
ΑΝΕΚΔΟΣΑ 

 

Παναγιώτθσ Μαγκλάρασ 

 

Ρωτάει ο δάςκαλοσ τθ Μαρία: 

- Είπαμε ότι τα ερπετά 

ςζρνονται. Μπορείσ να μασ πεισ 

ζνα τζτοιο ηϊο; 

- Μάλιςτα κφριε, ο 

μπζμπθσ μασ! 

 

 

Λζει το κολλθτιρι ςτον πατζρα 

του: 

- Μπαμπάκο, ςε πιρε ο 

φπνοσ; 

Και ο Καραγκιόηθσ απαντά; 

- Πεσ του να με πάρει 

αργότερα! 

 

Ο δάςκαλοσ: 

- Κωςτάκθ, κλείνε μου ςε 

παρακαλϊ το ριμα «τρζχω». 

Κι ο Κωςτάκθσ: 

- Τρζχω, ζτρεχα, ςκόνταψα, 

ζπεςα, χτφπθςα, ζκλαψα, 

ςθκϊκθκα κι ζφυγα! 

 

         ΛΑΒΤΡΙΝΘΟΙ 

Παναγιώτθσ Λζκκασ 

 

Our School 

 

Mina Ziakou 

 

Our school is the 2nd Primary school of 

Nafplio, in Greece. It is fifty-seven years 

old. 

There are two floors and there are 

fourteen classrooms. There isn᾿t a music 

room. There is a small computer room 

with six computers. There aren᾿t any 

football fields but there is a basketball court. There are fifteen classes. 

There are twenty-seven teachers and two hundred and righty-one pupils. 

We have got ten subjects: Greek Language, Maths, History, Religious 

Education, Physical Education, Environmental Studies, English, Music and 

Project Time. 

There isn᾿t a large playground. In the playground there are some trees, 

a smell garden, a canteen, a volleyball court and eleven hop scotches. The 

school is yellow and blue with  beautiful paintings on the walls. 

We like our school because it is nice and we have good teachers. 

(Για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα: e-Twinning) 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΤΙΑΗ 

 

Κωνςταντίνοσ Μπελζηοσ 

 

Σίτλος βιβλίου: Kidepedia – Χριςτοφγεννα και 

Πρωτοχρονιά 

 

υγγραφζας: Β. Καλφβα, Π. Γυφτοποφλου, Α. 

Καλογιρου κ.ά. 

 

Εκδόσεις: Τζςςερα Πι  Α.Ε. 

 

Περίληψη: Το «Χριςτοφγεννα και Πρωτοχρονιά» είναι ζνα από τα 

καλφτερα βιβλία τθσ Kidepedia. Θα βροφμε πλθροφορίεσ για τον Άγιο 

Βαςίλειο, για τα ξωτικά και κα φτιάξουμε ωραίεσ χριςτουγεννιάτικεσ 

καταςκευζσ. 

Ναταλία Παπαδοποφλου 

 

Σίτλος βιβλίου: Το μαγικό δάκτυλο 

 

υγγραφζας: Ρόαλντ Νταλ 

Εκδόσεις: Ψυχογιόσ 

Περίληψη: Το κορίτςι τθσ ιςτορίασ αυτισ ζχει ζνα 

παράξενο, μα πολφ παράξενο χαρακτθριςτικό. Κάκε φορά που κυμϊνει 

με κάποιον και δεν μπορεί να κρατιςει τα νεφρα τθσ, κουνάει το δάχτυλό 

τθσ και ζνα ςωρό αςτεία και διαςκεδαςτικά απρόοπτα ςυμβαίνουν. 


