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- Γεια ςασ!
Εύμαςτε τα παιδιϊ τησ Ε1 Σϊξησ…….
Σα ομορφότερα παιδιϊ τησ πλϊςησ…
αςχολούμαςτε με τη λογοτεχνύα
και διαβϊζουμε πολλϊ βιβλύα!

Μια γϊτα ϋχουμε για βοηθό μασ
που τριγυρύζει όλη μϋρα ςτο ςχολειό μασ.
Σην Άλκη Ζϋη ξϋρουμε
Και ςτο Μαραθώνιο Ανϊγνωςησ * όδη «πλϋουμε»….

Ελάτε ςτην παρέα μασ
Χαρείτε την ιδέα μασ!!! 

ελίδα

Παρουςιϊζουμε μια ςυγγραφϋα 3

Ο «τούχοσ» τησ πούηςησ 3

Παρουςιϊζουμε βιβλύα 4 και 5

«Σο ποντικοφαγωμϋνο βιβλύο» 6

5 ζωγραφιϋσ για ϋνα βιβλύο 7

κρυπτόλεξο 7
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*Ο μαπαθώνιορ Ανάγνυζηρ είναι πανελλήνιορ διαγυνιζμόρ  2012 

Ανάγνυζηρ βιβλίυν ηηρ Άλκηρ Ζέη. Μάθε πεπιζζόηεπα : 

http://metaixmio.gr/news/748-marathonios_anagnosis_zei.aspx

Περιεχόμενα

http://metaixmio.gr/news/748-marathonios_anagnosis_zei.aspx
http://metaixmio.gr/news/748-marathonios_anagnosis_zei.aspx
http://metaixmio.gr/news/748-marathonios_anagnosis_zei.aspx
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ΠΑΡΟΤΘΑΖΟΤΜΕ ΜΘΑ ΤΓΓΡΑΦΕΑ
Άλκη Ζέη

Η Άλκη Ζϋη εύναι μια ςπουδαύα ςυγγραφϋασ. 
Γεννόθηκε ςτην Αθόνα και ςπούδαςε ςτη Υιλοςοφικό 
χολό του Πανεπιςτημύου Αθηνών.
Κϊποια από τα γνωςτότερα βιβλύα τησ εύναι <<Η Μοβ 
Ομπρϋλα>>, <<Ο Μεγϊλοσ Περύπατοσ του Πϋτρου>> και 
<<Κοντϊ ςτισ ρϊγιεσ>> .  Για να γρϊψει αυτϊ τα ςπουδαύα 
βιβλύα τα εμπνεύςτηκε από τη ζωό τησ. 

Σο αγαπημϋνο τησ βιβλύο όταν όταν μικρό  όταν ο <<Σρελαντώνησ>> τησ  
Πηνελόπησ Δϋλτα ... 
Αν όταν ο όρωασ ενόσ παιδικού βιβλύου θα όθελε να όταν ο 
<<Νιλσ Φόλγκερςον>>.
Σο πιο ωραύο πρϊγμα που θα μπορούςε να τησ δώςει 
κανεύσ εύναι η ΥΙΛΙΑ!!!

ΠΗΓΗ: http://www.mikrosanagnostis.gr/penes_11.asp
ομάδα: Σταυρούλα,Δήμητρα,Αναςταςία και Σοφία!!! 

 Ο ΣΟΘΥΟ ΣΗ ΠΟΘΗΗ

Aπό ηο blog ηηρ ηάξηρ μαρ: http://ioannaprangiou.weebly.com/

http://www.mikrosanagnostis.gr/penes_11.asp
http://www.mikrosanagnostis.gr/penes_11.asp
http://ioannaprangiou.weebly.com/
http://ioannaprangiou.weebly.com/


ΠΑΡΟΤΙΑΖΟΤΜΕ ΒΙΒΛΙΑ!

 «Ο μεγάλοσ περίπατοσ        του 
Πέτρου» 

τησ Άλκησ Ζέη

Αυτό το βιβλύο μασ μιλϊει για 
ϋνα παιδύ που το λϋνε Πϋτρο 
και εύναι εννιϊ χρονών. 

Μασ περιγρϊφει τα γεγονότα 
από το πόλεμο του 1940 ϋωσ 
και το 1944 που η Ελλϊδα 
απελευθερώθηκε.

