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Χαϊκού 
Ο καλός καιρός  
με λουλούδια 
πετάνε τα χελιδόνια. 

Άσρα 
 
Τα λουλούδια μυρί-
ζουν  
έχει τον ήλιο 
και πηγαίνουν καλά. 

Σαμ 
 
Το χελιδόνι ξεκίνη-
σε  
πάλι να έρθει 
όπως παλιά. 

Ελπίδα 
 
Ένα όμορφο λουλού-
δι, 
το τραγούδι 
το χελιδόνι! 

Ελιάνα 

Η θάλασσα έχει το χρυσό  
και λάμπει με τα ψάρια  
και τον ήλιο. 

Σαμ 
 
Ήρθε το καλοκαίρι  
με φωτιά, με κουνούπια,  
πεινάνε πολύ. 

Άσρα 
 
Παγωτό στην παραλία 
ψάρια, κοχύλια 
να τα δω ξανά! 

Ελπίδα 
 
Έχει ήλιο, 
έναν ήλιο λαμπερό  
και το κάνει φωτεινό! 

Ελιάνα 
 

Το φθινόπωρο στο σχολείο 
τα φύλλα των δέντρων  
πέφτουν. 

Κλεό 
 
Φθινόπωρο 
τα φύλλα πέφτουν 
από τα δέντρα. 

Σαμ 
 
Παν’ τα φύλλα απ’ τα δέν-
τρα 
μόνα τους ξανά 
στη γωνιά τους. 

Ελπίδα 
 
Ένα φύλλο πέφτει 
κίτρινο, πορτοκαλί, 
βροχή πέφτει. 

Ελιάνα 
 

Τα χιόνια για παρέα 
τα παιδιά μες τη χαρά, 
Αχ να ‘ταν τώρα! 

Ελπίδα 
 
Έχει πολύ χιόνι. 
Μέσα στο χιόνι 
ένα λουλούδι.  

Ελιάνα 
 
Το χειμώνα  
κάνει πολύ κρύο 
να φορέσουμε μπουφάν. 

Κλεό 
 
Το χιόνι σκεπάζει τα σπίτια 
και τα παιδιά  
παίζουν χιονοπόλεμο. 

Σαμ 

Οριζόντια 
3. Αγγελιοφόρος των θεών 
5. Ο τεχνίτης που κατασκεύασε την Αργώ 
6. Με αυτόν μάλωσε ο Αχιλλέας 
7. Πατέρας του Θησέα 
9. Θεός της θάλασσας 

Κάθετα 
1. Έστειλε τον Ηρακλή να σκοτώσει τη Λερναία Υδρα 
2. Έπρεπε να θυσιαστει για να φυσήξει ούριος άνεμος 
4. Ήταν σύζυγος της ωραίας Ελένης στη Σπάρτη 
8. Με αυτό το πλοίο ταξίδεψε ο Ιάσονας 

Οριζόντια 
1. Βοήθησε τον Θησέα να βγει από τον λαβύρινθο 
6. Μεταμορφώθηκε σε ταύρο και έκλεψε την Ευρώ-
πη 
7. Βράχοι στη θάλασσα που ανοιγοκλείνουν 

Κάθετα 
1. Την γέννησε ο Δίας 
2. Θεά που βγήκε από τον αφρό της θάλασσας 
3. ‘Αλειψε με το αίμα του τον χιτώνα του Ηρακλή 
4. Ταξίδεψε στην Κολχίδα και πήρε το χρυσόμαλο 
δέρας 
5.Σπουδαίος ήρωας που όταν πέθανε τον πήραν οι 
θεοί στον Όλυμπο  
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Στην Πάρνηθα 

Τη Δευτέρα 1η Απριλίου εμείς 
πήγαμε στην Πάρνηθα. Είδαμε 
πουλιά, είδαμε ελάφια, είδαμε 
πολλά δέντρα και περπατήσα-
με στο δάσος. 

Μπήκαμε δυο φορές στο τελε-
φερίκ, για να ανεβούμε και να 
κατεβούμε στο βουνό. Μύρισα 
ένα λουλούδι που είχε μωβ 
χρώμα, μου άρεσε γιατί μύριζε 
πολύ ωραία!  

