
Liebe Kinder aus der Ukraine, 
 
wir sind Schülerinnen und Schülerinnen und Schüler der 1. bis 6.  Klassen der 
Ringelnatz-Grundschule in Reinickendorf, Berlin. 
 
Dass es in eurem Land Krieg gibt und ihr eure Heimat und Angehörigen verlassen 
musstet, macht uns sehr betroffen. 
 
Wir würden euch gern etwas Freude bereiten und deswegen haben wir in unserer 
Grundschule eine Sammelsammelaktion ins Leben gerufen. Unsere Eltern und der 
Förderverein unserer Schule haben uns sehr unterstützt. Auch die Lehrer/innen und 
Erzieher/innen haben sich eingebracht und den Kauf der Beutel finanziert. 
 
Wir hoffen, dass die Beutel mit den Schulmaterialien euch helfen können, bald 
wieder lernen zu können – online oder auch in Präsenz. Dabei könnt ihr euch auch 
mit ein paar Naschereien für euren Fleiß belohnen ;) 
Wir wünschen euch alles Gute und vor allem, dass ihr eure Familien und Freunde 
wiedersehen könnt. 
 
Viele Grüße, 
 
Schülerinnen und Schüler der Ringelnatz-Grundschule 
 
 
 
 
 



 

Любі українські школярі! 

 

Ми, учні 1-6 класів школи ім. Рінгельнатц району Райнікендорф м. Берлін, дуже 

сумуємо з приводу того, що у вашій країні війна  і ви були вимушені покинути 

батьківщину та ваших рідних. 

 

Нам би дуже хотілось вас чимось потішити. Разом з нашими батьками, 

батьківським комітетом школи, вчителями та вихователями, ми підготували 

невеличкі подарунки. Маємо надію, що шкільне приладдя, яке ви знайдете у 

торбинках, знадобиться для продовження навчання — будь-то дистанційно або в 

одній із шкіл. 

На додачу порадуйте себе смаколиками, які ми вам даруємо. 

 

Ми бажаємо вам усього найкращого і, найголовніше, -  якнайшвидше зустрітися 

зі своїми близькими та друзями. 

 

Учні школи ім. Рінгельнатц 

 

 

Дорогие украинские школьники! 

 

Мы, ученики 1-6 классов школы им. Рингельнатц района Райникендорф 

Берлина, очень грустим по поводу того, что в вашей стране война и вы были 

вынуждены покинуть  родину и близких. 

 

Нам бы очень хотелось вас чем-то порадовать. Вместе с нашими родителями, 

родительским комитетом школы, учителями и воспитателями, мы подготовили 

для вас небольшие подарки. 

 

Надеемся,  что школьные принадлежности, которые вы найдете в этих сумках, 

пригодятся для продолжения обучения — будь это дистанционно  или в одной 

из школ. 

Вдобавок, вы можете порадовать себя вкусняшками, которые мы вам дарим. 

 

Мы желаем вам всего лучшего и самое главное — скорой встречи в вашими 

близкими и друзьями. 

 

Ученики школы им. Рингельнатц 

 


