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Αυτά τα χρόνια στο σχολείο ̟έρασα καλά µε τους φίλους µου και µε
τους δασκάλους µου, την κυρία
Γιούλα, την κυρία Βάσω, την κυρία
Αντιγόνη, τον κύριο Πάνο, την κυρία Ελένη και την κυρία Γλυκερία.
Στην Γυµναστική ̟αίζαµε και κάναµε ασκήσεις. Αυτή η χρονιά θα
µου µείνει αξέχαστη.
Αλέξης Τσαγκαρό̟ουλος

Μου άρεσε α̟ό την ̟ερσινή
χρονιά το µάθηµα της Ιστορίας.
Ε̟ίσης µου άρεσε η Αισθητική
Αγωγή γιατί κάναµε χειροτεχνίες.
Α̟ό όλες µου άρεσε µια χειροτεχνία ̟ου κόβαµε ύφασµα και φτιάχναµε λουλούδια.
Αντρέας Οικονόµου
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Φέτος η κυρία Γιούλα µας έµαθε ̟ολλά
̟ράγµατα. Μας έµαθε
να κεντάµε, µας έφερε
να να δούµε το DVD
του Νέµο και το Toy
Story 1.
Μας έδινε και ζωγραφίζαµε ωραίες φωτογραφίες. Πιο ̟ολύ
µου άρεσε το Ram Kid
ένα αλογάκι και κάτι
φωλίτσες µε ̟ουλάκια.
Την αγα̟ώ ̟ολύ και θα
ήθελα να την έχω και
του χρόνου.
Αντωνία Καραµ̟ίνη

Τα δύο χρόνια στην Τρίτη και στην Τετάρτη τάξη µε την κυρία Γεωργία ̟έρασα θαυµάσια. Θυµάµαι µια φορά ̟ου ̟ήγε στο φωτοτυ̟ικό να βγάλει φωτοτυ̟ίες εµείς κάναµε φασαρία. Μου άρεσε
̟ιο ̟ολύ η χειροτεχνία ̟ου κάναµε.
Αρετή Σαββάτη
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Εγώ αγα̟άω ̟άρα ̟ολύ την κυρία µου και θα
ήθελα να την έχω και του χρόνου για να µας µάθει καινούρια ̟ράγµατα.
Παρ’ όλο ̟ου είµαι ζωηρός, η κυρία µου µ’
αγα̟άει.
Η κυρία µου είναι ̟άρα ̟ολύ καλή γιατί µας
µαθαίνει καινούρια ̟ράγµατα και γιατί µας
̟ροσέχει.
Γιάννης Αγοραστός

Πέρασα όλες αυτές τις µέρες ̟άρα ̟ολύ ωραία µε την
κυρία µου. Γνώρισα ̟ολύ
καλούς φίλους, έ̟αιζα, µίλαγα µε τους φίλους µου και
κάναµε όλοι ̟ολλά ̟ράγµατα. Με τη κυρία µου έµαθα
̟ολλά ̟ράγµατα. Έκανα
̟λάκες, διασκεδάζαµε µε όλους τους φίλους µου.
Γιώργος Καλοφωλιάς
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Στην Τρίτη και στην Τετάρτη τάξη ̟έρασα τέλεια.
Α̟ό την Τρίτη να σας ̟ω την αλήθεια
δεν θυµάµαι και ̟ολλά ̟ράγµατα αλλά
α̟ό την Τετάρτη αρκετά. Στο ̟ρώτο τρίµηνο της Τετάρτης έγινε γλέντι γιατί είχα ένα Β στη γυµναστική, γιατί δεν έ̟αιζα οµαδικά. Πιστεύω ̟ως στην Τρίτη ήµουν αρκετά ζωηρός, αλλά στην Τετάρτη
ήµουν κά̟ως καλύτερος. Για να µη τα
̟ολυλογούµε, εύχοµαι σε όλα τα ̟αιδιά
καλές διακο̟ές και να βγάλουν το γυµνάσιο µε 20 χωρίς το (2). Καλή τύχη.
Γιώργος Λυγδής

