
Я був дуже шокований, коли Росія напала на Україну, сподіваюся, що це швидко припиниться, і 

війна не стане більшою.  

Ich war sehr geschockt als Russland die Ukraine angegriffen hat.Ich hoffe das es schnell aufhört und 

das der Krieg nicht noch größer wird. 

 

Ich finde den Krieg zwischen Russland und der Ukraine schrecklich.Es nehmen auch viele Leute den 

Krieg garnicht ernst.Ich habe aber auch Angst das es sich noch weiter entwickelt und daraus der 3 

Weltkrieg entsteht.Ich wünsche viel Glück für die die in der Ukraine leben. 

Я вважаю війну між Росією та Україною жахливою. Багато людей взагалі не сприймають війну 

всерйоз. Але я також боюся, що вона буде розвиватися і надалі і закінчиться 3 світова війна. Я 

бажаю всім найкращого удача хто живе в Україні . 

 

Мені прикро, що ми досі не зрозуміли, що війна - це не вихід. Мої 3 тітки, моя бабуся, мій 

дідусь і дядько і багато друзів живуть в Україні. Мої тітки і бабуся зараз у мене вдома. Мій тато 

забрав її на машині десь місяць тому.Зараз мої батьки в Україні,бо там дарують.Сподіваюся,що 

скоро все закінчиться і з цього ви дізнаєтеся,що війна не вихід. 

 

Ich hoffe das der Krieg bald vorbei ist.Mir tun die Leute in der Ukraine leid.Ich hoffe das der Krieg 

nicht nach Deutschland kommt.Ich hoffe das die Kinder ohne Angst wieder zu Schule gehen 

können.Ich hoffe das keiner mehr sich verletzt und stirbt. 

 Я сподіваюся, що війна скоро закінчиться. Мені шкода людей в Україні. Сподіваюся, що війна 

не прийде до Німеччини. Сподіваюся, що діти зможуть повернутися до школи без страху. 

Сподіваюся, що ніхто не піде отримати поранення і знову померти. 

 

Deutsch: Ich wünsche der Ukraine das der Krieg aufhört und das sie mit den Russen frieden schließen 

so das nicht unschuldige Leute sterben und ich wünsche auch das es Weltfrieden gibt :)  

Ukrainisch:Я бажаю Україні, щоб війна припинилася і щоб вони уклали мир з росіянами, щоб не 

гинули невинні люди, а також бажаю миру у всьому світі :) 

 

Я сподіваюся для вас, що Путін тепер поступається і більше не веде війну.(Auf Ukrainisch.) 

 

Я бажаю, щоб Україна пережила війну, і бажаю людям в Україні удачі і щоб війна скоро 

закінчилася. УКРАЇНА ЗАЛИШАЙТЕСЯ СИЛЬНОЮ 

 

Ich finde es total wichtig dass man Putin STOPPT und man Viele Ukrainer aufnimmt. Am liebsten 

würde ich viele Ukrainer aufnehmen. Ich habe in etws Angst das der Krieg auch irgendwann uns 

betrifft 

 Я вважаю, що дуже важливо зупинити Путіна і прийняти багато українців. Я хотів би прийняти 

багатьох українців. Я трохи боюся, що війна колись торкнеться і нас 

 



Hallo ich hoffe dass der Krieg aufhört und putin nicht mehr präsidänt ist. 

Привіт, я сподіваюся, що війна припиниться і Путін більше не президент. 

 

ukrainisch:Я сподіваюся, що Путін дозволить своїм військам вивести сподіваюся 

 

Мені це сумно. Так багато людей мають тікати, і що їхня країна руйнується. Я сподіваюся, що 

Путін поступиться. Тому що насильство ніколи не є рішеннямМені це сумно. 

Ich finde das traurig.So viele Menschen fliehen müssen und das ihr Land zerstört wird.Ich hoffe Putin 

gibt nach.Denn gewalt ist nie eine Lösung 

 

Ukrainisch У людей в Україні дуже погано, в деяких містах їм всього не вистачає, багато тікають 

цілими сім’ями або половиною, де батько в Україні, я сподіваюся для людей, що вони скоро 

відчують себе краще, а в інших почнуться нове життя. країни.  

Deutsch .Den Menschen in der Ukraine geht es sehr schlecht, ihnen fehlt es in manchen Städten an 

alles, viele sind auf der Flucht ganze Familien oder halbe wo der Vater in der Ukraine bleibt, ich hoffe 

für die Menschen das es ihnen bald besser geht, und in anderen Ländern ein neues Leben anfangen 

können ohne Krieg und ohne Angst. 

 

Hier mein Text: Я хотів би, щоб ця війна нарешті припинилася. Громадянам України доводиться 

тікати й ставати біженцями, що мене засмучує. Я бажаю народу України удачі. Трохи боюся, що 

Росія нападе й на інші країни. Миру, я думаю, що Росія та Україна потрібні одне одному. Svea 

 

Я сподіваюся, що війна припиниться, щоб усі не постраждали 

 ich hoffe das dass krieg aufhört damit alle sich nicht verletzen 

 

ukrainisch:Я сподіваюся, що Путін дозволить своїм військам вивести сподіваюся  

deutsch :ich hoffe dass putin seine truppen abziehсподіваюсяen lässt 

 

Ich finde es total wichtig das man Putin STOPT und man Viele Ukrainer aufnimmt. Am liebsten würde 

ich viele Ukrainer aufnehmen. Ich habe in etws Angst das der Krieg auch irgendwann uns betrifft.  

Я думаю, що дуже важливо, щоб ви зупинили Путіна і прийняли багато українців. Я хотів би 

прийняти багатьох українців. Я трохи боюся, що війна колись торкнеться і нас 

 

Я не думаю, що це правильно, ніколи не можна діяти з насильством 


