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ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗ ΣΑΝΓΚΑΗ

Πήγαμε σε διάφορα μέρη με λεωφορεία και 
είδαμε  διάφορα  μέρη  στη  Σανγκάη. 
Πήγαμε και άναψαν τη φλόγα και άρχισαν 
διάφοροι  αγώνες  και  πήγαμε  διάφορες 
εκδρομές.  Πήγαμε  και  είδαμε  πως  τα 
σπίτια τους έχουν τζαμαρία και  είναι  πιο 
μεγάλα  από  τα  δικά  μας.  Γνωρίσαμε  κι 
άλλα  παιδιά  από  την  Ελλάδα  κι  άλλες 
διάφορες  χώρες  και  περάσαμε  ωραία. 
Πήγαμε στο γήπεδο και κάναμε αγώνες με 
διάφορους  αθλητές  και  αθλήτριες  στα 
εκατό,  διακόσια,  τριακόσια,  οχτακόσια, 
χίλια  πεντακόσια,  πενήντα,  εικοσιπέντε 
μέτρα και στο μπαλάκι,  σφαίρα, κολύμπι, 
μπάσκετ,  βόλεϊ,  τένις,  πινγκ  πονγκ, 
ποδήλατο,  γυμναστική,  ιππασία 
ποδόσφαιρο  ανδρών  και  γυναικών, 
μπάσκετ  γυναικών,  κολύμπι  ανδρών, 
κολύμπι γυναικών. Πήγαμε δυο φορές για 
ψώνια  και  τελευταία  φορά  πήγαμε  στο 
ξενοδοχείο και την άλλη μέρα σηκωθήκαμε 
και  πήγαμε  κάτω.  Κατεβάσαμε  τα 
πράγματά  μας  και  μετά  μπήκαμε  στα 
λεωφορεία και μας πήγαν στο αεροδρόμιο, 
έξι η ώρα για Μπανκόγκ κι από κει δώδεκα 
ξεκίνησε  για  την  Αθήνα και  από κει  στη 
Μυτιλήνη.

γατούλα 

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗ ΛΕΡΟ

Όταν βγήκαμε από το καράβι πήγαμε στο 
ξενοδοχείο.  Το  πρωί  σηκωθήκαμε  και 
πήραμε  πρωινό  στο  ξενοδοχείο  και  μετά 
μας 

ξενάγησαν  στη  Λέρο,  στο  μουσείο  που 
έφτιαξαν  οι  Γερμανοί  και  πήγαμε  και  το 
είδαμε.  Είχε  όπλα,  είχε  τηλέφωνο  και 
εργαλεία  ιατρικής.  Είχε  και  τανκς.  Το 
μεσημέρι  πήγαμε  στην  ταβέρνα  και 
φάγαμε.  Όταν  φάγαμε,  πήγαμε  στο 
ξενοδοχείο  για  να  ετοιμαστούμε  για  να 
τρέξουμε.  ¨όταν  ετοιμαστήκαμε,  πήγαμε 
στο γήπεδο και είδαμε παιδιά που έτρεχαν 
και όταν ήρθε η δική μας σειρά τρέξαμε.

Τσιουάουα

Το  γήπεδο  ήταν  πολύ  μεγάλο  και  είχε 
πολλά παιδιά.  Ήταν πολύ ωραία και  μου 
άρεσε πολύ περισσότερο που αγωνίζονταν 
πολλά  άτομα,  αλλά  όταν  φύγαμε 
στενοχωρήθηκα πολύ, γιατί έχασα κάποια 
παιδιά που συμπάθησα πολύ.

Αγάπη

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
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Όταν ξυπνήσει ο μπαμπάς κατά τις οχτώ, 
παίρνουμε  νωρίς  το  δρόμο  του 
γυμναστηρίου. Αφήνουμε το μηχανάκι στο 
πεζοδρόμιο  και  ανεβαίνουμε  στον  όροφο 
του  γυμναστηρίου.  Κάνουμε  δύο  ώρες 
γυμναστική μέχρι τις δέκα που φεύγουμε. 
Κάθε  φορά  που  τελειώνουμε,  ο  μπαμπάς 
πηγαίνει να αλλάξει και φεύγουμε.

ο πέτρινος γίγαντας

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ

Τα καινούρια κτίρια που μας έφεραν είναι 
πολύ ωραία από έξω, αλλά δεν τα είδαμε 
από  τη  μέσα  πλευρά.  Κάναμε  παράπονα 
για το σχολείο που έχει προβλήματα. Δεν 
έχουμε  πάρκο  καινούριο,  τραμπάλες, 
αλογάκια,  δεν  έχουμε  βαρκούλες.  Έχω 
καλούς φίλους κι αυτό μου αρέσει.

το χρυσόψαρο

Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΣ

Η  Αλίκη  Βουγιουκλάκη  έχει  ερμηνεύσει 
υπέροχους  ρόλους,  όπως  «Υπολοχαγός 
Νατάσσα»,  «Η  δασκάλα  με  τα  ξανθά 
μαλλιά»,  «Χτυποκάρδια στα θρανία»,  κ.α., 
αλλά  πέθανε  πολύ  νωρίς.  Κρίμα!  Δεν 
πειράζει, γιατί πάντα θα είναι στην καρδιά 
μας.