Ο Πϋτροσ ζει μαζύ με τουσ 
γονεύσ του ,την αδερφό του, 
τον παππού του και τη 
χελώνα του το «Θόδωρο» ςε 
αυτϊ τα δύςκολα χρόνια.

Μαγεύεςαι με τισ περιπϋτειεσ 
του και 
ςυγκλονύζεςαι! 

Από τον μαθητή  Θωμά Καμινιώτη

 «Η μωβ ομπρέλα» 

τησ Άλκησ Ζέη
Ο Ορϋςτησ και ο Υύλιπποσ που 

εύναι δύδυμα τουσ αρϋςει που 
πηγαύνουν ςτη γιαγιϊ τουσ. Αυτό τουσ 
διηγεύται ιςτορύεσ από τότε που όταν 
μικρό.

Σην Ελευθερύα την αδερφό των 
διδύμων που εύναι μικρότερα τη 
φώναζαν Λϋτρω ό «Πλαςμώδιο του 
Λαβερϊν»  ενώ δεν την λϋνε κανονικϊ 
ϋτςι. Όταν πόγαιναν ςτην καλύτερό 
τουσ φύλη τα αδϋρφια τησ ϋπαιζαν με 
τισ τερεζύνεσ τουσ(πατύνια τησ εποχόσ) και 
τα κορύτςια  ςυζητούςαν.  Η 
Ελευθερύα όθελε πολύ να πϊει ςτο 
θϋατρο όμωσ δεν την ϊφηναν, 
ευτυχώσ φαινόταν πολύ λύγο οι 
ταινύεσ  του ςινεμϊ απ’ το μπαλκόνι 
τησ.

Όλα αυτϊ ςυνϋβηςαν λύγο 

πριν τον πόλεμο του 1940.

Aπό τη μαθήτρια Σοφία Ανυφαντή 
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ΠΑΡΟΤΙΑΖΟΤΜΕ ΒΙΒΛΙΑ!

Από τον μαθητή  

Χρυσόστομο 

Κουτή

Ανατριχιαςτικέσ 
ιςτορίεσ:
«το καταραμένο 
ςκιάχτρο»

Διϊφορα γεγονότα ςυμβαύνουν 
ςτην οικογϋνεια Ντϋιβισ. Όχι μόνο 
διϊφορα, αλλϊ και πολύ παρϊξενα. 
Σρομοκρατημϋνοι οι γονεύσ δεν 
όξεραν ότι όλα αυτϊ οφεύλονται ςε 
ϋνα ςκιϊχτρο. Σο δε ςκιϊχτρο 
μπορεύ να φύλαγε τον κόπο, αλλϊ 
καταριόταν και τον ιδιοκτότη του. 
Ο μικρόσ Ντϋιβιντ προςπαθούςε 
να βρει τι κρύβεται πύςω από όλα 
αυτϊ. Όμωσ δεν όξερε ότι.... αν 
μϊθαινε τι κρύβεται πύςω από αυτϊ 
θα ευχότανε κρατόςει το ςτόμα του 
κλειςτό. 
Αυτό ϋτςι κι αλλιώσ όθελε και το 
ςκιϊχτρο. 

Από τον μαθητή  

Αντώνη Βασιάκο

Harry Potter
Ο Φϊρρυ Πότερ εύναι ϋνα 11 
χρόνων παιδύ που ζει με τουσ 
θεύουσ του. 
Ο Φϊρρυ δεν ϋχει 
γνωρύςει ποτϋ τουσ 
πραγματικούσ του γονεύσ, 
ώςπου κϊποια μϋρα μετϊ 
από ϋνα γρϊμμα που ϋλαβε, 
αποφϊςιςε να πϊει εκεύ που 
του ϋλεγε το γρϊμμα. ε μια 
ςχολό μϊγων!!! 
Άραγε θα γνωρύςει εκεύ ο 
Φϊρρυ την αλόθεια για τουσ 
γονεύσ του...;

Με μαγεύα 
Αντώνησ!!!



«ΣΟ ΠΟΝΣΙΚΟΥΑΓΩΜΕΝΟ

ΒΙΒΛΙΟ»(ΤΝΕΧΙΖΟΤΜΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ!!!)

