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ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ
Στις 6 Φεβρουαρίου 2014 ήρθε στο σχολείο μας το Goethe Institut
(Γερμανικό
Ινστιτούτο
Θεσσαλονίκης) μετά από
πρόσκληση
της καθηγήτριας των Γερμανικών
κυρίας
Μαρίας Τυριακίδου.
Μέσα από το πρόγραμμα «Γερμανικά σε κίνηση» του Γερμανικού
Ινστιτούτου η Ε΄ και η ΣΤ΄ τάξη, που διδάσκονται γερμανικά,
διασκέδασαν με ένα πρωτότυπο βιωματικό μάθημα. Τα παιδιά έπαιξαν
διάφορα παιχνίδια, χόρεψαν, τραγούδησαν και έμαθαν πολλές
γερμανικές λέξεις. Ήταν ένα διασκεδαστικό μάθημα με παιχνίδι στο
μάθημα των γερμανικών.
Στο τέλος μοιράστηκαν αναμνηστικά δώρα στα παιδιά (μπλούζες
και καπέλα).

Έτος 18ο
Φεβρουάριος 2014
Αριθμός Φύλλου 145
Ευρώ 1

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΕΛ. 2: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
ΣΕΛ. 3: Α΄ ΤΑΞΗ: Λαχνίσματα ΣΕΛ. 4: Β΄ ΤΑΞΗ:
Παιχνίδια που έπαιζαν οι μεγαλύτεροι – Γ΄ ΤΑΞΗ:
Αποκριές ΣΕΛ. 7: Δ΄ ΤΑΞΗ: Ελληνικό Δακτυλικό
Αλφάβητο ΣΕΛ. 8: Το Γερμανικό Ινστιτούτο
Θεσσαλονίκης στο σχολείο μας ΣΕΛ. 9: Ε΄ ΤΑΞΗ:
Μεγάλες περιβαλλοντικές καταστροφές ΣΕΛ. 9 - 13:
Ε΄ ΤΑΞΗ: Μια διατροφολόγος στην τάξη μας ΣΕΛ.
13: ΣΤ΄ ΤΑΞΗ: Παιδομάζωμα ΣΕΛ. 15: ΣΤ΄ ΤΑΞΗ:
Έμβια, άβια - Φωτοσύνθεση ΣΕΛ. 16: ΣΤ΄ ΤΑΞΗ:
Το ανάγλυφο της Γης ΣΕΛ. 17 - 19: ΟΛΟΗΜΕΡΟ:
Ο Τριγωνοψαρούλης ΣΕΛ. 19: ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ: Άνγκορ Βατ ΣΕΛ. 20: Η
βιολογική καλλιέργεια ΣΕΛ 21: Αντιμέτωπος μ’ ένα
αδέσποτο – Βοηθώντας τους ανθρώπους μπορούμε να
αλλάξουμε τον κόσμο ΣΕΛ 22: ΜΥΘΟΙ ΣΤΑ
ΠΟΝΤΙΑΚΑ – Γιατί το λέμε; ΣΕΛ. 23 – 24:
Διασκεδάστε μαθαίνοντας
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Τοξοβολία

... και Μηλάκια

… και χορέψαμε στην αυλή

Στήσαμε το μαγαζάκι της Αποκριάς

Παιχνίδια στην αυλή: Ωρολογά ωρολογά ...

Ντυθήκαμε όλοι κλόουν…

Γιορτάσαμε την Τσικνοπέμπτη

Κάναμε πιτζάμα πάρτι
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Α΄ ΤΑΞΗ
ΛΑΧΝΙΣΜΑΤΑ
Στο μάθημα της Γλώσσας τα παιδιά ήρθαν σ’ επαφή για πρώτη φορά με τα λαχνίσματα. Τα
λαχνίσματα είναι ρυθμικά τραγουδάκια τα οποία χρησιμοποιούνται πριν την έναρξη ενός παιχνιδιού
προκειμένου να καθοριστεί η σειρά με την οποία θα παίξουν τα παιδάκια.
Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν, αποφάσισαν να φέρουν μερικά και να σας τα παρουσιάσουν.
Απολαύστε τα…
Α μπε μπα μπλομ
του κίθε μπλομ
α μπε μπα μπλομ
του κίθε μπλομ
μπλιμ μπλομ.
Σε ορισμένες παραλλαγές,
ακολουθούν οι εξής στροφές
(μία, δύο ή και όλες μαζί):
Πού θα πας εκεί;
Στη Βόρεια Αμερική
να βρεις και τον ελέφαντα
που παίζει μουσική
μ’ ένα κόκκινο βρακί.
Όλα τα κοιτώ
σαν παιδί κουτό
την Ακρόπολη και το
Λυκαβηττό.
Βγαίνεις και τα φυλάς εσύ!
*
*
*
Κοπερτί το κοπερτί
τάπι τάπι ρούσι
κοπερτί το κοπερτί
τάπι τάπι γκρι.
Βασιλειάδης Μάξιμος,
Σελίδης Αντώνης
*
*
*
Α-κα-τα μα-κα-τα
σου-κου-του-μπε
α-μπε φα-μπε
ντο-μι-νε
α-κα-τα μα-κα-τα
σου-κου-του-μπε
α-μπε φα-μπε
βγες.
*
*
*
Ο Καρακατσάνης μπήκε στο
τηγάνι κι έσπασε τ’ αυγά.
Γιατί Καρακατσάνη, μπήκες
στο τηγάνι κι έσπασες τ’
αυγά;
Φάε τώρα κι από μένα μία
καρπαζιά.
Θεοδοσίου Κοσμάς

*
*
*
Άστρα νταμ
πίκι πίκι ραμ
το ψωμί το λένε νταμ
και τη γάτα Καρολίνα
και τον ποντικό Σωλήνα
που πηγαίνει στη κουζίνα
και ψοφάει από την πείνα.
*
*
*
Ένα, δύο, τρία,
πήγα στην κυρία,
μου ‘δωσ’ ένα μήλο,
μήλο δαγκωμένο,
το ‘δωσα στην κόρη,
έκανε αγόρι,
το ‘βγάλε Θανάση,
σκούπα και φαράσι.
Παπαδόπουλος Δημήτρης,
Συλλέκτη Πανωραία
*
*
*
Είσαι Κινεζάκι;
- Ναι.
- Τρως πολύ ρυζάκι;
- Ναι.
- Πόσες κουταλίτσες την
ημέρα τρως;
- Εφτά (π.χ.)
- Μία, δύο, τρεις, ..., εφτά.
*
*
*
Ο Αδάμ και η Εύα
παίξανε κρυφτό
κι ο Αδάμ της λέει:
"Εύα , σ’ αγαπώ".
Του - μπο - φλο.
Σγουρέλη Κωνσταντίνα,
Σιδηροπούλου Κατερίνα
*
*
*
Πιποντό , το φουστάνι σου
κόντο
η κυρία Αφροδίτη
επαντρεύτηκε στην Κρήτη
πήρε άντρα Κρητικό,
με κολλάρο στο λαιμό,

με παπούτσια λαστιχένια,
μες στη λίγδα βουτημένα .
*
*
*
Ανεβαίνω στη μηλιά
και πατώ στην καρυδιά
πίνω το γλυκό κρασί
με την κούπα τη χρυσή .
Μαζέλι Χάρης,
Φαντίδης Ιάσονας
*
*
*
Άλφα , βήτα , κόψε πίτα
δώσε και του καβαλάρη
για να βρει το παλικάρι .
*
*
*
Αγγελικούλα ζάχαρη ,
Αγγελικούλα μέλι
Αγγελικούλα κρύο νερό που
πίνουν οι αγγέλοι .
Η Αγγελικούλα αρρώστησε ,
της βάλανε αβδέλλες
και τρέχανε τα αίματα σαν
κόκκινες κορδέλες .
*
*
*
Ανεβαίνω στη συκιά
και πατώ στην καρυδιά
πίνω το γλυκό κρασί
απ' την κούπα τη χρυσή
και φωνάζω κούι κούι
μα κανένας δε με ακούει.
Ανεβαίνουν τα παιδιά
σαν του Μάη τα κλαριά
ανεβαίνουν τα κορίτσια
τα λιγνά σαν κυπαρίσσια
ανεβαίνουν κι οι γριές
με τις κεντητές ποδιές.
Ανεβαίνουν κι οι παπάδες
με τις κόκκινες λαμπάδες
ανεβαίνουν τα παιδάκια
με τα κόκκινα βρακάκια
ανεβαίνω και εγώ
με το κόκκινο τ’ αυγό.
Βασιλείου Θωμάς,
Σεμερτσίδου Μάγδα