Τσιουάουα

ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ

Το πλοίο που έχει έρθει στο νησί μας είναι 
πολυτελές.  Έχει  πολλά  καθίσματα  και 
σαλόνια  και  μπαρ  και  πιο  πολλές 
καμπίνες.  Παίρνει  250  οχήματα  και 
φορτηγά.  Τρέχει  ανά  ώρα  22  μίλια.  Το 
πλήρωμα και το προσωπικό, όταν θελήσεις 
κάτι, είναι πρόθυμο να σε βοηθήσει. Κάνει 
τη διαδρομή Χίο – Πειραιά – Μυτιλήνη και 
περνά από τα νησιά του Αιγαίου.  Όλος ο 
κόσμος  είναι  πολύ  ευχαριστημένος  που 
υπάρχει  ένα  τέτοιο  πλοίο  στο  νησί  τους. 
Έχει πολλές τηλεοράσεις και σαλόνια για 
να περνά ο κόσμος την ώρα του.

Γ.
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ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο καταζητούμενος
Ο καταζητούμενος έκλεψε ένα φορτηγό και 
τον κυνηγούσε η αστυνομία. Μετά πήγε σε 
ένα  κατάστημα  και  λήστεψε  όλον  τον 
κόσμο. Φορούσε μια μάσκα για να μην τον 
γνωρίσει  όλος  ο  κόσμος  και  στον  κόσμο 
έβγαλε ένα όπλο και  τους απειλούσε για 
να  τους  πάρει  τα  λεφτά.  Ο  κόσμος 
φοβήθηκε  και  κάλεσε  την  αστυνομία  και 
όταν  ο  καταζητούμενος  είδε  την 
αστυνομία, το έβαλε στα πόδια. Μετά τον 
έπιασαν και τον έβαλαν σε ένα κελί για 10 
χρόνια. Τον ταΐζανε, τον ποτίζανε και δεν 
τον ξαναείδανε τον καταζητούμενο.

Τσάκι Τσαν

ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ ΜΟΥ

Στο  εργοστάσιο  του  παππού  μου  εγώ 
σιδερώνω, εγώ πλένω, εγώ στεγνώνω στο 
στεγνωτήριο.  Εγώ  κάθε  Δευτέρα  και 
Σάββατο  σιδερώνω  ποδιές  και  μετά  κάθε 
Σάββατο πληρώνομαι.

το παπάκι

ΤΟ ΧΟΜΠΙ ΜΟΥ

Μ’  αρέσει  πολύ  το  μπάσκετ  κι  αθλούμαι 
πολύ. Μ’ αρέσει πολύ το άθλημα και παίζω 
πολύ  με  τη  μπάλα  και  παίζω  με  άλλα 
παιδιά  μπάσκετ  και αγόρια  και κορίτσια. 
Μια μέρα κάναμε ομάδες τα κορίτσια και 
έκαναν  ομάδες  και  τα  αγόρια  και  τα 
αγόρια  κάθονταν  και  μας  έβλεπαν  και 
μετά  τα  αγόρια  έπαιζαν  μπάσκετ  και 
καθόμασταν και τα βλέπαμε που έπαιζαν. 
Το  μπάσκετ  παίζεται  και  από  μεγάλους, 
αλλά  παίζονται  και  άλλα  αθλήματα  από 

διάφορες  χώρες  και  μ’  αρέσει  το 
ποδόσφαιρο.

γατούλα

Μου αρέσει  το  μπάσκετ  πολύ,  γιατί  είναι 
ένα  ομαδικό  άθλημα.  Είναι  ένα  ωραίο 
άθλημα, αφού τρέχεις και γυμνάζεις όλο το 
σώμα. Γι’ αυτό κι εγώ όταν θέλω να παίξω 
προτιμώ το μπάσκετ.

Αγάπη

Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ

Εμένα  μου  αρέσει  η  Έλενα  Παπαρίζου. 
Έχει  μακριά  μαλλιά,  ωραίο  πρόσωπο  και 
ωραίο  σώμα.  Τραγουδάει  όμορφα.  Βγήκε 
πρώτη  στη  γιουροβίζιον  και  είμαι 
θαυμάστριά της.

Ζωή

Ο ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΜΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ

Ο  αγαπημένος  μου  τραγουδιστής  είναι  ο 
Σαρμπέλ. Είναι πολύ καλός τραγουδιστής. 
Έχει  καστανά  μάτια  και  κοντά  μαλλιά. 
Είναι  λίγο  ψηλός,  είναι  εβραίος  και  η 
μητέρα  του  είναι  Ελληνίδα.  Έχω  πολλά 
σιντι  του  και  κασέτες  του  και  τα  ακούω. 
Μου αρέσουν κι άλλοι τραγουδιστές. 

Γ.
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ΠΟΙΗΜΑ 

Η αγάπη
Η αγάπη είναι χαρά και λύπη μαζί.
Όταν λες στον άλλον «Σ’ αγαπώ» είναι σα 
να είναι χαρούμενος
Και  να  είσαι  και  εσύ  χαρούμενος  όταν 
ακούς να σε λεν «Σ’ αγαπώ».

Γ. 

Ζωή

Χρόνια πολλά!

ΣΥΝΤΑΓΗ 

Ραβανί
Σιρόπι
Βάζουμε  1  κιλό  νερό  σε  μια  κατσαρόλα. 
Βάζουμε  4  ποτήρια  ζάχαρη,  1  φλούδα 
λεμόνι, 1 μπάρα κανέλα και το αφήνουμε 
να βράσει ώσπου να δέσει (20-25min.).

Βάζουμε στο μίξερ βανίλια,  αλεύρι,  αυγά, 
ζάχαρη  και  βούτυρο  και  τα  αλέθουμε. 
Ύστερα  τα  βάζουμε  σε  ένα  ταψί  και  τα 
ψήνουμε.

Τσιουάουα
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