Ρασίντ 

Μπήκαμε στο τελεφερίκ που 
ανέβαινε πολύ ψηλά κι όλο 
γελούσαμε. 

Στο δρόμο είδαμε ένα θηλυκό 
ελάφι χωρίς κέρατα. Ήταν 
έγκυος. Τα θηλυκά ελάφια 
γεννούν ένα μικρό ελαφάκι 
που τον πρώτο χρόνο έχει 
άσπρες βούλες.  

Άλλα ζώα που υπάρχουν στην 

Πάρνηθα είναι κρι-κρι, χελώ-
νες, σκαντζόχοιροι, αλεπού-
δες, λύκοι, σκίουροι, πουλιά 
κι έντομα. Υπάρχουν 108 είδη 
πουλιών, και ενδημικά φυτά 
που ζουν μόνο στην Πάρνη-
θα, όπως η καμπανούλα και 
το άγριο τριαντάφυλλο. Μά-
θαμε για την ηλικία των δέν-
τρων και πώς μπορού-
με να την καταλάβουμε 

Στο μονοπάτι συναντήσαμε 
έναν πεσμένο κορμό έλατου. 
Τα έλατα μάθαμε ότι ζουν 
400 χρόνια. Τα δέντρα και οι 
πέτρες είχαν πάνω βρύα. 
Κάποια παιδιά είδαν χελώνα. 
Πουλιά πέταγαν στον ουρανό.  

Ελπίδα  

 

Ανεβήκαμε με το τελεφερίκ. 
Είδαμε δέντρα και πολλά λου-
λούδια. Όλα τα λουλούδια 
είχαν διαφορετικά χρώματα, 
δηλαδή κόκκινα, κίτρινα και 
μοβ. Μύριζαν ωραία. Όταν 
περπατήσαμε στο δάσος είχε 
πολλές πέτρες μεγάλες και 
μικρές. Άκουγα τα πουλιά που 
κελαηδούσαν και τον αέρα να 
φυσάει. 

Έλενα 

Μπήκαμε στο τελεφε-
ρίκ. Στην αρχή φοβή-
θηκα πολύ αλλά τον 
ξεπέρασα το φόβο 
μου. Στο τέλος αρχί-
σαμε να τραγουδάμε. 

Νώντας 

Μπήκαμε στο τελεφε-
ρίκ και δε φοβήθηκα 
καθόλου!  

Θέμης 

132ο Δημ. Σχολείο Αθηνών 

Στην Πάρνηθα 1 

Ελεύθερα κείμενα 2,3 

Πουλιά 3 

Εργαστήρι ποίησης 4 

Εργαστήρι κεραμικής 5 

Ημερολόγιο εκδρομών 6,7 

Σταυρόλεξα 8 

Χαϊκού 8 

Περιεχόμενα: 

Απρίλιος 2019 

Φύλλο 2 

Τιμή φύλλου 50 λεπτά Γκραβάκια 
 τα αστεράκια του Γ2 



Μια φορά κι έναν καιρό οι Αθηναίοι 
επιτέθηκαν στην Περσία για να σκο-
τώσουνε πολλούς Πέρσες. Αλλά 
αυτό δεν άρεσε στην Έλσα και στην 
Άννα και είπανε στον αρχηγό των 
Αθηναίων και οι δύο μαζί :  

- Μην σκοτώσετε τους Πέρσες αλλά 
να τους πετάξετε χιονόμπαλες.  

Ο αρχηγός δέχτηκε και η Έλσα 
έφερε πολύ χιόνι χωρίς σταματημό. 
Οι Πέρσες δεν περίμεναν τέτοιο 
πόλεμο και τους έριξαν κι αυτοί χιο-
νόμπαλες. Και οι  μάχες των Θερμο-
πυλών  έγιναν μάχες του χιονιού. Και 
κανείς δεν σκότωσε κανέναν. Στην 
Έλσα και στην Άννα τους άρεσε πολύ 
αυτό. Η Έλσα από την χαρά της  
έφερε και άλλο χιόνι ώσπου οι μάχες 
έγιναν χιονόμαχες. 

