
Almanyada 
                        ilk məktəb günüm.

Mən Nilay Cəbrayılovayam. 
16 yaşım var. 

Ana vətənim Azərbaycandır. 
Buraya ailəmlə birlikdə 

Aprel ayında gəldik. Buraya 
gəlmə səbəbim 

daha çox təhsillə bağlıdır. 
Burada 

bir çox yaxşı universitet var.



Bu məktəbə ilk İyun ayında 
başladım. Çox həyəcanlı 

idim çünki ,Almaniyada ilk 
məktəb günüm idi. Bu 

məktəblə əvvəlki məktəbim 
arasında çox fərq var. İlk 

olaraq bura böyük və 
genişdir. İkincisi 

Azərbaycanda bütün 
məktəblərdə forma geymək 

məcburidir, burada isə 
sərbəstdir. Fərqlərdən bir 

digəri də rahatlıqdır. İlk gün 
bu məni təəccübləndirmişdi.



Beynəlxalq sinif 

İlk başlarda dil 
çətinliyinə görə 

beynəlxalq sinifə 
qatıldım. Orada hamı 
mənə xoş davranırdı. 
Nəyisə anlamadıqda 
müəllimələrim ya da 

sinif yoldaşlarım 
mənə kömək edir.



Bura kitabxanadır. Kitabxanada istədiyiniz kitabı 
oxuya bilər ya da bir müddətliyinə götürə bilərsiniz.

Kitabxana



Katiblik

Bura isə katiblikdir. Hər hansı bir narahatlığınız 
olduqda buraya gedib bildirə bilərsiniz.



Yeməkxana 

Son olaraq 
yeməkxana.Mən 
buraya günorta 
tənəffüsündə 

gəlirəm.



Qapıçının otağı
Təbaşirə ehtiyac 
olduqda, məktəb 

əşyalarında 
hərhansı bir 

problem olduqda 
ya da nəyisə 

itirdikdə buraya 
üz tuta bilərsiniz.



Bunlar da məktəbimizin rəsmi 
geyimləridir.



Der Förderverein des RSG hilft und unterstützt die Schule. Man 
kann Pullover, Jacken und Stifte mit dem RSG-Logo kaufen. 



Ich heiße Nilay Jabrayilova. 
Ich bin 16 Jahre alt. Ich 

komme aus Azerbaijan. Ich 
bin mit meiner Familie hier 

her gekommen. Mein 
Hauptziel ist es zu studieren. 

In Deutschland gibt es 
bekannte Universitäten. 

Mein erster Tag 
                    in einer deutschen 

                 Schule



Ich gehe seit Juni in die Schule. 
Am Anfang war ich sehr 

aufgeregt, weil das mein erster 
Tag in dieser Schule war. Es gibt 

viele Unterschiede zwischen 
dieser Schule und meiner alten 
Schule. Hier ist die Schule sehr 

groß. In Azerbaijan müssen 
Schüler und Schülerinnen 

Uniformen anziehen. Aber hier 
müssen sie keine Uniform 

tragen. In meinem Heimatland 
entspannen sich die Schüler und 
Schülerinnen in der Schule nicht 

so wie hier. Das überraschte 
mich am ersten Tag.



İnternationale 
Klasse 

Am Anfang habe ich die 
Internationale Klasse 

besucht, weil ich 
sprachliche 

Schwierigkeiten hatte. 
Dort waren alle nett zu 

mir. Die Lehrerinnen 
und Klassenkameraden 

haben mir geholfen.



Die Bibliothek

In der Bibliothek kann man in der Pause Bücher 
ausleihen. Es ist sehr schön, hier Zeit zu verbringen.



Das Sekretariat 

Hier kann man Bescheinigungen bekommen oder sich  krankmelden. 



Die 
Pausenhalle

Hier kann man Zeit mit 
seinen Freunden 

verbringen. Ich finde sie 
sehr schön.



Der Hausmeister 

Wenn man etwas 
verloren hat, dann 
bekommt man es 
eventuell hier wieder.




