
Η     Αλίκη     στη   χώρα   των    θαυμάτων - Λιούις Κάρολ 
 

Ήταν  ζνα μικρό κορίτςι που το 

λζγανε  Αλίκθ.  Κακϊσ  κακότανε  

ςτον  κιπο τθσ   και  βαριότανε  

είδε  ζναν  λαγό  που  φοροφςε  

ροφχα και  ζτρεχε.   Αποφάςιςε  

να  τον  ακολουκιςει.  Ο  λαγόσ   

μπικε  μζςα   ςε  ζνα  λαγοφμι  

και  ζτςι  πιδθξε  και  θ  Αλίκθ  

μζςα.   Ππωσ  ζπεφτε  ζβλεπε  

ράφια  με  πολλά  βιβλία.  

Ρροςπάκθςε   να  μαντζψει   που  

κα  προςγειωνόταν   αλλά   

ζπεφτε  και  ζπεφτε  χωρίσ   

ςταματθμό.  Ξαφνικά  όμωσ βρζκθκε ςτθ χϊρα των καυμάτων.   

 

Αθηνά   Β.   Β2 
  



Μικροί  κφριοι  μικρζσ  κυρίεσ   ταξίδι   ςτο  Παρίςι. 

 

Η  κυρία  ψθλομφτα  κάλεςε   

ςε δείπνο   τουσ  μικροφσ  

κφριουσ.                                                                                                                              

Η κυρία ψθλομφτα  είπε: 

Ραιδιά κζλετε  να πάμε 

ταξίδι ςτο Ραρίςι; Είπαν  

ναι.  Ο κφριοσ  λαίμαργοσ   

ζτρωγε  όμωσ  και   πολλά  

τυριά.    Στον  φπνο  του  

είδε  πωσ  είχε   φάει   πολφ  

τυρί  και  ότι  είχε  ανζβει  

ςτον  πφργο  του  Άιφελ .    

Τελικά  όταν   ζφυγαν   ο κφριοσ   λαίμαργοσ  δεν  πιγε  με  το  

αεροπλάνο  και  πιγε  με  το   τρζνο  για  να  μθ  πζςει   από  το  

αεροπλάνο  με  τόςο  πολφ  τυρί. 

 

 

Μαρίνα Χ.  Β2 
  



Ο ντετζκτιβ Κλουη  και το φάνταςμα  του  καρουηζλ 

 

Ο ντετζκτιβ Κλουη και  θ Πλγα  θ φίλθ του  

βρίςκουν όλα τα μυςτιρια και  ςϊηουν τθν 

κατάςταςθ.  

 

 

 

 

ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ 

  



Ο Μικρόσ  Πρίγκιπασ –Αντουάν  ντε εντ - Εξιπερί 

 

Ζνασ  πιλότοσ  προςγειϊνεται  ςτθν  

ζρθμο  Σαχάρα για να επιδιορκϊςει  τθ 

βλάβθ  ςτο αεροπλάνο του. Εκεί 

ςυναντά  ζνα παράξενο  αγόρι που ζχει  

πζςει ςτθ  Γθ από ζναν  άγνωςτο  

πλανιτθ.  

Ο πιλότοσ και το αγόρι  γίνονται φίλοι. Ο 

πιλότοσ   διδάςκεται  πολλά  πράγματα  

από  τον   μικρό  του  φίλο. 

 

 

 

 

ΘΟΔΩΡΗ 

 

  



Η Αλίκθ ςτθ χώρα των καυμάτων 

 

 Μια φορά κι έναν καιρό υπήρχε ένα 

μικρό κοριτσάκι που το λέγανε Αλίκη. Η 

Αλίκη καθόταν στον κήπο της  με την 

γάτα της.  Είδε έναν λαγό να μπαίνει σ’ 

ένα λαγούμι που φορούσε ρούχα και 

μιλούσε. 

 

 

 

 

 

 

 

Σο αγαπθμζνο μοφ βιβλίο 

οφία Π. Β2 

 
 

  



Ο Χιονάνκρωποσ – Μάικλ  Μορποφργκο 

 

Ήταν ένα παιδάκι που λεγόταν Τζέιμς 

και μια μέρα έφτιαξε έναν 

χιονάνθρωπο. Ο χιονάνθρωπος 

ζωντάνεψε όταν ο Τζέιμς πήγε για 

ύπνο. 