ΜΑΘ.ΛΟΓ. 4

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Β΄ ΤΑΞΗ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΠΑΙΖΑΝ ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β΄ τάξης,
άλλο. Ενώ η πρώτη ομάδα πετούσε το μπαλάκι
στην ενότητα «Μες στο μουσείο» του
της, για να γκρεμίσει τα κεραμίδια, το «τζαμί», η
μαθάματος της Γλώσσας, συγκέντρωσαν
άλλη έπρεπε να προλάβει να το ξαναστήσει, για
πληροφορίες και παιχνίδια που έπαιζαν οι
να πάρει το μπαλάκι
μεγαλύτεροι.
*
*
*
Τόπι
Αυτοσχέδια μπάλα. Κατασκευαζόταν από
Παιχνίδια που έπαιζαν τα παιδιά στα παλιά
τα ίδια τα παιδιά με μπαλόνι (φούσκα) και
χρόνια
Τα παλιά χρόνια δεν υπήρχαν ούτε πολλά
χρήματα ούτε τα παιχνίδια που έχουμε στη
σημερινή εποχή. Τα παιδιά αυτοσχεδίαζαν
διάφορα παιχνίδια, ώστε να περνάει ο ελεύθερος
χρόνος τους ευχάριστα. Έπαιζαν κουτσό,
κρυφτό, τζαμί με κεραμίδια. Μπάλα δεν υπήρχε
τότε και έτσι έπαιζαν με κουκουνάρες.
Λαστιχάκι έπαιζαν με απλό σχοινάκι. Τα
κορίτσια είχαν κούκλες που ήταν πάνινες και τις
έφτιαχναν οι γιαγιάδες. Περνώντας τα χρόνια
μπόρεσαν και άλλαξαν όλα αυτά και ευτυχώς
τώρα έχουμε την πολυτέλεια να τα έχουμε όλα.
Τώρα τα χρόνια είναι ωραία για τα παιδιά.
πολύχρωμα νήματα (γνέματα).
Πουτακίδης Αναστάσιος Μάριος
*
*
*
Τρυπούλες
Παιχνίδια που έπαιζαν οι μεγαλύτεροι ήταν:
Τα παιδιά σκάβουν στο χώμα μικρές τρύπες,
Σκλαβάκια, γουρούνα, το λουρί της μάνας,
τόσες όσες και ο αριθμός των συμμετεχόντων,
τσατλίκα, τζαμί και μακριά γαϊδούρα.
και επιχειρούν τοποθετήσουν το καθένα το
μικρό του τόπι (μπαλάκι) σε κάποια τρυπούλα.
Τσιτλακίδου Ελένη
Νικητής, αυτός του οποίου το τόπι μπήκε και
*
*
*
στην τελευταία τρυπούλα.
Τζαμί
Ανθόπουλος Γιώργος
*
*
*
Το παιχνίδι με τους βόλους
Ένα από τα παλιότερα παιχνίδια που
έπαιζαν ήτανε οι βόλοι. Τα αγόρια έπαιζαν
βόλους. Έστρωναν τους βόλους σε μια σειρά,
σχεδόν κολλητά μεταξύ τους, και έριχναν το
καθένα το δικό του βόλο από κάποια
καθορισμένη απόσταση προσπαθώντας να
πετύχουν κάποιον από τους βόλους. Όποιο βόλο
Οι παίκτες χωριζόντουσαν σε δυο ομάδες.
πετύχαινε το παιδί, τον κέρδιζε.
Παίρνανε πολλά κομμάτια από κεραμίδια ή
Κελεσίδης Ανέστης
πλάκες και τα τοποθετούσαν το ένα πάνω στο
Γ΄ ΤΑΞΗ
Καθώς πλησιάζουν οι μέρες της Αποκριάς,
περίοδο του Τριωδίου, μια κινητή περίοδο στην
οι μαθητές της Γ΄ τάξης βρήκαν σχετικές
Ορθόδοξη Χριστιανική παράδοση από την
πληροφορίες και σας τις παρουσιάζουν.
Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου μέχρι
την Κυριακή της Τυροφάγου ή Τυρινής.
el.wikipedia.org
Αποκριές
Αποκριές ονομάζονται οι τρεις εβδομάδες
Καραμπουγιούκη Κωνσταντίνα
πριν τη Μεγάλη Σαρακοστή. Ταυτίζονται με την
*
*
*
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Τσικνοπέμπτη
Η Τσικνοπέμπτη είναι μια ετήσια τελετή, της
οποίας η αρχή χάνεται μέσα στους αιώνες. Η
ημέρα που τρώγεται κρέας. Η λέξη
Τσικνοπέμπτη προέρχεται από τις λέξεις
"τσίκνα" (η μυρωδιά του καμένου ψημένου
κρέατος) και "Πέμπτη". Η Τσικνοπέμπτη
βρίσκεται στο μέσο των 3 εβδομάδων του
εορτασμού του καρναβαλιού. Πρόκειται για τη
Πέμπτη της 2ης εβδομάδας, της Κρεατινής.
Γιορτάζεται την Πέμπτη που είναι 11 ημέρες
πριν την Καθαρά ∆ευτέρα. Είναι ημέρα χαράς
αλλά
και
προετοιμασίας
για
τους
Ελληνορθόδοξους χριστιανούς, καθώς η
σαρανταήμερη περίοδος της Σαρακοστής πριν το
Πάσχα πλησιάζει. Την μέρα αυτή επιβάλλεται
από το έθιμο το ψήσιμο κρέατος στα κάρβουνα.
www.paidika.gr
Σελίδου Ράνια
*
*
*
Μάσκα
Οι αποκριάτικες μάσκες, είναι το σήμα
κατατεθέν της Αποκριάς! Δεν αποτελούν όμως
ένα απλό αποκριάτικο αξεσουάρ, αντίθετα έχουν
και αυτές μια ξεχωριστή ιστορία.
Γενικά όλες οι αποκριάτικες στολές και οι
αποκριάτικες μάσκες, είναι κατασκευάσματα
άμεσα συνδεδεμένα με τα κοινωνικά δρώμενα.
Το 1904, ο Δόγης της Βενετίας, έδωσε άδεια για
την «γιορτή των ψυχών». Πάνω σε αυτήν την
ιδέα δημιουργήθηκε και το γνωστό σε όλους
μας, καρναβάλι της Βενετίας, το οποίο έχει
πάρει πολλά στοιχεία του από τις δικές μας
γιορτές αφιερωμένες στον Θεό Διόνυσο.
Η βενετσιάνικη μάσκα, ξεκινά να
εμφανίζεται στα καρναβάλια της Βενετίας κατά
την περίοδο του Μεσαίωνα. Στην Βενετία το
έθιμο της μάσκας,
χρονολογείται από
το 1400. Βενετοί
κατασκευαστές,
αφού
αρχικά
απέδειξαν ότι το
έθιμο της μάσκας
είναι αναγκαίο και
απαραίτητο
να
διατηρηθεί εφόσον
συνδέεται άμεσα με
το
Καρναβάλι,
προσδίδοντάς του
ταυτότητα,
κατάφεραν να μονιμοποιηθούν και να περάσουν
το μήνυμα, ότι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα
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τουλάχιστον για μια φορά τον χρόνο να φορούν
«μάσκα» και να υποδύονται έναν «ρόλο».
Διάφορες μάσκες του Βενετσιάνικου
Καρναβαλιού, έγιναν ιδιαίτερα αποδεκτές και
αγαπητές από το κοινό, όπως ήταν η Moretta,
Mattacino και άλλες.

Εκτός όμως από την Ιταλία και στην αρχαία
Ελλάδα, οι μάσκες ήταν απαραίτητο στοιχείο
των ελληνικών θεάτρων. Μέσα από τις μάσκες
οι άνθρωποι, είχαν την δυνατότητα να
υποδυθούν τον ρόλο χωρίς να εκφράζουν τα
δικά τους προσωπικά αισθήματα και χωρίς να
δείχνουν τις εκφράσεις του προσώπου τους.
Αργότερα, οι μάσκες πήραν και άλλες μορφές,
επηρεασμένες από διάφορα λαογραφικά και
κοινωνικοπολιτικά στοιχεία όπως γίνεται και
στις μέρες μας.
Στα αρχαία χρόνια οι μάσκες αυτές
λεγόμενες «προσωπίδες» είχαν διάφορες μορφές,
είτε
ήταν
προσωπίδες
λατρείας
που
χρησιμοποιούνταν προκειμένου να καλοπιάσουν
τους Θεούς, είτε είχαν νεκρική μορφή, που
χρησιμοποιούνταν προκειμένου να διώξουν τους
τα κακά πνεύματα στον άλλο κόσμο και άλλες.
Κάνοντας ιστορική αναδρομή, τέτοιου είδους
προσωπεία, συναντάμε τόσο στην Ελλάδα, όσο
και στην Αίγυπτο, στο Περού, στο Μεξικό και
την Καρχηδόνα.
Στην Ελλάδα, εξακολουθούν να υπάρχουν
σαν κυρίαρχο στοιχείο των Αποκριών και να
απεικονίζουν τόσο από παιδικούς ήρωες, και
αγαπημένα ζώα, όσο και να σατιρίζουν πρόσωπα
και μορφές του καλλιτεχνικού και πολιτικού
κόσμου
www.my-family.gr
Πλακίδα Κική
*
*
*
Καθαρά Δευτέρα
Με
την Καθαρά
Δευτέρα ξεκινά
η Σαρακοστή για την Ορθόδοξη εκκλησία, ενώ
ταυτόχρονα σημαίνει το τέλος των Απόκρεων. Η
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Καθαρά Δευτέρα ονομάστηκε έτσι γιατί οι
Χριστιανοί "καθαρίζονταν" πνευματικά και
σωματικά. Είναι μέρα νηστείας αλλά και μέρα
αργίας για τους Χριστιανούς. Η νηστεία διαρκεί
για 40 μέρες, όσες ήταν και οι μέρες νηστείας
του Χριστού στην έρημο.
Την Καθαρά Δευτέρα συνηθίζεται να
τρώγεται λαγάνα (άζυμο ψωμί που
παρασκευάζεται μόνο εκείνη τη μέρα),
ταραμάς και άλλα νηστίσιμα φαγώσιμα, κυρίως
λαχανικά,
όπως
και φασολάδα χωρίς λάδι.
Επίσης συνηθίζεται το πέταγμα χαρταετού.
Η Καθαρά Δευτέρα εορτάζεται 48 ημέρες
πριν την Κυριακή της Ανάστασης του Χριστού,
το χριστιανικό Πάσχα.
el.wikipedia.org
Φαντίδης Χρήστος
*
*
*
Χαρταετός
Ο χαρταετός είναι μια ελαφριά κατασκευή
σκοπός της οποίας είναι να πετά με τη βοήθεια
του αέρα. Ο σκελετός των χαρταετών
κατασκευάζεται ή από ελαφρύ ξύλο ή από
πλαστικό. Πάνω στο σκελετό είναι κολλημένη η
επιφάνεια ενός λεπτού πολύχρωμου χαρτιού,
πλαστικού
κ.τ.λ.
Η
συνήθεια του
πετάγματος
χαρταετού
προέρχεται
πιθανότατα
από την Κίνα.
Στην Ιαπωνία
έχει μεγάλη
παράδοση
τόσο
σαν
έθιμο,
όσο
σαν
κατασκευή
και
παρουσίαση.
Χιλιάδες πιστοί του χαρταετού μαζεύονται
κάθε χρόνο στο Καμαμάτσου μια περιοχή κοντά
στο Τόκιο, για να δώσουν φοβερές αερομαχίες,
με σκοπό να καταρρίψει ο ένας τον άλλο Το
έθιμο αυτό γίνεται σε ανάμνηση της πρώτης
πτήσης ενός χαρταετού προς τιμή της γέννησης
ενός πρίγκιπα το 1500 μ.Χ. Κατ’ άλλους το
έθιμο αυτό γεννήθηκε από την πρόταση κάποιου
κυβερνήτη προς τους υποτελείς του για να
λύνουν τις διαφορές τους με τη βοήθεια των
χαρταετών, αντί να σκοτώνονται μεταξύ τους.
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Στην Ελλάδα το πέταγμα του χαρταετού έχει
πάρει μορφή εθίμου και γίνεται απ’ όλους κάθε
Καθαρά Δευτέρα στην ύπαιθρο.
el.wikipedia.org
Κυμπίρη Νικολέτα, Σγουρέλη Ευτυχία
*
*
*
Σαρακοστή
«Η Μεγάλη Σαρακοστή είναι χριστιανική
χρονική περίοδος νηστείας. Είναι η αρχαιότερη
από τις μεγάλες νηστείες της Ορθόδοξης
Εκκλησίας.
Καθιερώθηκε
τον
4ο αιώνα
μ.Χ. Αρχικά διαρκούσε έξι εβδομάδες ενώ
αργότερα προστέθηκε και η έβδομη εβδομάδα.

Ονομάζεται "Σαρακοστή" γιατί περιλαμβάνει
σαράντα ημέρες νηστείας, δηλ. από την Καθαρή
Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή πριν το
Σάββατο του Λαζάρου, οπότε ακολουθεί η
Κυριακή των Βαΐων και η Μεγάλη Βδομάδα.
"Μεγάλη" Σαρακοστή ονομάζεται όχι για τη
μεγάλη διάρκειά της αλλά για τη σημασία της
που γίνεται σε ανάμνηση των Παθών του
Χριστού. Αποτελεί την προετοιμασία των
πιστών για τη γιορτή της Ανάστασης του
Χριστού. Στη πραγματικότητα μαζί με την
εβδομάδα
των
Αγίων
Παθών
είναι
πεντηκονθήμερη περίοδος.»
Η "κυρά Σαρακοστή" ήταν το ημερολόγιό
αυτών που νήστευαν. Την παρίσταναν ως
καλογριά. Έπαιρναν μια κόλλα χαρτί και
σχεδίαζαν μια γυναίκα. Δεν της έκαναν στόμα
γιατί συνέχεια νήστευε και τα χέρια της ήταν
σταυρωμένα γιατί όλο προσευχόταν. Είχε 7
πόδια, τις 7 βδομάδες της Σαρακοστής.
Κάθε Σάββατο έκοβαν και ένα πόδι. Το
τελευταίο το έκοβαν το Μεγάλο Σάββατο.
imarton.gr, daskalosjf.blogspot.com
Παπαδόπουλος Μάριος
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Δ΄ ΤΑΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ
Τα παιδιά έγραψαν τα ονόματά τους βάζοντας τις εικόνες στη σωστή σειρά.
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ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΝΑ
ΚΑΝΟΥΜΕ
ΜΑΘΗΜΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ!

