Oppilaiden nettilehti

(syys-lokakuu -06)

Kesä
Täällä Kreikassa kesä on pitkä, kuiva ja kuuma. Me
asumme meren lähellä. Käyn uimassa joskus kaksikin kertaa päivässä. Rannalla tapaan koulukavereita.
Tykkään snorkkailla ja etsiä simpukoita, kotiloita,
rapuja ja merisiilejä.
Kesällä keskipäivällä on niin kuuma, että kannattaa
nukkua pari tuntia. Silloin jaksaa valvoa pitkään illalla kun on viileämpää. Iltaisin on kiva käydä kävelyllä perheen ja ystävien kanssa.
Kesällä on kiva leikkiä ulkona kavereitten kanssa.
Silloin käyn myös useammin maalla isovanhempieni,
jajan ja papun luona. Siellä hoidan koiria ja kanoja
sekä tapaan pikkuserkkujani.
Kesäisin käyn myös Suomessa. Mummi ja vaari asuvat Turussa ja siellä minulla on myös paljon ystäviä. kesäteatterissa. Ensi kesää odotan kovasti, koska
Suomessa reissaamme ympäri maata ystävien ja su- silloin saamme siskoni kanssa omat kissanpennut.
kulaisten luona. Käymme myös huvipuistoissa ja
Anastasia Dima

Eino-vaari
Olipa kerran yksi poika nimeltään Eino. Se osas uida
hyvin. Se oli saanut yhden mitalin. Se oli vielä hyvä
juoksija. Se aina mökillä ajoi pyörällä ja se aina meni
uimaan jokeen. Silloin kun siitä tuli iso, se meni naimisiin ja teki yhden lapsen ja sitten sen lapsi teki yhden toisen nimeltään Niko. Sitten kun siitä oli tullut
vaari se istu keinutuolissa. Pari vuotta sen jälkeen se
kuoli.
tyttärenpoika Niko Nikolaou

Meidän koulu

Joka lauantai minä menen äitini ja siskoni kanssa
Suomi-kouluun. Äitini opettaa Suomi-koulussa musiikkia. On kivaa mennä sinne, kun sieltä voi lainata
kirjoja ja kasetteja. On myös kivaa tavata kavereita.
Sieltä voi myös ostaa karamelleja, kahvia ja mitä vaan.
Suomi-koulussa on mielenkiintoista oppia äidinkieltä.
Sieltä saa myös tietoja Suomen historiasta.
Jason Louka

Aleksin unet
Olen Aleksi ja käyn nukkumaan. Kaksikymmentä
minuuttia ja olemme Aleksin unessa:
No, nyt olen Suomi-koulussa. Ihmeellisiä asioita tapahtuu. Norsu kävelee katolle. Ihmiset puhuu nenällään. Näin Santun. Se menee pelaamaan shakkia
krokotiilin kanssa. Näen myös Nikon. Se sanoo mulle: ta, ta, ta, la, li, lo, le, la, li, li, la! Ihmettelen mitä
tapahtuu, mutta Niko vie minua portaita kohti. Iso,
todella valtava kivi tulee minua kohti… jatkuu
Aleksis Jioldaseas

Aleksin piirros koulusta

Santun oudoin päivä Suomi-koulussa
(vastine Aleksin tarinaan)
Yhtenä päivänä Suomi-koulussa tapahtui jotakin outoa. Me oltiin luokassa ja maa alkoi järistä. Sen jälkeen alkoi sataa lehmiä ja me mentiin takaisin luokkaan. Isojen aaltojen kanssa tuli kaloja ja viimeiseksi
tuli yksi tuhat kertaa isompi ihmistä dinosaurus ja istui
Aleksin viereen - ja söi sen.
Piirros: Ion Lambrou

Aleksandros (Santtu) Aifantis

Tyttöjen yhteinen runo
Ensin syödään vitamiinit,
rypäleistä tehdään viinit.
Banaani on keltainen,
Afrikka taas helteinen.
Mustikat ja mansikat
metsässä ne kasvavat.
Karpalot ovat kirpeitä
ja puolukat ovat hirveitä.
Jos hedelmiä syöt,
niin ennätykset lyöt.
Vadelmat ovat herkullisia,
ananakset melkoisia.
Kun syöt hedelmää
vitamiinit sulle jää.
Hedelmää ostetaan
ihmisiksi kasvetaan.
Monika, Emilia ja Lotta

Anastasian satusekoitus
Olipa kerran eräs tyttö, jonka nimi oli Punahilkka.
Hän eli äitipuolensa ja kahden julman sisarpuolensa
kanssa. Eräänä päivänä kun hän meni metsään
poimimaan marjoja, hän näki yhden piparkakkutalon.
Hän alkoi syödä kattoa. Silloin hän näki pahan
noidan, jonka nimi oli Hannu ja Kerttu. Silloin hän
alkoi juosta ja häneltä putosi jalasta toinen sievä
tanssikenkä. Samalla hän astui paljaalla jalallaan ison
piikin päälle ja kun hän pääsi linnaansa hän myrkyttyi
piikistä ja nukahti sadaksi vuodeksi.
Kun sata vuotta oli kulunut hänet herätti prinssi,
jonka kanssa hän meni naimisiin.
A.Dima

