


ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 1-2
Ο εικονογράφος είναι ο  Τόνι Ρος  
 Ο συγγραφέας ο  Ντέιβιντ Ουάλιαμς 

        
  

          ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΓΓΕΛΗ  ΣΤ΄3



Σε αυτό το βιβλίο μιλάει για τα 10 χειρότερα παιδιά του κόσμου 5 
αγόρια και 5 κορίτσια. 

Ο Σαλιάρης ΣΑΙΜΟΝ          Η Ρυπαρή ΡΙΤΑ          Η Κλαψιάρα ΚΛΑΡΑ                 
Η Ανεμοδαρμένη ΑΝΝΑ         Ο Ψειριάρης ΨΙΤ        Ο Σοβαρός ΣΟΝΗ 
Δεσποινίς ΑΜΑΛΙΑ             Η  Καναπεδάτη ΚΑΤΙΑ      Ο Σκαλιστής ΣΚΟΤ                   
Ο ΜΠΡΑΙΑΝ Ξερόλας που τα ήξερε ΠΑΝΤΑ ΟΛΑ.                     

Για κάθε παιδί έχει και μία ιστορία. Στην αρχή ο κύριος Ουάλιαμ 
μας παρακαλούσε να μη διαβάσουμε αυτό το βιβλίο γιατί έλεγε 
ότι είναι πραγματικά απαίσιο και θα έχει πολύ κακή επιρροή στα 
παιδικά μυαλά. Θα δώσει στα παιδιά πολλές ιδέες για να γίνουν 
ακόμη πιο σκανδαλιάρικα. 



ΚΙΝΔΥΝΟΣ
 Ο συγγραφέας  Mario Gomboli

Εκδόσεις: Φλούδας

ΘΩΜΑΣ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤ΄3
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   To βιβλίο μας μιλάει για τον κίνδυνο με αποτέλεσμα να μας περάσει 
ένα μήνυμα.

Προσοχή να μη γλιστρήσεις, να μην καείς, να μη χτυπήσεις! Αλλά πως 
είναι δυνατόν να κινδυνεύει κανείς μέσα στο σπίτι; Κι όμως! Αν κάποιος 
είναι αφηρημένος και απρόσεκτος, κινδυνεύει. Μ` αυτό το βιβλίο θα 
μπορέσεις να μάθεις τι πρέπει να προσέχεις. 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ (ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΛΥΚΟΥ) - MARIO GOMBOLI

 



Οι θεοί δεν πεθαίνουνε στην Πέλλα
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ  ΕΛΕΝΗ  ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΣ  ΕΥΗ ΤΣΑΚΝΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΟΓΛΟΥ ΣΤ΄3



Το βιβλίο ακολουθεί τα βήματα του Μέγα Αλέξανδρου από το ξημέρωμα της 
γιορτής κατά την οποία δολοφονήθηκε ο Φίλλιπος . Τον ακολουθεί στις πρώτες 
νίκες και την απελευθέρωση από τους Πέρσες των ελληνικών πόλεων της Ιωνίας , 
στο θρίαμβο της κατάκτησης μιας αυτοκρατορίας και στο ταξίδι στις μακρινές Ινδίες 
ως τον πρόωρο θάνατό του στη Βαβυλώνα λίγο πριν κλείσει τα 33 του χρόνια .
Ενώ τα ιστορικά γεγονότα παρουσιάζονται όπως ακριβώς τα αναφέρει η ιστορία , 
τ6ον πρωταγωνιστικό ρόλο στο βιβλίο δεν τον έχει ο στρατηγός Μέγας Αλέξανδρος 
, ο μεγαλύτερος στρατηλάτης του αρχαίου κόσμου , αυτός που οραματίστηκε μια 
κοινοπολιτεία , αλλά ο άνθρωπος Αλέξανδρος . Η συγγραφέας πλάθει τον 
μυθιστορηματικό της ήρωα μιλώντας στον αναγνώστη για πράγματα όχι άγνωστα , 
αλλά γνωστά από άλλη σκοπιά , αφήνοντάς τον ελεύθερο να δει τον Αλέξανδρο σε 
ανθρώπινες διαστάσεις , στις μεγάλες αλλά και στιες μικρές του στιγμές και να βρει 
ίσως τότε την απάντηση στο γιατί εκείνο το ξανθό αγόρι που γεννήθηκε στην 
Πέλλα και κατάφερε να γίνει «κυρίαρχος όλης της γης και της θάλασσας »είναι ο 
μοναδικός από τους θεούς του αρχαίου κόσμου που εξακολουθεί να ζει ακόμη .



Οι Φύλακες της Μαγείας
Είναι γραμμένο και εικονογραφημένο  από τον Κρις  Ρίντελ .

