog
bezobraznog ponašanja. Djevojč�ca �m je odluč�la oprost�t�. Nakon tog događaja nj�h tr� počele su se 
često druž�t� � postale su najbolje pr�jatelj�ce. Ako uč�n�mo nešto pogrešno, uv�jek trebamo pr�znat� 
pogrešku � b�t� �skren�. Naravno trebamo se �spr�čat�, al�, s druge strane, trebamo b�t� � čovjek te 
znat� oprost�t�.

Mar�ja F�lkov�ć, 7.c

PRIJATELJICE
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Jednoga dana dječak � djevojč�ca koj� su b�l� najbolj� pr�jatelj� �šl� su �z škole. U obl�žnjem parku ugledal� 
su zabavn� park � vrtuljke koj� su st�gl� u grad. Dan�ma su sm�šljal� kada � kako će ot�ć� u zabavn� park. 
Jednog jutra rod�telj� dječaka � djevojč�ce dal� su �m novac za zabavn� park što �h je jako razvesel�lo. 
B�l� su jako uzbuđen�, stoga su sprem�l� novac u torbu � sjur�l� se n�z ul�cu. Kad su došl� na ulaz, v�djel� su 
sav raskoš � ljepotu zabavnog parka. Dječak � djevojč�ca bac�l� su svoje torbe sa strane � ot�šl� se zabavljat�. 
U jednom trenutku pr�krala �m se djevojč�ca s mašn�cama u kos� � uzela novac �z torbe. Tada se dječak sjet�o
da su zaborav�l� pon�jet� torbe, no kada su se vrat�l� ugledal� su djevojč�cu kako krade nj�hov novac. B�l� su 
uzrujan�, uzel� su svoj novac � v�kal� su na nju. Djevojč�ca je rekla kako b� � ona htjela u zabavn� park, al� 
nema novaca jer je s�romašna. Dječak je rekao da će rado s njom pod�jel�t� svoj novac, al� ju je
upozor�o da n�je trebala krast� jer se mora poštovat� tuđa �mov�na. Djevojč�ca s mašn�cama se �spr�čala pa
su sv� ot�šl� u zabavn� park. Trebamo poštovat� tuđu �mov�nu � pr�znat� svoju pogrešku, odnosno b�t� �skren
 jer jed�no na taj nač�n možeš steć� pr�jatelje � poštovanje.

Veron�ka Tom�ć, 7. c

MALENA KRADLJIVICA
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One day, a boy and a g�rl, who were best fr�ends, were com�ng home from school. In a nearby park 
they saw an amusement park and some carousels that came to town.  

They were th�nk�ng about how they are go�ng to go to the amusement park for days. One morn�ng, 
the�r parents gave them the money wh�ch made them very happy. They were very exc�ted and so they 
put the money �n the�r bags and ran down the street. When they got to the entrance they saw all the 
beauty and splendor of the amusement park. The boy and the g�rl put away the�r bags and went to have 
fun. A g�rl w�th bows �n her ha�r crept up and took the money out of the�r bags. The boy remembered 
that they forgot about the�r bags and when they went back to get them, they saw the g�rl w�th the bows 
steal�ng money from the�r bags. They were very upset and yelled at the g�rl w�th bows �n her ha�r and 
she sa�d that she also wanted to go to the amusement park but she doesn't have any money because she 
�s poor. They boy sa�d that he would gladly share h�s money w�th her but he also warned her that she 
shouldn’t steal and that she should respect other people's property. The g�rl w�th the bows �n her ha�r 
apolog�zed and all of them went to the amusement park together. 