Έκτορας 

Οι μάχες των Θερμοπυλών 
με την Έλσα και την Άννα 

Γκραβάκια 
Σελίδα 2 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια νεράιδα 
που είχε δυνάμεις με χρυσόσκονη. 

Η νεράιδα αυτή πήγε στο δάσος μαζί με το 
κατοικίδιο της το λαγουδάκι που ήταν όλο 
χρυσόσκονη. Εκεί στο δάσος συνάντησαν 
τις φίλες της νεράιδας και τους φίλους του 
λαγού  και παίξανε όλοι μαζί νεράιδες και 
λαγουδάκια. 

Όμως μια μέρα ήρθε 
μια κακιά μάγισσα και 
πήρε τα ζωάκια. Τα 
ζωάκια έδιναν δύναμη 
στις νεράιδες. 

Οι νεράιδες έφτιαχναν 
πράγματα για να στα-
ματήσουν την μάγισσα. 
Όταν ενώθηκαν μαζί 
την νίκησαν και πήραν 
πίσω τα ζώα και την δύναμη τους. 

Ελιάνα 

Οι νεράιδες 

Ελεύθερα κείμενα 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα σχολείο 
μα ένα τρελό σχολείο. 

Το Γ2 μια μέρα είδε στον πίνακα με μικ-
ρά γράμματα κάποιος είχε γράψει 
«Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο φίλος 
σας ο εξωγήινος και σας περιμένω 
στο διάστημα να παίξουμε. Τέρμα τα 
μαθήματα τέρμα τα τεστ!. Για να 
έρθετε πείτε τα λόγια «τούμπα λούμ-
πα λουμπαμπά» μετά πηγαίνετε στην 
πέτρα που είναι στην έδρα της κυρίας 
σας και μετά θα έρθετε»       

Όταν η κυρία είδε τον πίνακα τους 
είπε: «Είστε έτοιμοι παιδιά» και όλοι 

μαζί είπαμε «Ναι!!». 

Έτσι είπαν την μαγική φράση «τούμπα 
λούμπα λουμπαμπά» και αμέσως 

άρχισαν να πετάνε με 
την πέτρα που ήταν 
στη έδρα της κυρίας. 

Εκεί τους περίμενε ο 
εξωγήινος φίλος 
τους. Παίξανε και 
έμειναν εκεί για πάν-
τα. 

Ελπίδα 

Τούμπα λούμπα λουμπαμπά 

Μια φορά υπήρχε ένα κορίτσι που πήγαι-
νε σε ένα δάσος που ήταν μια κυρία που 
την έλεγαν Ελπίδα. Η κυρία Ελπίδα κρα-
τούσε όλες τις ελπίδες. Το κορίτσι το 
έλεγαν Μελίνα. Η Μελίνα ήταν πολύ κακή 
μαθήτρια  και πάντα πήγαινε στο δάσος 
και αναζητούσε μια ελπίδα. 

Η κυρία Ελπίδα δεν της έδινε ποτέ καμία 
ελπίδα. Τέλος η κυρία Ελπίδα έδωσε μια 
ελπίδα στην Μελίνα και η Μελίνα έγινε η 
καλύτερη μαθήτρια στον κόσμο. 

Ντάνα 

Η ελπίδα 

Μια μέρα πήγα στο Θησείο με τους 
γονείς μου και είδαμε ένα κύριο να 
πουλάει αγαλματίδια. Αγοράσαμε το 
αγαλματίδιο της θεάς Αθηνάς. Κατά-

λαβα πως ήταν η Αθηνά 
από την ασπίδα της, το 
δόρυ και την περικεφαλαία 
της. Ήξερα πώς αν ήταν ο 
Άρης, ο θεός του πολέμου, 
δε θα φαινόταν κορίτσι. 