ΓΙΑΤΙ
ΜΑΖΕΥΤΗΚΑΜΕ
ΕΔΩ ΣΗΜΕΡΑ;

Ε, ΟΧΙ ΚΑΙ
ΜΑΘΗΜΑ!
ΤΟΤΕ ΑΣ
ΠΑΙΞΟΥΜΕ!

ΔΕ
ΒΑΡΕΘΗΚΑΤΕ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ,
ΜΑΘΗΜΑ;

ΠΟΛΥ
ΓΟΥΣΤΑΡΩ!
ΑΣ ΠΑΙΞΟΥΜΕ
ΚΙ ΑΣ
ΧΟΡΕΨΟΥΜΕ!

ΕΛΑΤΕ! ΟΛΟΙ
ΜΑΖΙ!
ΧΤΥΠΑΜΕ
ΠΑΛΑΜΑΚΙΑ!

ΧΕΡΙΑ
ΨΗΛΑ!
ΑΝΤΕ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ!
ΚΟΥΝΗΘΕΙΤΕ!

ΠΑΙΔΙΑ, ΑΣ
ΣΤΡΩΣΟΥΜΕ
ΤΟ ΣΕΝΤΟΝΙ!

ΚΟΥ ΠΕ ΠΕ!
ΚΟΥ ΠΕ ΠΕ!

ΣΑ ΜΩΡΟ
ΚΑΝΕΙΣ!

ΕΧΕΙ ΠΟΛΥ
ΦΑΣΗ!

ΚΑΛΑ, ΜΙΛΑΜΕ
ΕΙΣΤΕ ΠΟΛΥ
ΔΥΝΑΤΑ ΚΑΙ
ΖΩΝΤΑΝΑ ΠΑΙΔΙΑ!

ΜΕΤΑ ΑΠΌ
ΤΟΣΟ ΧΟΡΟ,
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΙ ΛΙΓΗ
ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ!
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Ε΄ ΤΑΞΗ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
καταστροφή έμελλε βέβαια να οδηγήσει στην
Με αφορμή την ενότητα «Ο φίλος μας το
ίδρυση ομοσπονδιακού προγράμματος για τον
περιβάλλον» ψάξαμε στο internet μεγάλες
καθαρισμό και άλλων μολυσμένων με τοξικά
περιβαλλοντικές καταστροφές που συνέβησαν
εδαφών…
στον πλανήτη μας και σας τις παρουσιάζουμε.
Ο οικισμός Love Canal

Το 1978, ο οικισμός Love Canal,
εγκατεστημένος κοντά στους καταρράκτες του
Νιαγάρα στα βόρεια της πολιτείας της Νέας
Υόρκης, ήταν ένα καλοσχεδιασμένο χωριουδάκι
για την εργατική τάξη, με εκατοντάδες σπίτια κι
ένα σχολείο. Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι
«καθόταν» πάνω σε 21.000 τόνους τοξικών
βιομηχανικών αποβλήτων, που είχαν θαφτεί
επιμελώς κάτω από το έδαφος κατά τις δεκαετίες
του ’40 και του ’50 από ντόπια εταιρία. Με τα
χρόνια βέβαια, τα τοξικά απόβλητα άρχισαν να
αφρίζουν στις αυλές και τα κελάρια των σπιτιών.
Το 1978, το θέμα δεν μπορούσε πλέον να
συγκαλυφθεί, με τους κατοίκους να πωλούν τα
σπίτια τους στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και
να εγκαταλείπουν άρον-άρον την περιοχή. Η

Το πυρηνικό εργοστάσιο Tokaimura
Στις 30 Σεπτεμβρίου 1999 συνέβαινε το
χειρότερο -μέχρι τότε- πυρηνικό ατύχημα της
Ιαπωνίας σε εγκαταστάσεις βορειοανατολικά
του Τόκιο. Τρεις εργάτες του πυρηνικού
εργοστασίου της Tokaimura, το κέντρο τότε της
πυρηνικής βιομηχανίας της χώρας, έκαναν λάθος
στο μείγμα ουρανίου, με την μπλε λάμψη να
αναγγέλλει την καταστροφή: ο ένας έπεσε
επιτόπου λιπόθυμος, ενώ οι δύο άλλοι εντός
ολίγων λεπτών ένιωσαν ναυτία, με τα χέρια και
το πρόσωπό τους να παραδίδονται σε σοβαρά
εγκαύματα. Δύο από τους τρεις εργάτες πέθαναν,
ενώ εκατοντάδες άλλοι εκτέθηκαν σε υψηλά
επίπεδα ραδιενέργειας…

www.newsbeast.gr
Σιδηροπούλου Εφη, Φαντίδης Αντώνης (Ε΄ Τάξη)
ΜΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΑΣ
Στα πλαίσια της εργασίας μας «Διατροφή και
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κατάλαβα ότι όλα τα ωραία
υγεία» καλέσαμε στην τάξη μας τη
είναι ανθυγιεινά και ότι αυτά που δεν μας
διατροφολόγο κ. Χριστίνα Τασούκα, για να μας
αρέσουν πάρα πολύ, παράδειγμα το σπανάκι που
μιλήσει για την υγιεινή διατροφή. Ήρθε την
είναι λαχανικό, είναι υγιεινά αλλά δεν τα τρώμε.
Τρίτη 18 Φεβρουαρίου. Μας μίλησε, μας
Δεν τρώμε τα υγιεινά και τρώμε τα ανθυγιεινά.
παρουσίασε ένα powerpoint σχετικό με τη
Χ. Τ.: Χρησιμοποιήσατε δυο λεξούλες που
διατροφή, συζητήσαμε και ετοιμάσαμε ένα
είναι και σωστές και λάθος. Τι σημαίνει κάτι
υγιεινό πρωινό. Ας δούμε τι μας είπε.
είναι υγιεινό;
Χ. Τ.: Μου έδωσε ο δάσκαλός σας και είδα
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: Αυτό που σου δίνει
την εργασία που κάνετε. Καταλάβατε από την
δύναμη και ενέργεια. Αυτό που κάνει καλό στον
εργασία αυτή τι είναι υγιεινή διατροφή και τι δεν
οργανισμό μας. Αυτό που έχει πολλές και καλές
είναι;
βιταμίνες.
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Χ. Τ.: Είναι όλα αυτά που είπατε. Το σώμα
του ανθρώπου είναι μια μηχανή. Το
παρομοιάζουμε με ένα αυτοκίνητο. Όταν
δουλεύει σωστά ένα αυτοκίνητο, λέμε ότι είναι
καλό αυτοκίνητο. Όταν δουλεύει σωστά ένας
οργανισμός, λέμε ότι έχει υγεία, ότι δουλεύει
όπως πρέπει, δεν κουράζεται εύκολα. Η υγεία
είναι αυτή που εξασφαλίζει την καλή λειτουργία
του οργανισμού μας. Άρα ό,τι εμείς βάζουμε
μέσα στον οργανισμό μας πρέπει να εξασφαλίζει
την υγεία του. Λέμε λοιπόν ότι κάτι είναι
υγιεινό, όταν βοηθάει τον οργανισμό μας να
δουλεύει όπως πρέπει. Όταν δίνουμε στο σώμα
μας τροφές που πρέπει, το σώμα μας δουλεύει
σωστά.

