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Փղի ականջներով մուկը
Мышонок с ушами слона

The mouse wite elephant ears
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Կար - չկար փղի ականջներով մի մուկ կար։ Նա ոչ մի ընկեր 
չուներ։ Սակայն ոչ թե նրա համար, որ ականջները մեծ էին, այլ 
նրա համար, որ այդ մուկը շատ էր սիրում բոլորին գաղտնի 
ականջ դնել։ Ընկերները նրան ասացին, որ լավ բան չէ ականջ 
դնելը, և մկնիկը լսեց նրանց։ Այդ օրվանից փղի ականջներով 
մկնիկը ունի շա՜տ ընկերներ։

Հեղինակ՝ Գագիկ Չատինյան 
2.3 դաս

Жил - был мышонок с ушами, как у слона. У него не было 
друзей, не потому что у него были большие уши, а потому, что 
этот мышонок очень любил тайно подслушивать. Друзья ему 
говорили, что не хорошо подслушивать чужие тайны. Мышонок 
их послушался. С этого дня у мышонка с ушами, как у слона, уже 
есть много друзей.

Перевёл Ваагн Григорян,  
ученик 4-ого класса
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Once there lived a mouse with elephant ears. The mouse didn’t 
have any friends. However it was not because his ears were big, it 
was because he loved to listen to everyone secretly. His friends told 
him it was not good to listen to everyone secretly and the mouse 
followed their advice.

From that day on the mouse with elephant ears has many 
friends.

Translated by Milana Avetisyan, 5th Grade student

Կար - չկար մի մուկ կար, որն ապրում էր կախարդի 
տնակում։ Մի օր մուկը որոշում է թաքուն պանիր ուտել։ Պանիրն 
ուտելուց հետո մկան ականջները մեծանում են. կախարդը 
պանիրը կախարդել էր։

Այդ օրվանից մկանն անվանում են «փղի ականջներով 
մուկ»։

Հեղինակ՝ Ալիսա Բաղդասարյան, 2.3 դաս
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Жил - был мышонок, который жил в доме волшебника. 
Однажды мышонок решил тайно съесть кусочек сыра. Когда 
он съел сыр, его уши стали большими, потому что волшебник 
заколдовал сыр. С тех пор его называли мышонком с ушами 
слона.

 Перевёл Эрик Ванян, ученик 5-ого класса

There was a mouse who lived in a witch’s house. One day the 
mouse decided to eat cheese secretly. After eating cheese, the 
mouse’s ears grew: The witch had bewitched the cheese. From that 
day on he is called a mouse with elephant ears.

Translated by Karolina Yesayan,  
5th Grade student



Մի անգամ մեղուները նստեցին մկան ականջներին և 
կծեցին։ Մկան ականջները այնքա՜ն ուռան և մեծացան, որ 
նմանվեցին փղի ականջների։ Այդ օրվանից մկները վախենում 
են մեղուներից։

Հեղինակ՝ Շուշան Մկրտչյան, 2.3 դաս

Однажды пчёлы сели на уши мышонка и искусали. 
Мышкины ушки так опухли и стали большими, что похожи были 
на слоновьи уши. И с этого дня мыши боятся пчёл. 

Перевела Ангелина Мкртумян, ученица 5-ого класса

One day the bees sat on the mouse›s ears and bit them. The 
mouse›s ears became so swollen and big, that they looked like 
elephant ears. 

From that day on, mice are afraid of bees.

Translated by Nikolay Karapetyan, 5th Grade student
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Լինում է չի լինում մի մուկ։ Նա միշտ երազում էր, որ ունենար 
փղի ականջներ և քնելուց ամեն օր երազանք էր պահում։ Մի օր 
էլ արթնացավ և տեսավ, որ ականջները այնքա՜ն են մեծացել, 
որ դարձել են փղի ականջների չափ։ Մուկը շատ ուրախացավ և 
վազեց փղի մոտ։ Փիղը տեսավ և ծիծաղեց. բոլոր կենդանիները 
ծիծաղեցին։ Մուկը տխրեց և հասկացավ, որ իր փոքրիկ մարմնի 
համար փղի ականջները շա՜տ մեծ են։ Գնաց տուն, քնեց-
արթնացավ և տեսավ իր իրական ականջները։