 

 

 

 

 

Σο αγαπθμζνο μοφ βιβλίο 

Άρτεμισ .Χ. Β2 

 

 

  



Σο μουςείο των δεινοςαφρων 

 

Το αγαπθμζνο  μου βιβλίο είναι το 

«Μουςείο των Δεινοςαφρων».  Το 

βιβλίο μιλάει για τθν ιςτορία  των 

δεινόςαυρων.. 

 

 

Πάρισ 

 

  



Ρεκόρ  Γκίνεσ - 2014 

 

Το  χρϊμα  του  βιβλίου είναι  

κόκκινο  και  μοιάηει   ςαν  ιςτόσ  

αράχνθσ. 

Το  βιβλίο  είναι  περίπου 77  

εκατοςτά  ςε μικοσ και  είναι  

χοντρό. 

Εκτόσ  από  αυτό  ζχω και  άλλα  5  

που  είναι του  2020, 2021, 2016, 

2015, 2013. 

Μζςα  ςε  αυτό  το  βιβλίο  μου   

άρεςε  ζνασ  κφριοσ   που  ιταν   

κάτω  από  το  νερό  για  μία  ϊρα  

χωρίσ   αναπνευςτιρα  και  ςικωνε  βαράκια  των  5  κιλϊν .Μου  το  

πιρε  θ  μαμά  μου. 

 

Γιάννθσ 

 

  



 

Ρεκόρ  Γκίνεσ - 2021 

 

Είναι  ζνα  βιβλίο  που  περιγράφει  

διάφορα  ρεκόρ  που  ζχουν  

καταφζρει  άνκρωποι  από  όλθ  

τθν  γθ. Μου  άρεςε  ζνασ  κφριοσ  

που  κολυμποφςε  κάτω  από  το 

νερό  για  πζντε  λεπτά.  

 

 

 

 

 

Δθμιτρθσ 

  



 

Ο Μικρόσ Πρίγκιπασ –Ο ΠΛΑΝΗΣΗ  ΣΩΝ ΑΙΟΛΙΑΝΩΝ – Le 

Petit Prince. 

 

Ο Μικρόσ Ρρίγκιπασ προςγειϊκθκε 

ςτον πλανιτθ τον Αιολιάνων. Ππωσ 

ζπαιηε με τθν αλεποφ ςτον πάγο 

άκουςε να λζει κάποιοσ «Βοικεια». 

Τότε ο Μικρόσ Ρρίγκιπασ πάει να 

βοθκιςει . Τότε γνϊριςε τον κ. Φόεν. Ο 

Φόεν του είπε: «Θα ςε πάω ςτον 

κυβερνιτθ των ανζμων. Αν ζχεισ 

πλθροφορίεσ για τουσ πειρατζσ των 

ανζμων, κα ςε ανταμείψει». 

Πταν ζφταςαν ο κυβερνιτθσ τουσ 

ζδιωξε τθν μθχανι των ανζμων. 

 

 

φλια  Μπ.   Β2. 

 

 

  



ταχτοποφτα – Μαγικι 

ευχι 

 Μια φορά και ζνα καιρό 

ιταν μια ςταχτοποφτα. 

Ζκανε μία μαγικι ευχι να 

γίνει πριγκίπιςςα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανίςα 

 

  



20.000 λεφγεσ κάτω από τθ κάλαςςα 

 

Σε αυτό το βιβλίο υπάρχει ζνα μυςτικό 

υποβρφχιο που εξερευνάει τουσ 

ωκεανοφσ. 

Σε όλουσ τουσ ορόφουσ υπάρχουν 

όργανα. Το κθςαυροφυλάκιο χωροφςε 

πζντε εκατομμφρια φράγκα. 

