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Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΤΗΣ
ΧΡΟΝΙΑΣ
Την Παρασκευή 3 Ιουνίου το Σχολείο
µας πήγε µια εκπαιδευτική επίσκεψη στο
εργοστάσιο επεξεργασίας φρούτων του κ.
Θωµά Κατσιαµάκα. Εκεί µας ξενάγησε ο
γεωπόνος κ. Ευριπίδης.
Στη συνέχεια πήγαµε στον Άγιο
Νικόλαο της Νάουσας. Εκεί κάναµε πικ νικ
και όσοι ήθελαν πήγαν στο γήπεδο και
έπαιξαν ποδόσφαιρο µε άλλα σχολεία.
Κάποια από τα υπόλοιπα παιδιά πήγαν µια
βόλτα στο δάσος και έκαναν πεζοπορία.
Μετά πήγαµε σε ένα λούνα παρκ και
ανεβήκαµε σε διάφορα παιχνίδια (µπαλαρίνα,
καρτ, καράβι – κούνια, συγκρουόµενα).
Θεοδοσίου Κυριάκος, Παπαθεοδώρου
Κατερίνα, Τσουλλχάι Μόντι (ΣΤ΄ Τάξη)

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΕΛ. 2: ∆ραστηριότητες του Νηπιαγωγείου: Γιορτή της Μητέρας ΣΕΛ. 3: ∆ραστηριότητες του Νηπιαγωγείου: Πώς γίνεται το ψωµί – Α΄ τάξη: Η δική µας
περιπέτεια ΣΕΛ. 4 – 5: Β΄ τάξη: ∆ελτίο ταυτότητας ΣΕΛ. 6: Β΄ τάξη: Καλό καλοκαίρι! ΣΕΛ. 7: Γ΄ τάξη: Κατασκευές – ∆΄ τάξη: Εφευρέσεις ΣΕΛ. 9: ΣΤ΄ τάξη:
Πες µου πού είσαι να σου πω τι τρως ΣΕΛ. 10: ΣΤ΄ τάξη: Παραµυθοσαλάτα ΣΕΛ. 14 – 18: ΣΤ΄ τάξη: 5 Ιουνίου Παγκόσµια ηµέρα Περιβάλλοντος: Το πρόβληµα
της λειψυδρίας ΣΕΛ. 18: ΣΤ΄ τάξη: Άθληση και ψυχαγωγία ΣΕΛ. 19: Ολοήµερο: Ηµέρα ασφαλούς διαδικτύου 2011 ΣΕΛ. 20: Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό
Μουσείο της Βεργίνας και στη Βέροια ΣΕΛ. 21: Η διώρυγα του Σουέζ – Το φράγµα του Ασσουάν ΣΕΛ. 22: Γιατί το λέµε; - Τάνγκραµ ΣΕΛ. 23 - 24:

∆ιασκεδάστε µαθαίνοντας.
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
Έφτιαξα ένα ερωτηµατολόγιο, όπου τα
Αν η µαµά ήταν χρώµα, θα ήταν κίτρινο ή
παιδιά επέλεξαν και έγραψαν τις απαντήσεις
ροζ.
τους, ψάχνοντας µέσα στο σχολείο την
Αν η µαµά ήταν καιρός, θα ήταν ήλιος.
αντίστοιχη καρτέλα. Παρακάτω µπορείτε να
Αν η µαµά ήταν φαγητό, θα ήταν φακές ή
διακρίνετε τις απαντήσεις δυο παιδιών.
µακαρόνια.
Αν η µαµά ήταν λουλούδι, θα ήταν σκυλάκι
Αν η µαµά ήταν γλυκό, θα ήταν σοκολάτα ή
ή παπαρούνα.
τούρτα.
Αν η µαµά ήταν εποχή, θα ήταν καλοκαίρι.
Φαντίδης Χρήστος, Σγουρέλη Ευτυχία
*
*
*
ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ ΗΛΙΑ ΗΛΙΑ∆Η
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*
*
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ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΨΩΜΙ

Ένα πρωινό µε τα παιδιά του Νηπιαγωγείου
ψήνεται το ψωµί στον παραδοσιακό φούρνο, η
επισκεφτήκαµε το σπίτι µιας µαθήτριάς µας, για
κυρία Ελένη Τσιτλακίδου µας κέρασε ποντιακά
να δούµε έναν παραδοσιακό φούρνο και τη
εδέσµατα και τα παιδιά έπαιξαν στην αυλή.
διαδικασία ψησίµατος του ψωµιού. Είδαµε πώς
Περάσαµε υπέροχα!
*
*
*
ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Το τελευταίο τρίµηνο στο
τη λήξη της σχολικής χρονιάς στις
Νηπιαγωγείο
ασχοληθήκαµε
15 Ιούνη να παρουσιάσουµε το
διαθεµατικά µε το ηλιακό σύστηµα
θεατρικό «Το ηλιακό σύστηµα».
και τους πλανήτες. Αποφασίσαµε µε
Πιστεύουµε ότι θα έχει επιτυχία.

Α΄ ΤΑΞΗ
Η ∆ΙΚΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
Τα παιδιά της Α΄ τάξης στο µάθηµα της
*
*
*
Γλώσσας «Θα γράψουµε το δικό µας βιβλίο»
Η ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΗ
γράψανε το καθένα για µια δική τους περιπέτεια.
Μια µέρα η Μαρία είχε δει ένα κορίτσι.
Απολαύστε τες.
Πήγε κοντά της. Τη ρώτησε «πώς σε λένε».
Εκείνη της είπε ότι τη λένε Ελένη. Από εκείνη
τη στιγµή γίνανε φίλες.
Η ΚΑΡΑΚΑΞΑ Η ΒΙΟΛΕΤΑ
Όταν ήµουν µικρός, 3 χρονών, πήγα µε τους
Θεοδώρα
γονείς µου βόλτα στο βουνά. Εκεί, κάτω από ένα
*
*
*
δέντρο, βρήκαµε ένα µικρό πουλί χωρίς
ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
πούπουλα.
Μια µέρα περπατούσα σε µια παραλία
Το µεγαλώσαµε και έγινε µια καρακάξα, που
χαµένη στις σκέψεις µου, ώσπου συνάντησα ένα
την ονοµάσαµε Βιολέτα. Όταν πέταξε, έφυγε µε
χαριτωµένο σκυλάκι. Έτρεξε κοντά µου, για να
άλλα πουλιά.
το χαϊδέψω και να παίξω µαζί του. Ήθελα πολύ
ένα σκυλάκι, για να παίζω, αλλά η µαµά ήξερα
Ειρηναίος
πως θα µου φώναζε και έτσι δεν έχασα την
*
*
*
ευκαιρία να παίξω µαζί του για πολλές ώρες.
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΟΓΟ
Ο Γιώργος µε το άλογο πήγαν
Την άλλη µέρα θα ξαναπήγαινα να παίξουµε.
στο µύλο. Εκεί φόρτωσαν ένα σακί
Τώρα πια µε γνώριζε και είχαµε γίνει φίλοι.
αλεύρι στο άλογο. Επέστρεψαν στο
Τελικά η βόλτα στην παραλία ήταν υπέροχη,
σπίτι και η µητέρα έκανε πίτα για τα
γιατί σήµερα απέκτησα ένα φίλο.
παιδιά.
∆έσποινα
Γιώργος
*
*
*
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ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ
Μαζί µε την αδερφή µου
πήγαµε στο λούνα παρκ στην
Αθήνα.
Περάσαµε
ωραία.
Ανεβήκαµε στο τρενάκι και µου
άρεσε πολύ. Ανεβήκαµε και στο
µαγικό χαλί. Εκεί ζαλίστηκα λίγο.
Στο λούνα παρκ είχε πολύ κόσµο
και πο λλά παιδιά. Πριν να
φύγουµε, η Μάρθα µου πήρε ένα
παγωτό. Θα ήθελα να ξαναπάω.
Χρήστος
*
*
*
ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ
Την Κυριακή είχε µια καλή µέρα και ο
µπαµπάς αποφάσισε να µας πάρει µαζί του στο
βουνό. Στο βουνό έχουµε ένα στάβλο µε
µοσχαράκια και αγελάδες και µικρά αρνάκια.
Ήταν πολύ ωραία. Γύρω γύρω ήταν
καταπράσινα. Τα πουλάκια κελαηδούσαν και
εγώ έτρεχα πάνω κάτω και έπαιζα µε τους
σκύλους µου. Μου άρεσε πολύ και είπα στον
µπαµπά να το ξανακάνουµε.
Κωνσταντίνος
*
*
*
ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΜΟΥ
Την Κυριακή 5 Μαΐου είχα γενέθλια. Στα
γενέθλιά µου ήταν όλα τα ξαδέρφια µου.
Φάγαµε από ένα κοµµάτι τούρτα ο καθένας.
Μετά φάγαµε από ένα παγωτό και µετά ήπιαµε
από ένα ποτήρι αναψυκτικό.
Ανατολή
*
*
*
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ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ
Μια µέρα όλα τα ζώα
του
δάσους
πήγαν
εκδροµή στο λούνα
παρκ. Τα σκιουράκια
ανέβηκαν στο τρενάκι, ο
σκαντζόχοιρος ανέβηκε
στις
βαρκούλες,
η
κουκουβάγια
ανέβηκε
στην µπαλαρίνα, το
ελαφάκι ανέβηκε στο
καρουζέλ. Όλα τα ζώα
διασκέδασαν
και
πέρασαν πολύ ωραία στο λούνα παρκ.
Βασιλική
*
*
*
ΣΤΟ ΜΑΤΖΙΚ ΠΑΡΚ
Μια φορά πήγαµε µε τους γονείς µου κι ένα
φίλο µου στο Μάτζικ Παρκ. Είχε τόσο πολλά
παιχνίδια. Πήρα το φίλο µου και κάναµε στη
σειρά όλα τα παιχνίδια. Είχε περάσει η ώρα και
είχαµε κουραστεί. Καθίσαµε, φάγαµε και µετά
φύγαµε. ∆ε θα ξεχάσω αυτή τη µέρα.
Μάρκος
*
*
*
ΟΙ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΜΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ
Εκεί γνώρισα καινούριους φίλους. Μαζί
παίξαµε, κάναµε µπάνιο στη θάλασσα και
παίξαµε στην άµµο.
Εκεί καθίσαµε 15 µέρες και γυρίσαµε.
Πολύκαρπος

Β΄ ΤΑΞΗ
∆ΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Στην ενότητα της Γλώσσας «Ποιος είναι; Τι
ταυτότητας. Στη συνέχεια κάθε παιδί έφτιαξε τη
κάνει;» οι µαθητές της Β΄ τάξης έµαθαν να
δική του ταυτότητα και σας την παρουσιάζει.
βρίσκουν
πληροφορίες
σ’
ένα
δελτίο
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*
*
*
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!
Στο µάθηµα της Γλώσσας, στην ενότητα
χρώµατα της ίριδας, έγραψαν πάνω στα τόξα
αποχαιρετιστήριες φράσεις και ευχές για το
«Να σου πω τι έµαθα;» και πριν χωριστούν για
το καλοκαίρι, οι µαθητές της Β΄ τάξης έφτιαξαν
καλοκαίρι! Απολαύστε µερικές από αυτές.
το δικό του ουράνιο τόξο. Αφού το έβαψαν µε τα
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Γ΄ ΤΑΞΗ
Στο µάθηµα της Ιστορίας και συγκεκριµένα
στη ενότητα «Νεολιθική εποχή» µάθαµε ότι οι
άνθρωποι καλυτέρεψαν πολύ τη ζωή τους.
Έµαθαν να πλάθουν τον πηλό µε τα χέρια τους
και να φτιάχνουν αγγεία, για να αποθηκεύουν τα
προϊόντα τους, να µαγειρεύουν, να τρώνε και να
πίνουν.
Οι µαθητές της Γ΄ τάξης φτιάξαµε µε
πλαστελίνη διάφορα αγγεία και κοσµήµατα.