Այդ օրվանից մուկը երբեք քնելուց առաջ փղի ականջներ չի 
երազում, որ հանկարծ երազի մեջ չիրականանա։

Հեղինակ՝ Արփի Ղարաբեկյան 
2.3 դաս
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Жил - был один мышонок. Он всегда мечтал иметь такие же 
уши, как у слона, и каждый раз, когда засыпал, он загадывал 
желание. Однажды мышонок проснулся и увидел, что его уши 
стали очень большими, похожими на уши слона.

Мышонок очень обрадовался и побежал к слону. Слон 
увидел и засмеялся, все животные засмеялись. Мышонок 
обиделся и понял, что для такого маленького тела его слоновьи 
уши слишком большие. Он пошёл домой, лёг спать, проснулся и 
увидел свои настоящие уши.

С этого дня мышонок перед сном никогда не мечтает 
иметь такие же уши, как у слона, чтобы вдруг его желание не 
исполнилось.

Перевёл Ваан Арушанян,  
ученик 4-ого класса



Once upon a time there lived a mouse. He always dreamed 
about having elephant ears. He dreamed about it every night. One 
day the mouse woke up and saw that his ears were so big looking 
like elephant ears. The mouse was so happy that he ran towards 
the elephant. The elephant saw his ears and started to laugh. The 
other animals laughed, too. The mouse got sad and realized that the 
elephant ears were too big for his tiny body. He went home and went 
to sleep. When he woke up he saw his little ears. 

From that day on, the mouse never dreams to have elephant 
ears, not to come it true.

Translated by Mika Galoyan,  
4th Grade student
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Ճամփորդ կրիան 
Черепаха - путешественница

The traveling turtle
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Անտառում ապրում էր Չոբո անունով մի կրիա։ Նա շատ էր 
սիրում մայրիկից լսել պատմություններ ճամփորդությունների 
մասին։ Մի օր Չոբոն որոշեց ինքն էլ ճամփորդել։ Եվ ճանապարհ 
ընկավ...

Մինչև այսօր էլ նա ճամփորդում է, սակայն դեռ անտառից 
դուրս չի եկել։

Հեղինակ՝ Սարդարյան Ավետիք, 2.3 դաս

В лесу жила черепаха по имени Чобо. Она очень любила 
слушать мамины рассказы про путешествия. Однажды Чобо решила 
отправиться в путешествие. До сих пор она всё ещё путешествует, 
но ещё не покинула лес.

Перевёл Ваагн Григорян, ученик 5-ого класса

A turtle named Chobo lived in the forest. He loved to listen to 
stories from his mother about travelling. One day Chobo decided to 
travel on his own. And he set off……

He is still traveling but has not left the forest yet.

Traslated by Karolina Yesayan, 5th Grade student
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Կար չկար մի կրիա կար, անունը՝ Սիկո։ Սիկոն շատ 
էր սիրում ճամփորդել։ Մի օր անտառի բնակիչները նրան 
հրավիրեցին վազքի մրցույթի։ Սիկոն գնաց, սակայն պարզվեց, 
որ մրցույթն ավարտվել էր տասը օր առաջ։

Հեղինակ՝ Արփի Ղարաբեկյան, 2.3 դաս

Жила-была одна черепаха, её звали Сико. Сико очень 
любила путешествовать. Однажды животные, которые жили в 
лесу, пригласили её на соревнование по бегу. Сико пошла, но 
оказалось, что соревнование закончилось 10 дней назад. 

Перевела Ева Микаелян, ученица 5-ого класса

Once upon a time, there was a turtle named Siko. Siko liked 
to travel a lot. One day the inhabitants of the forest invited him to 
a running competition. When Siko got there, it turned out that the 
competition had ended 10 days ago.