Πταν πιγαμε να μαηζψουμε ανανάδεσ 

και καρφδεσ πετάχτθκαν από κάποιουσ 

κάμνουσ ικαγενείσ και άρχιςαν να μασ 

κυνθγάνε. Πταν μπικαμε ςτο υποβρφχιο 

είπαμε ςτον πλοίαρχο Νζμο ότι μασ κυνθγάνε κάποιοι ικαγενείσ και ότι 

μπορεί να μποφνε μζςα. Ο πλοίαρχοσ  Νζμο μασ είπε πωσ οι ςκάλεσ 

όπου οδθγοφν μζςα γίνονται θλεκτροφόρεσ και όταν πατιςουν τισ 

ςκάλεσ κα καοφν. 

 

 

Άγγελοσ Α. 

 

  



Ο ντετζκτιβ Κλουη 

Το αγαπθμζνο μου βιβλίο είναι ο 

ντετζκτιβ Κλοφη . Ζχει περιπζτεια, 

φανταςία και εξυπνάδα.  

Ο Κλουη προςπακεί να πιάςει τουσ 

κλζφτεσ. 

 

 

 

 

 

 

Ιςίδωροσ 

 

  



Σα  πζντε  αδζρφια – Γιάννθσ ερβετάσ 

 

Τα πζντε  αδζρφια  είναι πζντε  

δάχτυλα  που  τςακϊνονται  ςυνζχεια. 

Ρερθφανεφονται  ότι  είναι  καλφτερα  

από τα  άλλα  αδζρφια. Λζνε   ότι  όλα  

μποροφν  να  τα  κάνουν καλφτερα . Η 

μαμά  τουσ,  δθλαδι θ παλάμθ, 

προςπακεί να  τουσ ςυμφιλιϊςει. Μα 

τα αδζρφια δεν ακοφν τθ μαμά τουσ. 

Αλλά μια μζρα θ μαμά τουσ, τουσ 

εξιγθςε ότι κανζνα δάκτυλο δε μπορεί 

να κάνει όλα τα πράγματα. Τα δάχτυλα  

κατάλαβαν τθ  μαμά  τουσ  και  για 

αυτό   δεν  ξανά  τςακϊκθκαν  ποτζ!!!  

 

 

 

Μαρία  



Σο   ποντικάκι   που  ικελε   να   αγγίξει  ζνα     αςτεράκι 

 

Ήταν     ζνα  ποντικάκι   που  

ανυπομονοφςε   να   πιάςει  ζνα  

αςτεράκι.   Και    τα    κατάφερε, 

όμωσ  είχε  πολλά εμπόδια.   Μασ  

λζει   πωσ   ποτζ δεν    τα   

παρατάμε.  Είναι   το    αγαπθμζνο    

μου  βιβλίο γιατί   το  κάνανε 

παράςταςθ. 

 

 

 

 

 

 

 

Άννα  Μαρία 

 

 

 

 

 

 



ΧΑΡΙ ΠΟΣΕΡ   

 

Ζχει μαγικό ραβδί  και  τουσ   παγϊνει  

όλουσ  και  πολεμάει  ζναν   κακό   και ζχει  

παρζα   με μαγικζσ ικανότθτεσ. 

 

 

 

 

 

 

 

Αλζξανδροσ 

 

  



20.000 ΛΕΤΓΕ  ΚΑΣΩ  ΑΠΟ  ΣΗ 

ΘΑΛΑΑ  -  ΙΟΤΛΙΟ ΒΕΡΝ 

 

Ζνασ   καπετάνιοσ  που  λεγόταν  Νζμο 

βφκιηε τα  άλλα  πλοία  με  το  μεγάλο  

υποβρφχιο του που νόμιηαν ότι   ιταν 

φάλαινα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σηίμθσ 

  



Εγκυκλοπαίδεια των ηώων 

 

Η εγκυκλοπαίδεια των ηϊων ζχει 

18 βιβλία εξερεφνθςθσ και γνϊςθσ 

για τθ ηωι του πλανιτθ μασ.  Κάκε 

ζνα βιβλίο τθσ ςυλλογισ 

παρουςιάηει μια περιπζτεια του 

κάκε ηϊου. Ρεριζχει βαςικζσ 

πλθροφορίεσ όπωσ τι τρϊνε, τα 

χαρακτθριςτικά τουσ και ποφ ηουν.  

 

 

 

 

Αδριανόσ 

    

 

 

 

 

 