∆΄ ΤΑΞΗ
ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ
Στο µάθηµα της γλώσσας στην ενότητα 14
Από αυτή την κίνηση της µεµβράνης
τα παιδιά της ∆΄ τάξης γνώρισαν εφευρέσεις που
δηµιουργούνταν επαγωγικά κύµατα τα οποία
άλλαξαν τον κόσµο. Με αφορµή αυτήν την
µεταφέρονταν διαµέσου καλωδίου στον άλλο
ενότητα έψαξαν και βρήκαν κάποιες εφευρέσεις
µαγνήτη όπου βρισκόταν ο άλλος οµιλητής. Εδώ
και σας παρουσιάζουν µΕρικές.
σχηµατίζονταν και πάλι επαγωγικά ρεύµατα που
κινούσαν τη µεµβράνη. Έτσι ακουγόταν η φωνή
από τον άλλο οµιλητή. Η συσκευή αυτή
Τηλέφωνο
Το
τηλέφωνο
είναι
µία
συσκευή
χρησίµευε µόνο για οµιλίες σε κοντινή
συνδιάλεξης η οποία µεταφέρει τον ήχο µέσω
απόσταση.
ηλεκτρικών σηµάτων.
Μετά την εφεύρεση όµως του µικροφώνου
Η συσκευή αυτή αποτελείται από ποµπό και
από τον Αµερικανό Χίγκες το 1877, το
δέκτη και συνδέεται µε καλώδιο µε το
τηλέφωνο άρχισε να εξελίσσεται και να
τηλεφωνικό κέντρο.
χρησιµοποιείται για τη σύνδεση µακρινών
O
σπουδαιότερος
πρόδροµος
του
αποστάσεων.
Στην αρχή
τηλεφώνου, ήταν ο τηλέγραφος.
µικρόφωνο και ακουστικό
Πολλοί, λοιπόν, ήταν εκείνοι που
ήταν τοποθετηµένα µαζί. Το
προσπάθησαν να κατασκευάσουν ένα µηχάνηµα
τηλέφωνο πέρασε διάφορες
που θα µπορούσε να µεταβιβάσει τον ήχο
εξελίξεις για να φτάσει στη
διαµέσου του ηλεκτρισµού. Αυτό το κατάφερε ο
σηµερινή του µορφή.
Αµερικανός φυσικός
Στα
χειροκίνητα
Αλεξάντερ Γκράχαµ
τηλεφωνικά
κέντρα
ο
Μπελ το 1876. Η αρχή
συνδροµητής για να καλέσει
λειτουργίας
της
το κέντρο στρέφει µια µαγνητοηλεκτρική
µηχανής του Γκράχαµ
µηχανή που έχει το τηλέφωνό του. Στο κέντρο
Μπελ ήταν πολύ απλή
ανάβει ένα λαµπάκι. Η τηλεφωνήτρια ρωτάει
σε σύγκριση µε τις
τον συνδροµητή µε ποιον αριθµό θέλει να
σηµερινές πολύπλοκες
µιλήσει. Μετά συνδέει τους δυο οµιλητές.
µηχανές. Η συσκευή
Τα αυτόµατα τέλος τηλεφωνικά κέντρα
που χρησιµοποιήθηκε
είναι
η πιο
εξελιγµένη µορφή που
περιελάµβανε
µια
χρησιµοποιείται σήµερα σ' όλο τον κόσµο. Ο
ελαστική µεµβράνη από σίδηρο, η οποία
συνδροµητής, χωρίς να έχει καµιά επαφή µε το
βρισκόταν µπροστά από σιδηροµαγνητικό
κέντρο, µπορεί να µιλήσει απευθείας µε τον
πυρήνα, περιτυλιγµένο µε µονωµένο αγωγό. Μια
αριθµό που ζητάει, αρκεί να σχηµατίσει τον
γραµµή από δυο καλώδια συνέδεε τη συσκευή
αριθµό αυτό πάνω στο δίσκο που έχει η συσκευή
αυτή µε µια άλλη παρόµοια. Και οι δυο
του.
συσκευές χρησιµοποιήθηκαν ως δέκτες και ως
Λέγοντας τηλέφωνο, εννοούµε συνήθως την
ποµποί. Στη συσκευή του Μπελ η φωνή έπεφτε
σταθερή τηλεφωνία. Εκτός από αυτή, τα
πάνω στη µεµβράνη και την έκανε να πάλλεται.
τελευταία χρόνια, η τηλεφωνική επικοινωνία
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έχει επεκταθεί στην κινητή τηλεφωνία και στην
επικοινωνία µέσω ∆ιαδικτύου.
Νεφέλη Φαντίδου
*
*
*
Ραδιόφωνο
To ραδιόφωνο είναι η συσκευή που
λειτουργεί ως "ραδιοδέκτης - µετατροπέας" όπου
λαµβάνοντας τις ραδιοφωνικές εκποµπές των
ραδιοφωνικών σταθµών τις µετατρέπει σε ήχο.
Τα ραδιοφωνικά κύµατα εκπέµπονται από τον
ποµπό και φτάνουν στον δέκτη (δηλαδή το
ραδιόφωνο).
Τα
κύµατα
αυτά
αποκωδικοποιούνται από τη συσκευή και
µετατρέπονται σε ηλεκτρικό ρεύµα και στην
συνέχεια σε ήχο.
*
*
*
Ιστορία του ραδιοφώνου
Γύρω στα 1873 ο Μάξγουελ πρότεινε την
θεωρία του ηλεκτροµαγνητισµού, σύµφωνα µε
την οποία ένα ηλεκτροµαγνητικό κύµα µπορεί
να µεταδοθεί χωρίς να µεσολαβεί κάποιο φυσικό
µέσο. Το 1883 ο Χερτς (Hertz) επαλήθευσε τη
θεωρία
του
Μάξγουελ
για
τον
ηλεκτροµαγνητισµό
και
ανακάλυψε
τα
ραδιοκύµατα. Γύρω στα 1897, ο Μαρκόνι
επαληθεύει τα πειράµατα του Χερτς και
καταφέρνει να στείλει ασύρµατο σήµα σε
απόσταση 3km.
Τα Χριστούγεννα του 1906 στην Νέα Υόρκη
ο
Φάσεντεν
µετέδωσε
για
πρώτη φορά φωνή
και µουσική µέσω
ραδιοκυµάτων.
Αργότερα ήρθε ο
ντε Φορέ, για να
εφεύρει
την
ηλεκτρονική
λυχνία, η οποία ήταν η µόνη "µορφή"
ραδιοφώνου για τα επόµενα 50-60 χρόνια. Μέχρι
τον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο το ραδιόφωνο είναι
ένα µέσο χρησιµοποιούµενο σε ερασιτεχνική
βάση και δεν είναι καθόλου ανεπτυγµένο ούτε
διαδεδοµένο.
Στις 20 Νοεµβρίου 1920 λειτούργησε ο
πρώτος ραδιοφωνικός σταθµός, ο K.D.K.A., που
λειτουργεί ακόµη και σήµερα. Το 1926
εµφανίζεται στην αγορά ραδιοφωνικός δέκτης
αρκετά εύχρηστος, ποιοτικός και φθηνός. Από
τότε το ραδιόφωνο κατακτά πολύ ευρύ κοινό.
Γιάννης Παπουτσής
*
*
*
Ηλεκτρονικός υπολογιστής
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Το 1946, µετά το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου
Πολέµου, οι Ηνωµένες Πολιτείες χρειάζονταν
µια συσκευή η οποία να βοηθά τους
στρατιωτικούς στους υπολογισµούς, για να
βρίσκουν τα όπλα τους το στόχο µε µεγαλύτερη
ακρίβεια. Για πρώτη φορά δηµιουργήθηκε ένα
τεράστιο µηχάνηµα που αντί για µηχανικά µέρη
χρησιµοποιούσε
ηλεκτρονικές
λυχνίες,
κατασκευασµένες από τον Λι Ντε Φορέ (Lee
DeForest). Ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής
επονοµάστηκε ENIAC.
Το 1956 στο
Τεχνολογικό
Ινστιτούτο
Μασαχουσέτης
(Μ.Ι.Τ.)
κατασκευάστηκε
ο
πρώτος
Ηλεκτρονικός
Υπολογιστής που
λειτουργούσε µε
τρανζίστορς,
ο
ΤΧ-0.
Το 1958, ο
Τζακ Κίλµπυ της
εταιρείας Texas
Instruments κατάφερε να δηµιουργήσει κάτι που
θα άλλαζε τον κόσµο των ηλεκτρονικών για
πάντα. Κατασκεύασε το πρώτο Ολοκληρωµένο
Κύκλωµα συνδυάζοντας τρανζίστορς, πυκνωτές,
αντιστάτες και άλλα ηλεκτρονικά όλα
τοποθετηµένα στο ίδιο κοµµάτι από πυρίτιο. Το
δηµιούργηµα του Κίλµπυ επέτρεψε στους
επιστήµονες να κατασκευάσουν υπολογιστές
τόσο µικρούς, ώστε να µπορούµε ακόµη και να
τους µεταφέρουµε.
Οι υπολογιστές που έχουµε σήµερα ανήκουν
στην 4η Γενιά. Ο κάθε ένας από αυτούς είναι
εφοδιασµένος µε Επεξεργαστή (CPU), έχει τη
δική του Μνήµη, µονάδα αποθήκευσης
πληροφοριών, οθόνη, και κάποιο είδος µέσου
για να δίνουµε πληροφορίες στον υπολογιστή
(πληκτρολόγιο, πενάκι, ποντίκι κλπ).
Παπαδόπουλος Λευτέρης, Σιδηροπούλου
Ελισάβετ
*
*
*
Τυπογραφία
Η τυπογραφία αποτελεί ανακάλυψη των
Κινέζων. Αναπτύχθηκε αρχικά µε τη µέθοδο της
ξυλογραφίας πάνω σε ένα κοµµάτι ξύλο και στη
συνέχεια της εκτύπωσης µε την πίεση του ξύλου
– που στο µεταξύ έχει αλειφθεί µε µελάνη- πάνω
σε χαρτί ή ύφασµα.
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Η µέθοδος αυτή εµφανίστηκε στην Κίνα
κατά την αρχαιότητα και η πρώτη εφηµερίδα
κυκλοφόρησε τον 9ο αιώνα.
Η επόµενη σηµαντική εξέλιξη ήταν η χρήση
κινητών
τυπογραφικών
στοιχείων,
που