Translated by Milana Avetisyan
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Ամառային մի պայծառ օր էր։ Կրիան արթնացավ քնից 
և հիշեց, որ իր ծննդյան օրն է։ Նա շատ ուրախացավ, ապա 
քիչ անց տխրեց, որովհետև կրիան ոչ մի ընկեր չուներ, որ 
հրավիրեր ծնունդին։ Կրիան դանդաղաշարժ կենդանի էր։ 
Ոչ ոք չէր սիրում նրան և հետը ընկերություն չէին անում։ Նա 
մտածեց, որ պետք է ճամփորդի և գտնի իսկական ընկերներ, 
որ իրեն կսիրեն իր բոլոր թերություններով։ Նա շատ երկար 
ճամփորդեց և հասավ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր։ 
Այնտեղ կրիան ծանոթացավ բոլոր երեխաների և ուսուցիչների 
հետ և շատ սիրեց նրանց։ Բոլորը սիրով ընդունեցին կրիային 
և միասին նշեցին նրա ծնունդը՝ ծեսով, գեղեցիկ երգ ու պարով։ 
Կրիան այնքան երջանիկ էր, որ այդ օրվանից բնակություն է 
հաստատել կրթահամալիրի ագարակում։

Հեղինակ՝ Գագիկ Չատինյան  
2.3 դաս
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Это было солнечное летнее утро. Черепаха проснулась 
и вспомнила, что сегодня её день рождения. Она очень 
обрадовалась, но потом загрустила, потому что у неё не было 
друзей, чтобы пригласить их на день рождения. Черепаха- 
медленное животное, поэтому никто не хотел с ней дружить. 
Она подумала, что должна отправиться в путешествие и найти 
настоящих друзей, которые будут любить её, несмотря на 
все недостатки. Она очень долго путешествовала и дошла до 
комплекса «Мхитар Себастаци». Здесь она познакомилась со 
всеми учителями и учениками, которых очень полюбила. Все с 
любовью приняли черепаху и вместе отметили её день рождения. 
Черепаха была так счастлива, что с этого дня она жила на ферме 
комплекса.

Перевела Ани Амбарцумян,  
ученица 5-ого класса
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It was a bright summer day. The turtle woke up and remembered 
that it was his birthday. He was very happy, then a little sad because 
the turtle had no friends to invite to his birthday. The turtle was a 
slow moving animal. Nobody liked him, they were not friend with 
him. He thought that he should travel and find real friends who 
would love him for all his shortcomings. He traveled for a long 
time and reached «Mkhitar Sebastatsi» educational complex. There 
the turtle got to know all the children and the teachers and loved 
them very much. Everyone welcomed the turtle and celebrated its 
birthday together with a ritual, a beautiful song and dance. The 
turtle was so happy that from that day he settled on the farm of the 
educational complex.

Translated by Milana Avetisyan,  
5th Grade student
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Մաքուր մոլորակ
Чистая  земля 
A Clean Planet
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Շատ սիրուն մի մոլորակ ունի ծառեր ու ծաղիկներ, դա միայն 
մեր մոլորակն է՝Երկիր մոլորակը: Մարդիկ իրենց մոլորակը 
մաքուր են պահում, որպեսզի օդը մաքուր լինի, իրենք էլ՝ առողջ: 
Որպեսզի ունենանք մաքուր մոլորակ, յուրաքանչյուրս պետք 
է մեր շրջապատը մաքրենք աղբից, ծառեր տնկենք, ջրենք և 
խնամենք: Բնությունը խնամելը մեր պարտքն է Երկրին:

Հեղինակ՝ Սամվել Բաղդասարյան  
2.3 դաս

Одна очень красивая планета имеет деревья и цветы, и 
это наша планета- планета Земля. Люди должны держать свою 
планету в чистоте, чтобы воздух был чистым, а люди были 
здоровыми. Для того, чтобы иметь чистую планету, каждый 
из нас должен держать в чистоте окружающую среду, сажать 
деревья, поливать и заботиться о них. Наш долг - заботиться о 
природе Земли. 

Перевёл Эрик Ванян, ученик 4-ого класса 
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A very beautiful planet has flowers and trees. That is our planet, 
the Earth. People keep their planet clean so that the air can be 
fresh, and they can be healthy. To have a clean planet, each of us 
should clean the rubbish from our environment, plant trees, water 
them and take care of them. Taking care of nature is our duty to 
the Earth.

