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Μια μζρα ιταν ζνα που ζμενε με το 

τθσ και μια μζρα τον  παράτθςε  

γιατί  βρικε μία     κι ο   

ζφυγε μακριά αλλά το το 

μετάνιωςε και πιγε να το βρει και 

ζμειναν όλοι μαηί και ευτυχιςμζνοι. 

 

Αιμιλία  Διϊνθ Μελίνα 
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Μια μζρα ιταν 2  παίηανε  

και θ μπάλα τουσ ζπεςε ςτο . 

 

Γιϊργοσ  Πζτροσ 
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Μια  φορά και ζνα καιρό πιγε θ 

ςτο  και  δεν  

χόρευε  καλά και  τθσ κόψαν  τθν 

ουρά. Ζτςι  θ γάτα  γφριςε  χωρίσ 

ουρά ςτο ςπίτι λυπθμζνθ. 

 
 
Λεωνίδας  Χρίστος   
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Ζνα  βράδυ τρεισ φίλοι ζπαιηαν . 

Αλλά ζχαςαν τθν  και μετά τθν 

βρικανε ςτθν κολόνα τθσ ΔΕΗ. Και 

μετά πιρανε τθν  μα τουσ ζπεςε 

και φϊναξαν τθν πυροςβεςτικι μα 

μετά πιρε θ κολόνα τθσ ΔΕΗ.    

Αλλά πιρε και το όχθμά τθσ .  

 

Αλζξανδροσ  Κωνςταντίνοσ  

Βενζδικτοσ .                                        
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Μια  ωραία  μζρα πιγαμε ςτθν  

με τουσ   μασ . Γιατί 

ιτανε ζνα    αλλά μασ 

ζβγαλαν   γιατί ιταν θ ϊρα να 

φάμε. Μασ  άρεςε πολφ θ  

γιατί  είχε  τθν Βιολζτα. Είχε πολλά 

. 

 

Σταυροφλα  Αγνή  Μελίνα 
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Μία όμορφθ μζρα μία παρζα παιδιϊν 

πιγαν ςτο . Στον δρόμο τουσ 

είδανε μία οικογζνεια εξωγιινων που 

λεγότανε βαμπίρ και ζνα από τα 

βαμπίρ παραλίγο να τουσ επιτεκεί. 

Αλλά κουτοφλιςε ςτο  και μετά 

από λίγο τουσ ζςπαςε το τηάμι και 

κατζβθκαν ςτον Άρθ.  
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Μια φόρα   πιγαμε με τθν παρζα μασ  

ςτον ηωολογικό  κιπο και  είδαμε 

πολλά ηϊα: είδαμε καμθλοπάρδαλθ, 

ιπποπόταμο , , μαϊμοφδεσ  και  

ζναν  . Κακϊσ  κοιτοφςαμε  

κάποια άλλα ηϊα τα άλλα το 

ζςκαςαν  και  ακλουκιςαμε τα   

τουσ.    

 

Παναγιώτα   Λαμπρινι                                              
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Μια ωραία μζρα πιγαμε  ςτθν    

. Εκεί παίξαμε    και       από 

το  μεςθμζρι ζωσ το απόγευμα. Άλλα 

κουραςτικαμε και  μπικαμε ςτθ   

μζχρι που νφχτωςε και βγικαν τα 

άςτρα  και  το και φφγαμε.   

 

Γιϊργοσ      Θοδωρισ      Αλζξανδροσ 
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Μια μζρα  πιγα  ςτθ   και ζκανα  

μπάνιο ζπαιξα  μπάλα με τον φίλο  

μου και ψάρεψα μετά ζπαιξα ρακζτεσ  

μετά πιγα   μου και ζπεςα για 

φπνο και μετά ξφπνθςα και πιγα ςτο

 και ζκανα   και μετά  

βγικα διάλειμμα  και  ζπαιξα με τουσ 

φίλουσ μου. 

 

Γιάννθσ Φραγκίςκοσ Χριςτοσ 

  



11 
 

 

Μια   πιγαμε  με ζναν φίλο μου 

ςτο λοφνα-παρκ  και  κάναμε πολλά 

πράγματα: παίξαμε

ςυγκρουόμενα αυτοκινθτάκια, 

φάγαμε πατατάκια, μπικαμε ςτο 

τρενάκι του τρόμου και ςτο τζλοσ 

κάναμε .  

 
Μάριος  και Δημήτρης 
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Μια μζρα πιγαμε ςτο Αττικό πάρκο με τα 

 μασ. Αλλά μασ ζφυγε το ζνα 

ςκυλί και με τα άλλα τρία ςκυλιά 

ακολουκιςαμε τα  του.  Το βρικαμε 

ςτο Αττικό πάρκο, ςτα  μετά  

πιγαμε, ςτισ ςτισ  , ςτουσ  

 ςτουσ , ςτισ  ςτουσ 

, ςτα καγκουρό, ςτισ ηζβρεσ, ςτουσ 

λφκουσ, ςτουσ ιπποπόταμουσ, τισ 

καλάςςιεσ χελϊνεσ, ςτουσ κροκόδειλουσ 

και ςτα φλαμίνγκο.  

Μαρία και Ελπίδα .       
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Μια φορά   και  οι    μου  

πιγαμε  ςτον    και  είδαμε  

διάφορα ηϊα  δθλαδι  

καμθλοπαρδάλεισ, , ελζφαντεσ, 

λιοντάρια, ηζβρεσ,  , 

χιμπατηιδεσ,  φϊκιεσ, πιγκουίνουσ, 

ιπποπόταμουσ,  ρινόκερουσ, φίδια, 

πάντα,  και  νυφίτςεσ.  

 

Κατερίνα  Ναταλία  Μαρία. 

 