Έκτορας 

Μια μέρα ένα παιδί που τον λένε 
Θανάση όταν πήγαινε στο σπίτι τον 
κυνήγησε  ένας σκύλος μέχρι να 
φτάσει σπίτι του. Την άλλη μέρα 
έχασε το κλειδί του προσπαθούσε να 

βγει αλλά δεν μπο-
ρούσε. Όταν ήρθε 
μαμά του τον 
έβγαλε έξω. 

Μουσταφά   

Το αγαλματίδιο της θεάς 
Αθηνάς Μια  λύση 

Κάποτε ήταν μια μαγική μάσκα που ήταν 
όμορφη το χρώμα της ήταν χρυσό με λίγο 
μαύρο. Όποιος την έβρισκε γινόταν σοφός 
και υγιής. Μια φορά ήταν ένα μικρό φτωχό 
κοριτσάκι που επιθυμούσε να  γιατρευτεί. 
Μια μέρα πήγε σε έναν όμορφο κήπο. 
Όταν περπάταγε ένιωσε κάτι να πατάει. 
Όταν κοίταξε κάτω της ήρθε η μάσκα στο 
πρόσωπο και 
της είπε “Πάρε 
με για τι με 
χρειάζεσαι”. Το 
κορίτσι την 
φόρεσε και 
έγινε η επιθυμί-
α της. Τότε το 
κορίτσι της είπε 
“ευχαριστώ” 

Ελίνα 

του Τζόελ 

Η μαγική μάσκα   

Φύλλο 2 
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Σήμερα πήγαμε εκδρομή στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο. Εκεί είδαμε πολλά εκθέματα. 
Ένα από αυτά ήταν ο Κούρος. Ο Κούρος 
είναι ένα μεγάλο άγαλμα από μάρμαρο. 
Υπάρχουν πολλοί Κούροι στο Μουσείο. 
Είδαμε μια κόρη που τη λένε Φρασίκλεια, 
κι όταν πέθανε έφτιαξαν το άγαλμά της 

για να την θυμούνται 
οι γονείς της. 

Πέρασα πολύ ωραία! 

Μαριάννα 

Την Τετάρτη, εμείς τα παιδιά του Γ2 και 
του Γ1 πήγαμε εκδρομή στο μουσείο. Εκεί 
είδαμε ένα μεγάλο άγαλμα που το λένε 
Φρασίκλεια. Είχε ωραία μαλλιά και το 
έφτιαξε ο Αριστίωνας. Στα χέρια κρατού-
σε ένα λουλούδι από λωτό και στα μαλλιά 
της είχε ένα στεφάνι με λουλούδια λωτού. 

Είδαμε τον Ποσειδώνα, την ¨Άρτεμη, εί-
δαμε πολλά αγάλματα. Είδαμε και το Μι-
νώταυρο. Είδαμε αγγεία με ζωγραφισμένα 
δελφίνια. Είδαμε ειδώλια και τηγανόσχημα, 
κοχύλια και πολλά ακόμα πράγματα. 

Ήταν πολύ ωραία και περάσαμε πολύ ω-
ραία. 

Άσρα 

Εμείς πήγαμε στο Αρχαι-
ολογικό Μουσείο και 
είδαμε πολλά αγάλματα από την αρχαία 
Ελλάδα. Είδαμε έναν κούρο και μια κόρη. 
Η κόρη είχε στολίδια και ο Κούρος ήταν 
γυμνός. Είδαμε πολλές σκηνές που 
έδειχναν πως διασκέδαζαν, Είδαμε τον 
Ποσειδώνα και πολλά άλλα.  

Είδαμε και κυκλαδικά ειδώλια. Είδαμε και 
κοσμήματα από χρυσό όπως κι ένα κολιέ, 
τη χρυσή μάσκα του Αγαμέμνονα και πολ-
λά σπαθιά. 

Είδαμε κι ένα άγαλμα που ήταν το αγαπη-
μένο, η Αφροδίτη με τον Έρωτα, το γιό 
της και τον Πάνα, το θεό των βοσκών. 

Περάσαμε πολύ ωραία.  

