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The Theme is the main idea of the story.  Some examples might be the importance of
friendship or how to be courageous in a difficult situation.  Tell what you think the theme is
and how you know. 
The Setting is the time and place of the story.  Is it set a long time ago or now?  Does it take
place in another country or in an imaginary place?  How much time passes in the story – a day?  
a year?  A lifetime?  
The Plot is what happens. You want to tell what the story is mostly about. What is the main
event or conflict?  No need to re-tell the whole story in detail; instead, just say enough about it
so the rest of your report will make sense.  
The Characters are who the story is about.  The main character is called the protagonist. 
 Who are the other important characters?  Do they help or hinder the protagonist?  

Introduction: Why you chose the story? What kind of story is it?  (Realistic fiction? Historical
fantasy? Historical fiction? Biography? Parable? Fable?…) 

Body: In this section you want to describe the main parts of a story: theme, setting, plot, and
characters.  Then you give your opinions about the book. 

Once you have summarized the book, you can tell what you think about it.  You can write about
whatever opinions you have.  Some questions you might want to answer are: 
·    Do you like the story?  Why or why not?
·    What was the best part of the story?  Why?
·    How did the story make you feel?  Did you feel different things at different points in the story?
·    What did you think of the language in the story?  Did it have interesting rhymes?  Did it use
unusual words?
·    What new things did you learn from this story?  

Conclusion: Give you overall opinion of the book and the most important thing you want other
people to know about it.

PLEASE  SEND  US  A  DOCUMENT  WITH  THE  FOLLOWING  INFORMATION  –  AND  FEEL

FREE  TO  INCLUDE  AN  ILLUSTRATION !  

INCLUDE  YOUR  NAME ,  THE  NAME  OF  THE  STORY ,  THE  NAME  OF  STORY ’S  AUTHOR

AND ,  ( IF  APPLICABLE ) ,  TRANSLATOR  AND  THE  NAME  OF  THE  COLLECTION  IN  WHICH  IT

WAS  PUBLISHED



ַאן געבן  צו אױך  מעגט  איר   - - נֿפָארמַאציע  אי ָא  דער  מיט  בריװל  ַא  נדז  או שיקט  ן  או גוט  ַאזױ  זַײט 

לוסטרַאציע! אי

דעם נײטיק)  אױב  ) ן  או  , נָאמען מחברס  דעם   , נג דערצײלו דער  ן  ֿפו טיטל  דעם   , נָאמען אַײער  ָאן  שרַײבט   

. נג דערצײלו די  ַארױסגעגעבן  הָאט  מע  װּו  נג  זַאמלו דער  ן  ֿפו טיטל  דעם  ן  או נָאמען  איבערזעצערס 

בַאריכט װעגן ַא
דערצײלונג

(עלטער: 8 ־ 13)

די טעמע איז דער הױּפטגעדַאנק ֿפון דער דערצײלונג. צום בַײשּפיל די װיכטיקײט ֿפון ֿפרַײנדשַאֿפט, ָאדער װי ַאזױ
. שרַײבט װעגן װָאס איר הַאלט ֿפַאר דער הױּפטטעמע און ֿפַאר װָאס דו הַאלטסט ַאנטקעגנצוגײן ַא שװערן מצֿב

ַאזױ.
ֿפַארַאן מעגלעכקײטן ָאן ַא שיעור ֿפַאר דער צַײט און דעם ָארט ֿפון דער דערצײלונג. די דערצײלונג קומט ֿפָאר
מיט ַא לַאנגער צַײט צוריק צי איצט? זי קומט ֿפָאר אין ַאן ַאנדער לַאנד ָאדער אין ַאן אױסגעטרַאכט ָארט? װיֿפל

צַײט ֿפַארגײט אין דער דערצײלונג? אײן טָאג? ַא יָאר? ַא גַאנץ לעבן?
די געשעענישן װָאס קומען ֿפָאר אין ַא דערצײלונג זַײנען דער סיּפור־המעׂשה. בַאשרַײבט װָאס עס קומט ֿפָאר.

װָאס איז דָאס הױּפט־געשעעניש? צי איז דָאס ַא סּתירה? עס איז ניט נײטיק איבערצודערצײלן ַאלץ ּפרטימדיק,
נָאר גענוג ברײט ַאז דַײן בַאריכט זָאל זַײן ֿפַארשטענדלעך. 

די געשטַאלטן זַײנען די ּפַארשױנען אין ַא דערצײלונג. דער װיכטיקסטער ּפַארשױן איז דער העלד. װער נָאך איז
װיכטיק אין דער דערצײלונג? די ַאנדערע געשטַאלטן העלֿפן דעם העלד צי שטערן זײ אים? 

ַארַײנֿפירֿפַאר: װָאס הָאט איר אױסגעקליבן די דערצײלונג? װָאסער זשַאנער איז די דערצײלונג? (ַא רעַאליסטישע? ַא
היסטָארישע? בעלעטריסטיק? ַא ביָאגרַאֿפיע? ַא משל?)

הױּפטטײלאין: דעם טײל בַאשרַײבט איר די עיקרדיקע ּפרטים ֿפון דער דערצײלונג: טעמעס, שיּפור־המעׂשה, צַײט און
ָארט, און די ּפַארשױנען.  שרַײבט דערנָאך ָאן אַײער מײנונג װעגן דער דערצײלונג.

נָאכן ֿפַארסך־הּכלען דעם סיּפור־המעׂשה מעגט איר צוגעבן אַײער אײגענע מײנונג. שרַײבט ָאן װָאס איר מײנט,
עטנֿפערנדיק אױף ַאזעלכע ֿפרַאגעס:

- די דערצײלונג געֿפעלט  אַײך? ֿפַאר װָאס יָא ָאדער ֿפַאר װָאס נישט?
- װָאס איז דער בעסטער טײל ֿפון דער דערצײלונג? ֿפַאר װָאס? 

- װי ַאזױ הָאט איר זיך געֿפילט לײענענדיק די דערצײלונג? 
- איר הָאט זיך געֿפילט ַאנדערש לײענענדיק ֿפַארשײדענע טײלן ֿפון דער דערצײלונג?

- װָאס מײנט איר װעגן דער שּפרַאך אין דער דערצײלונג? ֿפַארַאן אינטערעסַאנטע גרַאמען? ָאדער מָאדנע און נַײע
װערטער?

- איר הָאט זיך אױסגעלערנט עּפעס ֿפון דער דערצײלונג? 
- ֿפַארַאן עּפעס ַא מוסר־הׂשּכל?

שלוס: ֿפַארשרַײבט אַײער ּכללדיקע מײנונג און װָאס עס איז דָאס װיכטיקסטע װָאס לײענערס זָאלן װיסן װעגן דער
דערצײלונג.