We should respect someone else's property and adm�t our m�stakes, be honest because that �s the only 
way to ga�n respect and fr�ends.  
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POŠTENJE I ISKRENOST

Marko � Stevo b�l� su dobr� pr�jatelj�. Buduć� da je Marko b�o �mućn�j�, Stevu je gr�zla zav�st � ljubomora. 
Jednoga dana to pr�jateljstvo se prek�nulo. P�tate se zbog čega? Sl�jed� pr�ča. Jednoga jutra, dok je c�jel� 
grad spavao, dogod�lo se nešto sasv�m neob�čno, neuob�čajeno. Stevo se preruš�o u lopova �
krenuo prema Markovoj kuć�. Kada je st�gao, ulet�o je u kuću kao tornado � počeo bacat� sve pred sobom.
 Napokon je našao novac � krenuo prema �zlazu. Za to vr�jeme Marko je sve slušao � b�o spreman na sve, 
kad odjednom začuje: Bam! Puf! Tras! Marko je svladao Stevu. Marko je sav b�jesan, a pomalo
� drhteć� sk�nuo onu lopovsku čarapu � ugledao… Ugledao je svog, sada b�všeg, pr�jatelja Stevu. Kada je 
shvat�o što je uč�n�o Stevo je počeo plakat�. Marko s� je u glav� postavljao p�tanja: „Kako je on to mogao 
uč�n�t�? Je l� to stvarno b�o on?“ Jednostavno n�je mogao vjerovat� svoj�m oč�ma. Pola sata kasn�je na vrata 
mu je proval�la � pol�c�ja. Odmah je uh�t�la Stevu � odvela ga u postaju. Marko �m je sve objasn�o, al� 
pol�c�ja mu n�je vjerovala pa su moral� na sud. Tr� sudca samo su pozorno slušala � up�s�vala potrebne 
podatke. Na samom kraju, kada je svatko rekao što je �mao za reć� za Stevu je donesena uvjetna kazna 
od dv�je god�ne za pokušaj krađe � provale. Stevo se kasn�je pokajao, a nj�h dvoj�ca su ponovno b�l� pr�jatelj�. 
Shvat�l� su da je u ž�votu pr�jateljstvo važn�je od sv�h mater�jaln�h stvar� � da će od sada b�t� �skren� jedan 
prema drugome. Nadam se da ste shvat�l� sm�sao ovog sastavka � da su poštenje � �skrenost opet pob�jed�l�.

T�hana Bosec 7.c
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Honesty and S�ncer�ty
 

Mark
 

and Steve
 

were best fr�ends. S�nce Mark
 
was a l�ttle b�t r�cher than Steve, Steve

 
was env�ous and 

jealous. One day, the�r fr�endsh�p was broken. You are probably wonder�ng why? The story follows. 
 

One morn�ng wh�le the whole town was asleep, someth�ng very unusual happened. Steve dressed up as 
a th�ef and started walk�ng towards Mark’s house. When he arr�ved there he got �nto the house l�ke a 
hurr�cane and started throw�ng everyth�ng around. He finally found the money and started walk�ng 
towards the ex�t. At the same t�me Mark was l�sten�ng and he was ready for anyth�ng. Then all of a 
sudden there was: Bam! Bang! Poof! Crash! Mark overpowered Steve. Mark was fur�ous and 
sh�ver�ng a l�ttle when he took off the th�ef’s mask and saw… he saw h�s, now ex, fr�end Steve. When 
he real�zed what he d�d, Steve started cry�ng. Mark was ask�ng h�mself all k�nds of quest�ons: How 
could he do that? Was �t really h�m? He just couldn’t bel�eve h�s own eyes. Half an hour later the 
pol�ce came storm�ng �n. they �mmed�ately arrested Steve and took h�m to the pol�ce stat�on. Mark 
expla�ned everyth�ng to them but they d�dn't bel�eve h�m so they had to go to court. Three judges were 
l�sten�ng to what the w�tnesses had to say and wrote necessary �nformat�on. At the very end of tr�al, 
when everybody sa�d what they wanted to say, Steve got two years’ probat�on for break�ng and 
enter�ng and try�ng to steal somebody else’s property. Steve repented later and the two of them became 
fr�ends aga�n. They real�zed that �n l�fe, fr�endsh�p �s more �mportant than mater�al�st�c th�ngs

 
and that 

from now on they w�ll be honest to each other. I hope that you real�zed that the po�nt of th�s essay �s 
that honesty and s�ncer�ty won aga�n. 

