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Το σχολείο άρχισε και ήδη υπάρχουν πολλά θέμα για να συζητήσει 
κανείς. 

 
Όλοι βρεθήκαμε με τους φίλους μας και είπαμε τα νέα μας από το 
καλοκαίρι. Γνωρίσαμε και τη δασκάλα μας…ή μάλλον δεν γνωρίσαμε, 

την ξέραμε ήδη…την πολυαγαπημένη μας δασκάλα κ. Σοφία Κασβίκη. 
 Πολλά ευχάριστα νέα ακούστηκαν στα 2 τμήματα της στ’ τάξης, Στ’1 

Στ’3. 5 τυχεροί θα ταξιδέψουν στην Ουγγαρία για κάποιες μέρες. Θα 
γνωρίσουν τον πολιτισμό τους…θα δουν τα αξιοθέατα. Η επιλογή των 
μαθητών θα γίνει με ένα μικρό τεστάκι αγγλικών. Το ταξίδι αυτό θα γίνει 

τέλη σχολείου, Ιούνιο. 
 

Καλή επιτυχία σε όλους από τώρα! 
 
Βέβαια, όσοι θέλετε από εσάς μπορείτε να φιλοξενήσετε παιδιά από 

άλλες χώρες, Ουγγαρία, Ισπανία, Τουρκία κ.α. για 3-4 μέρες. Όσα 
παιδία θέλετε κορίτσια ή αγόρια. Το πρόγραμμα αυτό λέγεται 
Comenious. 

 
Στα τέλη του σχολείου, Ιούνιος όπως ξέρετε όλοι θα γίνει η γιορτή που το 

μεγαλύτερο μέρος το παίρνει η Στ’ τάξη. Τα κορίτσια της τάξης έχουν 
αποφασίσει ήδη τι θα χορέψουν: All The time, Moves Like Jagger. Είναι 
πολύ νωρίς ακόμα αλλά τους έχει φάει η αγωνία. Καλή επιτυχία τους 

ευχόμαστε! 
Τα αγόρια δεν έχουν αποφασίσει ακόμη. Αλλά όταν αποφασίσουν, θα 

μας ενημερώσουν! 
 
Το κυνηγητό σταμάτησε, είμαστε μεγάλα παιδιά τώρα «λέμε τώρα». Έτσι 

αποφασίσαμε να παίζουμε σε κάθε διάλειμμα Κρυφτό. Δεν το ξέρατε; Δεν 
πειράζει. Τώρα το μάθατε. Μόλις χτυπάει το κουδούνι τρέχουμε για να 
ακουμπήσουμε το δέντρο που βρίσκεται στον μονόζυγο, κάτω. Ο 

τελευταίος που θα ακουμπήσει, φυλάει και όλοι οι άλλοι κρυβόμαστε. 
Καλά, δεν χρειάζεται να σας πούμε παρακάτω. Όλοι ξέρετε πως παίζεται! 
 

ΑΝΕΚΔΟΤΑ  

 

Ρωτάει ο δάσκαλος τον Τοτό:  

- Η μητέρα σου αγοράζει ένα πουκάμισο προς 14.000 δρχ., μια φούστα προς 

15.000 δρχ., ένα καπέλο προς 5.000 δρχ. και ένα ζευγάρι παπούτσια προς 

5.300 δρχ. Πες μου τι κάνουν όλα αυτά;  

-Όλα αυτά κύριε κάνουν τον μπαμπά μου θηρίο! 

 



Ένα καγκουρό δραπέτευε συνέχεια απ το ειδικά περιφραγμένο δώρο του στο 

ζωολογικό κήπο. Οι αρμόδιοι, ξέροντας ότι μπορεί να πηδάει πολύ ψηλά, 

βάζουνε έναν φράχτη 3 μέτρα ψηλό. Το επόμενο πρωί το καγκουρό έκανε τις 

βόλτες του στον ζωολογικό κήπο, έξω απ τον περιφραγμένο χώρο του. Οι 

αρμόδιοι σηκώνουν το φράχτη στα 6 μέτρα, αλλά το επόμενο πρωί, πάλι έξω το 
καγκουρό. Συνεχίζουν την ίδια ιστορία, κάθε μέρα πιο ψηλό φράχτη, κάθε πρωί έξω 
το καγκουρό. Ο φράκτης τώρα είναι στα 20 μέτρα ύψος. Τελικά, μια καμήλα απ το 
διπλανή περίφραξη ρωτάει το καγκουρό: - Πόσο ψηλά πιστεύεις ότι θα τον 
φτάσουνε το φράχτη; - Πιθανόν 50 μέτρα, εκτός αν κάποιος σκεφτεί να κλειδώνει 
την πόρτα τα βράδια. 


