ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΕΚΘΕΣΗ

Α ΚΕΙΜΕΝΟ.
Είχε αργήσει.Τούς είδε όλους μαζεμένους στη σέντρα, συμπαίκτες και αντιπάλους.
«Αντε, βρε Στεφανή, άργησες!»του έβαλαν τις φωνές. Με βήματα προσεκτικά κατέβηκε την πλαγιά και
μπήκε στο γήπεδο. Πράγματι είχε αργήσει. Δεν ήταν όμως αυτός ο λόγος που του έκοψε τον ενθουσιασμό.
Άλλωστε, πότε πήγαινε στην ώρα του?Πότε προλάβαινε να κάνει κάτι έγκαιρα?Είδε με ποιόν τρόπο είχε
παραταχθεί η ομάδα του κι αμέσως δαγκώθηκε.Καμμιά θέση επιθετικού ή στο κέντρο δεν είχαν αφήσι
ελευθερη.΄Εστω κάποια στην άμυνα. ΄Εσκυψε το κεφάλι και σιγά-σιγά, κούτσα κούτσα,πήρε να προχωράει
προς τη θέση του τερματοφύλακα.Άλλο ένα μάτς που δε θα του δινόταν η ευκαιρία να δείξει τι ικανός
κυνηγός ήταν, τι άξιος ντριπλέρ.Έφτυσε στις παλάμες του και πήρε τη θέση του τερματοφύλακα.
Ο αγώνας ήταν σκληρός.Η ζέστη είχε αναγκάσει όλους τους παίκτες να μείνουν μόνο με τα κοντά
παντελονάκια τους, η σκόνη έκανε τα κορμιά και τα πρόσωπα άσπρα, ενώ από τις γερές κόντρες όλο και
κάποιος παίκτης έπεφτε άγαρμπα στο ξερό χώμα. Μάλιστα, στο τέλος κι απ΄τον καβγά που ακολούθησε
άνοιξαν και μια δυό μύτες. Νικήτρια αναδείχθηκε τελικά η δική τους ομάδα των Τουρκοβουνίων, με σκόρ
6-4. ‘ Ο Στεφανής έβαλε τα δυνατά του και ούτε στιγμή δε φοβήθηκε να κάνει επικίνδυνες εξόδους, να
επιχειρεί θεαματικά μπλονζόν ή να πέφτει στα πόδια των αντιπάλων.Δίκαια λοιπόν πήρε τα «μπράβο» από
τους συμπαίκτες του. Στο μεταξύ η ώρα είχε πάει δύο, όταν τελείωσαν όλα και πήραν να κατηφορίζουν
προς τα σπίτια τους.
Κώστς Ακρίβος «Το μαραμπού των γηπέδων» στο Κότινοι και στέφανοι.
έκδ.της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004
Β΄ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.-Γιατί κόπηκε ο ενθουσιασμός του ήρωα όταν μπήκε στο γήπεδο? (2,5 μονάδες)
2.-α)Εντοπίστε στη δεύτερη παράγραφο τη θεματική πρόταση, τις λεπτομέρειες και την κατακλείδα (αν
υπάρχει)
β)Δώστε ένα σύντομο πλαγιότιτλο στην παράγραφο αυτή (2,5 μονάδες)
3.-Πώς λειτουργούν οι υπογραμμισμένες λέξεις στις παρακάτω προτάσεις:
(υποκείμενο, Αντικείμενο, κατηγορούμενο, επιθετικός προσδιορισμός) 1)’Εσυψε το κεφάλι 2)Ο αγώνας
‘ηταν σκληρός. 3)Η σκόνη έκανε τα κορμιά άσπρα. 4)…….να μείνουν μόνο με τα κοντά παντελονάκια.
5)Είχε παραταχθεί η ομάδα. (2,5 μονάδες).
4.-Βρείτε τα προθήματα και τα επιθήματα, όπου υπάρχουν στις παρακάτω
λέξεις:συμπαίκτες,αντιπάλους,παραταχθεί,παντελονάκια,αναδείχτηκε, επικίνδυνες.
Στη συνέχεια με καθένα από τα προθήματα που βρήκατε σχηματίστε μια άλλη λέξη (2,5 μονάδες)
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ Αφηγηθείτε ένα σημαντικό αθλητικό γεγονός που έγινε στην πόλη σας.
Η αφήγηση σας θα δημοσιευθεί στη σχολική εφημερίδα. (10 μονάδες)