 

 

 



fırtına g�b� g�rd� ve her şey� etrafa savurmaya  başladı. Sonunda paraları buldu 

ve çıkışa doğru g�tmeye başladı. Mark da bu sırada d�nl�yordu ve her şey �ç�n 

hazırdı. Sonra an�den : Pat!Küt! Çat! Mark, Steve’� etk�s�z hale get�rd�. 

Mark,hırsızın maskes�n� çıkarırken hem öfkel�yd� hem de b�raz t�tr�yordu veee 

onu ,ş�md�k� esk� arkadaşı Steve’� gördü. Ne yaptığının farkına varınca Steve 

ağlamaya başladı. Mark kend� kend�ne b�r sürü soru sordu : Bunu nasıl 

yapab�ld�? Gerçekten bu  o muydu? Hala gözler�ne �nanamıyordu. Pol�s yarım 

saat sonra fırtına g�b� �çer� g�rd�. Hemen Steve’� tutukladılar ve onu karakola 

götürdüler. Mark onlara her şey� anlattı fakat ona �nanmadılar ve bu nedenle de 

mahkemeye g�tmek zorunda kaldılar. Üç hak�m görgü tanıklarını d�nled�ler ve 

gerekl� b�lg�ler� not aldılar. Duruşmanın sonuna doğru, herkes söylemek 

�sted�ğ�n� söylem�ş, Steve de zorla ve �z�ns�z b�r yere g�rmek ve başkasının  

k�ş�sel eşyalarını çalmaya teşebbüste bulunmaktan dolayı �k� yıl  gözaltında 

bulunmak suret�yle tahl�ye ed�ld�. Steve sonra çok p�şman oldu ve �k�s� yen�den 

arkadaş oldu. Ve anladılar k� arkadaşlık madd� şeylerden daha öneml�d�r ve 

bundan sonra b�rb�rler�ne karşı hep dürüst olacaklar. Bu yazıdan da umuyorum 

k� dürüstlük ve sam�m�yet�n her zaman kazanacağını anlamış oldunuz.   
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Helpfulness / Yardımseverl�kHelpfulness / Yardımseverl�kHelpfulness / Yardımseverl�k
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HAY QUE AYUDAR A LAS PERSONAS (5º B) 

Un día fu�mos m� hermana y yo a dar una vuelta y al cruzar la calle nos encontramos a una 

señora que se había caído y a un señor c�ego que �ba a cruzar cuando el semáforo estaba rojo. 

Fu�mos corr�endo a ayudarlos. M� hermana ayudó al señor c�ego y yo levanté a la señora que se 

había caído. Los dos nos d�eron las grac�as por nuestra amab�l�dad. 

WE MUST HELP PEOPLE

One day my s�ster and I went for a walk and when we were cross�ng the street we found a lady 

who had fell down. There was also a bl�nd man about to cross the street when the traffic l�ghts 

�n red. We ran to help them. My s�ster helped the bl�nd man and I helped the woman. They both 

told us thank you for be�ng so helpful. 

İNSANLARA YARDIM ETMEK ZORUNDAYIZ  

B�r gün kız kardeş�m ve ben yürüyüşe çıktık ve karşıdan karşıya geçerken 

yere düşmüş b�r bayan fark ett�k. Aynı zamanda trafik ışıkları kırmızı 

göster�rken karşıdan karşıya geçmekte olan kör b�r adam da vardı. Onlara 

yardım etmek �ç�n koştuk. Kız kardeş�m kör adama ,ben de bayana yardım 

ett�m. Her �k�s� de b�ze yardımsever olduğumuz  �ç�n teşekkür ett�.  



EL NIÑO AYUDANTE (José Anton�o 4ºA) 

Érase una vez un n�ño que tenía 10 años. Un día �ba a comprar al mercado fruta que le había 

encargado su madre y su abuela, porque a él le gustaba mucho hacer la compra. 

