
 
 

 
 

 
 
 

  
     Ελ  Γκρέκο «ΑΓΟΡΙ ΜΕ ΚΕΡΙ» ** 

 

                                       ΕΚΦΡΑΣΗ, ΔΙΑΛΟΓΟΣ, ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ! 

* Στις 11/06/15  στα διαλείμματα, στην αυλή, οι μαθητές 
μας απάντησαν  στην ερώτηση   

«ΤΙ  ΣΟΥ ΑΡΕΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΦΕΤΟΣ  ΣΤΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ;» 

& «έριξαν την ΨΗΦΟ» τους στο κουτί που είχε 
«ξεμείνει» απ’ τη διαδικασία εκλογής  Διευθυντών. 

 

«ΨΗΦΟΙ»: 160  
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 320+- μαθητές μας 
ΕΓΚΥΡΑ: 140 
ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ: 20 
 

Αποτελέσματα (Ενδεικτικά) 
- Εμένα φέτος μου άρεσε που έκανα τα μαθήματα με 
έναν πολύ συνεργάσιμο δάσκαλο και οι δραστηριότητες του 
σχολείου. 
- Εμένα μου άρεσε πως έτυχα σε πολύ καλούς 
δασκάλους σε τόσο υπέροχες φίλες και σε τόσο όμορφη 
ομάδα ακόμα κι αν τσακωνόμασταν, δεν γίνεται χωρίς 
τσακωμό, και πέρασα τέλεια όλες τις χρονιές. 
- Χαρά, ο κήπος. 
- Μαρία σ’ αγαπώ είσαι η καλύτερη ξαδέρφη. I Love U 
- Είναι το σχολείο μου και το θέλω πολύ. 2015 
- Ρε, η καλύτερη χρονιά όλων των εποχών  
-  Καλύτερη χρονιά με πολλά παιχνίδια και τώρα 
έρχεται και το καλοκαίρι να πάμε θάλασσα. 
- Μου αρέσει να κάνω την έξυπνη και την όμορφη 
πολύ και να ζηλεύουν όλοι. Ειδικά η … και η… και η… και η…  
- Μου άρεσε η Arianna Grande. 
- Μου αρέσει που έκανα καινούριες φίλες και είχα μια 
καινούργια και έξυπνη κυρία αυτή τη χρονιά από την 
προηγούμενη. 
- Οι βλακείες στην τάξη. 
- Εμένα μου αρέσει να κάνομε ησυχία. 
- Σε αγαπώ Ελλάδα πολύ. 
- Σε αγαπώ πολύ Μ……  .. 
- Η κυρία Γκ και η κ Γκ  
- Η μαμά. 
- Μου αρέσει το ντύσιμο της κυρίας μου. Πολύ.   
- Σε λίγες μέρες η μαμά μου θα γεννήσει.      Σήμερα. 
- Εμένα μου άρεσαν οι δάσκαλοι αλλά πιο πολύ οι δυο  
κυρίες, η κ Γκ. και η κ. Κ. 
- Μου αρέσει να βλέπω τα κορίτσια να τσακώνονται 
μεταξύ τους από την τάξη μου. 
- Εγώ μπορεί να αγαπώ το γραμίτα και το λιβούρι 
(γρανίτα και γλειφιτζούρι;) 
- Μου αρέσει τη ποτα. 
- Μου άρεσε να πλακώνω τους άλλους. 
- Εγώ μια φορά είχα φέρει μια μπάλα και έπαιξα!!! 
- Να τραγουδάω, να φωνάζω, να τσακώνομαι και να 
γράφω τιμωρία αλλά όχι να κάνω μάθημα. 
- Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα 
- Στο σχολείο μου άρεσαν τα πάντα εκτός από τη 
γλώσσα και τον Μ…….  . 
- Στο σχολείο μου άρεσαν πιο πολύ οι δάσκαλοι. 
- Ότι μαφένουμε 
- Όλα ήταν χάλια. 
- Μου άρεσε γιατί γνώρισα καινούριους φίλους και 
σημαντικά πράγματα. Μου άρεσε πιο πολύ το ολοήμερο. 