µπορούσαν να αναδιαταχθούν και να
επαναχρησιµοποιηθούν πολλές φορές. Η τεχνική
αυτή επινοήθηκε στην Κίνα περί το έτος 1.000.
Η εµφάνισή της τυπογραφίας στην Ευρώπη
πραγµατοποιήθηκε περίπου το 1448 µ.Χ.
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Η εφεύρεση της έγινε από τον Ιωάννη
Γουτεµβέργιο στη Γερµανία ο οποίος
κατασκεύασε ξύλινα κινητά τυπογραφικά
στοιχεία.
Το πρώτο βιβλίο που τύπωσε ήταν η Αγία
Γραφή. Η ευκολία µε την οποία µπορούσαν να
παραχθούν βιβλία επέτρεπε να τυπωθούν
συγγράµµατα αρχαίων Ελλήνων και Ρωµαίων
συγγραφέων, που έως τότε αναπαράγονταν µόνο
από αντιγραφείς σε µοναστήρια, και υπήρξε έτσι
µία στροφή στην κλασική αρχαιότητα.
Η τυπογραφία επίσης επέτρεψε τη γοργή
µετάδοση και ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και
πληροφοριών. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα τη
ραγδαία µετάδοση της γνώσης και την
διεύρυνση της πνευµατικής καλλιέργειας, που
έως τότε ήταν προνόµιο µόνο του κλήρου και
των αριστοκρατών, οδηγώντας στην πρόοδο της
Αναγέννησης.
Παπαδόπουλος Βαγγέλης, Σιδηρόπουλος
Μανώλης

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ
ΠΕΣ ΜΟΥ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΤΙ ΤΡΩΣ
Στα πλαίσια του µαθήµατος της Γλώσσας και
Ισηµερινό, για αυτό δεν γνωρίζει ούτε τα µεγάλα
συγκεκριµένα των ενοτήτων «∆ιατροφή» και «Η
ψύχη της Βόρειας ή Ανατολικής Ευρώπης, ούτε
ζωή σε άλλους τόπους» οι µαθητές της ΣΤ΄
τους µεγάλους καύσωνες των µεσογειακών
χερσονήσων. Στις ακτές της Μεσογείου, π.χ.,
τάξης συγκέντρωσαν πληροφορίες για διάφορες
καθώς και στο µεγαλύτερο τµήµα της Νότιας
χώρες του κόσµου και για την κουζίνα τους.
Γαλλίας, τα καλοκαίρια είναι ζεστά και ξηρά.
Στα Νότια οι χειµώνες είναι εξαιρετικά ήπιοι,
ΓΑΛΛΙΑ
ωστόσο µερικές φορές φυσούν από τα Πυρηναία
Η Γαλλία είναι χώρα της ∆υτικής Ευρώπης.
και τις Άλπεις ψυχροί άνεµοι. Ένας τέτοιος
Έχει έκταση 547.026 τετρ. χιλιόµετρα και
άνεµος είναι και ο µαΐστρος από το ∆έλτα
πληθυσµό 65.821.885 κατοίκων.
του Ροδανού που φυσά 3-4 µέρες
Επίσηµη γλώσσα της είναι τα
συνέχεια και µε µεγάλη ορµή. Η
Γαλλικά
πτώση των βροχών είναι σχεδόν
Η
θρησκεία
που
παντού καλά κατανεµηµένη. Οι
επικρατεί
είναι
το
άφθονες βροχές κάνουν το έδαφος
Χριστιανικό ρωµαιοκαθολικό
ευφορότατο.
δόγµα.
Ποικίλη
µορφολογία
Επικεφαλής
της
Γαλλικής
παρουσιάζουν οι ακτές και οι
∆ηµοκρατίας είναι ο Πρόεδρος, που
παραλίες της χώρας. Αυτές που
εκλέγεται κατευθείαν και ύστερα από
βρίσκονται στη Βόρεια
καθολική
ψηφοφορία.
Τη
θάλασσα είναι χαµηλές,
νοµοθετική εξουσία την ασκεί το
πεδινές και αµµώδεις, ενώ
κοινοβούλιο, που αποτελείται από τη
οι ακτές της Μάγχης είναι βραχώδεις.
Γερουσία και τη Βουλή.
Τα προϊόντα που παράγει είναι κρασί, σιτάρι,
Η Γαλλία έχει ποικιλία κλιµάτων, εξαιτίας
βρώµη, σίκαλη, κριθάρι, ζαχαρότευτλα, ρύζι,
της µεγάλης της επαφής µε τις θάλασσες που την
καλαµπόκι, πατάτες και όλα τα είδη των
περιβρέχουν και τις πλαισιώσεις της από
λαχανικών.
Στους
γαλλικούς
οπωρώνες
ηπειρωτικές περιοχές. Η χώρα βρίσκεται σε ίση
παράγονται άφθονα και ποικίλα φρούτα, όπως
περίπου απόσταση από το Βόρειο πόλο και τον
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αχλάδια,
µήλα,
πορτοκάλια,
δαµάσκηνα, βερίκοκα κτλ.

κεράσια,

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ
ΠΩΣ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΤΑΙ:
Coq-au-vin (κόκορας κρασάτος)
Υλικά:
• τον ωραίο µεγάλο αλανιάρη κόκορα που

•
•
•
•
•
•
•
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• 2 φλυτζ. λάδι
• 2 φλυτζ. µπρούσκο κόκκινο κρασί
• αλάτι και λίγο ζάχαρη (προαιρετικά για
τη ντοµάτα)
Εκτέλεση:
• Από το βράδυ τεµαχίζουµε και πλένουµε
τον κόκορα και βάζουµε τα κοµµάτια
(χωρίς να σκουπίσουµε τα νερά) σε µια
λεκάνη µε όλα τα άλλα υλικά εκτός από
τις ντοµάτες, το pummaro και 1 φλυτζάνι
από το λάδι.
• Την άλλη µέρα, βγάζουµε τις µερίδες από
τη µαρινάτα, ρίχνουµε το υπόλοιπο λάδι
στην κατσαρόλα και µόλις ζεσταθεί
ρίχνουµε τα κοµµάτια να τσιγαρισθούν
καλά απ΄ όλες τις µεριές.
• Ρίχνουµε το κρασί και τη µαρινάτα και
αφήνουµε να πάρει µιά – δυό βράσεις.
Τέλος,
ρίχνουµε
τη
ντοµάτα
ανακατεµένη µε το pummaro και
κλείνουµε την κατσαρόλα για µιά ώρα το
λιγότερο σε µέτρια φωτιά. Αν η
κατσαρόλα είναι ταχύτητας ή απ' αυτές
που µαγειρεύουν χωρίς νερό, αυτό θάταν
το καλύτερο.
Σερβίρουµε το "θαύµα" πάνω από µια
µακαρονάδα (5 νούµερο) µε µπόλικο τυρί.

σας έστειλαν από το χωριό.
5 ντοµάτες ώριµες πολτοποιηµένες και
µισό κουτί pummaro
2 µεγάλα κρεµµύδια ψιλοκοµµένα
4 καρότα κοµµένα σε ροδέλες
1 µάτσο µαϊντανό ψιλοκοµµένο
½ κουταλάκι πιπέρι καγιέν
½ κουταλάκι chili pepper
1 κουταλάκι αποξηραµένο σκόρδο
Παπαθεοδώρου Κατερινά, Φαντίδου Ειρήνη (ΣΤ΄ Τάξη)

ΠΑΡΑΜΥΘΟΣΑΛΑΤΑ
Στα πλαίσια του κεφαλαίου «Λαοί και
αλλά, επειδή µας κυνηγούσε ο ∆ρακουµέλ,
πολιτισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης» του
αποφασίσαµε να εγκαταλείψουµε το δάσος και
µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής
να ζήσουµε κάπου αλλού. Έτσι βρεθήκαµε σε
Αγωγής οι µαθητές της ΣΤ΄ τάξης έγραψαν τα
αυτό το νησάκι που το ονοµάσαµε
δικά τους παραµύθια, στα οποία συµµετέχουν
Στρουµφονήσι.
διάφοροι ήρωες που γνωρίζουν. Παρακάτω
Τότε η Χάιντυ τους ρώτησε αν ήθελαν να
µπορείτε να διαβάσετε τρία από αυτά.
κάνουν ένα ταξίδι µαζί. Τα Στρουµφάκια της
είπαν ότι δεν µπορούν να της απαντήσουν, αν
δεν ρωτήσουν τον αρχηγό τους που ήταν ο
«Το ταξίδι της Χάιντυ στο στρουµφονήσι»
Μια φορά κι έναν καιρό η Χάιντυ αποφάσισε
να φύγει από το βουνό όπου ζούσε µε τον
παππού της, για ένα ταξίδι µακρινό.
Ήθελε να γνωρίσει άλλα µέρη και άλλους
φίλους.
Έτσι ξεκίνησε το ταξίδι της µ’ ένα µικρό
καραβάκι και µετά από πολλές µέρες βρέθηκε σε
ένα έρηµο νησάκι .Έκεί συνάντησε κάποια
παράξενα µπλε ανθρωπάκια.
- Γιατί είστε µπλε; Επειδή ζείτε κοντά στη
θάλασσα; τους ρώτησε η Χάιντυ.
- Όχι της απάντησαν εκείνα. Έτσι
γεννηθήκαµε. Ζούσαµε σε ένα δάσος όλοι µαζί
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Μπαµπαστρούφ. Ο αρχηγός τους τούς είπε ότι
δεν µπορούν να φύγουν, γιατί ακόµη
κινδυνεύουν από τον ∆ρακουµέλ.
Τα στρουµφάκια πρότειναν στη Χάιντυ να
µείνει µαζί τους και αυτή δέχτηκε. Την άλλη
µέρα η Στρουµφίτα και η Χάιντυ αποφάσισαν να
πάνε µια βόλτα στο νησί.
Στη µεγάλη αυτή βόλτα γνώρισαν πολλούς
φίλους, όπως την Πίπη την Φακιδοµύτη, τον
Αστερίξ και τον Οβελίξ και την Μάγια τη
Μέλισσα. Αυτή η παρέα αποφάσισε να κάνει ένα
πάρτι, για να γνωριστούν καλύτερα. Το πάρτι
κράτησε αρκετή ώρα, έφαγαν, ήπιαν,
τραγούδησαν και στο τέλος πήγαν όλοι για ύπνο.
Μετά από ένα µήνα, αφού αποχαιρέτησε
τους φίλους της, η Χάιντυ γύρισε στο βουνό και
διηγήθηκε στον παππού της το ταξίδι της.
Παπαθεοδώρου Κατερίνα
*
*
*
«Τα φραουλόπουλα σώζουν τα στρουµφάκια»
Σήµερα τα Φραουλόπουλα αποφάσισαν να
πάνε µια βόλτα στο Στρουµφοχωριό, για να
βρουν τους φίλους τους τα Στρουµφάκια. Τα
Στρουµφάκια
όµως
παγιδεύτηκαν
στον
∆ρακουµέλ. Τα Φραουλόπουλα στην διαδροµή
τους είχαν πολλά ατυχήµατα! Πέσαν σε µια
φωλιά λαγού, πιάστηκαν σε ένα κλουβί και τους
κυνηγούσε µια αρκούδα! Ευτυχώς για καλή τους
τύχη πέρασαν όλες αυτές τις δυσκολίες και
έφτασαν
στο
Στρουµφοχωριό.
Ο ∆ρακουµέλ
είχε πιάσει όλα τα
Στρουµφάκια. Για
την ακρίβεια όχι
όλα,
του
είχε
ξεφύγει το µωρό.
Το µωρό πήγε στο
Στρουµφοχωριό,
για να αναζητήσει
βοήθεια.
Τα
Φραουλόπουλα
είδαν το µωρό αλλά δεν καταλάβαιναν τι έλεγε,
γιατί δεν µιλούσε.
Όταν τα Φραουλόπουλα είδαν το µωρό να
αποµακρύνεται η Πανδώρα είπε:
- Πλάτωνα, νοµίζω ότι το µωρό θέλει να
το ακολουθήσουµε.
- Ναι, αυτό νοµίζω και εγώ. Παµε!
Τα Φραουλόπουλα ακολούθησαν το µωρό
και έφτασαν στο σπίτι του ∆ρακουµέλ. Όταν
είδαν το σπίτι του ∆ρακουµέλ κατάλαβαν τι είχε
συµβεί. Για καλή τους τύχη ο ∆ρακουµέλ δεν
ήταν εκεί.
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Τα
Φραουλόπουλα
έσωσαν
τα
Στρουµφάκια. Αφού τελείωσε αυτή η περιπέτεια
πήγαν όλοι µαζί για πικ-νικ.
Πέρασαν µια υπέροχη µέρα αν και έµπλεξαν
µε τον ∆ρακουµέλ.
Φαντίδου Χριστίνα
*
*
*
«Τα στρουµφάκια επισκέπτονται την Αθήνα»
Μια φορά κι έναν καιρό τα Στρουµφάκια
αποφάσισαν να πάνε στην Αθήνα. Μόλις