Έπρεπε, λοιπόν, οι άνθρωποι να ψάξουν
ποιες τροφές βοηθάνε τον οργανισμό να
δουλεύει σωστά. Αφού βρήκαν αυτές τις τροφές,
διάφοροι επιστήμονες (χημικοί, βιολόγοι κ.ά.)
έκατσαν, τις μελέτησαν και έπρεπε να δείξουν
στους ανθρώπους πώς πρέπει να τις
χρησιμοποιούν, για να εξασφαλίζουν την υγεία
τους. Έτσι χώρισαν τα τρόφιμα σε διάφορες
ομάδες ανάλογα με τα στοιχεία που περιέχουν.
Ποια είναι αυτά τα στοιχεία; Είναι οι
υδατάνθρακες που είναι ένα καύσιμο για το
σώμα και τους βρίσκουμε στα φρούτα, στα
λαχανικά, στο ψωμί, στα δημητριακά, είναι οι
πρωτεΐνες που τις βρίσκουμε στο κρέας, στα
ψάρια, στα αυγά, στο γάλα, είναι τα λάδια και τα
λίπη και είναι και κάποια άλλα στοιχεία, όπως
είναι οι φυτικές ίνες, οι βιταμίνες και τα
μεταλλικά στοιχεία, τα οποία ο οργανισμός τα
χρειάζεται σε πιο μικρές δόσεις.
Ψάχνοντας οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι
κάποιοι άνθρωποι στην Ελλάδα και ιδίως στη
νότια Ελλάδα (Πελοπόννησο, Κρήτη, νησιά),
στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Ισπανία και στην
Ιαπωνία
ζούσαν
περισσότερα
χρόνια.
Αναρωτήθηκαν τι συμβαίνει. Αυτό έγινε λίγο
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πριν και λίγο μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο,
όταν ο κόσμος δεν είχε λεφτά και πολλά
τρόφιμα. Παρόλα αυτά οι άνθρωποι σ’ αυτές τις
περιοχές ζούσαν πάρα πολλά χρόνια. Άρχισαν
να μελετάνε το τι τρώνε αυτοί οι άνθρωποι.
Είδαν ότι οι άνθρωποι που ζουν στη λεκάνη της
Μεσογείου είχαν κάποια κοινά χαρακτηριστικά
στη διατροφή τους. Ποια ήταν αυτά. Ότι
έτρωγαν πολλά φρούτα, πολλά λαχανικά, πολλές
ελιές και ψωμί, έπιναν κρασί και δεν έτρωγαν
πολύ κρέας. Στην Ιαπωνία οι άνθρωποι έτρωγαν
πολλά ψάρια και δεν έτρωγαν σχεδόν καθόλου
κρέας. Τους έκαναν κάποιες εξετάσεις και είδαν
ότι η υγεία αυτών των ανθρώπων οφειλόταν στο
είδος της διατροφής τους.
Αφού μελέτησαν τη διατροφή των λαών
αυτών, κατέληξαν και έφτιαξαν αυτό που εμείς
σήμερα
ονομάζουμε
πυραμίδα
της
μεσογειακής διατροφής. Στη βάση αυτής της
πυραμίδας έβαλαν τις τροφές που έχουν πολλούς
υδατάνθρακες (ρύζι, ψωμί, πατάτες, μακαρόνια
κ.ά.). Το μεγαλύτερο μέρος της διατροφής μας
πρέπει να προέρχεται από τρόφιμα αυτής της
κατηγορίας. Μετά, σε λίγο μικρότερες
ποσότητες, πρέπει να παίρνουμε βιταμίνες και
ιχνοστοιχεία (φρούτα και λαχανικά) που
βοηθούν τον οργανισμό να χρησιμοποιεί τις
πρωτεΐνες και τους υδατάνθρακες. Σε ακόμα
μικρότερες ποσότητες χρειαζόμαστε πρωτεΐνες
(κρέας, ψάρι, γάλα, τυρί). Και τέλος πρέπει να
υπάρχουν λάδι, γλυκά, λίπη, αλλά σε πολύ μικρή
ποσότητα. Αν τα τρώμε σε μεγαλύτερες
ποσότητες,
δεν
μπορούμε
να
τα
χρησιμοποιήσουμε, τα αποθηκεύουμε σαν λίπος
και βάζουμε κιλά.
Βλέπουμε ότι στην πυραμίδα υπάρχουν και
αυτές που ονομάσατε «ανθυγιεινές» τροφές,
υπάρχουν δηλαδή όλες οι τροφές. Οπότε αυτό
που λέγανε κάποιοι παλιά ότι υπάρχουν «καλές»
και «κακές» τροφές δεν υπάρχει. Όλες οι τροφές
είναι απαραίτητες για τον οργανισμό μας,
ανάλογα πώς τις χρησιμοποιούμε. Πρέπει να
τρώω απ’ όλα, αλλά σημασία έχει το πόσο
πρέπει να φάω και πόσο συχνά πρέπει να το
φάω.
Ας δούμε λοιπόν τα φρούτα και τα
λαχανικά. Κάθε μέρα πρέπει να τρώμε 5 μερίδες
φρούτα και λαχανικά (κάθε φρούτο αποτελεί μια
μονάδα). Τα φρούτα και τα λαχανικά έχουν
πάρα πολλές φυτικές ίνες που βοηθάνε το έντερό
μας να δουλέψει σωστά. Έχουν βιταμίνες και
μεταλλικά στοιχεία που βοηθάνε τα όργανά μας
να απορροφήσουν τις θρεπτικές ουσίες, για να
μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά.
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Η ομάδα των δημητριακών περιέχει
υδατάνθρακες. Οι υδατάνθρακες είναι το
στοιχείο που το έχουμε συνδέσει με την
ενέργεια.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι τα δημητριακά;
Χ. Τ.: Το καλαμπόκι, το σιτάρι, η σίκαλη
κ.ά.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Και αυτά τα δημητριακά που
πουλάνε τα σούπερ μάρκετ;
Χ. Τ.: Εκείνα προέρχονται από την
επεξεργασία των δημητριακών. Για να γίνουν
πιο δελεαστικά για τα παιδιά, βάζουν ζάχαρη ή
σοκολάτα.
Υδατάνθρακες περιέχουν και οι πατάτες που
δεν είναι δημητριακά. Είναι λαχανικά, αλλά
περιέχουν άμυλο, όπως και τα δημητριακά, και
γι’ αυτό τις βάζουμε στην ίδια ομάδα.
Πάμε τώρα στα γαλακτοκομικά προϊόντα,
τα οποία μας δίνουν πολλές πρωτεΐνες, αλλά
έχουν και λίπος που βοηθάει κάποιες ουσίες,
όπως είναι το ασβέστιο, να απορροφηθούν από
τον οργανισμό, για να πάνε στα κόκαλά μας και
στα δόντια μας.
Το κρέας και τα ψάρια μας δίνουν και αυτά
πρωτεΐνες. Έχουν κι αυτά λίπη, κάποια από τα
οποία είναι χρήσιμα, και αρκετά μεταλλικά
στοιχεία. Στην κατηγορία αυτή βάζουμε και τα
αυγά. Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες ανθρώπων,
όπως είναι οι αθλητές και όσοι δουλεύουν σε
δουλειές στις οποίες σηκώνουν βάρη, που
χρειάζονται μεγαλύτερη ποσότητα πρωτεϊνών,
για να έχουν δυνατό μυϊκό σύστημα.
Οι ξηροί καρποί έχουν πρωτεΐνες, όπως και
τα όσπρια. Πρέπει να τους τρώμε κυρίως σε
περιόδους που δεν τρώμε κρέας, π.χ. περιόδους
μεγάλης νηστείας (αλλά και όταν δεν
καταναλώνουμε καθόλου κρέας). Έχουν
μικρότερη ποσότητα πρωτεϊνών, αλλά βοηθούν,
ώστε να λειτουργεί εκείνο το διάστημα το σώμα
μας σωστά.
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Τα γλυκά και τα λίπη τώρα. Τι κακό έχουν
αυτές οι τροφές; Έχουν ωραία γεύση. Γι’ αυτό
και το μυαλό μας ικανοποιείται, όταν τις τρώει,
νιώθει ευχάριστα. Λόγω της ζάχαρης και του
λίπους έχουν ωραία γεύση και νιώθουμε ωραία,
γι’ αυτό θέλουμε να τρώμε κι άλλο κι άλλο…
Τα στοιχεία αυτά που έχουν οι τροφές πρέπει
να τα παίρνουμε με κάποια αναλογία. 50%
πρέπει να είναι οι υδατάνθρακες, 15 % οι
πρωτεΐνες και το υπόλοιπο 35% τα λίπη. Τρώω
απ’ όλα κάθε μέρα, αλλά με κάποιες αναλογίες,
για να μπορέσει το σώμα μου να τα
χρησιμοποιήσει και να τα δουλέψει σωστά.
Το σώμα μας έχει επίσης ανάγκη το νερό. Γι’
αυτό πρέπει να του δίνουμε σε τακτά χρονικά
διαστήματα. Δεν πίνουμε νερό μόνο όταν
διψάμε, πίνουμε, γιατί το χρειάζεται το σώμα
μας.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Αν δεν τρώμε καθόλου γλυκά
και βούτυρο, που είναι στην κορυφή της
πυραμίδας, τι θα γίνει;
Χ. Τ.: Τίποτα δε θα γίνει. Όλα τα πράγματα
δεν αρέσουν σε όλους τους ανθρώπους.
Υπάρχουν άνθρωποι που τρελαίνονται για πίτες
και άλλοι που δεν τρώνε πίτες, υπάρχουν
άνθρωποι που τρώνε γλυκά και άλλοι που δεν
τρώνε. Όλα αυτά τα στοιχεία μπορούμε να τα
βρούμε, τα λίπη και τα λάδια ή τη ζάχαρη,
μπορούμε να τα βρούμε και από άλλες τροφές.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Εσείς τρώτε «ανθυγιεινά»;
Χ. Τ.: Βέβαια! Εγώ άνθρωπος δεν είμαι;
Όλοι τρώμε. Τρώμε απ’ όλα. Το μυστικό είναι
πόσο τρώμε και πόσο συχνά τρώμε.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί όλα τα «ανθυγιεινά» και
τα γλυκά έχουν ωραία γεύση;
Χ. Τ.: Τα τρόφιμα αυτά δεν είναι απ’ αυτά
που τα παίρνουμε έτοιμα από το χωράφι, όπως
τα λαχανικά και τα φρούτα. Είναι τρόφιμα που
τα φτιάχνουμε. Για να δώσουμε το ερέθισμα σε
κάποιον να το αγοράσει και να το φάει, πρέπει
να του δώσουμε μια όψη ή μια μορφή και μια
γεύση τέτοια που να τον ικανοποιήσει, να τον
κάνει να νιώσει ωραία και να θέλει να πάρει κι
άλλο. Έτσι τα περισσότερα απ’ αυτά μας
προσελκύουν από τη γεύση ή από το άρωμα ή
απ’ την εικόνα. Άρα τα θέλουμε, γιατί μας
ικανοποιούν κάποια αισθήματα. Όχι γιατί τα
χρειάζεται το σώμα μας.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Εσείς τρώτε απ’ όλες τις
τροφές;
Χ. Τ.: Ναι! Ας ρωτήσω εγώ, γιατί δε λέτε
την αλήθεια. Τρώτε σπανάκι; (Σηκώνονται λίγα
χέρια) Οι υπόλοιποι τρώτε; Όχι. Ποιοι είναι
αυτοί που θα φάνε μια σοκοφρέτα; Όλοι. Σκοπός
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είναι να μάθετε να τρώτε απ’ όλα. Και τη
σοκοφρέτα αλλά και το σπανάκι. Είναι καλό να
παίρνετε γεύσεις. Όχι να σκάτε! Δηλαδή, ο
άνθρωπος που λέει: «Έφαγα. Τώρα όμως δεν
μπορώ να κοιμηθώ, γιατί έσκασα», αυτός ο
άνθρωπος έχει φάει κάποια πράγματα λάθος. Όχι
γιατί έφαγε αυτά που έφαγε, αλλά γιατί έφαγε
πολύ.
Τρώτε όλοι πρωινό;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι!
Χ. Τ.: Τι είναι το πρωινό; Είναι το πρώτο
από τα τρία κύρια γεύματα της ημέρας. Τα άλλα
δύο είναι το μεσημεριανό και το βραδινό. Πρέπει
να μοιράζουμε τις τροφές ανά διαστήματα, έτσι
ώστε να έχει εφόδια ο οργανισμός μας, για να
μπορεί να «δουλέψει». Πρέπει να τρώω πρωινό,
γιατί θα πάω στο σχολείο και, όταν μιλάει ο
δάσκαλος, εγώ θα σκέφτομαι το κρεβάτι μου μια
και δε θα έχω ενέργεια. Δε θα ανοίξει το μάτι
μου, δε θα έχει «ξυπνήσει» το μυαλό μου. Αν δε
φάω πρωινό, δε θα ‘χω δύναμη να κουβαλήσω
την τσάντα μου. Ενώ, αν φάω πρωινό, ο
οργανισμός μου θα μπορεί να ανταποκριθεί σε
ό,τι του ζητήσω.
Ανάμεσα στο πρωινό και το μεσημεριανό θα
φάω το κολατσιό, για να με ενισχύσει, να μου
δώσει ενέργεια, όσο εγώ συνεχίζω να δουλεύω.
Το ίδιο και για το απογευματινό κολατσιό. Και
επειδή είπαμε ότι χρειαζόμαστε ενέργεια και
ενέργεια δίνουν οι υδατάνθρακες, το κολατσιό
μας μπορεί να είναι ένα φρούτο, ψωμί με κασέρι
που έχει υδατάνθρακες, αλλά είναι ένα μικρό
γεύμα που θα με βοηθήσει να συντηρηθώ μέχρι
το μεσημεριανό ή το βραδινό.
Το μεσημέρι τρώω ένα ελαφρύ γεύμα, για
να μπορώ να συνεχίσω και την υπόλοιπη μέρα
να δουλεύω. Αν φάω πολύ, θα θέλω να κοιμηθώ.
Πόσοι τρώτε όλοι μαζί, οικογενειακώς στο
τραπέζι; (Τα πιο πολλά παιδιά απάντησαν
θετικά) Είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να
τρώμε όλοι μαζί, μικροί και μεγάλοι, για
πολλούς λόγους. Ένας είναι για να βλέπουμε αν
τρώμε σωστά. Ένα άλλος είναι για να μιλάμε
μεταξύ μας, να συζητάμε πώς πέρασε η μέρα
μας μέχρι τότε.
Το βραδινό πρέπει να είναι το πιο ελαφρύ
γεύμα, γιατί μετά θα κοιμηθούμε. Πρέπει το
στομάχι μας να χωνέψει γρήγορα, για να μη
δουλεύει την ώρα που κοιμόμαστε. Δεν τρώμε
ποτέ αργά το βράδυ. Πρέπει να τρώμε 2 με 2,5
ώρες πριν κοιμηθούμε.
Μετά τη θεωρία, η πράξη
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Στη συνέχεια τα παιδιά συγκεντρώθηκαν
γύρω από το τραπέζι το οποίο είχαμε «στρώσει»
με τα διάφορα τρόφιμα που είχαν φέρει τα ίδια,
ο δάσκαλος της τάξης και η κ. Τασούκα και
επέλεξαν ποιο θα ήθελαν να είναι το πρωινό
τους. Συζήτησαν με την κ. Τασούκα αν το
πρωινό τους περιέχει τα τρία βασικά στοιχεία
της διατροφής, δηλαδή υδατάνθρακες, πρωτεΐνες

