
Мој први дан у немачкој  школи 
!!!



• Ја сам Николина.Ја имам 12 година и долазим 
из Србије .Ја сам дошла у Немачку крајем  
четвртог разреда. Мој први дан школе био је у 
Reinoldus und -Schiller Gymnasium . 

• Када сам дошла у школу довели су ме у 
Интернеционално одељење.Када смо ушли у 
учионицу унутра је било много деце . Ја сам се 
много уплашила  али страх није био 
потребан .Први дан је био онако забаван ,радили 
смо много забавних ствари. 

• Две недеље смо ишли само у Интернационалну 
класу .Онда је дошао петак дан када је 
наставница дошла и поделила нам распореде 
часова. Онда је дошао и тај дан Понедељак дан 
када је требало да кренемо у школу .Када смо 
ушли у школу брат ми је показао где треба да 
уђем .мене су ставили три дана у 6с после  
тога сам отишла у 6а .



• 6а је било моје ново одељење када сам ушла у учионицу они су 
тада писали тест, мени је наставница рекла да седнем и да пишем 
немачки. После ми је пришла једна девојчица и питала ме је одакле 
долазим када сам јој одговорила она се само насмејала , после 
сам сазнала да она долази из  Бугарске. После ми је за све 
помагала. Постале смо најбоље другарице, на жалост се она на 
крају школе пребацила у другу школу. Наравно у Интернационал—
ној класи смм сви најбољи другари , свако се са сваким дружи.  

• Порука моје приче је без страха. И све ће бити у реду.  

• Велики поздрав Николина """.



Забавне ставри у мојој школи###

• У Reinoldus und —Schiller 
Gymnasium свиђа ми се то што 
има много занимљивих места 
где деца могу да се играју. Исто 
има још много занимљивих з 
као што су кафетерија спортска 
ха—ла. Например за оне које 
воле да читају има и једна 
библиотека. 



• Ја највише волим да седим испред школе са другарима из 
интернационалне класе и да причамо.  Највише  од часова 
волим Немачки у интернационалној класи. Од свих осталих 
часова Немачки ми је нај занимљивији. Зато што тамо учимо 
нове ствари.  

• Битно је да се уклопите и ослободите.   

• Велики поздрав Николина $$$



Библиотека 
Овде се читају и изнајмљивају књиге и лектире 

За децу. За изнајмљивање књига потребно је да имате библиотекарску картицу 



Наставничка канцеларија
Овде седе наставници током паузе. Ако желите да причате  са наставником 
треба да покуца те на врата, онда ће наставник или наставница да вам 
отворе врата и онда ви питате дали је ту наставник којег тражите. 



Менза 
У мензи можете да купите нешто за јело или за пиће. Тамо можете да 

седите и ручате. 



Секретариат
Када  се повредите или нешто слично онда  одете тамо. 



Ово је моја школа  
Reinoldus und - Schiller Gymnasium 

Ово је моја школа. Школа је баш велика, и има много учионица. 



Моја интернационално одељење
Ово је моје интернационално одељење. Тамо учимо нове стварии веома је 

забавно. 



Mein erster Schultag Tag in 
Deutschland  
!!!



Mein erster tag
• Ich bin Nikolina , ich bin zwöl Jahre alt , 

und ich komme aus Serbien. Ich  bin am 
Ende der 4. Klasse nach Deutschland 
gekommen. Mein erster Tag war am 
Reinoldus und — Schiller  Gymnasium. Als 
ich zur Schule gekommen bin hat mich ein 
Lehrer in die Ik Klasse gebracht. In der 
Klasse gab es sehr viele Schüler. Ich hatte 
große Angst, obwohl ich keine Angst 
haben sollte.Der erste Tag war sehr 
schön.In den ersten zwei Wochen sind wir 
nur in die IK-Klasse gegangen.Ende der 
zweiten Woche hat uns eine Lehrerin 
unsere Stundenpläne gegeben.Am Montag 
war dann mein erster richtiger 
Schultag.Als wir angekommen sind, hat 
mein Bruder mich zu meiner Klasse 
geführt.Die ersten drei Tage war ich in der 
6c doch dann bin ich in die 6a gekommen.



• .Dann war die 6a meine neue Klasse!Als der Unterricht begann, haben 
meine Mitschüler einen Test geschrieben und ich sollte meine 
Deutschsachen machen.Nach dem Test kam ein Mädchen zu mir und 
hat gefragt wo ich herkomme.Darauf habe ich geantwortet und sie hat 
nur gelächelt.Nach dem Gespräch hat mir ein Mädchen erzählt, dass 
sie aus Bulgarien kommt-wir sind beste Freundinnen geworden.Am 
Ende des Schuljahres war sie fertig mit der IK-Klasse und sie musste 
leider die Schule verlassen (wechseln).In der IK-Klasse sind wir alle 
beste Freunde geworden. !!!


• Viele Grüße Nikolina


• ###





Schulsachen, die mir Spaß machen
• Am RSG gefällt mir, dass man an vielen Orten spielen kann.  

• Es gibt auch eine Cafeteria, zwei Sporthallen und eine Bibliothek, wenn man 
etwas lesen möchte 

• Ich liebe es, mit meinen Freunden aus der IK auf dem Schulhof zu sitzen  

• Ich mag folgende Fächer: Deutsch in der internationalen Klasse, weil ich 
Neues lerne und es Spaß macht.  

• Viele Grüße Nikolina!!!












