
   
 Παιχνίδι στην Αυλή μας, Φωτογραφία Αρχείου, 2008 

 

 

Σαν άλλος «Μαρτσέλο Ντ’ Όρτα» ή «Τζιάνι 

Ροντάρι» άφησε τα παιδιά της να εκφραστούν με 

αυθορμητισμό -και φαντασία... Με τις κεραίες της 

ανοικτές και απολαμβάνοντας κάθε στιγμή, η κυρία 

Κατερίνα Σαρρή, δασκάλα της περσινής  Α΄ και νυν 

Β΄ τάξης, συνέλλεξε «ΑΤΑΚΕΣ» και έτσι σε 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ μάς εισάγει στη 

σκέψη και στο λόγο των εξάχρονων (+) μαθητών της 

!!! 

 
 

1. 

- Κυρία, είπε η μαμά μου να σου δώσω    αυτήν 

την τυρόπιτα γιατί δεν έχεις να φας! … 

-  Έφαγα κοριτσάκι μου το τοστ που είχα φτιάξει 

απ’ το σπίτι και τη μπανάνα μου… (Κατεβάζει 

μουτράκια…) 

-  Και τώρα, τι θα την κάνω την τυρόπιτα που 

μου ‘βαλε η μαμά και δε μ’ αρέσει; Γκρρρρρρ… 

 

2. 

       – Κυρία, στη δήλωση για την εκδρομή θα 

υπογράψει ο οικοδαίμωνάς μου;;; 

 

3. 

- Τι είναι το άθροισμα παιδιά; … 

- Είναι ένα πράσινο με ρίγες και μέσα έχει 

κουκούτσια! … 

- Συμφωνείτε οι υπόλοιποι; 

- Ναι κυρία! Αυτό είναι … μοιάζει με καρπούζι ! 

 

4. 

 ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟ ! 

- Άντε κυρία, πότε θα χιονίσει να φτιάξουμε 

αυτό με το χιόνι, τις ελιές και τα καρότα!;!;! 

 

5. 

Περί Παρασκευής , ο λόγος στα εξάχρονα  : 

- Κυρία, μου αρέσει η Παρασκευή, γιατί 

κανονίζω ! 

- Τι κανονίζεις παιδί μου; 

- Κανονίζω ….. 

- Θέλεις να μου πεις τι κανονίζεις ; 

- Ε, να βγω με τους φίλους μου! … 

-  

6. 

Δασκάλα : Πρέπει να πάρω μια ταινία διπλής όψεως 

… 

Κοριτσάκι: Ποια ταινία θα δούμε κυρία; 

-    
 

 

7. 

- Κυρία,  ο Γιώργος με χτύπησε … 

- Στα καλά καθούμενα ;;; 

- Όχι κυρία … στα πόδια !!! 

 

8.  

- Πονάει το αυτί μου … Αλλά ξέρω τι είναι! Κάθε 

φορά που τρώω και μετά κοιμάμαι, το φαϊ πάει στο 

αυτί μου και παθαίνω ωτίτιδα ! 

 

9.  

- Κυρία, αυτός ο χυμός έχει κάτι … κορεσμένα 

και κάτι υδατάνθρακες!                Να τον πιω; 

 

10.  

- Κάθε φορά που πέφτω πάνω στον τοίχο με 

χτυπάει στατικός ηλεκτρισμός ! 

 

11.  

- Εσείς κυρία έχετε πάρει αποφοιτήριο του 

Δημοτικού;  

 

12. 

Δασκάλα: Ένας από εσάς να πάει στην άλλη ομάδα. 

Μαθητής:  Μα, έτσι θα χάσουμε την πολΥκότητά  μας ! 

 

13. 

- Ας διαβάσουμε την ταμπέλα! (ΤΟ ΜΑΝΑΒΙΚΟ) 

- ΤΟ ΜΑΝΑΔΙΚΟ … 

- Λίγο πιο προσεκτικά Γιωργάκη … 

- ΤΟ ΜΑΝΑΔΙΚΟ κυρία!    Εκεί που πάνε οι 

μανάδες και αγοράζουν τα φρούτα ! 

 

14. 

- Κυρία ν’  ανοίξω εγώ την τάξη  μετά το 

διάλειμμα; 

- Ναι, Γιωργάκη, αλλά θα μου το θυμίσεις … 

- Ε, βέβαια κυρία, γιατί εσείς οι μεγάλοι έχετε 

πολλά στο κεφάλι σας και καμιά φορά η μνήμη σας 

σβήνεται !!! 

 

15.     

Και μία ατάκα ΔΩΡΟ από την ΣΤ! του 63ου       

(χθες ενώπιον της κυρίας  Ντίνας Ρέππα) 

- Κορίτσι μου, πόσο κάνει 7 φορές το 9; 

- 15;   … Σκέφτεται για ώρα… & λέει δειλά 58; 

- 63, απαντά η δασκάλα για να τη βοηθήσει … 

- Αχ ! Τι καλά ! Κοντά έπεσα ! (ικανοποιημένη)  

 
 
 

 

ΤΑ  ΦΡΕΣΚΑ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ 11

ΟΥ  
& 63

ΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΑΘΗΝΩΝ 
 

Θέμα : Η  Αυτοεκτίμηση  

T. 20   20- 5- 2013 

 

      ΤΑ  ΦΡΕΣΚΑ  
   ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ 11

ΟΥ  
& 63

ΟΥ 

   ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΑΘΗΝΩΝ 
 

 Απίθανες Ατάκες  
από τα Περυσινά Πρωτάκια στο 11ο . 

   

  
                                                 Τ.81    08-10-15   