Εγώ αυτά τα δύο χρόνια µε
την κυρία Γιούλα ̟έρασα ̟ολύ
ωραία και τώρα θα στενοχωρηθώ
̟ολύ ̟ου θα αλλάξουµε δάσκαλο.
Εµένα το καλύτερό µου µάθηµα
είναι η αισθητική αγωγή και ιδιαίτερα οι εργασίες ̟ου κάναµε
µε την ίδια. Αυτά τα δύο χρόνια
θα µου µείνουν αξέχαστα.
Κυρία σας αγα̟ώ ̟άρα ̟ολύ!!!
∆ήµητρα Λουκή
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Στην Τρίτη και στην Τετάρτη τάξη είχα την κυρία Γιούλα. Με την κυρία
Γιούλα έµαθα πολλά πράγµατα π.χ. να
κεντάω, να ζωγραφίζω πολύ πιο ωραία.
Η κυρία Γιούλα φώναζε µερικές φορές
αλλά µε το δίκιο της. Θα τα θυµάµαι
όλα αυτά. Μια γλυκιά ανάµνηση είναι
ότι τα πέρασα πολύ ωραία και ότι έµαθα
περισσότερα πράγµατα. Την αγαπώ πολύ και θα τη θυµάµαι για πάντα.
Εύχοµαι σε όλες τις συµµαθήτριές µου και σε όλους τους
συµµαθητές µου, καλές διακο̟ές και
να τα ̟εράσουν ωραία ό̟ως και µε
τη κυρία Γιούλα.
∆ήµητρα Χριστο̟ούλου

Τα δύο αυτά χρόνια ̟έρασα καλά, έµαθα ̟ολλά ̟ράγµατα. Η δασκάλα µου, η κυρία Γιούλα, ήταν ̟ολύ καλή
µαζί µου και ̟ιστεύω ̟ως
ήταν µε όλα τα ̟αιδιά καλή.
Μακάρι να ̟εράσουµε και
του χρόνου τόσο καλά.
Κωνσταντίνος Κουζιώκας.

7

Με την κυρία ̟έρασα ̟ολύ ωραία εδώ και δύο
χρόνια και µαζί µε τους συµµαθητές µου.
Είχαµε ̟λάκες, τσακωµούς, ̟ειράζαµε ο ένας
τον άλλο, λέγαµε ψέµατα, κάναµε ̟λάκες στην
κυρία και κρυβόµασταν ̟ίσω α̟ό ̟όρτες και
ντουλά̟ες και όταν ερχόταν βγαίναµε και φωνάζαµε.
Αυτό ̟ου µου έχει µείνει είναι την Πρωτα̟ριλιά ̟ου είχαµε κρυφτεί στο βιβλιο̟ωλείο και
κά̟οια στιγµή ̟άµε στην τάξη τρεχάλα, κρύβουµε τις τσάντες, τα µ̟ουφάν και ̟εριµένουµε
να έρθει και να βγούµε έξω και να της φωνάξουµε και να κάνουµε µάθηµα.
∆ωρολένα Αναστασο̟ούλου

