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Δραστηριότητες για τις Γ΄, Δ΄ & Ε΄ τάξεις
Ο συγγραφέας:
Γεννήθηκε στην Τσεχοσλοβακία. Βραβεύτηκε
πολλές φορές για τα βιβλία του διεθνώς, εκτός των
άλλων και με το γερμανικό Βραβείο Λογοτεχνίας
για Νέους.

Περίληψη: Στο σπίτι της Γιάννας επικρατεί ένα χάος. Αυτό είναι συνηθισμένο και σε κανέναν δεν κάνει εντύπωση πια. Ζει με τους γονείς της, την
αδερφή της Σούζε και τη γιαγιά της.
Η σχέση της με την αδερφή της είναι
συχνά σχέση αντιπαλότητας. Η Γιάννα είναι ένα ζωηρό παιδί και βρίσκεται συχνά στο νοσοκομείο με διάφορα κατάγματα. Όταν επιστρέφει στο
σπίτι μετά από κάμποσες μέρες νοσηλείας, παρατηρεί ότι η συμπεριφορά των γονιών της έχει αλλάξει. Είναι
και οι δύο εκνευρισμένοι και αποφεύγουν να απευθύνουν το λόγο ο ένας
στον άλλον. Συζητώντας αυτή την
κατάσταση με την αδερφή της, θυμάται ότι το κορίτσι που νοσηλευόταν
στο διπλανό κρεβάτι του νοσοκομείου είχε περάσει ανάλογες καταστάσεις στο σπίτι και τελικά οι γονείς της
χώρισαν. Η Γιάννα πιστεύει ότι αυτό
θα συμβεί και με τους δικούς της γονείς, γι’ αυτό και αρχίζει να προσέχει
και να αναλύει περισσότερο τη συμπεριφορά τους και να καταστρώνει
διάφορα σχέδια. Το κορίτσι στο νοσοκομείο τής είχε διηγηθεί ότι όταν
οι γονείς έχουν αποφασίσει να χωρίσουν πηγαίνουν τα παιδιά τους στο
τσίρκο, τους αγοράζουν παγωτό και
μετά τα πηγαίνουν βαρκάδα για να
τους ανακοινώσουν την απόφασή τους.

Όταν λοιπόν η ατμόσφαιρα στο σπίτι
βαραίνει περισσότερο και κάθε προσπάθεια συμφιλίωσης πέφτει στο κενό, η Γιάννα ζητάει συμβουλές από τη
φίλη της την Εύα, της οποίας οι γονείς έχουν χωρίσει. Εκείνη της βάζει
την ιδέα ότι για να θέλει κάποιος να
χωρίσει σημαίνει ότι έχει βρει κάποιον άλλο σύντροφο. Με αυτή τη
σκέψη η Γιάννα πείθει την αδερφή
της να παρακολουθήσουν τους γονείς
τους, για να δουν τι συμβαίνει. Το
σκάνε από το σχολείο και αρχίζουν
την παρακολούθηση. Όμως δε βρίσκουν απολύτως τίποτε. Την επόμενη
μέρα οι γονείς τους τις πηγαίνουν στο
τσίρκο και μετά βαρκάδα. Αντί όμως
να τους ανακοινώσουν ότι χωρίζουν,
τους λένε ότι περιμένουν παιδί.
Θεματικοί άξονες:
9 Οικογενειακές σχέσεις
9 Διαζύγιο
9 Προβληματισμοί και σκέψεις
των παιδιών στο κατώφλι της
εφηβείας
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ: Πιθανόν να
χρειαστεί να διευκρινιστούν οι πιο κάτω
λέξεις και εκφράσεις: πτέρυγα (σ. 14), οδόφραγμα (σ. 18), ηχορύπανση (σ. 23), εγρήγορση (σ. 43), λάφυρα, σασί (σ. 47), αντικρούει, συγκαταβατικά (σ. 62), μειδίαμα (σ. 80).
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ:
9 Στη σελίδα 12 η Γιάννα λέει για τη μητέρα της: «Και οφείλω να σας πω

ότι δεν είναι η χειρότερη οδηγός στον κόσμο. Πρέπει να υπάρχει
τουλάχιστον άλλη μια γυναίκα στην Πράγα που να οδηγεί χειρότερα».

Ακολούθησε τη μητέρα της Γιάννας σε όλη την ιστορία και κατάγραψε εδώ
τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που διέπραξε!
Περιγραφή παράβασης

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΩΤΟΤΥΠΗΘΕΙ

1
2
3
4
5

9 Η Γιάννα σε κάποιο σημείο λέει: «Αν ο μπαμπάς και η μαμά χωρίσουν, εγώ
θα πνιγώ». Αν η Γιάννα ήταν φίλη σου και την άκουγες να λέει αυτή τη
φράση, τι θα της έλεγες;

9 Σίγουρα θα έχει τύχει και σε σας να είστε παρόντες σε κάποιον καβγά
των γονιών σας. Ποια ήταν η αντίδρασή σας; Συζητήστε στην τάξη για το
αν ήταν σωστή ή πώς θα μπορούσατε να είχατε αντιδράσει καλύτερα.
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9 Η Γιάννα νευριάζει πολύ όταν η αδερφή της την αποκαλεί «παιδάκι».
Γράψε αυτά που προκαλούν σε σένα θυμό σε σχέση με τα αδέρφια σου ή
τους φίλους σου και πώς αντιδράς κάθε φορά. Αφού τα καταγράψεις,
μπορείς και να τα συζητήσεις μαζί τους. Ίσως βρεθεί μια λύση!

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΩΤΟΤΥΠΗΘΕΙ

∆ΕΛΤΙΟ ΘΥΜΟΥ του/της ………………………………
Αιτία θυμού
Αντίδραση

9 «Τα λόγια του πληγώνουν τη μαμά». Βρες 10 φράσεις που λένε οι
πρωταγωνιστές της ιστορίας και μπορούν να πληγώσουν τους άλλους.
Άλλαξέ τες έτσι, ώστε να πετύχεις το αντίθετο.

9 Σχολιάστε την άποψη που παρατίθεται στη σελίδα 64: «Υπάρχουν

κάποιες καταστάσεις όπου δεν μπορείς να αποφύγεις το ψέμα.
Επιτρέπεται να λέει κανείς ψέματα μόνο όταν πρόκειται για κάτι
πραγματικά σημαντικό, για παράδειγμα για την οικογένειά του».
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ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΩΤΟΤΥΠΗΘΕΙ

ΜΑΝΤΕΨΕ ΠΟΙΟΣ - ΠΑΙΧΝΙ∆Ι
Ένας από την ομάδα ή την τάξη επιλέγει ένα πρόσωπο από την εικόνα, αλλά
δεν το ανακοινώνει. Οι υπόλοιποι προσπαθούν με κατάλληλες ερωτήσεις να
βρουν το πρόσωπο που επέλεξε. Εκείνος μπορεί να απαντά μόνο με ΝΑΙ ή
ΟΧΙ. Παράδειγμα: Φοράει γυαλιά; ΝΑΙ κ.ο.κ. Μπορείτε να βάλετε όριο στις
ερωτήσεις ή χρονικό περιορισμό.
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