   

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΔΑΝΑΗ

                            ΣΤ3  ΤΑΞΗ 



Στην χώρα της Θρύνης  βρίσκεται το Μαγικό Δάσος και το Αιώνιο 
Δέντρο που συμπυκνώνει την μαγεία της φύσης. Οι ισχυροί άρχοντες 
τριών πόλεων (Ο Βασιλιάς Αρουραίος και οι υπήκοοί του από την πόλη 
της Οινοπέστροφας , ο Ωρολογοποιός της Αηδονούπολης και τέλος η 
Επαγγελματίας Πριγκίπισσα με τους γιγαντοκτόνους της από την πόλη 
της Δοκού)θέλουν να εξαλείψουν την μαγεία. Όμως, στις ρίζες του 
Αιώνιου Δέντρου βρίσκεται ένα εργαστήρι. Εκεί μια γυραιά κυρία 
εργάζεται εντατικά και φτιάχνει τρία αντικείμενα από μαγικό ξύλο μία 
τρυπητή κουτάλα , ένα τσέλο και ένα ξίφος που προορίζονται για τα τρία 
παιδιά. Τρία εκλεκτά παιδιά με μαγικές δυνάμεις που θα 
προσπαθήσουν να τους σταματήσουν…
 



Να ζεις να αγαπάς να μαθαίνεις

ΛΕΟ ΜΠΟΥΣΚΑΛΙΑ

ΝΙΚΗ ΜΠΕΚΤΑΣΙΑΔΟΥ ΣΤ'3



Το αγαπημένο μου βιβλίο είναι<<Tο να ζεις να αγαπάς να μαθαίνεις>>. Το 
βιβλίο αυτό γράφτηκε από το γνωστό συγγραφέα Λέο Μπουσκάλια.<<Το να 
ζεις να αγαπάς και να μαθαίνεις>> είναι ένα από τα καλύτερα και πιο 
πολυδιαβασμένα βιβλία του Λέο Μπουσκάλια. Είναι ένας ολόκληρος θησαυρός 
και μία ατελείωτη πηγή έμπνευσης θάρρους και αποφασιστικότητας για όλους 
όσους αναζητούν μία καινούργια διάσταση στην προσωπικότητά τους και στη 
ζωή τους μέσα από τους δρόμους της κατανόησης και της αγάπης. Καθηγητής 
της παιδαγωγικής στο πανεπιστήμιο της νότιας Καλιφόρνιας ψυχολόγος και 
συναρπαστικός ομιλητής, ο Μπουσκάλια σε καθηλώνει και σε μεταμορφώνει με 
τα βιβλία του ,που όλα σχεδόν πηγάζουν από ομιλίες διαλέξεις και συζητήσεις 
μέσα και έξω από  πανεπιστημιακές αίθουσες <<φωνάζει, μιμείται, γελά, 
δακρύζει και κλαίει>> γράφει ένας σχολιαστής και συμπληρώνει: <<Το να 
παρακολουθείς τον Μπουσκάλια να μιλάει είναι σαν να κουβεντιάζεις με ένα 
παλιό φίλο .



Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ Η ΚΛΕΦΤΡΑ 

ΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΟΥΡΓΕΡΙΔΗΣ



Η γιαγιά μου η κλέφτρα του Ντέιβιντ Ουάλιαμς (είναι ο Νο 1 ευπώλητος 
συγγραφέας παιδικών βιβλίων στη Μεγάλη Βρετανία) εκδόσεις ψυχογιός.

Σε αυτό το βιβλίο διαβάζουμε για ένα παιδί τον Μπεν που βαριέται 
απίστευτα καθώς κάθε Παρασκευή είναι αναγκασμένος να μένει στο 
σπίτι της γιαγιάς του. Η τηλεόραση της δεν λειτουργεί και το μόνο που 
της αρέσει να κάνει είναι να παίζει σκραμπλ και να τρώει λαχανόσουπα. 
Σύντομα, όμως, ο Μπεν ανακαλύπτει πράγματα που αλλάζουν την εικόνα 
του γι ΄ αυτή. Η γιαγιά του του αποκαλύπτει ότι ήταν κλέφτρα 
κοσμημάτων παγκόσμιου βεληνεκούς και ότι όνειρο της ήταν να κλέψει 
τα κοσμήματα του στέμματος. Ο Μπεν πείθει τη γιαγιά του να το κάνουν 
μαζί και τότε καθώς προσπαθούσαν να κλέψουν τα κοσμήματα τους 
πιάνουν αλλά καταφέρνουν να ξεφύγουν με τα κοσμήματα τότε η γιαγιά 
του του αποκαλύπτει ότι δεν είναι κλέφτρα και ότι το έκανε αυτό γιατί, 
ήξερε πως δεν του άρεσε πλέον η παρέα της.          