Εγώ στην Τρίτη και Τετάρτη δηµοτικού, ̟έρασα ̟άρα ̟ολύ ωραία και όµορφα.
Πέρασα όµορφα στις εκδροµές, στα µαθήµατα και στα
̟αιχνίδια.
Εµένα µου άρεσαν και οι
δύο χρονιές γιατί ο Αλέξης
έκανε αστεία και οι χρονιές
ήταν ωραίες.
Θοδωρής Αρσένης
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Αυτά τα δύο χρόνια δηλαδή στην Τρίτη και στην
Τετάρτη ̟έρασα ̟ολύ ωραία.
Γνώρισα καινούριους
φίλους και έµαθα καινούρια
γράµµατα. Η δασκάλα µας
η κυρία Γιούλα ήταν ̟ολύ
καλή και µας µάθαινε καινούρια ̟ράγµατα. Στενοχωριέµαι ̟ου θα ̟άω στην
Πέµ̟τη τάξη και δε θα έχω
̟ια δασκάλα την κυρία
Γιούλα Βάλλα γιατί την αγα̟άω και δεν θέλω να έχω
άλλη δασκάλα στη ζωή µου.
Η καλύτερή µου ανάµνηση είναι ότι ̟ολλές φορές µας ανεχόταν και δεν
µας ̟ήγαινε στο διευθυντή.
Την κυρία Γιούλα την
αγα̟ώ ̟ολύ και δεν θέλω
άλλη δασκάλα.
Εγώ αυτά τα δύο χρόνια µε τη
κυρία Γιούλα ̟έρασα ̟ολύ ωραία!
Ακόµα ελ̟ίζω να µη τη στεναχωρήσαµε ̟ολύ!
Εµένα µου άρεσαν ̟ολύ οι ζωγραφιές ̟ου κάναµε και στην Τρίτη δηµοτικού και στην Τετάρτη.
∆εν µ̟ορώ να ̟ω όλες οι ζωγραφιές
ήταν όµορφες αλλά τα ̟ουλιά µε
τις φωλιές τους και τα λουλούδια
̟ου κάναµε στη Τρίτη δηµοτικού
µου άρεσαν ̟άρα ̟ολύ.
Είµαι σίγουρη ̟ως δε θα ξεχάσω
τί̟οτα α̟ό όλα τα χρόνια του δηµοτικού.
Κυρία σας αγα̟ώ!!!

Ειρήνη Καρανδρέα

Ρένα Τσεκούρα
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Φέτος ̟έρασα ̟ολύ ̟ιο ωραία α̟ό
ότι είχα φανταστεί.
Η καινούρια µου δασκάλα, οι
καινούριοι συµµαθητές µου και γενικά το καινούριο µου σχολείο, όλοι
αυτοί µου φέρθηκαν ̟ολύ καλά.
Πέρασα και ωραίες στιγµές και
κακές.
Μου έµειναν και ̟ολλές αναµνήσεις ό̟ως: οι ωραίες ζωγραφιές, οι
ωραίες ̟λάκες και καµιά φωνή της
κυρίας.
Αυτό το σχολείο τελικά είναι ̟ολύ καλό και σου µαθαίνει καλούς
τρό̟ους και ̟ολλά άλλα.
Μ’ αρέσει και θέλω να έρθω και
του χρόνου!!!
Κατερίνα ∆ηµο̟ούλου