Ανατριχιαςτικέσ Ιςτορίεσ
«Ο μικρόσ 
ζητιάνοσ»
EDGAR J. HYPE

Από κεφϊλαιο 6 ςελύδα 59

« Ένα χτύπημα ακούςτηκε ςτο 
παράθυρο. Ξύπνηςα απότομα και 
ςχεδόν πετάχτηκα από το κρεβάτι... 
Δεν πίςτευα ςτα μάτια μου... Είχα δει 
το φάνταςμα του ζητιάνου με τα 
λαμπερά μάτια του μέςα ςτη 
νύχτα...»

…Ο μικρόσ ζητιϊνοσ ϊνοιξε το 
παρϊθυρο και μου εύπε <<ακολούθηςϋ 
με>>. Σότε εγώ τον ακολούθηςα ςε μια 
πύλη που ςε πόγαινε ςτο μϋλλον μϋςα 
ςε ϋνα νεκροταφεύο...
Εκεύ τον περύμεναν όλοι οι νεκρού για να 
τον θϊψουν ζωντανό. Ξαφνικϊ ϋπεςε 
ομύχλη και από το πουθενϊ εμφανύςτηκε 
κϊποιοσ να κρατϊει ϋνα δρεπϊνι.
Ήταν ο ακϋφαλοσ καβαλϊρησ...

ΟΜΑΔΑ: 
Αχιλλέασ
Κων/νοσ, 

Θωμάσ
Βαλεντίνα

ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΟΤ
ΜΙΚΡΟΤ ΝΙΚΟΛΑ

Από ςελ.25
«Είμαι πολύ ευχαριςτημένοσ
γιατί θα πάμε μια εκδρομή με
πλοίο. Θα έρθουνε μαζί μασ ο κ.
Λατερνό….»
….η κ. Ιωϊννα και όλη η Έ1 τϊξη.
Όταν φτϊςαμε ςτην κιϊθο μασ
περύμενε μια μεγϊλη ϋκπληξη! Σο
ξενοδοχεύο που εύχαμε κλεύςει δεν
εύχε ϊλλα δωμϊτια γιατύ τα εύχαν
δώςει ςε ϊλλουσ πελϊτεσ.
Σότε η οφύα εύχε μια ιδϋα :
«Γιατύ να μην κοιμηθούμε ςτο
Παυςύλυπο τησ κιϊθου;», εύπε.
Πρϊγματι ϋτςι κι ϋγινε…
κοιμηθόκαμε κοιτϊζοντασ τα
αςτϋρια και τραγουδώντασ.
Όταν ϋνα ϊςτερι ϋπεςε κϊναμε όλοι
μια ευχό

<<Η ΥΙΛΙΑ ΜΑ ΝΑ ΚΡΑΣΗΕΙ 
ΓΙΑ ΠΑΝΣΑ>> 

Ομάδα:
Δήμητρα
Βαςίλησ 

Σοφία
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5 ΖΩΓΡΑΦΘΕ ΓΘΑ ΕΝΑ ΒΘΒΛΘΟ

ΠΟΘΟ ΒΘΒΛΘΟ ΕΘΝΑΘ;

Κορπηόλενξ από ηεμ Ηλιάμα!!

Σ Ρ Η Γ Χ Ν Ο Φ Ρ Φ Α

Δ Λ Δ Α Φ Λ Ο Α Λ Θ Α

Σ Ρ Η Γ Χ Ν Ο Ρ Φ Ρ Κ 

Ρ Π Ρ Γ Ν Β Γ Η Ε Ζ Α 

Α Γ Α Π Ζ Μ Δ Ν Ο   

Γ Φ Α Γ Γ Δ Φ Ρ Μ Ν Ξ

Χ Τ Θ Ο  Υ Ο Λ Δ Η Ο

Ν Η Κ Α Χ Φ Η Γ Φ Α Λ 

Ο Δ Λ Α Η Φ Η Α Χ Φ Β 

Κ Η Ν Γ Τ Ν Ο  Τ Φ Υ 

Οι λύζειπ ζηεμ ηελερηαία ζελίδα
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υνεχύζεται……

ηπίγυνο

αγαπημένορ

βςθόρ

ζσολείο

νικάυ

κίνδςνορ

ηεηπάγυνο

τάπι

θυνή