και λίπη. Έτσι μπόρεσαν να καταλάβουν τι
πρέπει να περιλαμβάνει ένα σωστό πρωινό
(γάλα, ψωμί, μέλι ή μαρμελάδα, δημητριακά,
φρούτα και κάποιες φορές μπισκότα). Επέλεξαν
επίσης τι θα έτρωγαν για κολατσιό (τοστ,
φρούτο σάντουιτς με κασέρι και κάποιες φορές
κρουασάν, τυρόπιτα, γάλα κακάο ή αλμυρά
μπισκότα). Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι
μπορούν να έχουν καλές επιλογές αλλά και
επιλογές τις οποίες μπορούν να τρώνε πιο αραιά.
Επίσης ότι πρέπει να παίρνουν απ’ όλα τα
θρεπτικά συστατικά τρώγοντα ποικιλία τροφών.
Και κάποιες επιπλέον ερωτήσεις…
ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί επιλέξατε να γίνεται
διατροφολόγος;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γιατί μου άρεσε το να
μαθαίνω στον κόσμο πώς να τρώει.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς κάνετε έναν άνθρωπο να
χάσει κιλά;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για να καταφέρεις κάποιον
να χάσει κιλά, πρέπει να του μάθεις να τρώει. Αν
του μάθεις λίγο λίγο τα βήματα πώς να τρώει,
σιγά σιγά καταφέρνει να χάσει κιλά.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Είναι αλήθεια ότι το γάλα είναι
υγεία;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το γάλα είναι μια πολύ
χρήσιμη τροφή, μια πολύ υγιεινή τροφή, γιατί
μας δίνει και πρωτεΐνες και υδατάνθρακες και
λίπη και βιταμίνες και βοηθάει να αναπτυχθούν
κάποια όργανά μας σωστά. Γι’ αυτό και λέμε ότι
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είναι μια τροφή που πρέπει να υπάρχει πάντα
στο διαιτολόγιό μας.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς ξέρετε να δίνετε μια
δίαιτα σ’ έναν άνθρωπο;
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αθλητισμό έχει περισσότερες απαιτήσεις και
πρέπει να τρώει κάποιες τροφές σε λίγο
μεγαλύτερες ποσότητες. Αλλά αυτό πρέπει να το
σχεδιάσει κάποιος που ξέρει.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Αν κάποιο παιδί έχει πιο πολύ
λίπος, πώς μπορεί να το χάσει;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα πρέπει να τρώει απ’ όλες
τις τροφές, απλά σε πιο σωστές ποσότητες, και
να κάνει και κάποια άσκηση, πιο συστηματικά
απ’ ότι την έκανε πριν.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Είναι εύκολο σε κάποιον να
δώσει σε κάποιον άλλο διατροφή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν υπάρχει εύκολο και
δύσκολο. Πρέπει να ξέρει τι χρειάζεται ο
καθένας και να του φτιάξει το διαιτολόγιό του.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο χαρακτήρας κάποιου
ανθρώπου επηρεάζει τη διατροφή του, δηλαδή
το πώς τρώει;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βέβαια. Εξαρτάται τι
εννοούμε όταν λέμε χαρακτήρα. Αν εννοείς
χαρακτήρα το ότι εγώ αποφάσισα και δε θα
ξαναφάω π.χ. κρέας, αυτό δεν είναι χαρακτήρας.
Αυτό είναι μια συμπεριφορά που μπορεί να
επηρεάστηκε απ’ αυτά που ακούω από τους
γύρω μου. Ο χαρακτήρας παίζει ρόλο στο πόσο
μπορώ να ακούσω, να μάθω και να εφαρμόσω
αυτά που μου λένε.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Αν κάποιος είναι θυμωμένος,
τρώει όπως ένας ήρεμος άνθρωπος;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η ψυχολογική διάθεση του
καθενός μπορεί να τον κάνει να τρώει
περισσότερο ή λιγότερο. Απλά πρέπει να
ξεχωρίζουν οι άνθρωποι τα συναισθήματα από
το φαγητό. Δεν τρώω επειδή αισθάνομαι καλά ή
άσχημα. Τρώω γιατί πρέπει να δουλέψει το
σώμα μου. Τρώω γιατί πεινάω. Δεν τρώω επειδή
είμαι στενοχωρημένος ή επειδή μάλωσα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για να δώσω μία δίαιτα σε
κάποιον, πρέπει να τον δω, να κάνω κάποιες
μετρήσεις για το ανάστημά του, για τους μυς
του, για τα κόκαλά του, για το λίπος του, να δω
κάποιες εξετάσεις του και μετά, με βάση κάποιες
οδηγίες που υπάρχουν, σχεδιάζω τον τρόπο που
πρέπει να τρώει αυτός ο άνθρωπος, για να χάσει
κιλά.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Αν κάποιος κάνει λάθος
διατροφή, πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι για
τον οργανισμό του;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μπορεί απλά να ζαλιστεί,
μπορεί να μην έχει δύναμη να κάνει τη δουλειά
του, μπορεί ακόμα να αρρωστήσει, δηλαδή να
πάθει αναιμία, να «πέσει» ο σίδηρός του κ.ά.
Ανάλογα με την κατάσταση του σώματός του.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι δίαιτα πρέπει να κάνει ένα
παιδί που κάνει αθλητισμό και τι ένα που δεν
κάνει;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πρέπει να τρώει απ’ όλα, σε
σωστά γεύματα. Απλά το παιδί που κάνει
Ε΄ Τάξη

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ
Στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας μαθαίνουμε για την Τουρκοκρατία και γεια την
Επανάσταση του 1821. Με αυτή την αφορμή γράψαμε για το παιδομάζωμα.
ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ
Το παιδομάζωμα
ήταν οθωμανική
επί σουλτάνου Μουράτ Α΄ (βασ. 1359-1389).
πρακτική απαγωγής νέων αγοριών, κυρίως
Κατά τον Απ. Βακαλόπουλο το παιδομάζωμα
χριστιανών των Βαλκανίων, με σκοπό την
άρχισε να εφαρμόζεται συστηματικά λίγο πριν
ανατροφή τους ως στρατιωτών ή τη στελέχωση
το 1430 επί Μουράτ Β΄ ενώ νωρίτερα ίσως
υπηρεσιών του σουλτάνου. Λεγόταν και
εφαρμοζόταν σποραδικά. Στρατολογούνταν
"παιδολόγι" ή "γενιτσαριά". Ήταν κεντρικά
νεαρά αγόρια από χριστιανικές οικογένειες του
οργανωμένη διαδικασία και εμπνευστής του
οθωμανικού κράτους, τα οποία εξισλαμίζονταν
υπήρξε ο Καρά Χαλίλ Πασάς, μεγάλος βεζίρης
και εκπαιδεύονταν, ώστε να στελεχώσουν
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διάφορες κρατικές υπηρεσίες. Η πλειονότητα
προοριζόταν για τα τάγματα του καπίκουλου,
ειδικότερα τους γενίτσαρους, ενώ άλλοι
κατέληγαν να υπηρετούν στο παλάτι του
σουλτάνου. Αναφέρεται και ως «φόρος αίματος»
σε αντιπαραβολή με τον κεφαλικό φόρο.
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τέκνα τεχνιτών σε αγροτικές περιοχές, από το
φόβο πως κάτι τέτοιο θα ήταν επιζήμιο για το
εμπόριο. Εξαιρούνταν επίσης τα μοναχοπαίδια,
οι ορφανοί, οι σπανοί, οι κοντοί, οι ψηλοί, οι
παντρεμένοι κ.ά. Πολλοί γονείς, για να
αποφύγουν το παιδομάζωμα, αρραβώνιαζαν και
πάντρευαν τα παιδιά τους νεότατα, σε ηλικία 8,
9 και 10 ετών. Οι υπάλληλοι που εκτελούσαν το
παιδομάζωμα εύρισκαν την ευκαιρία να
εκβιάζουν τους χριστιανούς και να αποσπούν και
χρήματα. Έπαιρναν από την ίδια οικογένεια δύο
ή και περισσότερα παιδιά, μη εξαιρώντας ούτε
τον μοναχογιό, και δεν τα έδιναν πίσω παρά
μόνο αν έπαιρναν 60, 70 ή και περισσότερα
χρυσά νομίσματα. Οι πλούσιοι και όσοι
μπορούσαν εξαγόραζαν την ελευθερία των
παιδιών τους. Όσα παιδιά περίσσευαν από τη
στρατολογία τα πουλούσαν ως δούλους.
Αναφέρονται και σπάνιες περιπτώσεις όπου
γονείς εξουθενωμένοι από τη φτώχια πρόθυμα
έδιναν τα παιδιά τους, ή περιπτώσεις φτωχών
νέων που για μια καλύτερη ζωή ήθελαν να
υπηρετήσουν
τον
σουλτάνο.
Από
το
παιδομάζωμα εξαιρούνταν οι Εβραίοι και οι
Αρμένιοι, είτε ως αποτέλεσμα συμφωνίας είτε
διότι η πλειοψηφία ζούσε στις πόλεις. Οι
μουσουλμάνοι της Βοσνίας υπόκειντο επίσης σε