Αυτά τα δύο χρόνια ̟ου ̟ήγα
στην Τρίτη και στην Τετάρτη δηµοτικού ̟έρασα ̟άρα ̟ολύ ωραία. Είχα µια καλή δασκάλα ̟ου
µου µάθαινε καινούρια, ενδιαφέροντα και σηµαντικά ̟ράγµατα.
Ακόµα θυµάµαι ̟ου µας έκανε
γυµναστική και ̟αίζαµε µόνο και
κά̟οιες στιγµές ̟ου όση φασαρία
και να κάναµε, µας άντεχε. Ακόµα όταν κάναµε φασαρία δε µας
µάλωνε. ∆ε µας έβαζε ̟ολλά µαθήµατα. Ήταν ̟άρα ̟ολύ καλή.
Στους συµµαθητές µου εύχοµαι
καλή ̟ρόοδο και καλό καλοκαίρι!!!
Μαρία Βασσάλου
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Αυτά τα δύο χρόνια τα ̟έρασα ̟ολύ ωραία, αλλά µερικές
φορές στεναχωριόµουν. Για
τους συµµαθητές µου, εύχοµαι
ότι καλύτερο. Με ̟ολλά ̟αιδιά
ήρθα ̟ιο κοντά ας ̟ούµε τη
Μαριάννα, τη ∆ήµητρα, την
Κατερίνα, την Ειρήνη, τη Ρένα. Πολλά ̟αιδιά έκαναν ̟λάκες και διασκέδαζα στα διαλείµµατα. Τώρα ήρθε η σειρά
της κυρίας. Ήταν ̟ολύ καλή,
µας ̟ρόσεχε και µας έδινε
χρήσιµες συµβουλές. Μας ̟ήγαινε και ̟ολλές εκδροµές
στην Ακρό̟ολη, στο Μουσείο
Μ̟ενάκη, στο Ζωολογικό Κή̟ο
και σε άλλα µέρη. Με τα 23
̟αιδιά ̟εράσαµε ̟ολλά και δεν
̟ρόκειται να τα ξεχάσω. Τώρα
για την Τρίτη δε θυµάµαι ̟ολλά ̟ράγµατα αλλά για την Τετάρτη ̟ολλά. Με την κυρία
κάναµε ̟ολλά ̟ράγµατα, κεντάγαµε, ζωγραφίζαµε. Για να
µη τα ̟ολυλογώ, τα ̟έρασα τέλεια και ξέχασα και κάτι άλλο:
Θέλουµε την κυρία και για
τα άλλα δύο χρόνια του δηµοτικού και στο γυµνάσιο δε θα
µας χάλαγε!
Μαντώ Λάζου

Ευχαριστώ τη δασκάλα µου ̟ου µου έµαθε τόσα ̟ολλά. Θυµάµαι τις χειροτεχνίες ̟ου
κάναµε, τις ζωγραφιές και τα ̟αιχνίδια. Τις στιγµές ̟ου ̟εράσαµε όλοι µαζί και τις δυσκολίες των ̟αιδιών, αλλά µας φώναζε, αλλά είχε δίκιο. Θα ‘θελα να την έχουµε και φέτος ό̟ως ̟ιστεύω και όλους τους άλλους. Πάντως θα µου λείψει η κυρία
.
Μάριος Νταρουίς
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Αυτά τα δύο χρόνια ̟ου ήµουν µαζί µε την κυρία Γεωργία ̟έρασα ̟ολύ όµορφα. Έµαθα ̟ολλά ̟ράγµατα ό̟ως να γράφω καλύτερα, έµαθα ̟ερισσότερα ̟ράγµατα για τα ̟αλιότερα χρόνια, έµαθα για το τι γίνεται
στον κόσµο, έµαθα να µετρώ καλύτερα µε άλλους τρό̟ους και έγινα ̟ολύ καλύτερη µαθήτρια και αυτό χάρη στην κυρία Γιούλα.
Του χρόνου θα ήθελα να είµαστε ̟άλι µαζί αλλά αυτό ξέρω ̟ως δεν
θα γίνει όσο κι αν το θέλω. Χωρίς αυτή την κυρία δεν θέλω να ̟άω στην
ε̟όµενη, την αγα̟άω ̟άρα ̟ολύ και αυτά τα δύο χρόνια ̟ου ήµασταν
µαζί όλοι τη συνηθίσαµε και την αγα̟ήσαµε. Στην άλλη τάξη χωρίς την
κυρία Γιούλα τουλάχιστον στο ̟ρώτο τρίµηνο, θα έχω ̟άρει τρία εφτά.
Η άλλη τάξη θα είναι ̟ολύ τυχερή ̟ου έχει την κυρία µας και τη ζηλεύω ̟άρα ̟ολύ.
Μαριάννα Κουρνιδάκη

