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Παηάκε
Με λίγα λόγια η ιςτορία....

Η ιςτορία μου ξεκινά ςε μια πόλθ, με μια πανζμορφθ, γλυκιά και καλοςυνάτθ
δαςκάλα, τθν κ. Βάςω Χαλάλθ. Ήταν Σεπτζμβριοσ και ξεκινοφςε θ νζα ςχολικι χρονιά και
και θ κ. Βάςω κα είχε για τρίτθ ςυνεχι χρονιά τουσ ίδιουσ μακθτζσ. Ποιοι είναι αυτοί; Τα
παιδιά ζβγαλαν το ζνα ςτο άλλο παρατςοφκλια όπωσ… θ Τιμωρθμζνθ Τςίχλα, ο Πιάνω
μφγεσ ςτον αζρα, τα Ερωτευμζνα κορδονάκια, θ Αςτραπι…και πολλά άλλα.
Η κ. Βάςω με τα παιδιά, δεν ζκαναν το μάκθμα όπωσ όλοι οι άλλοι δάςκαλοι, αλλά με
ζναν διαφορετικό, αλλά και ψυχαγωγικό τρόπο. Για να καταλάβετε θ κ. Χαλάλθ, με τθν
βοικεια των παιδιϊν ζφτιαξε ζνα χϊρο με παιχνίδια, μπογιζσ, θλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ…
όπου τα παιδιά κα μποροφςαν να πθγαίνουν, όταν κα ζνιωκαν πϊσ βαριοφνταν να
παρακολουκιςουν το μάκθμα. Ακόμθ τα μακιματα τα ζλεγαν με διαφορετικό όνομα π.χ.
τθν γλϊςςα- ϊρα για ραβαςάκια, τθν αρικμθτικι- ϊρα για ςπαηοκεφαλιζσ….
Η τάξθ τθσ κ. Βάςωσ είχε πρωτότυπεσ ιδζεσ και δίδαςκε το μάκθμα με ζναν μοναδικό
τρόπο, τθν ψυχαγωγία.
Οι μζρεσ περνοφςαν διαςκεδαςτικά, ϊςπου θ κ. Βάςω καλζςτθκε από τον διευκυντι.
Τθν ζκανε να αιςκανκεί άςχθμα, γιατί ο ίδιοσ πίςτευε πϊσ θ κ. Βάςω δεν ζκανε το μάκθμα
όπωσ ο νόμοσ λζει και ότι δεν ιταν ο ςωςτόσ τρόποσ. Η κ. Βάςω, ιταν υποχρεωμζνθ να
ακοφςει τισ εντολζσ του διευκυντι.
Το κεφάλι τθσ κ. Βάςωσ όμωσ, ζγινε καηάνι. Τα παιδιά ιταν άταχτα, δεν διάβαηαν…..Τα
ίδια όμωσ, δεν άντεχαν να βλζπουν τθν δαςκάλα τουσ ςε αυτό το χάλι. Ζτςι ανάλαβαν
δράςθ, γιατί αγαποφςαν τθ δαςκάλα τουσ. Και τα κατάφεραν!!! Τθν ζκαναν πάλι
κανονικι!!!!!

Οι ήρωεσ του βιβλίου…
Η κ. Βάςω Χαλάλθ
Τα παιδιά (Η Τςίχλα, Πιάνω μφγεσ ςτον αζρα, Λόξιγκασ, Κολλθτοί, Τα ερωτευμζνα
κορδονάκια….)
Ο κ. Διευκυντισ

Ο αγαπημένοσ μου ήρωασ….
Ο ιρωασ που μου άρεςε περιςςότερο ιταν θ κ. Βάςω. Μου άρεςε γιατί ο ςτόχοσ τθσ
δεν ιταν τα παιδιά να μάκουν γράμματα, αλλά να γίνουν καλοί και ςπουδαίοι
άνκρωποι, διαφυλάςςοντασ τθν ψυχικι τουσ υγεία και οδθγϊντασ τα με τθ χαρά ςτθ
μόρφωςθ!!

Από το βιβλίο μου άρεςε…..

Το βιβλίο που διάβαςα μου άρεςε γιατί είχε χιοφμορ και ο τρόποσ που τα παιδιά με τθν
δαςκάλα τουσ ζκαναν το μάκθμα ιταν φανταςτικόσ!!