Translated by Lilit Simonyan. Grade 5

Ողջու՜յն, ես Երկիր մոլորակի մի փոքրիկ մասնիկ եմ։ Ես՝ 
շատ եմ սիրում իմ մոլորակը և վստահ եմ ,որ մոլորակն էլ ինձ 
է շա՜տ սիրում։ Մենք պետք է մեր շրջապատը մաքուր պահենք, 
ավելորդ թափոններ չթողնենք մեր շրջապատում,որպեսզի 
բնությունը միշտ կանաչ լինի և օդն էլ՝ մաքուր։

Հեղինակ՝ Լիա Բադոյան 
2.3 դաս
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Привет, я маленькая часть планеты Земля. Я очень люблю 
свою планету. Я уверена, что планета тоже любит меня! Мы 
должны содержать окружающую среду в чистоте, не оставлять 
в ней лишних отходов, чтобы природа всегда была зелёной, а 
воздух чистым.

Перевёл Вааган Григорян, ученик 4-ого класса 

 Hello, I am a small particle of the Planet Earth. I love my planet 
very much and I am sure that the planet loves me too. We should 
keep our environment clean. We must not leave unnecessary waste 
in our environment, so that nature can always be green and the air 
– fresh.

Translated by Karolina Esayan 
Grade 5
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Շփոթ ամիսը
Месяц - переполох

The Confused Month

Լինում են չեն լինում տասներկու քույր ամիսներ են լինում։ 
Գալիս է օրը, երբ նրանք պետք է որոշեն թե ինչպիսին պետք 
է լինեն։ կային ամիսներ, որ ասացին, թե արև և շոգ են շատ 
սիրում, կային, որ պնդում էին, թե ձյունն ու ցուրտը ուղղակի 
հիասքանչ են, մյուսների համար էլ անձրևն էր շատ գեղեցիկ 
և կային ամիսներ, որ պնդում էին , թե հովն է ամենահաճելին։ 
Միայն մեկը՝ Մարտը, շփոթվել էր և չէր կողմնորոշվում, թե ինչն 
է ամենից հոգեհարազատ իրեն։

— Ախր ես գրեթե բոլոր եղանակներն էլ սիրում եմ, ինչպե՞ս 
ընտրեմ.— մտածում էր Մարտը։

Մի որոշ ժամանակ մտամոլոր և շփոթված լինելուց հետո 
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նա բացականչեց.
— Վերջապես հասկացա՜ ինչ պետք է անեմ, մարդկանց 

ամեն օր կզարմացնեմ։

Հեղինակ՝ Սչանյան Ալեքսանդրա,  
2.3 դաս

Жили-были двенадцать месяцев-сестёр. Наступил тот день, 
когда они должны были решить какими будут. Некоторые месяцы 
сказали, что они очень любят солнце и жару, были те, которые 
настаивали, что снег и холод прекрасны, для других дождь был 
очень красивым, а также были месяцы, которые настаивали, 
что прохлада очень приятна. И только одна сестричка- Март 
растерялась и не могла определиться, что ей больше всего 
нравится.

— Что же мне выбрать? Я же все времена года люблю,—  
думала сестричка Март.

Какое-то время она была задумчивой и растерянной, но 
вдруг воскликнула:



— Наконец я поняла, что мне делать! Я буду удивлять людей 
каждый день!

 Перевёл Ваан Арушанян, ученик 4-ого класса

Once upon a time there lived twelve sister months. There came 
the day when they had to decide what kind of months they would be. 
There were months which said that they liked sunny and hot days. 
There were months which claimed that snow and cold were just 
wonderful. Rain was beautiful for others, and there were months 
which claimed that cool and mild weather was the most pleasant. 
And only one month, March, was confused and didn’t know what 
was closest to her heart.

“I love almost all types of weather. How can I choose?”, March 
was thinking.

After being confused for a while, she exclaimed: “I finally 
understood what I have to do. I will surprise people every day.”

Translated by Milana Avetisyan,  
Grade 5
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