Ελιάνα 

Όταν φτάσαμε στο Μουσείο είδα αγάλμα-
τα. Τα αγόρια τα έλεγαν κούρους και τα 
κορίτσια κόρες. Ήταν φτιαγμένα από 
μάρμαρο. Κι ύστερα είδα κάτι άλλο, μέσα 
σε ένα ανάγλυφο ήταν όλοι γυμνοί. Είδαμε 
το άγαλμα του Ποσειδώνα, είδαμε και το 
Μινώταυρο. Μετά είδαμε ένα ανάγλυφο 
με τη Δήμητρα, την Περσεφόνη κι ένα 
αγόρι. Είδαμε και κάτι άλλο που ήταν 
φτιαγμένο από πηλό. Πολλά αγάλματα 
είχαν βρεθεί στη θάλασσα κι άλλα θαμμέ-
να στο χώμα. Είδαμε κι άλλα πολλά κι 
έτσι περάσαμε ωραία. 

 Ντάνα 

Μια μέρα πήγαμε στο Αρχαιολογικό Μου-
σείο. Εκεί είδαμε κυκλαδικά αγάλματα και 
κυκλαδικά αγαλματίδια. Είδαμε το άγαλμα 
του Δία ή του Ποσειδώνα που το έχει το 
βιβλίο της Ιστορίας κι ένα αγγείο που 
έδειχνε τους Μυρμιδόνες που πήγαιναν 
στην Τροία. Κι αυτό το είχε το βιβλίο της 
Ιστορίας.  

Έκτορας 

Φτάσαμε στο Μουσείο. Είχε ανθρώπους 
από όλον τον κόσμο. Είδαμε έναν Κούρο. 
Του έλειπε το ένα χέρι και κάποια δάχ-
τυλα των ποδιών, ήταν αφιέρωμα στον 
Ποσειδώνα και φτιάχτηκε το 600 π.Χ. 
Ήταν και μια κόρη από μάρμαρο. Φορού-
σε ένα κόκκινο φόρεμα, φτιάχτηκε το 
550 π. Χ και την 
έλεγαν Φρασίκλεια. την 
έφτιαξε ο Αριστίωνας 
και ήταν το άγαλμα που 
έβαλαν πάνω στον τάφο 
της.  

Είδαμε το άγαλμα του 
Ποσειδώνα. Αυτό είχε 
φτιαχτεί από πηλό το 
450 π.Χ.  

Είδαμε ένα ανάγλυφο σε μάρμαρο. Είδαμε 
τον Τριπτόλεμο ανάμεσα στην Δήμητρα 
και την Περσεφόνη. Είδαμε ένα αγγείο με 
ζωγραφιές. Λίγο πιο κει είδαμε το άγαλμα 
της Άρτεμης. Είδαμε ένα άγαλμα με ένα 
άλογο.  

Φτάσαμε στα αγγεία, είδαμε ένα τεράστιο 
αγγείο κι ένα άλλο αγγείο 
(πρόχους) που είχε ζωγρα-
φισμένα δελφίνια.  

Είδαμε έναν κομμάτι τοίχου 
από ένα σπίτι της Θήρας, 
που είχε πολλές ζωγραφιές, 
είναι η ζωγραφιά της 
Άνοιξης. Μετά από όλα αυτά 
πήγαμε για διάλειμμα στην 
τραπεζαρία, μέσα στο Μου-

σείο. 

Είδαμε και κάτι διαφορετικό. Είχε Μυκη-
ναϊκά κοσμήματα από χρυσό, Είδαμε την 
πόλη των Μυκηνών. Είδαμε παλιά σκεύη 
μαγειρικής. Οι αρχαίο έγραφαν πάνω σε 
πηλό και τη γραφή τους της λένε γραμμι-
κή γραφή Β. 

Ένα άλλο άγαλμα (σύμπλεγμα) έδειχνε 
την Αφροδίτη, τον Έρωτα και τον Πάνα. 
Ο Πάνας προσπαθούσε να πειράξει την 
Αφροδίτη. 