De repente, �ba por la acera y v�o a una señora mayor caerse, fue corr�endo para ayudarla, pero 

él solo no podía levantarla. M�ró a su alrededor a ver qu�én había para poder ayudarle. 

V�o a una n�ña que �ba acompañando a un señor c�ego. La n�ña ayudó a levantar a la señora. La 

señora les d�o las grac�as, pero se encontraba mareada. El n�ño la cog�ó del brazo y la acompañó 

hasta su casa.  

La señora le �nv�tó a pasar y le d�o agua. Le d�o las grac�as y le d�jo que no se olv�daría de él y 

el n�ño se s�nt�ó muy fel�z. 

 

YARDIMSEVER ÇOCUK  

B�r zamanlar on yaşında b�r erkek çocuk vardı. B�r gün annes� ve n�nes�ne 

b�raz meyve almak �ç�n markete g�d�yordu , çünkü gerçekten alışver�şe 

yardım etmey� çok sev�yordu. Sokaktan aşağıya doğru g�derken an�den b�r 

kadının yere düştüğünü gördü , ve ona yardım etmek �ç�n koştu ama 

yardım edemed� çünkü kadın çok ağırdı. Çocuk yardım edeb�lecek 

b�r�ler�n� bulab�lmek �ç�n etrafına bakındı. Gözler� görmeyen b�r adamla 

yürüyen b�r kız gördü. Kız kadını yerden kaldırmak �ç�n yardım ett�.Kadın 

onlara çok teşekkür ett� ama başı çok dönüyordu. Bunun  üzer�ne, çocuk 

kadını kolunun altına aldı ve onu ev�ne götürdü. Kadın onu ev�ne davet 

ett� ve ona b�r bardak su �kram ett�. Kadın tekrar teşekkür ett� ve çocuğa 

yaptığı bu �y�l�ğ� h�ç unutmayacağını söyled�. Çocuk gerçekten çok mutlu 

oldu.  
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ZAMAN YOLCULUĞU

 

  

B�r zamanlar , çok özel b�r a�leye sah�p M�guel adında b�r çocuk vardı. 

Büyükannes�n�n belden aşağısı felçl�yd� çünkü üç yıl önce düşmüştü. 

M�guel büyükannes�n�n onu nasıl parka götürdüğünü,onunla evde nasıl 

oynadığını hatırladı. B�r gün yürürken yolda değ�ş�k �çer�kl� b�r kalıp 

buldu. B�lg�sayarda araştırdı ve bunun petrol olduğunu düşündü. 

B�lg�sayar ‘’Petrole benzeyen b�r şey’’ d�yordu. M�guel arabasının 

benz�n�n b�tt�ğ�n� hatırladı. Arabasına g�tt� ve bulduğu bu ürünü arabasına 

döktü. Kapısını kapattı ve : ‘’Keşke geçm�şe seyahet 

edeb�lseyd�m.Böylece annem�n başına gelecek kazayı olmadan 

engelleyeb�l�rd�m.’’ Ded�.  Arabadan anısızn  ‘’Hayd� ozaman 

g�d�yoruz!’’ d�ye ses geld�. M�guel gözler�n� kapattı ve gözler�n� açtığında 

olayın olduğu andaydı.  

M�guel : ‘’ Büyükanne had� bırak poşetlere ben yardım edey�m’’ ded�.  

‘’Tamam’’ ded� büyükannes� de.  
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BÜYÜKANNENİN KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMESİNE 
YARDIM EDEN ÇOCUKLAR
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Son zamanlarda her gün aynı şey oluyordu. Bebekl� b�r kadın otobüse b�n�yor ,yer 
olmadığı �ç�n oturamıyor  ve k�mse de onlara yer verm�yordu. Anaokuluna kadar 
tüm yol boyunca ayakta durmak zorunda kalıyorlardı. Fakat b�r gün otobüste oturan 
b�r çocuk bebekl� kadını gördü ve onlara kend� yer�ne oturmasını söyled�. Kadın çok 
müteşekk�rd�.
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TOM’S SHOPPING
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