
 

 

 מַײן שולע

זיבטן קלַאס. ס'איז ַא יִידישער קלַאס. ס'איז דָא דרַײ יִידישע קלַאסן אין דער שולע. אין  איןאיך גײ 
די יִידישע  ןיק קלַאסן. איסַאכט הונדערט שילערס און מער װי דרײַ  דאָ  זַײנעןשולע  רדער גַאנצע

ש און יִידישע לימודים, חוץ ֿפון די ַאנדערע לימודים. איך הָאב ליב יִ קלַאסן לערנען מיר זיך העברע
 שּפַאניש, ענגליש און רעליגיע. איך הָאב נישט ליב היסטָאריע און ֿפיזיק.

לעך. מיר הָאבן יִינג זעכצןמײדלעך און צען  מידים. לּת זעקס און צװַאנציק  דאָ  זַײנעןאין מַײן קלַאס 
 ֿפַארשײדענע לערערס אין די ֿפַארשײדענע לימודים. 

סן און  ײַ נטלעך ָאן ַא ֿפערטל נָאך ַאכט. מיר הָאבן ַא הֿפסקה ֿפַאר ָאנבװײגע זיך די לעקציעס הײבן
  בעתצימער. דָארט גיט מען ּכשר עסן. איך הָאב ליב דָאס עסן אין דער שולע. גײען צו אונדזער עס 

שטײען מיר אין די קָארידָארן און רעדן און קוקן אין אונדזערע מָאבילקעס.  ותדי הֿפסק  

  מַאךגײ איך ַאהײם און כַאּפ עּפעס צו עסן. אין ָאװנט  דַאןמיר ענדיקן געװײנטלעך דרַײ ַא זײגער. 
סך הײםַארבעט, װָאס איז גוט. קײןםַארבעט. מיר הָאבן נישט איך מַײן הײ  

 

ordlista verter reshime  װערטער
 רשימה

 
hela 
hel 

gantser  גַאנצער 
 גַאנץ

elever 
elev 

shilers   שילערס 
 שילער 

ämnen limudim  לימודים 
förutom  chuts  חוץ 



elever 
elev 

talmidim למידיםּת  
למיד ּת  

olika farshejdene  ֿפַארשײדענע 
börjar 
börja 

hejbm on הײבן ָאן 
 ָאנהײבן

vanligtvis geventlech נטלעך ײגעװ  
rast, paus hafsoke  הֿפסקה 
lunch onbajsn  ָאנבַײסן 
våra 
vår 

undzere  אונדזערע 
 אונדזער 

sluta endikn ענדיקן 
ta snabbt, snappa chap  כַאּפ 

 כַאּפן 
något epes  עּפעס 

 

 

 ֿפרַאגעס׃

קלַאס גײט חנה? לכןאין װע   1.   

שולע? רװיֿפל קינדער זַײנען דָא אי דער גַאנטצע  2 .  

. 3 װָאסערע לימודים הָאט חנה ליב?  

.4 װָאסערע לימודים הָאט זי נישט ליב?  

.5 װיֿפל שילערס גײן אין איר קלַאס?  

 6.  יעס ָאן?צװיֿפל ַא זײגער הײבן די לעק

ָאנבַײסן?ט חנה װּו עס  7 .  

. 8 װָאס טוט זי אױף די הֿפסקות?  

. װען ענדיקן די לעקציעס? 9  

.10 װָאס טוט זי נָאך דעם?   

.11 װָאס טוט זי אין ָאװנט?  