27/2/19                                    Ελπίδα 

Τα ημερολόγια των εκδρομών μας 
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Πάρκο Τρίτση 

Σήμερα πήγαμε την πρώτη μας εκδρομή 
στο πάρκο Τρίτση. Εκεί συναντήσαμε μια 
κυρία. Όταν φάγαμε πήγαμε να εξερευ-
νήσουμε το πάρκο για να βρούμε 5-6 
φωλιές πουλιών. Μετά πήγαμε και είδαμε 
δέντρα και πολλά πουλιά. Είδαμε ελιές, 
κάκτους, κυπαρίσσια, πεύκα, πλάτανους, 
θάμνους, πυράκανθους και λουλούδια. 
Όταν φτάσαμε σε μια γέφυρα είδαμε βατ-

Άλσος Βεϊκου 

Σήμερα πήγαμε εκδρομή στο Άλσος  Βεϊ-
κου. Ο καιρός ήταν λαμπερός. Εκεί είδαμε 
φωλιές πουλιών, δέντρα, πολλές πέτρες 
και λουλούδια στη σειρά.  

Νιώσαμε ευτυχισμένοι κι ευτυχισμένοι 
πήγαμε με το πούλμαν στο Άλσος Βεϊκου.  

Από το Ημερολόγιο Εκδρομών της Έλενας 

Πάρκο Τρίτση 

Σήμερα πήγαμε την πρώτη μας εκδρομή 
στο πάρκο Τρίτση. Ο καιρός ήταν συννε-
φιασμένος και βροχερός. 

Στο πάρκο Τρίτση είδαμε πουλιά, πάπιες 
και σκύλους. Πήγαμε με πούλμαν και νιώ-
σαμε χαρά. 

Όταν πήγαμε λίγο πιο μέσα βόλτα άρχισε 
να βρέχει.  

Από το Ημερολόγιο Εκδρομών της Ντάνας  

ράχους, χελώνες πάπιες, κύκνους και 
τέλος ανεβήκαμε στη γέφυρα ενός τρένου. 
Όταν προχωρήσαμε είδαμε ένα σπίτι που 
ήταν σαν στοιχειωμένο και είχε μπλε κάκ-
τους. Μετά φύγαμε από το πάρκο Τρίτση. 

Από το Ημερολόγιο Εκδρομών της Ελίνας  

Τα ημερολόγια των εκδρομών μας 

Το Θησείο 

Ξεκινήσαμε με το πούλμαν. Στο πούλ-
μαν ακούγαμε τραγούδια και περάσαμε 
πολύ ωραία.  Όταν φτάσαμε συναντή-
σαμε ένα όμορφο άγαλμα. Εκεί συναν-
τήσαμε την κυρία Σοφία και μας είπε 
ότι τα αγάλματα τα μεταφέρει εκεί ο 
Δήμος. Εκεί μιλήσαμε για τον Θησέα. 
Μετά μπήκαμε στην  φύση, εκεί εγώ 
μάζεψα λουλούδια. 

Από το Ημερολόγιο Εκδρομών της 
Ντάνας 

Φτάσαμε στο Θησείο και βλέπουμε το άγαλμα 
του Θησέα. Το υλικό του είναι από χαλκό κι 
αυτό που βλέπουμε λέγεται στιγμιότυπο. Θέλα-
με να πάμε στο ναό του Ηφαίστου αλλά ήταν 
κλειδωμένα. 

Γι αυτό παίξαμε, φάγαμε και μαζέψαμε λουλού-
δια. 

Ήταν τέλεια εκεί και περάσαμε πολύ ωραία! 

Από το Ημερολόγιο Εκδρομών της Μαριάννας 

Η ξενάγηση στο Θησείο 

Πήγαμε εκδρομή στο Θησείο για να δούμε το 
άγαλμα του Θησέα. Εκεί ήταν μια κυρία που 
ήταν αρχαιολόγος. 

Είδαμε ένα γλυπτό του Θησέα και είναι από 
χαλκό, κοιτάει προς την Ακρόπολη και δείχνει 
πως ξεκουράζεται και φοράει το σανδάλι του. 

Μας έδωσε η κυρία ένα χαρτί και γράψαμε για 
το γλυπτό του Θησέα. 

