
Βράβευση σε διαγωνισμό Αγγλικών 
Σάββατο 7 Ιουνίου 2008 

 
 Η μαθήτρια της Ε΄ τάξης Στέλλα Χατζηεφραιμίδου συμμετείχε σε διαγωνισμό 
γραπτής έκθεσης στ’ Αγγλικά, που διοργάνωσε το Μάρτιο το Ελληνικό Σωματείο 
Μέριμνας Ζώων ( G.A.W.F. ) στην Αθήνα.  

Βραβεύτηκε με δώρο το Σάββατο 7 Ιουνίου 2008 σε εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε στο Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης. Τίτλος της 
έκθεσής της ήταν :  

 
« Last night I had a dream. I was an animal ». 

 
I had a strange dream last night 

I had a strange dream last night. I dreamt I was an animal... I was a dog. It was a 

cloudy morning and I was seeking for food because I was really hungry. I felt tired, so 

I lay on the grass behind a cafeteria. Lots of people were sitting in the cafe. After a 

while, a couple with a female dog came near. In the beginning, I was jealous of her 

but then I approached her and talked to her. She was big and white with green eyes. 

Her name was Erica. We became friends but soon she left with her bosses, leaving me 

alone again. A girl passed by and smiled to me but she left quickly. Feeling sad, I 

continued looking for food all afternoon until it got dark. I was exhausted so I felt 

asleep. Everything became dark  ... 

When I woke up in the morning I was sad about the poor dog in my dream and went 

out for a walk. I saw a sweet dog near a cafe sitting on the grass. I thought:  they all 

deserve a better life', and walked towards it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εφημερίδες : Επικαιρότητα, 9/6/2008 & Τα Λέμε, 10/6/2008 

5ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας 
 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 
 

 Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 5ου Δημοτικού Σχολείου 
Αλεξάνδρειας, συγχαίρει τη μαθήτρια της Ε΄ τάξης του Σχολείου μας, 
Στέλλα Χατζηεφραιμίδου για το βραβείο που πήρε στο διαγωνισμό που 
διοργάνωσε το Ελληνικό Σωματείο Μέριμνας Ζώων ( G.A.W.F. ), στο 
Μάθημα των Αγγλικών και της εύχεται κι άλλες επιτυχίες στη ζωή της. 

 
Ο Σύλλογος Διδασκόντων 



 
 

H Στέλλα με την καθηγήτρια Αγγλικών του Σχολείου μας  
κα Γιαζάση Ελισσάβετ.  

 
 
 