έφτασαν το πρωί, το πρώτο πράγµα που έκαναν
ήταν να πάνε στην Ακρόπολη. Όταν µπήκαν
µέσα, είδαν τα αγάλµατα και θέλανε να τα
ακουµπήσουν, όµως ο ∆ρακουµέλ, που ήταν
µεταµφιεσµένος, τους είπε να φύγουν και να
έρθουν αύριο, ώστε να µπορέσει να βρει ένα
σχέδιο, για να τα πιάσει.
Πήγαν την άλλη µέρα το πρωί και ο
∆ρακουµέλ, µεταµφιεσµένος σε ξένο επισκέπτη,
τους µίλησε και τους είπε να πάνε στο σπίτι του,
για να γνωριστούνε, αλλά η Στρουµφίτα και ο
Γκρινιάρης δεν τους είδαν που έφευγαν και
έµειναν εκεί. Όταν φτάσανε, ο ∆ρακουµέλ τους
έκλεισε σε ένα κλουβί, έβγαλε τα ρούχα του
ξένου επισκέπτη και ξεκίνησε να βάζει την
κατσαρόλα να βράζει, για να τα φάει.
Νύχτωσε και η Στρουµφίτα µε τον
Γκρινιάρη κατάλαβαν ότι δεν είναι εδώ τα άλλα
Στρουµφάκια. Βρήκαν όµως τις πατηµασιές του
∆ρακουµέλ και τις ακολούθησαν. Είδαν ότι τους
έκλεισε σε ένα κλουβί και αποφάσισαν να τους
βοηθήσουνε. Βρήκανε ένα ασβό και το έριξαν
στο σπίτι του ∆ρακουµέλ και τα δυο
στρουµφάκια έτρεξαν να σώσουν τους φίλους
τους. Όταν τους έσωσαν, φύγανε από εκεί και
την άλλη µέρα πήγαν στην Ακρόπολη, την είδαν
και ξαναγύρισαν στο σπίτι τους το
Στρουµφοχωριό τους.
Και έζησαν αυτοί καλά και εµείς
καλύτερα.
Ηλιάδου Ηλιάνα
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5 ΙΟΥΝΙΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Στα πλαίσια του κεφαλαίου «Παγκόσµια
σιταριού και 10.000 λίτρα για την
προβλήµατα» του µαθήµατος της Κοινωνικής
παραγωγή ενός κιλού κρέατος.
και Πολιτικής Αγωγής οι µαθητές της ΣΤ΄ τάξης
• Για την έλλειψη νερού κατά 98%
ασχολήθηκαν µε το πρόβληµα της λειψυδρίας
ευθύνεται ο ανθρώπινος παράγοντας. Στη
που ταλαιπωρεί τον πλανήτη µας. Έκαναν
γεωργία χρησιµοποιείται το 78% των
έρευνα
στο
διαδίκτυο,
συγκέντρωσαν
υδάτινων αποθεµάτων, στη βιοµηχανία
πληροφορίες και τις επεξεργάστηκαν, βρήκαν
το 18% , ενώ το υπόλοιπο 8%
φωτογραφίες, έφτιαξαν µια παρουσίαση power
προορίζεται για οικιακή χρήση.
point και παρουσίασαν τη δουλειά τους στους
µαθητές του σχολείου µας µε την ευκαιρία της
Ποιες περιοχές της Γης αντιµετωπίζουν
Παγκόσµιας Ηµέρας Περιβάλλοντος.
πρόβληµα λειψυδρίας και ποιες οι επιπτώσεις
της στη ζωή των κατοίκων τους;
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥ∆ΡΙΑΣ
Λειψυδρία: η έλλειψη επαρκούς ποσότητας
νερού για πόση, πότισµα και άλλες χρήσεις.
(Λείπω + ύδωρ)

Ποιες είναι οι αιτίες της;
• Η κλιµατική αλλαγή και η υπερθέρµανση
του πλανήτη.
• Επίσης ένας άλλος παράγοντας είναι το
λιώσιµο
των
πάγων
λόγω
της
υπερθέρµανσης του πλανήτη, που µπορεί
να προκαλέσουν την υπερχείλιση των
ποταµών, αλλά και την εξάτµιση του
νερού, µε αποτέλεσµα να κινδυνεύουν να
ξεραθούν.
• Η αύξηση του πληθυσµού οδηγεί σε
αυξηµένη ζήτηση για νερό, ενώ φυσικές
ή και ανθρωπογενείς καταστροφές
µολύνουν τα αποθέµατα νερού και
καταστρέφουν
εγκαταστάσεις
υδροδότησης.
• Ένα άλλο µεγάλο πρόβληµα είναι η
αυξανόµενη ζήτηση του νερού για την
άρδευση των καλλιεργειών.
• Σήµερα απαιτείται ένα λίτρο νερού για
την παραγωγή µιας θερµίδας τροφίµων,
4.000 λίτρα για την παραγωγή ενός κιλού

O Πλανήτης µας θα µπορούσε να ονοµάζεται
γαλάζιος πλανήτης, αφού τα 2/3 της επιφάνειάς
του καλύπτονται από νερά. O συνολικός όγκος
του νερού φτάνει τα 1,3 δισεκατοµµύρια κυβικά
χιλιόµετρα. Όµως το 97% είναι αλµυρό νερό
(θάλασσα), το 2% είναι παγιδευµένο σε
παγετώνες και παγόβουνα και από το υπόλοιπο
1% το µεγαλύτερο ποσοστό είναι δεσµευµένο σε
µεγάλα βάθη.
Σε πολλές περιοχές του πλανήτη είναι
αυξηµένη η ζήτηση του νερού λόγω της αλλαγής
του κλίµατος, ενώ ακραία καιρικά φαινόµενα,
όπως ραγδαίες βροχοπτώσεις, πληµµύρες και
φαινόµενα ξηρασίας, γίνονται ολοένα και πιο
έντονα.
Το εντονότερο πρόβληµα έλλειψης νερού θα
αντιµετωπίσει η υποσαχάρια Αφρική παρά την
ισχυρή οικονοµική ανάπτυξη που παρατηρείται
εδώ και αρκετά χρόνια.
Οι χώρες που βρίσκονται στη Μέση
Ανατολή αντιµετωπίζουν προβλήµατα, καθώς τα
αποθέµατα πόσιµου νερού δεν φτάνουν να
καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσµού.
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Το πρόβληµα της λειψυδρίας µπορεί να
αντιµετωπίσει ένα µεγάλο µέρος ανθρώπων στη
∆υτική Αµερική, καθώς υπάρχει πιθανότητα ο
ποταµός Κολοράντο να χάσει ένα σηµαντικό
ποσοστό των υδάτων του ή να ξεραθεί µέχρι το
2057.
Στην Αυστραλία αρκετές λίµνες έχουν
αποξηρανθεί, περιοχές έχουν µετατραπεί σε
αλυκές, ενώ οι κυβερνήσεις λαµβάνουν αυστηρά
µέτρα, ακόµα και για το πότισµα οικιακών
φυτών.
Στη νότια Ευρώπη τα αποθέµατα νερού
λιγοστεύουν ολοένα και περισσότερο ως
αποτέλεσµα της κλιµατικής αλλαγής και της
συρρίκνωσης των παγετώνων στις βόρειες
Άλπεις (µια σηµαντική πηγή νερού).
Η Βαρκελώνη της Ισπανίας αναγκάζεται να
µεταφέρει νερό µε τάνκερ, για να αντιµετωπίσει
την έλλειψη νερού.
Η λειψυδρία προκαλεί τεράστια προβλήµατα
σε πληθυσµούς και κοινωνίες.
H ΜΟΛΥΝΣΗ των υδάτων στερεί
σηµαντικές ποσότητες νερού από ολόκληρους
πληθυσµούς που ζουν σε παραλίµνιες ή
παραποτάµιες περιοχές. Το 20% του πληθυσµού
της Γης αναγκάζεται να πίνει νερό από
µολυσµένες πηγές. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα,
πάνω από 2.000.000 άνθρωποι κάθε χρόνο να
πεθαίνουν από ασθένειες που σχετίζονται µε
αυτό (έλλειψη – ακαταλληλότητα νερού).
∆ΙΑΜΑΧΕΣ προκύπτουν επίσης σε περιοχές
που βασανίζονται από την λειψυδρία, ανάµεσα
σε τοπικές κοινότητες αλλά και µεταξύ χωρών,
παρά τις νοµικές συµφωνίες που υπάρχουν,
καθώς το µοίρασµα ενός αρκετά περιορισµένου
και ουσιώδη φυσικού πόρου είναι εξαιρετικά
δύσκολο.
Το διαθέσιµο νερό δεν επαρκεί για την
παραγωγή ΤΡΟΦΙΜΩΝ και την ανακούφιση της
πείνας και της φτώχειας σε κάποιες περιοχές,
όπου αρκετά συχνά η ΑΥΞΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
είναι µεγαλύτερη από την ικανότητα βιώσιµης
χρήσης των φυσικών πόρων. Χωρίς νερό για
άρδευση, οι σοδειές θα µειωθούν και δε θα
µπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες του
πληθυσµού.
Ενάµισι δισεκατοµµύριο άνθρωποι στην
Ασία, στην Αφρική και στη Λατινική Αµερική
µπορεί
να
αντιµετωπίσουν
ΨΥΧΙΚΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ και άγχος από τη πίεση που θα
νιώσουν µε την έλλειψη πόσιµου νερού.
Η ΦΤΩΧΕΙΑ που σχετίζεται µε την
λειψυδρία
δηµιουργεί
µεταναστευτικές
µετατοπίσεις πληθυσµών στο εσωτερικό των
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χωρών ή προς
άλλες χώρες, όπου
οι
άνθρωποι
ελπίζουν σε µια
καλύτερη ζωή, την
οποία µάλλον δεν
πρόκειται ποτέ να
αποκτήσουν.
Ποιες περιοχές της Ελλάδας αντιµετωπίζουν
πρόβληµα λειψυδρίας
Σε πολλές περιοχές της πατρίδας µας το
πρόβληµα της λειψυδρίας παρουσιάζεται
εντονότατο. Η λειψυδρία δεν είναι σηµερινό
πρόβληµα. Αποτελεί τον µόνιµο σύντροφο των
κατοίκων πολλών νησιών του Αιγαίου, που
πασχίζουν µε διάφορους τρόπους να αξιοποιούν
τα νερά που τους προσφέρουν οι ελάχιστες
βροχοπτώσεις του χειµώνα. Το καλοκαίρι πάλι,
µεταφέρεται νερό από άλλες περιοχές µε την
βοήθεια ειδικών πλοίων (υδροφόρων).
Η έλλειψη νερού δεν είναι πάντα
αποτέλεσµα
φυσικών
συνθηκών.
Για
παράδειγµα, η κατανάλωση νερού στα νησιά µας
έχει τροποποιηθεί εξαιτίας των αλλαγών των
καθηµερινών συνηθειών των ανθρώπων και του
τουρισµού. Σε είκοσι νησιά των Κυκλάδων και
της ∆ωδεκανήσου αναµένεται να υπάρξει
αύξηση του ελλείµµατος νερού της τάξεως του
25 – 40% στα επόµενα χρόνια. Στα άνυδρα
νησιά των Κυκλάδων συγκαταλέγονται τα νησιά
Τήνος, Κίµωλος, Μήλος, Αµοργός, Φολέγανδρος,
Σίκινος, Σχοινούσσα, ∆ονούσα, Κουφονήσι,
Ηρακλειά, Θηρασία
και των ∆ωδεκανήσων τα νησιά Λειψοί,
Μεγίστη, Αγαθονήσι, Νίσυρος, Πάτµος, Σύµη,
Χάλκη, Κάλυµνος και Ψέριµος. Αλλά και πολλά
άλλα νησιά αντιµετωπίζουν πλέον προβλήµατα
νερού.
Την
ακρότητα
του
φαινοµένου
αντικατοπτρίζει η Αθήνα. Ένα άλλοτε
πανέµορφο λεκανοπέδιο έχει τσιµεντοποιηθεί
και έχει συγκεντρώσει περίπου το 50% του
πληθυσµού της Ελλάδας. Όλοι οι υδάτινοι πόροι
γύρω από την Πρωτεύουσα, αλλά και από πολύ
µακρινές αποστάσεις, χρησιµοποιούνται για να
καλύψουν τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Τα
νερά της Υλίκης στη Βοιωτία και του Μόρνου
στη Φωκίδα, που έρχονται από πολύ µεγάλη
απόσταση, επαρκούν οριακά και δεν είναι
απίθανο στο άµεσο µέλλον να αναζητηθούν και
νέα αποθέµατα.
Η ερηµοποίηση είναι µια ορατή απειλή
πλέον και για τη χώρα µας, χωρίς αυτό να
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σηµαίνει ότι θα γίνουµε Σαχάρα. Το 35% της
ανατολικής Ελλάδας εµφανίζει αυξηµένο
κίνδυνο ερηµοποίησης, και κυρίως αρκετά νησιά
του Αιγαίου, µέρος της Κρήτης και η Ανατολική
Στερεά.

