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Γράφει η μαθήτρια Πανωραία Γραμματικού

Το ποδήλατό μου
Το ποδήλατό μου το πιο αγαπημένο μου παιχνίδι. Τώρα την Άνοιξη
που ο καιρός έφτιαξε, κάθε απόγευμα κάνω ατελείωτες βόλτες στην αυλή του
σπιτιού μου. Το ποδήλατό μου είναι σε ροζ χρώμα. Έχει και
φωτάκι για το βράδυ! Επίσης, το φωτάκι μου έχει και
κουμπί που το κάνει να αναβοσβήνει. Το λατρεύω το
ποδήλατό μου..!!

Γράφει η μαθήτρια Μάρω Τσακνιά

Τα υπέροχα γενέθλια...
Σήμερα είναι τα γενέθλια της πριγκίπισσας Πέρλας! Η μητέρα της τής
έκανε δώρο ένα μικρό άσπρο σκυλάκι και το ονόμασε Ασπρούλη. Μετά,
αφού έφαγε το πρωινό της έβγαλε το σκυλάκι
βόλτα στην παραλία. Ο Ασπρούλης έτρεξε στη
θάλασσα για να παίξει. Όταν βγήκε έξω
τινάχτηκε και γέμισε το φόρεμα που θα φορούσε
η πριγκίπισσα Πέρλα το βράδυ στη γιορτή της. Η
πριγκίπισσα ήταν πολύ στενοχωρημένη, γιατί
ήταν το αγαπημένο της φόρεμα.
Τότε, ξαφνικά, εμφανίστηκαν από τον κήπο τρεις πανέμορφες
νεράιδες! Αυτές οι νεράιδες είχαν φτιάξει ένα υπέροχο φόρεμα για την
πριγκίπισσα Πέρλα και της είπαν: «Αυτό είναι το δώρο σου από εμάς για τα
γενέθλιά σου»!!
Με πολλή χαρά άρχισε η πριγκίπισσα Πέρλα να το φοράει... Μόλις το
φόρεσε πήγε μια βόλτα τον Ασπρούλη στη θάλασσα. Ξαφνικά μέσα από τη
θάλασσα βγήκε ένα τεράστιο κοχύλι, όπου μέσα ήταν δυο γλυκύτατες
νεράιδες και της έδωσαν ένα μικρό κουτί. Η πριγκίπισσα το άνοιξε και είδε
πως μέσα ήταν ένα υπέροχο, αστραφτερό κολιέ..! Τότε φώναξε γεμάτη
ενθουσιασμό: «Σας ευχαριστώ πολύ πολύ! Με αυτό το δώρο τα γενέθλιά μου
έγιναν ένα φανταστικό παραμύθι..!
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Έφτασε το καλοκαίρι
Στη Δευτέρα τάξη πήγα
και δάσκαλο τον κύριο Νίκο είχα.
Τον ευχαριστώ πολύ
για την παρέα την καλή,
που μου έμαθε πολλά
και του χρόνου
να τον έχουμε ξανά..!
Μάρω Τσακνιά

Γράφει η μαθήτρια Αναστασία Μανανά

Ο Χάνσελ και η Κοκκινοσκουφίτσα... Ένα διαφορετικό παραμύθι
Η Κοκκινοσκουφίτσα περπατούσε για το σπίτι της γιαγιάς της μαζί με
το μικρό Χάνσελ. Όταν έφτασαν η γιαγιά τους κέρασε μπισκότα και γλυκό
βερίκοκο. Η Κοκκινοσκουφίτσα της έδωσε μια ωραία, νόστιμη πίτα.
- Θέλετε να μείνετε εδώ σπίτι μου; ρώτησε η γιαγιά.
- Ναι!!! Θέλουμε πολύ! απάντησαν.
Τα δυο παιδιά βγήκαν στο δάσος και έπαιξαν διάφορα παιχνίδια.
Αργότερα η Κοκκινοσκουφίτσα ρώτησε τη γιαγιά της αν μπορούσαν να πάνε
μαζί της αμαξάδα. Η γιαγιά συμφώνησε και είπε: «Τι θα λέγατε να πάρουμε
φαγητά, παιχνίδια και μία βάρκα για να περάσουμε τη λίμνη και να πάμε στο
πάρκο»; «Ναι! Θέλουμε πολύ!» είπαν. Στο πάρκο υπήρχε και ένας τεράστιος
ζωολογικός κήπος. Έδωσαν από 5€ και επισκέφτηκαν όλα τα ζώα.
Όταν γύρισαν στο σπίτι της Κοκκινοσκουφίτσας η μητέρα της τους
έβαλε να φάνε βραδινό. Μετά πήγαν στα κρεβατάκια τους και η μαμά της
Κοκκινοσκουφίτσας τους είπε ένα ανέκδοτο για να γελάσουν. Έπειτα τους
πήρε ένας πολύ καλός και γλυκός ύπνος... Σσσς, μην τους ξυπνήσουμε, γιατί
ακόμη κοιμούνται..!!!