Τα όρια ηλικίας των αγοριών, όπως
καταγράφονται
σε
διαφορετικές
πηγές,
εμφανίζουν σημαντικές αποκλίσεις, ενώ
αναφέρεται ως κατώτατη ηλικία αυτή των οκτώ
ετών και ως ανώτατη των είκοσι. Οθωμανικά
έγγραφα, του 17ου αιώνα, συγκεκριμενοποιούν
τα όρια μεταξύ 15-20 ετών. Ως προς τη
συχνότητά του, αρκετές αναφορές υποστηρίζουν
πως το παιδομάζωμα συνέβαινε ανά τακτά
χρονικά διαστήματα, κάθε πέντε χρόνια ή κατά
άλλες εκτιμήσεις ετησίως. Περισσότερο πιθανό
μοιάζει πως οργανωνόταν ανάλογα με τις
ανάγκες των σουλτάνων. Αντιφατικές είναι
επίσης οι αναφορές στο πλήθος των παιδιών που
τελικά
στρατολογούνταν.
Αρκετές
υποστηρίζουν, μάλλον λανθασμένα, πως
στρατολογούνταν μία συγκεκριμένη αναλογία
παιδιών, με εκτιμήσεις που κυμαίνονται από ένα
ανά πέντε αγόρια, έως ένα ανά τρία. Φιρμάνι
των αρχών του 16ου αιώνα μαρτυρά πως εκείνη
την εποχή ο αριθμός των παιδιών καθοριζόταν
εκ των προτέρων και υπολογιζόταν να είναι ένα
αγόρι 14-18 ετών ανά 40 οικογένειες.
στρατολόγηση αλλά υπηρετούσαν απευθείας στο
Αρχικά εφαρμοζόταν στα Βαλκάνια ενώ
παλάτι αντί του στρατού.
από τα τέλη του 15ου αι. άρχισε να επεκτείνεται
Το 1601 με φιρμάνι της Υψηλής Πύλης
και στην ανατολή. Πολλά παιδιά κατέληγαν
προς τις οθωμανικές αρχές της Ρούμελης, που
σκλάβοι και πωλούνταν προς 25 άσπρα το
είχε ημερομηνία 29 Μαρτίου, ορίζεται ότι: «Οι
καθένα σε Τούρκους γεωργούς. Αυτά, αν
νέοι των απίστων (που προορίζονται για
κατάγονταν από τη Ρούμελη, στέλνονταν στην
γενίτσαροι) έπρεπε να είναι καλλίμορφοι,
Ανατολή και αντίστροφα, ώστε να μην υπάρχει η
αρτιμελείς και προς πόλεμον κατάλληλοι... Όταν
δυνατότητα
φυγής.
Η
πρακτική
του
κανείς αντιστεί εις την παράδοσιν των
παιδομαζώματος δεν εφαρμοζόταν στην
γενιτσάρων, ν’ απαγχονίζεται ευθύς εις το
Κωνσταντινούπολη ή σε άλλες μεγάλες πόλεις
κατώφλι της θύρας του...».
της οθωμανικής αυτοκρατορίας, ούτε ακόμα σε
Ανθοπούλου Δήμητρα, Σγουρέλης Παύλος
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*
*
*
Στα πλαίσια του μαθήματος των Φυσικών μάθαμε πώς να ξεχωρίζουμε τα έμβια από τα άβια, για τη
φωτοσύνθεση και γράψαμε γι’ αυτά.
ΕΜΒΙΑ ΑΒΙΑ
Η ζωή είναι ένα μοναδικό φαινόμενο που
αναπτύχθηκε στη γη. Μέχρι στιγμής δε
γνωρίζουμε αν υπάρχει ζωή σε κάποιο άλλο
σημείο του σύμπαντος. Το ερώτημα της ύπαρξης
της ζωής σε άλλον πλανήτη βασανίζει την
ανθρωπότητα εδώ και χιλιετίες, καθώς ο
άνθρωπος δύσκολα συμφιλιώνεται με την ιδέα
της μοναχικής του παρουσίας στο απέραντο
σύμπαν. Επιστημονική απάντηση, όμως, δεν
υπάρχει στο ερώτημα αυτό.
Αν υπάρχει ζωή σε άλλο σημείο του
σύμπαντος, είναι πολύ πιθανόν ότι δε θα μοιάζει
με τη ζωή που αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε στη
γη, τη ζωή δηλαδή που παρατηρούμε γύρω μας.
Η ζωή στη γη αναπτύχθηκε λόγω των ιδιαίτερων
συνθηκών που διαμορφώθηκαν σε αυτή, εκ των
οποίων οι πλέον σημαντικές είναι η ύπαρξη
νερού και οξυγόνου.
Ποια είναι όμως τα χαρακτηριστικά της
ζωής; Τι διακρίνει τα έμβια, όσα δηλαδή είναι
ζωντανά, από τα άβια;
Η επιστήμη που μελετά το φαινόμενο της
ζωής ονομάζεται Βιολογία. Η Βιολογία επιχειρεί
να αποκαλύψει τους νόμους που διέπουν τη ζωή
στη γη. Η αποσαφήνιση αυτών των νόμων,
μεταξύ άλλων, θα συμβάλει στην κατανόηση
πιθανών μορφών ζωής που προέρχονται από
άλλο σημείο του σύμπαντος και ενδεχομένως να
επιτευχθεί μία επικοινωνία μαζί τους.
Τόσο τα έμβια όντα όσο και τα άβια
αντικείμενα αποτελούνται από τα ίδια
στοιχειώδη σωματίδια της ύλης, τα ηλεκτρόνια
και τα δύο διαφορετικά κουάρκ από τα οποία
αποτελούνται τα άτομα και από τα οποία
συγκροτούνται τα μόρια... Τι είναι, λοιπόν, αυτό
που διακρίνει τους ζωντανούς οργανισμούς από
τα άβια αντικείμενα; Τα έμβια όντα
αποτελούνται και αυτά από τα ίδια μόρια, όμως
κάποια από αυτά συνδυάστηκαν και συνέθεσαν
πολυπλοκότερα
μόρια,
από
τα
οποία
αποτελούνται τα «ζωντανά» κύτταρα.
Τα κύτταρα είναι μικροσκοπικά «εργοστάσια»
που λειτουργούν με απίστευτη ακρίβεια. Όλοι οι
ζωντανοί οργανισμοί αποτελούνται από ένα ή
περισσότερα κύτταρα. Ανεξάρτητα από το
σχήμα και τη μορφή τους, που ποικίλλουν πολύ,
σε κάθε κύτταρο μπορούμε να διακρίνουμε τρία
κύρια μέρη: την κυτταρική μεμβράνη, το
κυτταρόπλασμα και τον πυρήνα. Στα φυτικά

μόνο κύτταρα παρατηρούμε επίσης το
κυτταρικό τοίχωμα, τα χυμοτόπια και τους
χλωροπλάστες.
eclass31.weebly.com
Σεμερτσíδου Kατερíνα
*
*
*
Η ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ
Φωτοσύνθεση είναι η διαδικασία κατά την
οποία τα πράσινα φυτά και ορισμένοι άλλοι
οργανισμοί μετασχηματίζουν τη φωτεινή
ενέργεια σε χημική. Κατά την φωτοσύνθεση στα
φυτά η φωτεινή ενέργεια δεσμεύεται και
χρησιμοποιείται για τη μετατροπή διοξειδίου του
άνθρακα και νερού σε οξυγόνο και ενεργειακά
πλούσιες
οργανικές
ενώσεις,
κυρίως
υδατάνθρακες.
Η φωτοσύνθεση είναι σημαντικότατη και
ιδιαίτερα πολύπλοκη βιολογική διεργασία, μέσω
της οποίας οι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί
χρησιμοποιώντας φωτεινή ενέργεια, διοξείδιο
του άνθρακα και νερό παράγουν τα απαραίτητα
για
τη
θρέψη
τους
συστατικά.
Τα
χλωροφυλλούχα φυτά έχουν την ικανότητα να
μετατρέπουν το διοξείδιο του άνθρακα και το
νερό σε οργανικές ουσίες, όπως γλυκόζη,
απαραίτητες για την ανάπτυξη και τη συντήρησή
τους. Η φωτοσυνθετική αυτή διεργασία γίνεται
με την ενέργεια του ηλιακού φωτός. Η χημική
αντίδραση της φωτοσύνθεσης, λεγόμενη και
αντίδραση φωτοσύνθεσης είναι:
6CΟ2 + 12Η2Ο → C6Η12Ο6 + 6O2 + 6Η2Ο +
674 θερμίδες.
Η παρά πάνω αντίδραση μπορεί ασφαλώς να
απλοποιηθεί από χημικής πλευράς. Από
βιοχημικής όμως αυτό δεν είναι ορθό, επειδή η
απλοποιημένη αντίδραση θα έδειχνε ότι το
ελεύθερο οξυγόνο θα προερχόταν εξ ημισείας
από το CO2 και το Η2Ο ενώ, όπως θα δούμε, το
οξυγόνο προέρχεται αποκλειστικά από την
φωτόλυση του Η2Ο.
Στην πραγματικότητα όμως η φωτοσύνθεση
γίνεται σε στάδια και με μια σειρά πολύπλοκων
χημικών αντιδράσεων, που συνοψίζονται στο πιο
πάνω σχήμα. Το σημείο του κυττάρου, όπου
γίνονται οι αντιδράσεις αυτές, είναι οι
χλωροπλάστες.
Σήμερα εν γένει γίνεται δεκτό ότι ο
μηχανισμός της φωτοσύνθεσης είναι ο
ακόλουθος:
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Το νερό διαλύει και μεταφέρει το διοξείδιο
οποία,
προκειμένου
να
αποθηκευθεί,
του άνθρακα μέχρι τα κύτταρα και τους
μετατρέπεται στο πολυμερές της άμυλο. Αυτό
χλωροπλάστες των φύλλων. Εκεί, με την
μεταφέρεται σε άλλες θέσεις του φυτού κατά τη
ενέργεια του φωτός (hν) που απορροφά η
νύχτα, όταν σταματά το φαινόμενο της
φωτοδεσμευτική
ουσία
(συνήθως
η
φωτοσύνθεσης.
χλωροφύλλη, αλλά υπάρχουν και άλλες
Εκτός από τα ανώτερα πράσινα φυτά,
φωτοδεσμευτικές ουσίες, όπως η ξανθοφύλλη, η
υπάρχουν και κατώτεροι οργανισμοί που είναι
φυκοερυθρίνη, η φυκοκυανίνη κτλ., οι οποίες
ικανοί να φωτοσυνθέτουν, όπως ορισμένα
δεν έχουν πράσινο χρώμα) διασπάται το νερό
πρώτιστα, π.χ. η Ευγλήνη η πρασίνη (Euglena
(φωτόλυση) στα στοιχεία του:
viridis) και σχεδόν όλα τα φύκη.
Η2Ο + hν →[Η] + 1/2 Ο2. Το οξυγόνο
Επίσης υπάρχουν και ορισμένα βακτήρια,
απελευθερώνεται στο περιβάλλον, ενώ το
όπως σιδηροβακτήρια, θειοβακτήρια κ.λπ., που
ατομικό υδρογόνο δεσμεύεται από διάφορα
χωρίς
χλωροφύλλη
(αλλά
με
άλλες
ένζυμα (NADP).
φωτοδεσμευτικές
ουσίες,
όπως
η
Με τη βοήθεια αυτών των ενζύμων το
βακτηριοχλωροφύλλη),
είναι
ικανά
να
υδρογόνο οδηγείται στις αντιδράσεις με το
δεσμεύουν το διοξείδιο του άνθρακα της
διοξείδιο του άνθρακα: CΟ2+[Η2]→(CΗ2ΟH)χ.
ατμόσφαιρας και να συνθέτουν οργανικές
Στο δεύτερο αυτό στάδιο αντιδράσεων δεν
ουσίες. Οι λειτουργίες τους ονομάζονται
απαιτείται ηλιακή ενέργεια, γι' αυτό οι
χημειοσύνθεση και φωτοχημειοσύνθεση.
αντιδράσεις αυτές ονομάζονται "σκοτεινές". Η
el.wikipedia.org
βασική ουσία που παράγεται είναι η γλυκόζη, η
Φαντίδου Χριστίνα
*
*
*
Στα πλαίσια του μαθήματος της Γεωγραφίας μάθαμε πώς δημιουργήθηκε και πώς είναι το ανάγλυφο
της Γης.
ΤΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΤΗΣ ΓΗΣ
Η γέννηση της Γης χρονολογείται στα 4,6
υποθαλάσσιες
οροσειρές,
βαθιές
δισ. χρόνια. Βεβαίως και η επιφάνειά της δεν
τάφρους, απότομα βυθίσματα και
έχει μείνει ίδια αλλά συνεχώς μεταβάλλεται. Και
μεγάλες λεκάνες.
μεταβάλλεται από δυνάμεις: ενδογενείς και
εξωγενείς.
 Οι ενδογενείς προκαλούνται στο
εσωτερικό της Γης και γίνονται αισθητές
με τους σεισμούς και τα ηφαίστεια.
 Οι εξωγενείς προκαλούνται από την
ανθρώπινη
παρέμβαση
(φράγματα,
αποξηράνσεις λιμνών, γέφυρες κλπ.) ή
Άλλωστε τα περισσότερα νησιά που είναι
από δυνάμεις φυσικές όπως ο άνεμος, η
διάσπαρτα
στους ωκεανούς και στις θάλασσες
διαφορά θερμοκρασίας, το νερό κλπ.
Το ανάγλυφο δηλαδή της Γης το διακρίνουμε
σε ηπειρωτικό και υποθαλάσσιο ανάγλυφο.
 Το ηπειρωτικό καθορίζεται από δύο
μεγάλες ομάδες: τον οριζόντιο και τον
κατακόρυφο διαμελισμό. Ο οριζόντιος
διαμελισμός αφορά τη μορφολογία των
ακτών, των χερσονήσων κλπ. ενώ ο
κατακόρυφος αφορά τις υψομετρικές
διαφορές στη μορφολογία ενός τόπου
όπως τα βουνά, οι πεδιάδες, τα ποτάμια
κλπ.
 Το υποθαλάσσιο ανάγλυφο είναι το ίδιο
πολύμορφο και διαμορφώνεται από