 

- Εμένα μου άρεσε που γνώρισα καινούργιους 
δασκάλους, γελάσαμε, τσακωθήκαμε και λυπηθήκαμε…  αυτή η 
χρονιά ήταν υπέροχη!!!  
- Μ’  αρέσει να περνάω την μέρα μου με τη φίλη μου και 
με τα μαθήματα. 
- Εμένα μ’  άρεσε όταν φέρανε τα επιτραπέζια και έπαιξα. 
- Το Badminton ΧΑ!  
- Μου άρεσε οι στιγμές που έφερνε ο κύριος Κ τις 
μπάλες. 
- Όλα μου άρεσαν γιατί όλα έγιναν για ένα λόγο. Και 
ξέρω πως αυτός ο λόγος δεν είναι τυχαίος. 
- Μου άρεσε όταν η κυρία μας είχε βάλει μουσική για 
γιόγκα και που μας έδειχνε φωτογραφίες. 
- Εμένα μου άρεσε η φιλία, η αγάπη και το παιχνίδι, η 
γυμναστική, τα μαθήματα, το φαγητό, η ζωγραφική, οι αγώνες 
και πολλά άλλα. Με αγάπη … …  
- Μαφήματα.  
- Πέρασα ωραία με τους φίλους μου. Και μάθαμε 
πράγματα 
- Μου άρεσαν όλα σε αυτό το σχολείο !!!  
- Μου άρεσε όταν γινόντουσαν αγώνες ποδοσφαίρου, 
μπάσκετ και badminton. Αυτά μου άρεσαν, Σχολική Χρονιά. 
Γεια!! 
- Στο σχολείο μου δεν μου άρεσε η γλώσσα ήταν λίγο  
βαρετή. Με αγάπη Π. 
- Αυτό που μ’ άρεσε η γυμναστική και τα αγγλικά και 
όχι… 
- Δε μπορώ να ξεχωρίσω. Όλα μου άρεσαν, τα παιχνίδια 
και το μάθημα. 
- Μου αρέσει οι υπολογιστές. 
- Μμμμμμμμμμμμ! 
- Αυτό που μ’ άρεσε η γυμναστική και τα αγγλικά 
- Στο σχολείο μου άρεσε όταν έπαιζα με τις φίλες μου. 
- Εγώ αυτό που μου αρέσει περισσότερο στο σχολείο 
είναι 4 πράγματα 
1. ότι γνωρίζω καινούριους φίλους 
2. μαθαίνω να γράφω και να διαβάζω 
3. να παίζω με τα παιδιά 
4. και επίσης τα παιχνίδια που κατεβάζει ο κύριος  Κ. 
- Μου αρέσει στο σχολείο γιατί οι συμμαθητές μου με  
εμπιστεύονται πολύ και είναι οι καλύτεροι μου φίλοι. 
- Μου  άρεσαν τα πάντα αλλά πιο πολύ μου άρεσε που  
θα πάμε μαζί με την κυρία την τελευταία μέρα για παγωτό. Και 
που δεν τσακώθηκα με τις φίλες μου. 
- Μου άρεσε η συνεργασία με την τάξη  και με τις άλλες. 
- Εμένα μου άρεσε όταν φτιάξαμε τον κρεμαστό κήπο. 
- Ότι έχω καλό δάσκαλο. 
- Το καλοκαίρι στο σχολείο, μου άρεσε που  έριξα 
νερόβομβες. 
- Τα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. 
- Εμένα μου άρεσε όταν είχα έρθει πρώτη μέρα στο 
σχολείο. 
- Μου άρεσε η αυλή και το δέντρο στην άκρη και πολύ οι 
δάσκαλοι. 
- Αγαπάω το σχολείο τόσο πολύ που δεν φαντάζεστε. 
- Μου άρεσε που μοιράστηκα μυστικά και 
προβλήματα…. 
- Οι συμμαθητές μου. Κρίμα που δεν είχαμε να 
περάσουμε  περισσότερο  χρόνο μαζί… 

 

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 

Με Σημειώματα Μέσα Στην «Κάλπη» 
Τα  Παιδιά ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ τις ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ τους* 

                

 
T.71      14- 09- 2015 