Καλά και αγαπητά μου παιδιά της Β΄ τάξης του δημοτικού
σχολείου Γραβιάς, μην ξεχνάτε πως ένας πολύ καλός φίλος
του ανθρώπου είναι και το βιβλίο!!! Ξεχάστε το σχολείο
στις καλοκαιρινές διακοπές σας, μα μην ξεχάσετε να έχετε
κοντά σας ένα πολύ καλό και αγαπημένο σας διήγημα..!!!
Καλή ανάγνωση!
(Ο φίλος σας, Διαβαστερούλης)
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Γράφει η μαθήτρια Ασημίνα Τσουλάνα

Η κυρά-Κακή και οι δώδεκα μήνες
Μια φορά και έναν καιρό ήταν δυο αδελφές, που ζούσαν σε ένα χωριό
πάνω στο βουνό, πολύ μακριά από άλλους ανθρώπους. Τη μία την έλεγαν
κυρα-Καλή, γιατί ήταν χαμογελαστή και βοηθούσε όποιον τη χρειαζόταν. Την
άλλη την έλεγαν κυρα-Κακή, γιατί ήθελε να βλέπει όλους τους ανθρώπους
στεναχωρημένους. Δεν της άρεσε κανένας και τίποτα.
Μια ηλιόλουστη μέρα βγήκε να κάνει μια βόλτα. Τότε είδε μπροστά
της τους δώδεκα μήνες του χρόνου! Τη χαιρέτησαν και τη ρώτησαν ποιος
μήνας του χρόνου είναι ο καλύτερος. Εκείνη τους απάντησε: «Κανένας σε
μου αρέσει!» Ο Γενάρης έχει πολύ κρύο και χιόνια, όπως και ο Φλεβάρης. Ο
Μάρτης γεμίζει τη φύση με χρώματα που δε μου αρέσουν καθόλου. Ο
Απρίλης με το ψήσιμο των αρνιών που το βαριέμαι κι ο Μάης με τα
λουλούδια που βγάζουν αρώματα που δε θέλω να τα μυρίζω καθόλου. Ο
Ιούνης κι ο Ιούλης με την πολλή ζέστη τους που δεν την αντέχω και ο
Αύγουστος με τα φρούτα του να κάνει τους ανθρώπους να μην πεινάνε, ενώ
εγώ θέλω να πεινάνε! Ο Σεπτέμβρης πάλι με τα χαρούμενα παιδάκια που
πηγαίνουν σχολείο με νευριάζει πολύ, ενώ ο Οκτώβρης με τους καστανάδες
να είναι παντού στους δρόμους και να μη σ’ αφήνουν να περάσεις... Ο
Νοέμβρης με τις βροχές του δε μ’ αφήνει να βγω από το σπίτι και ο
Δεκέμβρης με τα ενοχλητικά παιδιά που λένε τα κάλαντα. Όλους τους μισώ!
Οι δώδεκα μήνες στεναχωρήθηκαν και της έδωσαν ένα τσουβάλι. Όταν
πήγε στο σπίτι της και το άνοιξε βρήκε μέσα όλα αυτά που δεν της άρεσαν,
δηλαδή λουλούδια, κάστανα, σιτάρι και ένα τρίγωνο που έχουν τα παιδιά μαζί
τους όταν λένε τα κάλαντα. Αυτό το έκαναν μήπως και η κυρα-Κακή κάποτε
αγαπήσει όλα αυτά που από τους υπέροχους μήνες μισεί...