είναι οι κορυφές των υποθαλάσσιων οροσειρών.
Ο άνθρωπος με τη βοήθεια των δορυφόρων
χαρτογράφησε το βυθό όλων των θαλασσών. Η
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σημασία της χαρτογράφησης είναι τεράστια για
Το μεγαλύτερο βάθος του υποθαλάσσιου
τη ναυσιπλοΐα αφού τα υποθαλάσσια τοπία
ανάγλυφου της Γης βρίσκεται στην τάφρο των
εμφανίζουν
εντυπωσιακά
γεωλογικά
Μαριανών, στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανατολικά
χαρακτηριστικά.
των Φιλιππίνων και έχει βάθος 10.912 μ.
Το ψηλότερο σημείο του ηπειρωτικού
ανάγλυφου είναι το Έβερεστ, η διάσημη κορυφή
των Ιμαλαΐων, που βρίσκεται στα 8.848 μ.
egpaid.blogspot.com
Καραμπουγιούκης Κυριάκος
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
Η ανάγνωση του πρώτου λογοτεχνικού
βιβλίου στα πλαίσια του προγράμματος της
φιλαναγνωσίας έχει ήδη ολοκληρωθεί. Τίτλος
του βιβλίου «Ο Τριγωνοψαρούλης» του
συγγραφέα Βαγγέλη Ηλιόπουλου. Το θέμα που
πραγματεύεται είναι η διαφορετικότητα. Ένα
θέμα που απασχόλησε, απασχολεί και μάλλον θα
συνεχίσει να απασχολεί – αν και το απευχόμαστε
– κάθε μορφή της κοινωνίας.
Μετά την ανάγνωση, σύμφωνα με τη
χρονική εξέλιξη του προγράμματος, ακολούθησε
συζήτηση,
σχολιασμός,
ευαισθητοποίηση,
εικαστική προσέγγιση, δραματοποίηση και
παραγωγή γραπτού λόγου. Να λοιπόν μερικά
δείγματα της δουλειάς μας:
*
*
*
ΟΙ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΨΑΡΟΥΛΗ
Η ιστορία του Τριγωνοψαρούλη μου άρεσε,
το βυθό από τα δίχτυα του ψαρά. Ακόμη και
γιατί λέει για ένα ψαράκι που είχε διαφορετικό
αυτούς που τον κορόιδευαν! Έτσι έμεινε στην
σχήμα από τα άλλα ψαράκια και όλοι το
ιστορία της κοινωνίας του βυθού σαν το πιο
κορόιδευαν. Όμως μπόρεσε να τα σώσει από τον
έξυπνο ψάρι. Έγινε ο σοφός που έδινε μια
κακό ψαρά. Και τότε κατάλαβαν ότι δεν έχει
συμβουλή σε όλους. Είναι ο ήρωάς τους και η
σημασία που είναι διαφορετικός, αλλά ότι έχει
ιστορία του διδάσκεται στα σχολεία του βυθού.
καλή καρδιά. Τώρα τον αγαπάνε όλοι και είναι
Όλα τα ψάρια λένε πως είναι συγγενείς του.
χαρούμενος!
Όταν θέλουν να πουν για κάποιον ότι είναι
έξυπνος, το μυαλό τους πάει κατευθείαν στον
Συλλέκτη Πανωραία (Α΄ Τάξη)
ΤΡΙΓΩΝΟΨΑΡΟΥΛΗ!!! Το πιο έξυπνο
*
*
*
Μου άρεσε πολύ η ιστορία του
ψαράκι!!!
Τριγωνοψαρούλη, όταν τα ψαράκια μαζί με
Πουτακίδης Αναστάσιος – Μάριος (Β΄ Τάξη)
αυτόν έκοψαν τα δίχτυα του ψαρά και
*
*
*
ελευθερώθηκαν.
Ο ήρωας του βιβλίου μας ήταν ο
Πιο πολύ με συγκίνησε το τραγούδι του
Τριγωνοψαρούλης. Εκλέχτηκε ήρωας, γιατί με
που έλεγε: «Δεν είμαι χαζούλης, δεν είμαι
το έξυπνο σχέδιό του έσωσε όλο το βυθό.
κουτός. Ο Τριγωνοψαρούλης, ο διαφορετικός».
Συνεργάτες του σε αυτό το σχέδιο είχε τους
Ο ήρωας της ιστορίας, Τριγωνοψαρούλης,
ξιφίες, τις σαρδέλες, τις γλώσσες και το βαρύ
ενώ τον θεωρούσαν ανόητο και απρόσεκτο, ήταν
πυροβολικό που ήταν οι καρχαρίες. Σώζοντας τα
γενναίος και καλός. Θα ήθελα να είμαι στη θέση
ψαράκια από τα δίχτυα του ψαρά ανακηρύχτηκε
του Τριγωνοψαρούλη, ειδικά στο τέλος της
ήρωας!
ιστορίας που τον θαύμαζαν όλοι.
Πλακίδα Κική (Γ΄ Τάξη)
Ανθόπουλος Γιώργος (Β΄ Τάξη)
*
*
*
Μου άρεσε που προσπαθούσε να γίνει καλός
*
*
*
Με συγκίνησε πάρα πολύ από την ιστορία
μαθητής και να σχεδιάζει σωστά. Με συγκίνησε
που διαβάσαμε ότι ο Τριγωνοψαρούλης έσωσε
που τον κορόιδευαν τα άλλα ψαράκια, γιατί δεν
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τα κατάφερνε. Όμως αυτός δεν το έβαζε ποτέ
κάτω.
Ο
ήρωας
της
ιστορίας
ήταν
ο
Τριγωνοψαρούλης, γιατί είχε σώσει τα υπόλοιπα
ψαράκια από τα δίχτυα του ψαρά.
Θα ήθελα να ήμουν στη θέση του
Τριγωνοψαρούλη, γιατί, ενώ τον κορόιδευαν
όλοι, δε σταματούσε να σχεδιάζει και να
προσπαθεί.
Ανθόπουλος Βασίλης (Δ΄ Τάξη)

*
*
*
Με συγκίνησε που ο Τριγωνοψαρούλης,
παρά τις προσβολές των άλλων ψαριών, δεν τα
είχε χάσει, αλλά ήθελε να δώσει ακόμη μια
ευκαιρία στα ψαράκια, τη Σουπιά αλλά και σε
όσους τον κορόιδευαν.
Άλλη μια συγκινητική στιγμή ήταν όταν ο
Τριγωνοψαρούλης καθόταν στο βραχάκι του και
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σχεδίαζε τριγωνάκια και. Ακόμα συγκινήθηκα
μόλις ο σοφός αστακός κατάλαβε πόσο έξυπνος
ήταν! Με πόσο θάρρος έβαλε τα ψαράκια και
παρατάχθηκαν σε ένα σουβλερό τριγωνάκι!
Αυτό με συγκίνησε περισσότερο! Το θάρρος του
που «έσκισε» τα φοβερά δίχτυα του ψαρά!
Μουχτάρης Νίκος (Δ΄ Τάξη)
*
*
*
Ο ήρωας της ιστορίας που διαβάσαμε ήταν ο
Τριγωνοψαρούλης που κανένας δεν τον ήθελε
για φίλο, επειδή δεν ήξερε να κάνει τετράγωνα
και κύκλους. Σχημάτιζε μόνο τρίγωνα, γι’ αυτό
τον φώναζαν χαζούλη και τεμπέλη. Όμως μια
μέρα σκέφτηκε ένα σχέδιο και τους έσωσε όλους
από τα δίχτυα του ψαρά. Γι’ αυτό έκαναν ένα
άγαλμα προς τιμήν του.
Πουτακίδου Δέσποινα (Δ΄ Τάξη)
*
*
*
Κάποτε ζούσε στο βυθό της θάλασσας ένα
διαφορετικό ψαράκι που δεν το ήθελε κανείς. Το
είχαν για κατώτερο όλα τα ψάρια του βυθού. Το
καημένο δεν ήξερε να σχηματίζει τα γεωμετρικά
σχήματα! Στη μέση της χρονιάς έμαθαν ότι το
καινούριο δίχτυ του ψαρά έχει τόσο μικρές
τρύπες που ούτε μαρίδα δε θα γλίτωνε. Ο
Τριγωνοψαρούλης έκανε διάφορα σχέδια. Απ’
την άλλη μεριά τα άλλα ψαράκια αποφάσισαν να
πάνε μόνα τους για βόλτα. Ο Τριγωνοψαρούλης
έτρεξε, για να τα σώσει και όλοι του έλεγαν:
- Ήρωά μας, μας έσωσες!!!
Παρασκευαΐδου Αθανασία (ΣΤ΄ Τάξη)

Ο ΤΡΙΓΩΝΟΨΑΡΟΥΛΗΣ
Τέλος, σας παρουσιάζουμε το ποιηματάκι
όμως δεν τα καταφέρνω,
που γράψαμε γι’ αυτό το τόσο έξυπνο ψαράκι,
με σχεδιάκια με κυκλάκια
που όλοι το υποτιμούσαν, όμως αυτό…
μόνο φτιάχνω τριγωνάκια.
Είμαι ένα μικρό ψαράκι,
που έχω σχήμα τριγωνάκι,
μα τι φταίω ο καημενούλης
που έτσι μ’ έπλασε ο Θεούλης;

Τι να κάνω το καημένο,
πάω στα βράχια λυπημένο,
φτιάχνω μόνος τραγουδάκια,
μελαγχολικά στιχάκια:

Η κυρά – Σουπιά η δασκάλα
με τα μάτια τα μεγάλα
μ’ έχει «βγάλει» Τριγωνούλη
και με θεωρεί χαζούλη.

Δεν είμαι χαζούλης,
δεν είμαι κουτός.
Ο Τριγωνοψαρούλης,
ο διαφορετικός.

Μα και τ’ άλλα τα ψαράκια,
τσιπουράκια και λαβράκια,
δε με παίζουν, δε μιλάνε,
κοροϊδεύουν και γελάνε.

Και τυχαία τι μαθαίνω;
Στήνω αυτί, καταλαβαίνω.
Για τα δίχτυα του ψαρά
που είναι ακόμη πιο γερά.