•

•

•

Ερηµοποίηση λέγεται η υποβάθµιση της γης
σε τέτοιο βαθµό, ώστε το έδαφος να χάνει τη
γονιµότητά του, δηλαδή να «νεκρώνεται».
Σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλία, οι ανεξέλεγκτες
γεωτρήσεις οδηγούν στην άντληση ακόµα και
θαλασσινού νερού, µε αποτέλεσµα τη διάβρωση
των εδαφών και τη µετατροπή τους σε
αλατούχα. Στη Β. Ελλάδα, εκτός από το Κιλκίς,
αντιµετωπίζουν κίνδυνο τµήµατα του κάµπου
της Θεσσαλονίκης, µέρος της Χαλκιδικής και
περιοχές στη λεκάνη απορροής του Στρυµόνα.
Τρόποι εξοικονόµησης νερού µέσα στο σπίτι
• Όταν βουρτσίζετε τα δόντια σας,
βεβαιωθείτε ότι
δεν έχετε τη
βρύση ανοιχτή.
Με προσεκτική
χρήση
νερού
ξοδεύονται
περίπου 2 lt,
ενώ µε ανοικτή
βρύση 20 lt.
• Το ίδιο και
όταν ξυρίζεστε. Στο ξύρισµα µε
προσεκτική
χρήση
νερού,

•

•

•

•
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καταναλώνονται έως 3 lt νερού ενώ µε
ανοικτή βρύση: 25 lt.
Μειώστε τη
χρονική
διάρκεια του
ντους. Με το
ντους
κλειστό
ξοδεύονται
έως 40 lt
νερού
ενώ
όταν κάνετε µπάνιο σε γεµάτη µπανιέρα:
180 lt και όταν κάνετε ντους µε το νερό
να τρέχει: 120 lt νερού. Ετησίως 21.000
λίτρα νερού ανά άτοµο υπολογίζεται ότι
ξοδεύονται στο ντους.
Επαναχρησιµοποιείστε τις πετσέτες
σώµατος και προσώπου. Με τον τρόπο
αυτό µειώνεται ο όγκος των άπλυτων
ρούχων και τελικά οι χρήσεις του
πλυντηρίου. Επιµένετε σε αυτό και όταν
µένετε σε ξενοδοχείο. Ζητάτε να
αλλάξουν πετσέτες ή σεντόνια, µόνο
όταν το κρίνετε εσείς.
Βεβαιωθείτε ότι το καζανάκι της
τουαλέτας δεν τρέχει. Αλλιώς, καλέστε
έναν υδραυλικό να το επιδιορθώσει
άµεσα.
Μην
πετάτε
διαφόρων
ειδών
απορρίµµατα στη λεκάνη της τουαλέτας,
χρησιµοποιώντας το καζανάκι άσκοπα.
Εάν το καζανάκι σας είναι παλιό,
αντικαταστήστε το µε κάποιο που
διαθέτει δυνατότητα διπλής ροής. Τα
καζανάκια αυτά έχουν δύο κουµπιά : ένα
για µικρή ροή και ένα µε µεγαλύτερηροή,
ανάλογα µε την ανάγκη. Εάν δεν είναι
εύκολη η αντικατάσταση, τοποθετήστε
µέσα στηδεξαµενή ένα πλαστικό
µπουκάλι, για να µειωθεί ο όγκος του
νερού που παροχετεύεται.
Περιµένετε το πλυντήριο ρούχων να
γεµίσει, για να πλύνετε τα ρούχα σας και
χρησιµοποιείστε
το
πρόγραµµα
εξοικονόµησης νερού, εάν υπάρχει. Με
το
οικονοµικό
πρόγραµµα
χρησιµοποιούνται έως 130 lt νερού ενώ
µε το µεγάλο πρόγραµµα 300 lt. Το ίδιο
ισχύει και για το πλυντήριο πιάτων.
Ελέγξτε όλες τις βρύσες του σπιτιού εάν
στάζουν και επιδιορθώστε αυτές. Με
αυτή την πράξη µπορείτε να σώσετε
1.600 λίτρα νερού µηνιαίως ανά βρύση.
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• Τοποθετήστε έναν ταχυθερµοσίφωνα στο
νεροχύτη της κουζίνας σας, ώστε να
τρέχει άµεσα το ζεστό νερό. Αυτό θα
µειώσει τις δαπάνες ενέργειας.
• Αφήστε τα λερωµένα πιάτα και σκεύη να
µουλιάσουν στο νερό, αντί να
αποµακρύνετε τα αποφάγια κάτω από
τρεχούµενη βρύση.
• Για να ξεπλύνετε τα πιάτα, µην αφήνετε
το νερό να τρέχει άσκοπα στο νεροχύτη.
Προσπαθήστε να κλείνετε τη βρύση ή
χρησιµοποιήστε το δεύτερο νεροχύτη,
εάν υπάρχει, για το ξέβγαλµα. Με
πλύσιµο και ξέβγαλµα στη λεκάνη
ξοδεύεται περίπου 25 lt νερό ενώ µε
ανοιχτή βρύση έως και 150 lt.
• Μην χρησιµοποιείτε το τρεχούµενο νερό,
για να ξεπαγώσετε το κρέας ή άλλα
παγωµένα τρόφιµα. Ξεπαγώστε τα
τρόφιµα, σταδιακά, τοποθετώντας τα στη
συντήρηση του ψυγείου από το
προηγούµενο βράδυ και αφήνοντάς τα
στη συνέχεια εκτός ψυγείου για λίγο.
• Πλένετε πάντα τα φρούτα και τα
λαχανικά στο νεροχύτη που έχετε γεµίσει
κατά το ήµισυ µε νερό, ή σε µία λεκάνη
νερό, και µην αφήνετε τη βρύση άσκοπα
ανοιχτή. Έτσι θα σώσετε περίπου 33 έως
48 λίτρα.
• Είναι προτιµότερο να έχετε κρύο νερό σε
µπουκάλια στο ψυγείο, παρά να αφήνετε
τη βρύση να τρέχει κάθε φορά που
θέλετε ένα δροσερό ποτήρι νερό.
• Προσπαθήστε να χρησιµοποιείτε το ίδιο
ποτήρι για το πόσιµο νερό κατά τη
διάρκεια της ηµέρας. Με τον τρόπο αυτό
ελαττώνεται ο αριθµός των ποτηριών,
που πρέπει να πλυθούν.
• Επιλέξτε το κατάλληλο σκεύος, όταν
µαγειρεύετε. Όσο µεγαλύτερα είναι τα
σκεύη, τόσο µεγαλύτερη είναι και η
κατανάλωση σε νερό.
• Στις νέες οικοδοµές τοποθετήστε
«αεροµίκτες µειωµένης ροής» σε όλες τις
βρύσες. Έχει υπολογιστεί ότι µε την
εγκατάσταση αεροµικτών στην κουζίνα
και το µπάνιο, µία οικογένεια τεσσάρων
ατόµων εξοικονοµεί περίπου 900 λίτρα
νερό το µήνα, δηλαδή 11.000 λίτρα
νερού το χρόνο.
Τρόποι εξοικονόµησης νερού έξω από το σπίτι
• Προτιµήστε τα πλυντήρια αυτοκινήτων,
τα οποία ανακυκλώνουν το νερό. Εάν

•

•

•

•

•

•

ΜΑΘ.ΛΟΓ. 17
πλένετε οι ίδιοι το αυτοκίνητό σας,
επιλέξτε περιοχές µε γρασίδι.
Όταν πλένετε το αυτοκίνητο µόνοι σας,
µην αφήνετε το λάστιχο να τρέχει.
Χρησιµοποιήστε ένα κουβά που έχετε
γεµίσει µε νερό και το λάστιχο κατά το
ξέβγαλµα. Με κουβά, έχετε οικονοµία σε
νερό σε σύγκριση µε το λάστιχο, έως
85% .
Αξιοποιήστε το νερό από τα φρούτα που
έχετε πλύνει σε µια λεκάνη και ποτίστε
µε αυτό τις γλάστρες σας. Ποτίστε πολύ
νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, για να
διατηρούν τα φυτά σας την µέγιστη
υγρασία.
Επιλέξετε φυτά τα οποία είναι ανθεκτικά
στις ιδιαίτερες κλιµατολογικές συνθήκες
της περιοχής σας.

