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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1  Θυμήσου την ιστορία και επίλεξε τη σωστή απάντηση.
 α.  Στην αρχή της ιστορίας ο Κλουζ ονειρεύτηκε ότι ήταν με σμόκιν στο…
  • προεδρικό μέγαρο
  • δημαρχείο
  • σχολείο του

 β.  Ο νέος συμμαθητής του Κλουζ ήταν… 
  • ο Βέντελιν
  • ο Βίλελμ
  • ο Βάιντερ

 γ.  Ο πατέρας του Βέντελιν ανησυχούσε για… 
  • τον γιο του
  • τη γυναίκα του 
  • τη δουλειά του

 δ.  Ποιος επινόησε το σχέδιο τιμωρίας των 4 εκβιαστών του Βέντελιν; 
  • Ο Κλουζ
  • Ο Βέντελιν 
  • Και οι δύο μαζί

2   Γράψε Σ δίπλα σε κάθε σωστή πρόταση και Λ δίπλα σε κάθε λανθασμένη. 

 • Ο νέος συμμαθητής του Κλουζ ήταν ψηλός και αδύνατος.  
 • Η τάξη του Κλουζ μετά τον ερχομό του Βέντελιν είχε 26 μαθητές.   

 • Ο Βέντελιν ήταν καλός μαθητής.   

 • Η αμοιβή του Κλουζ σε αυτή την υπόθεση ήταν 15 πακετάκια Κάρπεντερ.   

 • Ο Κλουζ έπαιρνε πάντα μηδέν στην ορθογραφία.   

 • Στο πάρτι του Βέντελιν ήταν καλεσμένα όλα τα παιδιά της τάξης εκτός από τον Χάνες.   

3  Γράψε δύο περιστατικά σχολικής βίας και επιθετικότητας που αναφέρονται στην ιστορία. 

4   Αυτό που ανησύχησε τον πατέρα του Βέντελιν ήταν ότι ο γιος του δε μιλούσε και κλεινόταν μό-
νος στο δωμάτιό του. Γιατί αυτή η συμπεριφορά δεν είναι συνηθισμένη για ένα παιδί; 

Η εκδίκηση της σοκολάτας
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5   Διάβασε προσεκτικά την ιστορία, βρες και γράψε τον Κανόνα νούμερο 4 από το Εγχειρίδιο του 
Επιτυχημένου Ντετέκτιβ.

6   Ο Βέντελιν έπεσε θύμα εκβιασμού, όπως είπε ο Κλουζ. Τι σημαίνει αυτό; Ποιοι τον ενοχλούσαν 
και πώς; 

7   «Όποιος βάζει το μυαλό του να δουλέψει μπορεί να βγει νικητής ακόμα κι από μια άνιση μάχη». 
Τι εννοεί ο Κλουζ; Έχεις κάποιο παράδειγμα από την προσωπική σου ζωή που επαληθεύει αυτά 
τα λόγια;

8   Όταν ο Βέντελιν μίλησε με την Αντζελίνα στο τηλέφωνο για την παγίδα στους 4, ο Κλουζ τού είπε 
ότι ήταν πολύ ψύχραιμος. Πώς δικαιολόγησε την ψυχραιμία του ο Βέντελιν; Ποια είναι η δική 
σου γνώμη; 

9   Εσένα σε έχει απειλήσει κάποιο ή κάποια παιδιά στο σχολείο; Αν ναι, για ποιο λόγο; Πώς το δια-
χειρίστηκες; Ζήτησες βοήθεια από κάποιον δάσκαλο ή τους γονείς σου; 




