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Ενότητα 1η , 2η

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.

Το χειρότερο μάθημα για την αφηγήτρια είναι τα μαθηματικά. Το
πρόβλημα είναι ότι από τη μια μεριά δεν τα καταλαβαίνει , κι από
την άλλη όχι μόνο δεν συγκεντρώνεται την ώρα του μαθήματος
αλλά «χαζεύει» την όμορφη και μοντέρνα καθηγήτριά της. Ειδικά η
άλγεβρα τη δυσκολεύει τόσο που ποτέ δεν κάνει τις εργασίες για το
σπίτι μόνη της και πάντα περιμένει τον μπαμπά της για να τη
βοηθήσει.
Το ωραιότερο μάθημα της φαίνεται η ιστορία. Παρακολουθεί με
ενδιαφέρον την καθηγήτρια που η αφήγησή της διακρίνεται από
τέτοια παραστατικότητα και ζωντάνια ώστε νομίζει κανείς ότι έζησε
την εποχή των ιστορικών γεγονότων . Η αφηγήτρια και οι
συμμαθήτριές αγαπούν την καθηγήτρια εξαιτίας της ικανότητάς
της να τους μεταφέρει με μεγάλη επιτυχία σε άλλους κόσμους και
πραγματικά κρέμονται από τα χείλη της.

2. Θεματική πρόταση:

«Πότε ακριβώς έγινε κι αποφάσισα να

μεγαλώσω δεν το θυμάμαι.»
Λεπτομέρειες: «Ίσως όμως……………από τη Ζωίτσα μας.»
Κατακλείδα: «Κάποια στιγμή λοιπόν το πήρα απόφαση:
μεγάλωσα!»
3. «Πήγαινα άλλωστε….. μάθουμε κι εμείς!»

: Οι απαιτήσεις του

γυμνασίου.
« Στα μαθηματικά …….να σχεδιάζω.» Η δυσκολία της αφηγήτριας
στα μαθηματικά και η περιγραφή της καθηγήτριας.
« Το ωραιότερο μάθημα ……….βαριόμαστε ποτέ.» : Η αγάπη για την
ιστορία και ο θαυμασμός για την καθηγήτρια.
4.

Όσο κι αν φαίνεται περίεργο , σήμερα πλέον ανυπομονώ να
ανοίξουν τα σχολεία. Οι μέρες μέσα στο σπίτι περνούν αργά και
πληκτικά, έχω πολύ ελεύθερο χρόνο κι όμως δεν ξέρω πώς να τον
διαχειριστώ. Θέλω να γυρίσω στο σχολείο , να συναντήσω τους
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συμμαθητές μου, να τα πούμε από κοντά, να τρέξω στο πολύβουο
προαύλιο , να συμμετάσχω στα αγαπημένα μου μαθήματα (όσα δεν
μου αρέσουν θα τα υπομείνω κι αυτά , τι να κάνω;) Θέλω να
ξανακούσω και τους καθηγητές μου. Ανυπομονώ να βρεθώ
πρόσωπο με πρόσωπο με τους φίλους μου για να πούμε τα μυστικά
μας , να σχολιάσουμε τα μαθήματα , να εκφράσουμε τις ανησυχίες
και τις αγωνίες μας, να μαλώσουμε και καμιά φορά. Δεν πειράζει.
Θέλω να επανέλθω στην κανονικότητα και κανονικότητα για ένα
παιδί είναι το σχολείο.
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