Για
το
πότισµα
του
κήπου
χρησιµοποιείτε αυτόµατα συστήµατα
ψεκασµού. Αν έχετε την δυνατότητα,
εφαρµόστε ένα σύστηµα αυτόµατου
ποτίσµατος. Και οικονοµία στο νερό θα
έχετε, αφού το νερό ποτίζει το φυτό
κατευθείαν στην ρίζα του, και θα
ξενοιάσετε και την περίοδο των
διακοπών.
Όταν έρθει η ώρα να πλύνετε τις
βεράντες, τα µπαλκόνια ή τις αυλές,
σκουπίστε τα πρώτα προσεχτικά και µετά
χρησιµοποιήστε
έναν
κουβά
και
σφουγγαρίστρα, αντί να σπαταλάτε
πολλά κυβικά νερού χρησιµοποιώντας το
λάστιχο.
Για τον καθαρισµό της αυλής σας
χρησιµοποιήστε σκούπα, αντί για
τρεχούµενο νερό. Αποφύγετε την
εγκατάσταση
των
διακοσµητικών
κατασκευών, όπου χρησιµοποιείται νερό,
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π.χ. τα σιντριβάνια, εκτός αν το νερό
ανακυκλώνεται.
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Από τώρα λοιπόν ξεκίνα κι εσύ να αγαπάς και να
προσέχεις το νερό.
Όπως ακριβώς όλα τα πράγµατα που αγαπάς.
Όπως την οικογένειά σου, όπως τους φίλους
σου, όπως το σπίτι σου, όπως τα βιβλία!

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΕΧΕΙ ΑΡΧΙΣΕΙ Η∆Η ΝΑ
ΥΠΟΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΕΡΟΥ ΚΙ
ΕΣΥ ΘΑ ΖΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ
ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΑΙ ∆Ε ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ
ΥΠΟΦΕΡΕΙΣ.
Οι µαθητές της ΣΤ΄ Τάξης

ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Τη φετινή σχολική χρονιά η ΣΤ΄ τάξη
ευεργετική επίδραση του αθλητισµού στη
αποφάσισε να ασχοληθούµε στα πλαίσια της
σωµατική και την ψυχική υγεία του ανθρώπου
Ευέλικτης Ζώνης µε το θέµα «Άθληση και
καθώς και τις ασθένειες και τις παθήσεις που
ψυχαγωγία». Ήταν ένα από τα πολλά θέµατα τα
προλαµβάνονται µε την άθληση.
οποία έπεσαν στο τραπέζι και το οποίο ψήφισαν
οι περισσότεροι. Ασχολήθηκαν µε το θέµα για
περίπου 4 µήνες.
Άθληση: Είναι η προσπάθεια βελτίωσης της
φυσικής κατάστασης του οργανισµού µέσω της
συστηµατικής σωµατικής άσκησης.
Ψυχαγωγία: Θεωρείται κάθε ανθρώπινη
δραστηριότητα που επιτρέπει στους ανθρώπους
να διασκεδάζουν στον ελεύθερο χρόνο τους. Η
διασκέδαση µπορεί να είναι παθητική, όπως η
παρακολούθηση όπερας ή ταινίας. Ενεργές
µορφές διασκέδασης, όπως ο αθλητισµός και τα
παιχνίδι, θεωρούνται ως ψυχαγωγία.
Ξεκίνησαν την εργασία απαντώντας σε µια
σειρά
από
ερωτηµατολόγια,
για
να
Οι περισσότεροι είχαν βάλει την υγιεινή
διαπιστώσουν το ∆είκτη ∆ραστηριοποίησής
διατροφή σαν µια από τις σηµαντικότερες
τους, δηλαδή το πόσο δραστήριοι είναι, και πόσο
συνήθειες που πρέπει να έχει κάποιος, για να
προσέχουν τη διατροφή τους. Από τις
µπορεί να ασχολείται ενεργά µε ένα άθληµα.
απαντήσεις τους διαπίστωσαν τα εξής:
Έτσι δηµιουργήθηκε η ανάγκη να αξιολογήσουν
Συµπέρασµα 1: Τα περισσότερα παιδιά της
τις διατροφικές τους συνήθειες. Απάντησαν σε
τάξης είναι δραστήρια. Τα υπόλοιπα θα πρέπει
ένα ερωτηµατολόγιο και, βλέποντας τις
να δραστηριοποιηθούν περισσότερο, για να
απαντήσεις τους, διαπιστώσαµε ότι πρέπει να
αποκτήσουν καλύτερη φυσική κατάσταση και,
αλλάξουµε κάποιες από αυτές.
κατ’ επέκταση, καλύτερη υγεία.
Για να µάθουν περισσότερα πράγµατα για τη
Συµπέρασµα 2: Θα πρέπει να ασχολούνται
διατροφή ενός παιδιού που ασχολείται µε τον
περισσότερο µε κάποια (- ες) δραστηριότητα (αθλητισµό, απευθυνθήκαµε στη διαιτολόγο –
ες) και να προσέχουν λίγο περισσότερο τη
διατροφολόγο κ. Χριστίνα Τασούκα, η οποία
διατροφή τους.
τους έστειλε ένα κείµενο το οποίο αναφερόταν
Στη συνέχεια κατέγραψαν ποιο από τα
στις «∆ιατροφικές ανάγκες για τα παιδιά του
οµαδικά αθλήµατα προτιµά να παίζει ο καθένας
∆ηµοτικού Σχολείου ως και εφήβους 14 ετών
τους, γιατί το προτιµά, τι του αρέσει σ’ αυτό και
που συµµετέχουν σε κάποιο άθληµα». Έτσι
ποιοι από το στενό οικογενειακό τους
έµαθαν ποιες πρέπει να είναι οι διατροφικές
περιβάλλον συµµετείχαν ή συµµετέχουν ενεργά
επιλογές τους σ’ αυτή την ηλικία, οι οποίες θα
σε κάποιο άθληµα. Επίσης διατύπωσαν την
τους βοηθήσουν στο να δηµιουργήσουν ένα
άποψη πως, για να ασχολείται κάποιος µε ένα
καλά και σωστά δοµηµένο οργανισµό.
άθληµα, πρέπει να ακολουθεί κάποιους κανόνες
Έµαθαν τον τρόπο υπολογισµού του ∆είκτη
και κάποιες συνήθειες ζωής.
Μάζας Σώµατος (∆.Μ.Σ.) και, αφού µέτρησαν
Στη συνέχεια σε συνεργασία µε το γυµναστή
το ύψος τους και το βάρος τους, υπολόγισαν το
κ. Γιώργο Τυριακίδη διαπίστωσαν την
δικό τους, για να διαπιστώσουν αν το βάρος τους
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είναι φυσιολογικό, αν είναι υπέρβαροι ή
παχύσαρκοι.
(∆.Μ.Σ. =
Βάρος (σε κιλά)
.
Ύψος (σε µέτρα) Χ Ύψος (σε µέτρα)

Στο µάθηµα των Φυσικών και σε συνδυασµό
µε την εργασία µέτρησαν το σφυγµό τους σε
διάφορες καταστάσεις. Σε ηρεµία, µετά από
περπάτηµα σε γρήγορο ρυθµό και µετά από
περπάτηµα µε βάρος (ένα συµµαθητή – τρια)
στην πλάτη.
Όταν αθλούµαστε, η καρδιά µας αναγκάζεται
να λειτουργεί µε γρήγορους ρυθµούς, για να
στείλει αίµα στους µυς. Οι µύες παίρνουν από το
αίµα οξυγόνο, για να µπορέσουν να κάνουν
καύσεις και να παραχθεί ενέργεια. Έτσι λοιπόν
διαπίστωσαν την αύξηση των σφυγµών, όταν
περπάτησαν σε γρήγορο ρυθµό. Οι σφυγµοί
ανέβηκαν ακόµα περισσότερο, όταν έτρεξαν.
Όταν περπάτησαν µε βάρος (ένα συµµαθητή
– τρια) στην πλάτη, οι σφυγµοί τους ανέβηκαν
ακόµα περισσότερο. Μ’ αυτό τον τρόπο
κατάλαβαν ότι σ’ ένα παχύσαρκο άτοµο, όχι
µόνο οι µύες αλλά και η καρδιά δουλεύουν
περισσότερο.
Έµαθαν πως και η καρδιά µας έχει όρια
και πώς µπορούν εύκολα να υπολογίσουν τη
Μέγιστη Καρδιακή τους Συχνότητα (τα όρια της
καρδιάς τους) µε τον τύπο: ΜΕΓΙΣΤΗ
ΚΑΡ∆ΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ = 220 – την
ηλικία τους.
Όπως στην καθηµερινή µας ζωή στο
σχολείο, στο σπίτι, στη γειτονιά, έτσι και στο
παιχνίδι ή την άθληση υπάρχουν κάποιοι τρόποι
συµπεριφοράς που µας χαρακτηρίζουν. Η σωστή
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αθλητική συµπεριφορά που µπορεί να τη
συναντήσουµε και µε όρους όπως «ευ
αγωνίζεσθαι» ή «τίµιο παιχνίδι» (“fair play”
στα αγγλικά), αναφέρεται στην επίδειξη
εντιµότητας, ακεραιότητα, σεβασµού και
εκτίµησης προς τον εαυτό µας και τους άλλους,
όταν
ασχολούµαστε
µε
αθλητικές
δραστηριότητες.
Συµπλήρωσαν ένα ερωτηµατολόγιο σχετικό
µε την αθλητική τους συµπεριφορά την ώρα του
παιχνιδιού.
∆ιαπίστωσαν ότι σε πολλές
περιπτώσεις η συµπεριφορά τους δεν ήταν
σωστή, είδαν ποια ήταν τα λάθη τους και
σκέφτηκαν τι θα µπορούσαν να κάνουν, για να
βελτιωθούν.
Μετά την προηγούµενη δραστηριότητα
αποφάσισαν να φτιάξουν τους δικούς τους
κανόνες αθλητικής συµπεριφοράς, να τους
υπογράψουν και να δώσουν όρκο τιµής ότι θα
τους τηρούν την ώρα του παιχνιδιού.
Έχοντας στο µυαλό τους γνωστά παιχνίδια
που παίζουν οι πιο πολλοί, φτιάξανε κάποια δικά
τους. Φτιάξανε τους κανόνες τους, τα παίξαµε
και θα τα παρουσιάσουνε την Τρίτη 14 Ιουνίου
στους µαθητές των άλλων τάξεων, µαζί µε την
υπόλοιπη εργασία. (Σε αρκετές από τις
προηγούµενες δραστηριότητες είχαν τη βοήθεια
του γυµναστή κ. Γρηγόρη Τσίλη)
Στο τελευταίο στάδιο της εργασίας έφτιαξαν
ένα Άλµπουµ µε Έλληνες Ολυµπιονίκες, βρήκαν
πληροφορίες για το Μαραθώνιο δρόµο, το
«Σπάρταθλο» και για τους Παραολυµπιακούς
Αγώνες.

ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ 2011
H Ηµέρα Ασφαλούς ∆ιαδικτύου 2011
Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς ∆ιαδικτύου.
εορτάστηκε φέτος στις 8 Φεβρουαρίου, σε
Από τον Έβρο µέχρι την Κρήτη και από την
περισσότερες από 65 χώρες στον κόσµο, από την
Ήπειρο µέχρι τα ∆ωδεκάνησα, σχολεία όλων
Βραζιλία µέχρι την Ιαπωνία και από την
των βαθµίδων, εκπαιδευτικοί, δήµοι, κέντρα
Ισλανδία
µέχρι
την
Κένυα.
νεότητας, µουσεία, βιβλιοθήκες, επιµελητήρια,
πανεπιστήµια,
εταιρίες
και
ιδιώτες
«Το διαδίκτυο δεν είναι µόνο παιχνίδι.
πολλαπλασίασαν τα µηνύµατά µας και έδρασαν
Προστάτευσε τον εαυτό σου. Σεβάσου την ζωή
ως πρεσβευτές µας µε οµιλίες, εργαστήρια,
των άλλων.»
Ο φετινός εορτασµός έχει ως στόχο να
online παρουσιάσεις, ειδικά newsletters,
µεταδώσει µερικά µηνύµατα – κλειδιά προς τους
θεατρικά δρώµενα, blogs, διαγωνισµούς, έργα
χρήστες του ∆ιαδικτύου, µικρούς αλλά και
ζωγραφικής, πόστερ.
µεγάλους.
Τους ευχαριστούµε θερµά για αυτό.
Για τον εορτασµό της Ηµέρας Ασφαλούς
 Νοµός Πέλλας
∆ιαδικτύου 2011, περισσότεροι από 160 φορείς
∆ηµοτικό Σχολείο Καρυδιάς
σε 37 νοµούς της Ελλάδας ανταποκρίθηκαν στο
Ενηµέρωση στο µάθηµα των νέων
κάλεσµα της ∆ράσης Saferinternet.gr του
τεχνολογιών σχετικά µε την ασφαλή
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χρήση του ∆ιαδικτύου (έντυπο υλικό και
παρουσιάσεις).
∆ηµοτικό Σχολείο Κερασιάς
Ενηµέρωση στο µάθηµα των νέων
τεχνολογιών σχετικά µε την ασφαλή
χρήση του ∆ιαδικτύου (έντυπο υλικό και
παρουσιάσεις).
∆ηµοτικό Σχολείο Ρίζου
Ενηµέρωση στο µάθηµα των νέων
τεχνολογιών σχετικά µε την ασφαλή
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χρήση του ∆ιαδικτύου (έντυπο υλικό
και παρουσιάσεις).
∆ηµοτικό Σχολείο Σωτήρας
Ενηµέρωση στο µάθηµα των νέων
τεχνολογιών σχετικά µε την ασφαλή
χρήση του ∆ιαδικτύου (έντυπο υλικό και
παρουσιάσεις).
ΠΗΓΗ : http://www.saferinternet.gr

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ
Την Τρίτη 24 Μαΐου πήγαµε µια ωραία
που βρέθηκε στο εσωτερικό του. Η νωπογραφία
εκδροµή στο Μουσείο της Βεργίνας στο νοµό
παριστάνει την αρπαγή της Περσεφόνης από το
Ηµαθίας. Όταν φτάσαµε εκεί, ένας υπάλληλος
θεό του κάτω κόσµου τον Πλούτωνα.
του Μουσείου µας οδήγησε σε µια αίθουσα,
Έπειτα πήγαµε στον τάφο του Φιλίππου, ο
στην οποία είδαµε ένα βίντεο σχετικό µε την
οποίος είχε δύο θαλάµους. Στον προθάλαµο ήταν
επίσκεψή µας.
θαµµένη µια από τις 7 γυναίκες του Φιλίππου.
Μετά από λίγη ώρα ήρθε µια πολύ καλή
Στον κυρίως θάλαµο ήταν θαµµένος ο Φίλιππος,
ξεναγός, η κ. Χρύσα ∆ελκούδη, για να µας
του οποίου τα οστά ήταν φυλαγµένα σε µια
ξεναγήσει. Στην αρχή µας µίλησε για την
χρυσή λάρνακα ανεκτίµητης αξίας. Επίσης στον
ιστορία της Μακεδονίας. Στο µέρος όπου µας
τάφο του βρέθηκαν διάφορα σκεύη και οι
µιλούσε βρίσκονταν επιτύµβιες στήλες, που
περικνηµίδες του. Πολλοί αρχαιολόγοι είναι
πάνω τους υπήρχαν παραστάσεις και τα ονόµατα
σίγουροι πως ο τάφος ανήκει στο Φίλιππο, διότι
νεκρών.
η µια περικνηµίδα είναι πιο κοντή από την άλλη
Όταν προχωρήσαµε λίγο ακόµα, µας έδειξε
και ξέρουµε ότι ο Φίλιππος από το ένα του πόδι
πώς έγραφαν στα αρχαία χρόνια. Έγραφαν πάνω
ήταν κουτσός. Ακόµα στον τάφο του βρέθηκε το
σε ξύλο, το οποίο ήταν αλειµµένο, µε τη
χρυσό στεφάνι του λίγο λιωµένο όµως, γιατί,
γραφίδα και, όταν ήθελαν να σβήσουν, έπαιρναν
καθώς έκαιγαν το νεκρό σώµα του, φορούσε το
τη σπάτουλα και µε αυτή άλειφαν το κερί, ώστε
χρυσό στεφάνι και την τελευταία στιγµή, καθώς
να γίνει λείο.
οι φλόγες είχαν αρχίσει να περιτριγυρίζουν το
Στη συνέχεια προχωρήσαµε σε τάφους, για
σώµα του, ένα µέλος της οικογένειας το τράβηξε
να δούµε πρώτα έναν τάφο που ακόµα οι
και του το έβγαλε.
αρχαιολόγοι δεν έχουν ανακαλύψει σε ποιον
Τέλος πήγαµε στον τάφο του Πρίγκιπα. Ο
ανήκει, γιατί δεν υπάρχουν γραπτές µαρτυρίες.
τάφος αυτός εξωτερικά είχε µικρές διαφορές από
του Φιλίππου και στον εξωτερικό τοίχο δύο
ασπίδες αντί για κίονες.
Είδαµε και µακέτες των τάφων του Φιλίππου
και του Πρίγκιπα. Επίσης είδαµε αντίγραφο του
κρεβατιού της γυναίκας που ήταν θαµµένη µε το
Φίλιππο αλλά και του Φιλίππου, µε όλα τα
στολίδια τους. Είδαµε το θώρακα µε τα χρυσά
στολίδια του, την περικεφαλαία του, κοσµήµατα
και πολλά προσωπικά αντικείµενα.
Από αυτή την επίσκεψη µάθαµε πολλά για
την ιστορία του τόπου µας και είδαµε πολλά
πράγµατα που µας εντυπωσίασαν. Επίσης µας
εντυπωσίασε η επιµονή του Μανώλη
Ανδρόνικου που τον οδήγησε, µετά από 17
Μετά είδαµε τον τάφο της Περσεφόνης, ο
χρόνια προσπαθειών, να ανακαλύψει τους
οποίος πήρε το όνοµά του από τη νωπογραφία
τάφους.
Θεοδοσίου Κυριάκος, Κελεσίδης Στέφανος (ΣΤ΄ Τάξη)

*

*

*
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Μετά
το
µουσείο
της
Βεργίνας
Τέλος επισκεφτήκαµε το βήµα του
επισκεφτήκαµε το ναό της Αναστάσεως του
Αποστόλου Παύλου. Εκεί υπάρχουν πολλές
Ιησού στη Βέροια. Ο ναός έχει πολλές
ψηφιδωτές εικόνες του αποστόλου Παύλου.
τοιχογραφίες οι οποίες διατηρήθηκαν πάνω από
το 14ο αιώνα. Στις τοιχογραφίες απεικονίζονται
οι Απόστολοι και ο Ιησούς.
Στη συνεχεία επισκεφτήκαµε την τουρκική
συνοικία. Εκεί είδαµε το χαµάµ, το οποίο είναι
σε τέτοια κατάσταση, που θα µπορούσε να
λειτουργήσει, αλλά δεν το συντηρούν. Στην
κορυφή υπάρχει ένας µεγάλος τρούλος. Το
κτίριο αυτό περιβάλλεται από πολλά χόρτα.
Μετά πήγαµε
στην Μπαρµπούντα. Η
Μπαρµπούντα είναι η εβραϊκή συνοικία. Εκεί
είδαµε καλοδιατηρηµένα µακεδονίτικα σπίτια
και την εβραϊκή συναγωγή. Στην εβραϊκή
συνοικία τα κτίρια είναι φτιαγµένα από πέτρα
και ξύλο.
Κελεσίδης Στέφανος, Τοπούζης Αβραάµ, Τσαγιαννίδης Σαµουήλ (ΣΤ΄ Τάξη)
ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
κατασκευή του επηρεάζει σηµαντικά την
H ∆ΙΩΡΥΓΑ TOY ΣΟΥΕΖ
Το τεχνικό έργο που
οικονοµική ανάπτυξη της Αιγύπτου, αφού
προσέφερε τα µέγιστα
εµποδίζει τις πληµµύρες στις κατοικηµένες
στην
ανθρωπότητα.
περιοχές, παρέχει νερό για ύδρευση και για
Συντόµευσε
τις
άρδευση, αυξάνει την αρδευόµενη γη κι
αποστάσεις ανάµεσα στα
εποµένως το εισόδηµα των καλλιεργητών, δίνει
ευρωπαϊκά
και
στα
τη δυνατότητα να δηµιουργηθούν νέες
ασιατικά λιµάνια, αφού
βιοµηχανίες, παρέχει υδροηλεκτρική ενέργεια
τα
πλοία
ήταν
και βελτιώνει τον τρόπο ζωής των Αιγυπτίων.
υποχρεωµένα να κάνουν
Ταυτόχρονα όµως δηµιουργεί και σοβαρά
τον
περίπλου
της
προβλήµατα, όπως είναι ο περιορισµός της
Αφρικής
διανύοντας
φυσικής λίπανσης των περιοχών, η οποία
περίπου
απόσταση
γινόταν µε τις πληµµύρες του Νείλου. Τώρα
11.000 χιλιόµετρα, ενώ
πρέπει να γίνεται στη χώρα εισαγωγή
µε την κατασκευή της
λιπασµάτων, πράγµα που επιβαρύνει την
διώρυγας η απόσταση αυτή έγινε σχεδόν η µισή.
οικονοµία και υποβαθµίζει την ποιότητα των
Η διάνοιξη της διώρυγας οφείλεται στο Γάλλο
µηχανικό Φερτινάντ ντε Λεσσέψ. Περισσότεροι
από πενήντα χιλιάδες εργάτες δούλεψαν για
δέκα χρόνια (1859 – 1869). Η ∆ιώρυγα έχει
µήκος 168 χιλιόµετρα και βάθος 9 µέτρα.
Τσουλλχάι Μόντι (ΣΤ΄ Τάξη)
*
*
*
ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥΑΝ
Είναι το µεγαλύτερο στον κόσµο και
χτίστηκε το 1964 πάνω σε καταρράκτη, κοντά
προϊόντων. Άλλα προβλήµατα είναι η αύξηση
στη λίµνη Νάσσερ. Έχει µήκος 2.000 µέτρα και
της υγρασίας που καταστρέφει τα αρχαία
ύψος 45 µέτρα. Χάρη στο φράγµα αρδεύονται 4
µνηµεία και ο φόβος της καταστροφής µεγάλου
εκατοµ. στρέµµατα ολόκληρο το χρόνο, ενώ
µέρους
της
Αιγύπτου
στη περίπτωση
πρώτα αρδεύονταν µόνο το καλοκαίρι. Η
υπερχείλισής του.
Παπαθεοδώρου Κατερίνα (ΣΤ΄ Τάξη)
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ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΛΕΜΕ;
«Θα σε κοπανίσω»
Κόπανος (αρν. Κόπανον), ονοµάζεται το ξύλο
που έχει φαρδύ το ένα άκρο και χρησιµοποιείται για
να χτυπούν τα ρούχα της µπουγάδας, ώστε να
καθαρίσουν. Έτσι όµως λέγεται και το µικρό ξύλινο
ή σιδερένιο ραβδί (το γνωστό µας γουδοχέρι), που
είναι πλατύ στο ένα άκρο και χρησιµοποιείται για το
τρίψιµο ή το λιώσιµο τροφών ή άλλων ουσιών µέσα
στο γουδί. Μεταφορικά λοιπόν το ρήµα κοπανώ
σηµαίνει δίνω χτυπήµατα µε τον κόπανο, δέρνω
ανηλεώς, γι’ αυτό και η φράση «θα σε κοπανίσω»
υπονοεί άγριο ξυλοδαρµό. Φαίνεται πως ο κόπανος
από τα αρχαία χρόνια λειτούργησε ως µέσον
σωφρονισµού αλλά και τιµωρίας γιατί, καθώς η
παράδοση αναφέρει, ο Ζήνων ο Ελεάτης (490 – 430
π.Χ.), αφού υποβλήθηκε αρχικά σε πολλά
βασανιστήρια, κοπανίστηκε στη συνέχεια σε γουδί,
κατά διαταγή του τυρράνου της Ελέας Νέαρχου,
επειδή επιχείρησε να απαλλάξει τους Ελεάτες από
την εξουσία.
*
*
*