Όταν τελειώσαμε πήγαμε να παίξουμε αγόρια – 
κορίτσια μαζί κρυφτοκυνηγητό και η κυρία μας, 
μας έφτιαξε με ασπροκόκκινη κλωστή 
«μάρτηδες».  

Περάσαμε τέλεια!  

Από το Ημερολόγιο Εκδρομών της Ελιάνας 

Παιδί, πόλη, μνημεία 

Ο δεντροσπουργίτης, είναι πουλί της Ελλάδας. Έχει ένα μαύρο σημάδι σε κάθε μάγουλο που τον 
διακρίνει αμέσως από τα άλλα σπουργίτια. Αρσενικός και θηλυκός έχουν παρόμοια εμφάνιση. Φω-
λιάζει συχνά σε κουφάλες δέντρων, σε τρύπες κτιρίων και πολύ συχνά σε τεχνητές φωλιές. 

Έλενα 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν στο λιβάδι 
μια λουλουδένια παρέα που ήταν τρεις 
νεράιδες. 

Την μία την λένε Παπαρού-
να την άλλη Μαργαρίτα και 
την άλλη Λεύκα. Ζούσαν σε 
ένα βασίλειο που ήταν στο 
λιβάδι και εκεί είχε πολλές 
νεράιδες, τις περισσότερες 
φορές έβγαιναν ουράνια 
τόξα.  

 Μια μέρα ήρθαν τρακτέρ και 
ήθελαν να σκάψουν το λιβάδι αλλά οι 

νεράιδες δεν το ήθελαν αυτό. 
Έτσι πήγαν να τραβήξουν τα 
καλώδια του τρακτέρ και να 
χαλάσουν τα φρένα. 

Έτσι σώθηκε το λιβάδι των 
νεράιδων! 

Ελιάνα 

Μια λουλουδένια παρέα 

Μπάτμαν 

Φύλλο 2 
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Τα χελιδόνια τρώνε μικρά έντομα όπως 
κουνούπια και μύγες. Τα χελιδόνια διανύ-
ουν περίπου 10.000 χλμ. για να έρθουν 
σε εμάς. Ξεκινούν από την Αφρική Τις 
φωλιές τους φτιάχνουν από λάσπη ή πη-
λό. Στο ταξίδι τους πρέπει να έχουν φάει 
πολλά μυγογεύματα! 

Το ταξίδι τους στην Ελλάδα έχει και κιν-
δύνους. Ταξιδεύοντας πάνω από τη θά-
λασσα αν δεν έχει κάποιο νησάκι να  ξε-
κουραστούν πέφτουν στη θάλασσα. 

Στα αλβανικά το χελιδόνι είναι  νταλαν-

τούσε. 

Η ιδέα να γράψουμε για τα χελιδόνια, μας 
ήρθε στο «τι νέα», όταν η Ντάνα μας είπε 
ότι το όνομά της στα αλβανικά σημαίνει χελι-
δόνι. 

Ελπίδα, Ελιάνα, Ντάνα από το Νταλαντούσε. 

Τα χελιδόνια Τα χελιδόνια 

Το σπίτι 
Ήταν μία οικογένεια και ένα αγόρι. Το αγόρι 
είχε μία γάτα. Πέρασαν ωραίες μέρες. Άλλα 
μία μέρα δεν ήταν καλή, οι κακοί ανθρώποι 
σκότωσαν την μαμά και τον μπαμπά του αγο-
ριού. Το αγόρι πήγε έξω από το σπίτι. Οι 
ανθρώποι είναι έξω από τα σπίτια, γιατί οι 
κακοί ανθρώποι πήρανε τα σπίτια των αν-
θρωπών. Το αγόρι με μία κιμωλία ζωγράφισε 
ένα σπίτι και κοιμήθηκε στο σπίτι του και 
πήγε δίπλα στην οικογένεια του και η γάτα 
περίμενει για το αγόρι για να ξυπνήσει. 

Aλλά το αγόρι 
δεν είναι στον 
κόσμο.  