Σας εύχομαι πολλές και
δροσερές βουτιές στη
θάλασσα!!! Εγώ
ετοιμάζομαι για την
πρώτη μου..! Καλά
μακροβούτιααααα...!!!
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Γράφει η μαθήτρια Τζένη Κόρτσα

Καλοκαίρι
Καλοκαίρι καλοκαίρι...
Τι καλά μας έχεις φέρει;
Φέρνω του καιρού τη γλύκα,
τα κεράσια και τα σύκα!
Τα σταφύλια έχω στ’ αμπέλι
και το μέλι στην κυψέλη
τ’ άνθη στην τριανταφυλλιά
και στα δέντρα τα πουλιά.
Έχω και για τα παιδιά
μάγουλα τριανταφυλλένια
και κορμιά γερά, ατσαλένια..!

Γράφει ο μαθητής Νάσος Κοθώνας

Ο περίπατος και τα φυτά του τόπου μου
Μια μέρα ο κύριός μας μάς έναν εκπαιδευτικό περίπατο στα δρομάκια
της Γραβιάς, για να δούμε από κοντά τα φυτά και τα ζώα του τόπου μας. Στη
διαδρομή συναντήσαμε τριανταφυλλιές, μουσμουλιές, κυπαρίσσια, μια
ακακία, μερικά πλατάνια, καρυδιές, δαμασκηνιές, κλήματα και παπαρούνες.
Ήταν μια πολύ όμορφη διαδρομή και περάσαμε πολύ καλά! Άρεσε σε όλους
μας και διασκεδάσαμε πολύ..!
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Γράφει ο μαθητής Παναγιώτης Λάντζος

Ένα έθιμο που μου αρέσει από τις διακοπές του Πάσχα
Ένα έθιμο που μου αρέσει πολύ από τη γιορτή του Πάσχα είναι ο
Επιτάφιος. Φέτος ήμουν στον Επιτάφιο με το φίλο μου το Νάσο. Ο Νάσος ήρθε
στο σπίτι μου και από εκεί πήγαμε μαζί στον Επιτάφιο στα όμορφα Καστέλλια!
Ο Επιτάφιος γίνεται τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ και συμβολίζει τη
μεταφορά του νεκρού Χριστούλη στον τάφο του. Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε
ευγενικοί και σοφοί.

Γράφει η μαθήτρια Βάσια Μέτσε

Το αγόρι που δε μιλούσε
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα αγοράκι που δεν μπορούσε να
μιλήσει. Ζούσε σε ένα μεγάλο και όμορφο αγρόκτημα με τον παππού του.
Μαζί τους ζούσαν και δυο αγελάδες. Το μικρό αγόρι έκανε πολύ παρέα με τις
δυο αγελάδες και είχαν γίνει φίλοι. Κάποιο βράδυ μια πανέμορφη νεράιδα
στάθηκε να ξεκουραστεί στο στάβλο και ρώτησε τις αγελάδες τι χάρη θα
ήθελαν να πραγματοποιήσει γι’ αυτές! Εκείνες αμέσως με μια φωνή ζήτησαν
να μιλήσει ξανά το μικρό αγόρι... Όταν ήρθε το πρωί το αγόρι ξύπνησε και με
πολλή χαρά διαπίστωσε ότι πλέον μπορούσε να μιλήσει..!

Γράφει η μαθήτρια Μαριγιάννα Προβιά

Περιπέτεια στο βουνό
Ένα Σαββατοκύριακο μια οικογένεια ξεκίνησε με το αυτοκίνητό της να
πάει μια βόλτα στο βουνό. Ξαφνικά όμως ακούστηκε ένας θόρυβος δυνατός και
το αυτοκίνητο χάλασε. Ο πατέρας αμέσως πήρε τηλέφωνο την οδική βοήθεια, η
οποία έφτασε γρήγορα. Οι μάστορες κοίταξαν τη βλάβη και τη διόρθωσαν. Η
οικογένεια τους ευχαρίστησε θερμά και συνέχισε την εκδρομή της...
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Γράφει ο μαθητής Γιάννης Μανανάς