«Θα σε κρεµάσω στο τσιγκέλι!»
Οι αδελφοποιτοί ονοµάζονταν στην Κρήτη
αδερφοχτοί. Ήταν φιλελεύθεροι άντρες, εφάµιλλοι
των κλεφτών και των αρµατολών της υπόλοιπης
Ελλάδας. Καταρτίζονταν σε µικρά σώµατα και
προστάτευαν τους οµόθρησκούς τους χριστιανούς
από την τουρκική τυραννία. Οι Τούρκοι τους
έλεγαν χαΐνηδες, δηλαδή αποστάτες, ενώ οι
υπόλοιποι
τους
αποκαλούσαν
αντάρτες
ή
νυχτοπολεµιστές.
Όσους απ’ αυτούς τύχαινε να συλλάβουν οι
Τούρκοι, τους θανάτωναν επί τόπου ή τους
κρεµούσαν σε τσιγκέλι, ένα φριχτό όργανο
θανάτωσης, χρήση του οποίου έκαναν πολλές φορές
µπροστά στις πύλες των φρουρίων. Έτσι
κρεµασµένους, όπως τα σφάγια, τους άφηναν να
πεθάνουν αργά και βασανιστικά. Από τον ιδιαίτερο
αυτό τρόπο θανάτωσης έµεινε η έκφραση «θα σε
κρεµάσω στο τσιγκέλι», να δηλώνει στις µέρες µας
απροκάλυπτη απειλή.

(Από το βιβλίο της Γιολάντας Τσορώνη – Γεωργιάδη «Γιατί το λέµε έτσι…»)
Παπαθεοδώρου Κατερίνα, Σελίδου Αντωνία (ΣΤ΄ Τάξη)
ΤΑΝΓΚΡΑΜ
Το Τάνγκραµ (στα κινέζικα κυριολεκτικά
τρίγωνα, δύο µικρά ίσα ορθογώνια τρίγωνα, ένα
σηµαίνει «εφτά κοµµάτια για επιδέξιους /
ενδιάµεσου µεγέθους ορθογώνιο τρίγωνο, ένα
διορατικούς») είναι ένα κινέζικο παζλ. Ενώ
τετράγωνο κι ένα πλάγιο παραλληλόγραµµο.
συχνά λέγεται ότι το τάνγκραµ είναι αρχαίο, έχει
Όλα µαζί κατάλληλα τοποθετηµένα φτιάχνουν
εξακριβωθεί η ύπαρξή του από το 1800 και µετά.
ένα µεγάλο τετράγωνο.
Αποτελείται από 7 κοµµάτια (5 ισοσκελή
Σκοπός του παιχνιδιού είναι η τοποθέτηση
τρίγωνα – 2 µικρά, 1 µεσαίο, 2
των κοµµατιών για τη δηµιουργία γεωµετρικών
µεγάλα –,
1 τετράγωνο,1
σχηµάτων, ζώων, ανθρώπινων µορφών, σπιτιών,
παραλληλόγραµµο),
που
πλοίων, γραµµάτων κτλ. Ο παίκτης πρέπει να
ονοµάζονται «τανς», τα οποία
χρησιµοποιήσει και τα 7 κοµµάτια του παζλ και
η αντιγραφή των σκιαγραφηµάτων που δίνονται
σχηµατίζουν ένα τετράγωνο.
πρέπει να είναι ακριβής.
Το παιχνίδι τάνγκραµ έγινε
γνωστό
στους
Έλληνες
Τι έπαιζαν οι αρχαίοι
Από τα πιο ενδιαφέροντα αρχαία ελληνικά
µαθητές
και
τους
παιχνίδια είναι το στοµάχιον. Ήταν επινόηση
εκπαιδευτικούς, χάρη στα νέα βιβλία των
του Αρχιµήδη και θεωρείται ο πρόγονος του
Μαθηµατικών του ∆ηµοτικού. Η κατασκευή των
κινεζικού παιχνιδιού, που σήµερα είναι γνωστό
τάνγκραµ θεωρείται µια αξιόλογη πνευµατική
ως τάνγκραµ. Αποτελείται από δεκατέσσερα
δραστηριότητα µε την οποία αναπτύσσονται οι
διαφορετικού σχήµατος κοµµάτια και ο στόχος
χωρικές και οπτικές δεξιότητες.
ήταν η άσκηση της παρατηρητικότητας, της
Το τάνγκραµ είναι ένα παλιό κινέζικο
ο
µνήµης και της αντίληψης των µαθητών του
παιχνίδι που ξεκίνησε πριν το 18 αιώνα. Οι
Αρχιµήδη ως εξής: αφού πρώτα ο ίδιος έφτιαχνε
πρώτες δηµοσιεύσεις γι’ αυτό γίνονται το 1818
κάποια σχέδια µε όλα τα κοµµάτια του
και τα επόµενα χρόνια γίνεται πολύ γνωστό στην
στοµαχιού, έβαζε τους µαθητές του να τα
Ευρώπη και την Αµερική.
ανασυνθέσουν, βλέποντας όµως µόνο το
Αποτελείται από εφτά ξύλινα κοµµάτια, που
περίγραµµά τους.
ονοµάζονται τανς: δύο µεγάλα ίσα ορθογώνια
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Ποτουρίδης Ιωακείµ (Ε΄ Τάξη)

∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΤΕ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ
ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ 15 ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ
∆ Ζ Η Κ ΝΜ Κ Ο Ν Γ Κ Ο
Μ Ε Η Θ Κ Χ Ψ Ξ Ω Σ Λ Κ
Α Α Υ Σ Ζ Α Μ Π Τ Σ Ο Α
Λ Λ ∆ Τ Ζ Μ Ν Ω Λ Ε Ξ Μ
Ι Γ Ι Α ∆ Λ Ξ Χ Ι Ν Ω Ε
Α Ε Σ Ν Γ Κ Ο Φ Β Ε Ν Ρ
Ω Ρ Κ Ζ Ο Α Π Ν Ε Γ ΜΟ
Χ Ι Α Α Ε Ω Σ Τ Ρ Α Λ Υ
Φ Α Λ Ν Ζ ∆ Ρ Κ Ι Λ Κ Ν
Υ Ι Α Ι Ω Σ Σ Ω Α Η Ι Η
Μ Σ Ζ Α Υ Ο Τ Ρ Λ Ρ Θ Ζ
Λ Κ Η Τ Σ Υ Χ Ω Α Β Η Ε
Κ Κ Ζ Λ Κ ∆ Τ Α Κ Ε Κ Τ
Ε Ζ Η Θ Ι Α Σ Ι Β Α ∆ Σ
Ν ∆ Λ Ω Ψ Ν Ι Γ Η Ρ Ι Α
Υ Ε Ε Γ Φ Υ ∆ Υ ∆ Γ Β Ν
Α Ψ Σ Β Α Ω Ψ Π Σ Τ Α Τ
Ρ Ε Ο Ω Χ Φ Χ Τ Ο Λ Ο Τ
Γ Ζ Τ ΜΠ Κ Ε Ο Κ ΛΜ Ξ
Α Τ Ο Γ Κ Ο Ζ Σ Ω Χ Ε ∆
Ηλιάδου Ηλιάνα, Παπαθεοδώρου Κατερίνα (ΣΤ΄ Τάξη)
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
3
1.
2.
3.
4.

1
1
2

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
Πρωτεύουσα της Λιβύης.
Πρωτεύουσα της Αιγύπτου.
Πρωτεύουσα της Αγκόλας.
Πρωτεύουσα του Νίγηρα.

2
4
3

4

________
_________
________

1.
2.
3.
4.
5.

ΚΑΘΕΤΑ
Πρωτεύουσα της Τυνησίας.
Πρωτεύουσα της Νιγηρίας.
Πρωτεύουσα της Αλγερίας.
Πρωτεύουσα της Μοζαµβίκης.
Κελεσίδης Στέφανος,
Σεµερτσίδης Στέλιος
(ΣΤ΄ Τάξη)

Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙ∆Α ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ
Οροσειρά της βορειοδυτικής Αφρικής.
Στη Νότιο Αφρική µέχρι το 1995 υπήρχαν …. διακρίσεις.
Λίµνη της Αφρικής.
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Στην κεντρική Αφρική κατοικούν µαύροι ...
Έρηµος της Αφρικής.
Στην Αφρική υπάρχουν και … εκτάσεις.
Σεµερτσίδης Στέλιος, Φαντίδου Ειρήνη (ΣΤ΄ Τάξη)
ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ

Τ

Η
Ρ

Ο
Λ

Ι

Τ
∆

Π

Ν
Ι

Α
Υ

………………………………………..
…………………………………………
Γκιόκα Κριστιάν, Σεµερτσίδης Στέλιος (ΣΤ΄ Τάξη)
ΑΝΕΚ∆ΟΤΑ
- Κάποιος µου είπε πως σου µοιαζω πολύ.
- Τι του είπες εσύ;
- Τίποτε. Ήτανε πολύ πιο δυνατός και χεροδύναµος από ‘µένα.
*
* *
- Ο Αδάµ θα πρέπει να ήταν ο πιο ευτυχισµένος σύζυγος.
- Γιατί;
- Μα, είναι απλούστατο… δεν είχε πεθερά!
*
* *
- Είναι καλό το κυνηγερτικό σου σκυλί;
- Μοναδικό.
- Και τι πιάνει πιο εύκολα;
- Τσιµπούρια.
Φαντίδου Ειρήνη, Φαντίδου Χριστίνα (ΣΤ΄ Τάξη)
ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ
«Τα γραφτά δε λιώνουνε»
Τα προφορικά λόγια ξεχνιούνται ή αναιρούνται εύκολα, ενώ τα γρπτά µένουν και δεν µπορούν να αµφισβητηθούν.
*
*
*
«Το ένα του βροµά, το άλλο του µυρίζει»
Στους ιδιότροπους ανθρώπους τίποτα δεν αρέσει.
Τοπούζης Αβραάµ, Τσαγιαννίδης Σαµουήλ (ΣΤ΄ Τάξη)
ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
Έχω κύµατα κοντά µου
κύµατα όλα µπλεγµένα
και τα κύµατα κοντά µου
όλα µέσα µπερδεµένα.
Τι είναι;

Από το εργοστάσιο σωλήνες
µα κρατάνε λίγους µήνες
τρώγονται από τους ανθρώπους
κατά διαφόρους τρόπους.
Τι είναι;

Σιδηρόπουλος Αλέκος (ΣΤ΄ Τάξη)
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