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η ατζέντα μου
Όλα όσα πρέπει να 

καταγράφω καθημερινά

για το σχολείο μου!
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Ονοματεπώνυμο:

τάξη/τμήμα:

@ΘΡΑΝΙΑ
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Η ατζέντα μου

εργασίες για το σπίτι

Να μην ξεχάσω:
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