Μια παράξενη ιστορία
Χθες η γιαγιά μου μού είπε μια παράξενη ιστορία. Μια μέρα, καθώς
γύριζε στο σπίτι της από τα ψώνια, κουράστηκε και έσκυψε σε μια βρύση να πιει
νερό. Εκεί παραπάτησε και χτύπησε στον ώμο της. Κάθισε να περάσει ο πόνος,
όμως την πήρε ένας γλυκός ύπνος... Είδε ότι βρισκόταν σε ένα νησί έρημο και με
πολλή άμμο. Περπατούσε και περπατούσε, ώσπου είδε ένα μικρό λόφο. Πήγε
κοντά του και κάθισε να ξεκουραστεί. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε ένας
άγγελος, της έδωσε ένα κατακόκκινο μήλο και της είπε: «Φάε το μήλο και θα
γίνεις αμέσως καλά». Η γιαγιά μου εκείνη τη στιγμή ξύπνησε! Είχε ξεκουραστεί
αρκετά, αλλά την είχε αφήσει και ο πόνος στον ώμο από το χτύπημα. Λέτε
αλήθεια να είχε έρθει εκείνος ο άγγελος;

Γράφει η μαθήτρια Κατερίνα Ευθυμιακοπούλου

Μεγάλη Παρασκευή στον τόπο μου
Από τις ημέρες μέσα στις διακοπές του Πάσχα, η καλύτερή μου είναι η
Μεγάλη Παρασκευή. Το βράδυ πήγαμε στον Επιτάφιο που ήταν πολύ όμορφα
στολισμένος. Τον είχαν στολίσει με πολλά λουλούδια το βράδυ της Μεγάλης
Πέμπτης, μετά τη Σταύρωση, τα κορίτσια και οι γυναίκες του χωριού μου. Στον
Επιτάφιο εγώ και οι φίλες μου ντυθήκαμε μυροφόρες. Όταν ο παπάς έψαλε
«έραναν τον Τάφο οι μυροφόρες μύρα» εμείς ρίχναμε λουλούδια πάνω στον
Επιτάφιο και όσα περίσσεψαν τα ρίχναμε στον κόσμο αριστερά και δεξιά μας.
Παροιμίες
-

Το αμπέλι θέλει αμπελουργό και το καράβι ναύτες.
Εβάλανε την αλεπού τις κότες να φυλάει.
Δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα.
Άλλα τα μάτια του λαγού κι άλλα της κουκουβάγιας.
Κάθε πράμα στον καιρό του κι ο κολιός τον
Αύγουστο.
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Γράφει η μαθήτρια Ασημίνα Κοντολάτη

Ο Κάβουρας κι η Αλεπού (Μύθοι Αισώπου)
Ζούσε, κάποτε, ένας κάβουρας σε μια ακρογιαλιά. Ήταν πολλά
καβούρια σε εκείνη την ακρογιαλιά, που ζούσαν ανάμεσα στους βράχους και
στα φύκια και, καμιά φορά, έβγαιναν για λίγο στην αμμουδιά, ως εκεί που
έφτανε το κύμα της θάλασσας, κι έπειτα
ξαναγυρνούσαν
στις
φωλιές
τους.
Εκεί, ανάμεσα στα βράχια και στα φύκια, που
πότε τα σκέπαζε και πότε τα ξεσκέπαζε η θάλασσα,
ζούσαν όλα μαζί τα καβούρια., έτρωγαν, έπαιζαν,
κοιμόντουσαν. Κι εκεί στις πιο βαθιές σπηλίτσες, ή
κάτω από βραχάκια, που σχημάτιζαν κουφάλα,
κρύβονταν όταν τα απειλούσε κάποιος κίνδυνος.
Αλλ' αυτός ο κάβουρας είχε βαρεθεί να ζει όπως τα
άλλα τα καβούρια. Όταν ανέβαιναν στην ακρογιαλιά
και τα άλλα έτρεχαν να ξαναπέσουν στο νερό, αυτός
αργοπορούσε και καμιά φορά προχωρούσε λίγα
μέτρα στην αμμουδιά, γιατί ήθελε να δει πώς είναι ο κόσμος της στεριάς.
Τέλος, μια μέρα, αποφάσισε να μην ξαναγυρίσει στη θάλασσα.
Προχώρησε ως την αμμουδιά, ώσπου βρήκε ένα ποταμάκι που κυλούσε
ανάμεσα στις πέτρες και ανέβηκε στην κοίτη του ποταμού για να δει τι είναι
πιο πέρα. Έφτασε, έτσι, σ' ένα δάσος και παραξενεύτηκε γιατί ποτέ στη ζωή
του δεν είχε δει δέντρα και στην αρχή, νόμισε πως είναι κατάρτια καραβιών.
Αλλά καθώς προχωρούσε θαυμάζοντας αυτά που έβλεπε γύρω, τον είδε μια
πεινασμένη αλεπού και πήδησε απάνω του για να τον φάει.
«Καλά να πάθω!», είπε μέσα του ο καημένος ο κάβουρας. «Αφού ήμουνα
θαλασσινός, τι γύρευα στη στεριά;»