Στη τάξη µου ̟έρασα ̟ολύ ωραία. Η δασκάλα µου
ήταν ̟άρα ̟ολύ καλή και δεν µας έβαζε ̟ολλές ασκήσεις. Εγώ έχω όµως µια α̟ορία. Πώς µας άντεχε;
Ήµασταν λίγο διαβολάκια και κάναµε, όχι λίγο φασαρία ούτε ̟ολύ, µόνο ̟άρα ̟ολύ.
Εγώ ̟άντως ̟έρασα ̟άρα ̟ολύ ωραία και ας µας
έβαζε τις φωνές ε̟ειδή φωνάζαµε.
Χάρης ∆ρακούδης
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Εγώ δεν είµαι ̟ολύ καιρό σε αυτό
το σχολείο.
Ήρθα µετά τις διακο̟ές των Χριστουγέννων. Όµως σε αυτό το λίγο
καιρό έκανα ̟ολλές φιλίες. Συνήθισα
τους συµµαθητές µου και τη δασκάλα
µου. Τη δασκάλα µου τη λένε Γεωργία. Είναι ̟ολύ καλή και δε µας έβαζε
̟ολλές ασκήσεις.
Μου έµαθε ̟ολλά ̟ράγµατα για να
γίνω και έγινα καλύτερη µαθήτρια.
Μας έµαθε να κεντάµε και µας έβαζε
να βλέ̟ουµε βίντεο και DVD. Πέρασα
̟ολύ καλά και θα στεναχωρηθώ ̟ου
θα αλλάξω δάσκαλο. Η καλύτερη
στιγµή ̟ου ̟έρασα ήταν όταν είδαµε
το DVD «Ψάχνοντας το Νέµο».
Σε όλους του συµµαθητές µου και
τη δασκάλα µου εύχοµαι να ̟ερνάνε
καλά.
Η συµµαθήτριά τους
Νάσια Χαλαστάρα

Σ’ αυτά τα δύο χρόνια στην Τρίτη και στην Τετάρτη ̟έρασα καλά.
Μαζί µε την δασκάλα µου και τους
συµµαθητές µου. Αλλά η φίλη µου
είναι η Κατερίνα. Περνάµε ωραία.
Στο σχολείο ̟αίζουµε µαζί στα διαλείµµατα. Πέρασα και στην Τρίτη
και στην Τετάρτη ωραία. Όταν
̟ήγαµε στην Ακρό̟ολη και σε άλλα µέρη ̟ου ̟ήγαµε ̟εράσαµε ωραία.
Κι εύχοµαι σε όλους καλό καλοκαίρι
Στέλλα Χανιώτη
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Και να ̟ου ήρθε το τέλος! Αυτά τα δύο χρόνια είχαν και τα καλά τους και τα κακά
τους. Εύχοµαι σε όλους τους συµµαθητές µου καλή ̟ρόοδο.
Ε̟ίσης εύχοµαι σε όλη, την ε̟όµενη σχολική ̟ερίοδο να ̟εράσουµε εγώ και όλα τα
̟αιδιά, ό̟ως ̟εράσαµε αυτά τα δύο χρόνια.
Ακόµα θέλω να ευχαριστήσω τη δασκάλα µου για τα ωραία χρόνια ̟ου ̟εράσαµε µαζί.
Χαρούλα Νοµικού

Στην τάξη ∆2 ̟έρασα ̟ολύ ωραία µε την κυρία Γιούλα. Την ευχαριστώ ̟ου µου έµαθε
γράµµατα, στα δύο χρόνια ̟ου ήµασταν µαζί.
Ήταν καλή γιατί µας έκανε ότι της λέγαµε.
Μας έβαζε λίγες ασκήσεις και µας άφηνε όταν
τελειώναµε τα µαθήµατα να ̟αίζουµε στο
̟ροαύλιο ή να κάνουµε Αισθητική Αγωγή.
Της εύχοµαι να είναι καλά και να έχει καλές
τάξεις, ̟ου να µην κάνουν φασαρίες. Στους
συµµαθητές µου, εύχοµαι να είναι Άριστοι στα
µαθήµατα και όταν µεγαλώσουν να κάνουν καλή οικογένεια. Μ’ αρέσει αυτή η τάξη γιατί ̟έρασα αξέχαστες στιγµές.
Χρήστος Τσατσαρώνης
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