Άσρα 

Τα γλαρόνια έχουν μυτερά και λεπτά 
ράμφη και στενόμακρες φτερούγες . Η 
ουρά τους είναι αρκετά ψαλιδωτή. Τα 
περισσότερα βουτούν από ψηλά στο 
νερό για να πιάσουν ψάρια. Το Χειμω-
νογλάρονο είναι το μοναδικό που συναν-
τάμε και τον Χειμώνα στη Ελλάδα  

Κούμπα 

Χειμωνογλάρονο 

Μια μέρα,  μια οικογένεια που ήταν  
πλούσια, πήγε για να δει μια ταινία. Ο-
ταν βγήκαν έξω έγινε κάτι κακό. Ενας 
άνθρωπος ήρθε μπροστά τους και τους 
είπε, "δώστε μου τα λεφτά σας".  

Ο μπαμπας του Μπατμαν είπε, "άφησε 
την οικογένειά μου". Τότε κακος ανθρω-
πος σκότωσε την μαμά και τον μπαμπά 
του Μπατμαν. Oταν ο Μπατμαν μεγάλω-
σε έγινε ήρωας. 

Σαμ 

Πουλιά της Ελλάδας 



Μαζέψαμε λέξεις, εικόνες, ήχους, μυρωδιές 
και συναισθήματα. 

Πες εσύ, να πω κι εγώ, στιχάκι το στιχάκι, 

έτοιμο το ποιηματάκι! 

Ποιήτριες και ποιητές γινήκαμε για λίγο 

αλλά μας άρεσε πολύ! 

Γκραβάκια 
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Εργαστήρι ποίησης 

Μια μέρα κι έναν καιρό 

πήγε ένα παιδί στον κόσμο, 

ο κόσμος ήταν μαύρος 

με μακριά δρομάκια 

 

μόνο αυτός ήταν ο κόσμος. 

 

Σκέφτηκε το παιδί 

θα φτιάξω ένα κόσμο 

στο μικρό μυαλό μου 

ουράνια τόξα και γλυκά 

 

τι ωραίο κόσμο! 

Άσρα 

Διαβάσαμε, αγαπήσαμε, ζωγραφίσαμε! 

Καβάφης και Ιθάκη, Σολωμός και Ψαρά, 
Καρυωτάκης και το φεγγάρι απόψε, Ελύ-
της ανάμεσα Σύρο και Τζιά, Γκάτσος και 
κυκλαδίτικο, Ρίτσος και πρωινό άστρο. 

Μικρά βιβλία για την 
ποίηση 

Το εργαστήρι 
της τάξης 

Τα κυκλαδικά ειδώλια 
μου αρέσουν πολύ 

Φύλλο 2 
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Ήρθε μια κεραμίστρια στην τάξη μας, η 
κυρία Γκέλη και στρωθήκαμε στη δουλειά! 

Στρώσαμε μεγάλα χαρτιά στα τραπέζια, 
πήραμε ένα κομμάτι πηλό, άλλοι κόκκινο κι 
άλλοι άσπρο. Παρατηρήσαμε το μοντέλο 
μας. Αρχίσαμε να πλάθουμε με τα χέρια μας 
τον πηλό. Στην αρχή φτιάξαμε τη βάση, 
μετά μικρή μπαλίτσα που την πατήσαμε με 
τα δάχτυλα κι έγινε οβάλ, με ένα ξυλάκι 
χαράξαμε τα μάτια και τη μύτη. Έτοιμο το 
κυκλαδικό ειδώλιο μας! 

Εργαστήρι κεραμικής 

Μετά παίξαμε. Πήραμε κι άλλο πηλό και 
φτιάξαμε ότι ήθελε ο καθένας κι η καθεμιά. 

Η κυρία μας τα μετάφερε με μεγάλη προσο-
χή στο εργαστήρι του κυρίου Τάκη του κε-
ραμίστα, που είναι στη γειτονιά μας. Εκεί 
ψήθηκαν στον ειδικό φούρνο και γύρισαν 
πάλι πίσω. 

Τώρα βρίσκονται στην τάξης μας! Ένα ο-
λόκληρο μουσείο! 

Το εργαστήρι της τάξης 