Κι εκεί που θα πίνετε
τα αγαπημένα σας
παιδικά κοκτέιλ στην
παραλία
και
θα
δροσίζεστε, κάντε και
καμιά επαναληψούλα
την προπαίδεια που
μάθαμε..!!!
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Γράφει η μαθήτρια Κατερίνα Γαλανοπούλου

Προσευχή για όλα τα παιδιά του κόσμου
Παναγιά μου, Παναγίτσα,
που έχεις το Χριστό αγκαλίτσα
πάρε στη χρυσή ποδιά σου
τα παιδιά της γης, κοντά σου
άσπρα, κίτρινα, μαυράκια
όλα του Χριστού αδερφάκια
δίπλα στο Χριστό
να τα έχεις
να μπορείς να τα
προσέχεις.

Γράφει η μαθήτρια Ιωάννα Παπαϊωάννου

Το τσίρκο
Πέρυσι είχα πάει με τα αδέρφια μου να παρακολουθήσουμε μια
παράσταση τσίρκου. Εκεί είδα για πρώτη φορά έναν κλόουν να πηδάει ψηλά σαν
ακρίδα και έναν άλλο που έπαιζε ακορντεόν. Δίπλα τους ένας τρίτος έκανε τον
κηπουρό κρατώντας μια τσουγκράνα και ένας ακόμη
κρατούσε ένα τεράστιο σπίρτο και προσπαθούσε να
ανάψει μια φωτιά. Όλοι τους είχαν πολύ γέλιο! Μετά
βγήκαν στη σκηνή πολλά και διαφορετικά ζώα. Κάποια
τα έβλεπα για πρώτη φορά από κοντά. Πέρασα πολύ
ωραία και θα ήθελα να πάω ξανά!
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Γράφει η μαθήτρια Παναγιώτα Σίδερη

Παγωτό με γιαούρτι
Τόση ζέστη μέσα στο καλοκαίρι δεν αντέχεται! Ουφ!!! Γι’ αυτό σκέφτηκα
να σας δροσίσω με μια πεντανόστιμη συνταγή για παγωτό... Αγαπημένοι μου
συμμαθητές πάρτε υλικά, ανασκουμπωθείτε και πάμε...
-

Υλικά:
1 φυτική κρέμα 500γραμ.
500γραμ. γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά
1 συσκευασία πτι-μπερ (μπισκότα)
4 κουταλιές σούπας βύσσινο γλυκό
1 ζαχαρούχο γάλα

Εκτέλεση:
Όλα τα υλικά πρέπει να είναι παγωμένα, εκτός από το βύσσινο και τα
μπισκότα. Πρώτα χτυπάμε την κρέμα στο μίξερ να αφρατέψει και μετά ρίχνουμε
το γιαούρτι. Μετά ρίχνουμε και το ζαχαρούχο γάλα. Τα χτυπάμε όλα μαζί και
στη συνέχεια τα βάζουμε στο ψυγείο για 1 ώρα.
Στη συνέχεια ρίχνουμε τα μπισκότα θρυμματισμένα και το γλυκό βύσσινο
και ξαναχτυπάμε στο μίξερ το παγωτό για να αφρατέψει περισσότερο. Αφήνουμε
το παγωτό 4-5 ώρες στο ψυγείο μέχρι να παγώσει καλά.
Καλή σας όρεξη..!!!
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