Εγώ θέλω να μαθαίνω,

Κινδυνεύουν τα ψαράκια!
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Για να φτιάξω εγώ σχεδιάκια.
Πρέπει κάτι να σκεφτώ,
για να σώσω το βυθό.
Και μια μέρα στα κρυφά,
τα ψαράκια βιαστικά,
βόλτα ήθελαν να βγουν,
μα χωρίς να φοβηθούν;
Όχι! Πρέπει να τα σώσω
και το λάθος να διορθώσω.
Βγάζω δυνατή φωνή
κι όλα πίσω στη γραμμή!
Τρομαγμένα, φοβισμένα,
γυρνούν πίσω ντροπιασμένα.
Με γεμίζουν με φιλιά
και ξυπνούν και τη Σουπιά.
Ο βυθός ο σκοτεινός
μένει τώρα σιωπηλός.
Με τα δίχτυα του ψαρά
να ‘χουν «κλείσει» τα νερά.
Η Σουπιά απελπισμένη
κάθεται και περιμένει,
το σοφό τον Αστακό
να τους πει το μυστικό.
Είναι εύκολη η λύση;
Ποιος το πρόβλημα θα λύσει;
Το ψαράκι Τριγωνάκι
θα τους σώσει με σχεδιάκι:
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Όλοι θα παραταχθούνε
και θα συνεννοηθούνε
κολλητά όλα τα ψαράκια,
για να σκίσουν τα διχτάκια.
Η παράταξη απλή,
σουβλερή, τριγωνική
και στο τέλος η Σουπιά,
για να ελέγχει την ψαριά.
Βοηθάει το ένα τ’ άλλο
για το κόλπο το μεγάλο.
Κι έτσι ούτε ένα ψαράκι
θα πιαστεί μες στο διχτάκι.
Όλοι πια τώρα ζητούνε,
τη συγγνώμη που χρωστούνε,
απ’ τον Τριγωνοψαρούλη
που ‘ναι ψάρι εξυπνούλι.
Με το σχέδιο να «χτυπά»
και το αίμα να κυλά,
η καρδούλα του χτυπούσε,
την ομάδα οδηγούσε.
Κι έτσι το μικρό ψαράκι,
που είχε σχήμα τριγωνάκι,
έμεινε στην ιστορία
σαν σοφός, σαν μια λατρεία!
Ελπίζουμε η ευαίσθητη αυτή ιστορία να
αγγίξει τις ψυχές μικρών και μεγάλων παιδιών.

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΑΝΓΚΟΡ ΒΑΤ
Το μεγαλειώδες συγκρότημα του Angkor
αποτελεί σύμβολο για την Καμπότζη, αφού
είναι ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της
εμφανίζεται στη σημαία της χώρας από το 1863
υφηλίου, αντίστοιχο με το Ταζ Μαχάλ της
καθώς και το κύριο τουριστικό αξιοθέατο της
Ινδίας, τις Πυραμίδες στην Αίγυπτο ή το
χώρας. Αποτελεί το μεγαλύτερο ιερό,
Μάτσου
Πίτσου
στο
οποιασδήποτε θρησκείας, στον
Περού. Βρίσκεται στην
κόσμο.
περιοχή
Άνγκορ
της
Επειδή ο ναός αποτελεί
Καμπότζης και χτίστηκε
σύμβολο
της
Καμπότζης,
για τον βασιλιά των Χμερ
υπάρχει μέχρι και σήμερα
Σουριαβαρμάν τον ΙΙ, κατά
ένταση με την Ταϊλάνδη
τον 12ο αιώνα, ως ο
σχετικά με το ποια χώρα πρέπει
κύριος
ναός
και
να τον έχει στην κατοχή της.
πρωτεύουσα του κράτους
Μαλιστα το 2003 ξέσπασαν και
του.
επεισόδια στην Πνομ Πενχ μετά
Ήταν ιερός τόπος
από
δήλωση
Ταϊλανδέζας
πολλών θρησκειών, όπως
ηθοποιού που ισχυρίστηκε πως
του Ινδουισμού, καθώς ήταν αφιερωμένος στον
ο ναός ανήκει στην Ταϊλάνδη.
Βισνού, όσο και του Βουδισμού. Ο ναός αυτός
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Το 50% των τουριστών που καταφθάνουν
στην πολύ μεγάλη πύλη εισόδου, υπάρχουν
στην Καμπότζη έρχονται για να θαυμάσουν τους
κιγκλιδώματα σε σχήμα γιγάντιων φιδιών, που
εντυπωσιακούς ναούς του Angkor. Μόνο το
θεωρούνται σύμβολα γονιμότητας. Ο ναός
2007 ο αριθμός των επισκεπτών στην Καμπότζη
αποτελείται από έναν πύργο με μικρά κτίρια και
άγγιξε τα 2.000.000, οι μισοί εκ των οποίων
αναβαθμίδες, που είναι τοποθετημένα σε τρία
έκαναν την απαραίτητη στάση στο Siem Reap,
επίπεδα
φθίνουσας
περιφέρειας,
και
προκειμένου να επισκεφτούν το μεγαλειώδες
περιβάλλεται από πέντε μικρότερους πύργους,
συγκρότημα ναών που έχουν εντυπωσιάσει
ενώ όλα μαζί μοιάζουν να σχηματίζουν το άνθος
επιστήμονες,
αρχαιολόγους
και
απλούς
του λωτού. Ο συμβολισμός είναι ενδεικτικός. O
περιηγητές με την περίτεχνη και μυστηριακή
μεγάλος κεντρικός ναός συμβολίζει το μυθικό
συνάμα διακόσμησή τους.
Ορος Μeru, οι πέντε εσωτερικοί ομόκεντροι
Το Angkor Wat είναι ένα από τα πολλά ιερά
ορθογώνιοι τοίχοι τις οροσειρές και η τάφρος
του συγκροτήματος που μοιάζει να φτάνει σε
τον ωκεανό. Οι τοίχοι είναι καλυμμένοι με
έκταση το Παρίσι, ενώ λέγεται ότι για την
τρισδιάστατες απεικονίσεις μορφών και σκηνών
κατασκευή
των
ναών
χρησιμοποιήθηκε
από την ινδουιστική μυθολογία και τον θεό
περισσότερη πέτρα από ό,τι στις Πυραμίδες της
Βισνού, στον οποίο ήταν αφιερωμένος ο ναός. H
Αιγύπτου.
ποικιλία των κοιλανάγλυφων γλυπτών είναι της
Η λέξη «Angkor» προέρχεται από τα
πλέον αρίστης ποιότητος. Υπάρχουν πάνω από
σανσκριτικά και μεταφράζεται «ιερή πόλη», ενώ
300 ουράνιες νύμφες Apsara, καθεμιά μοναδική.
«Wat» στη γλώσσα των Χμερ σημαίνει «ναός».
Το Angkor Wat έχει προστεθεί στη λίστα
Ο Angkor Wat είναι αφιερωμένος στον θεό
Μνημείων
Παγκόσμιας
Πολιτιστικής
Βισνού, το Υπέρτατο Ον, Αφέντη του
Κληρονομιάς από το 1993. Προκειμένου να
παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος,
προστατευθούν οι αρχαίοι ναοί, σύμβολο της
με τον οποίο ταυτιζόταν ο βασιλιάς
Καμπότζης και έμβλημα της σημαίας του
Σουριαβαρμάν. Πρόκειται για μια τεράστια
κράτους, σχεδιάζεται η μεταφορά του
πυραμιδοειδή κατασκευή, ύψους 65 μ. Το
αεροδρομίου 45 χλμ. μακριά από την πόλη,
συγκρότημα περιβάλλεται με τάφρο διαστάσεων
απομακρύνοντας τις φθορές από τους
1.500 x 1.300 μ. και χαντάκι εύρους 180 μ. Κατά
κραδασμούς που προκαλούν τα αεροπλάνα
μήκος του επίχωστου διαδρόμου, που οδηγεί
www.dinfo.gr
Σισούρκα Ιωάννα, Ταφάνι Αλεξάνδρα (Ε΄ Τάξη)
Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Η Βιολογική Καλλιέργεια είναι μια μέθοδος
φυτοφάρμακα και γενετικά τροποποιημένους
καλλιέργειας η οποία ελαχιστοποιεί ή αποφεύγει
οργανισμούς (Γ.Τ.Ο.). Σε μερικές χώρες, κυρίως
πλήρως τη χρήση συνθετικών λιπασμάτων και
στην Ευρώπη, η βιολογική καλλιέργεια ορίζεται
ζιζανιοκτόνων, ρυθμιστών ανάπτυξης των
φυτών, ορμονών καθώς και πρόσθετων ουσιών
στις ζωοτροφές. Οι βιολογικοί καλλιεργητές
βασίζονται σε αμειψισπορά (εναλλαγή φυτών
για συγκομιδή), υπολείμματα συγκομιδών,
αγρανάπαυση, ζωικά λιπάσματα (κοπριά) και
μηχανική καλλιέργεια για τη διατήρηση της
παραγωγικότητας του χώματος, τον εμπλουτισμό
του με θρεπτικές ουσίες για τα φυτά καθώς και
για τον έλεγχο των ζιζανίων, εντόμων και
παράσιτων.
Η Βιολογική Καλλιέργεια συχνά συνδέεται
με την υποστήριξη αρχών πέρα από την
και από το νόμο, ώστε η εμπορική χρήση του
καλλιέργεια, όπως το Δίκαιο Εμπόριο (Fair
όρου «Βιολογικό» να υπόκειται σε έλεγχο από
Trade) και τη διαχείριση του περιβάλλοντος.
την κυβέρνηση και το κράτος. Κάποιο είδος
Η Βιολογική Καλλιέργεια απορρίπτει τη
«διαπίστευσης» προσφέρεται στους αγρότες
χρήση συνθετικών χημικών ουσιών, όπως τα
έναντι αμοιβής, καθιστώντας παράνομη την
συνθετικά
ζιζανιοκτόνα,
λιπάσματα,
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πώληση προϊόντων με τον τίτλο «Βιολογικό»
του περιεχομένου τους χωρίς την παραβίαση ή
χωρίς αυτή τη διαπίστευση.
φθορά της σφραγίδας. Στην σκευασία υπάρχει
Τα βιολογικά προϊόντα πωλούνται μόνο στην
ετικέτα που να αναφέρει την επωνυμία του
κατάλληλη συσκευασία. Είναι σκευασμένα με
προϊόντος την ονομασία του προϊόντος, τον
τρόπο που να μην είναι δυνατή η αντικατάσταση
Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης.
el.wikipedia.org, www.viologikaproionta.eu
Φαντίδης Χαράλαμπος (ΣΤ΄ Τάξη)
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΣ Μ’ ΕΝΑ ΑΔΕΣΠΟΤΟ ΣΚΥΛΙ
Την ημέρα των Τριών Ιεραρχών, βγαίνοντας από
10 – 15 ημέρες και, άμα πεθάνει μέσα σ’ αυτό το
την εκκλησία είδα έναν σκύλο. Δεν του έδωσα πολλή
χρονικό διάστημα, σημαίνει ότι είχε λύσσα και θα
σημασία, αλλά εκείνο έδωσε στην τυρόπιτα που μας
πρέπει να κάνω κι εγώ θεραπεία. Ευτυχώς αυτές τις
είχαν δώσει μετά τη λειτουργία και, επειδή πεινούσε,
ημέρες δεν έγινε τίποτα, οπότε δε χρειάζεται να κάνω
με δάγκωσε, για να την πάρει.
θεραπεία που, όπως μου είπαν, είναι και
Ένας κύριος, ο οποίος ήταν
πολύ δύσκολη.
κοντά, πήρε θέση και έδιωξε το
Γι’ αυτό γράφω δυο λόγια για τα
σκύλο που με είχε ρίξει κάτω
αδέσποτα και από πού ήρθαν. Τα
και με είχε δαγκώσει.
αδέσποτα τα δημιουργεί ο άνθρωπος.
Οι
δάσκαλοι
πήραν
Πώς; Αγοράζει ένα σκυλί, μια γάτα ή
τηλέφωνο τους γονείς μου και
οποιοδήποτε άλλο ζώο. Το έχει στο
σε λίγο είχε έρθει ο μπαμπάς
σπίτι του 4, 5, 6 μήνες και μετά το
μου με τον παππού μου. Στο
βαριέται και το παρατάει στο δρόμο
Κέντρο Υγείας όπου πήγαμε
μόνο του. Κι έτσι γίνεται αδέσποτο. Γι’
μου έβαλαν λίγο μπενταντίν
αυτό δεν αγοράζουμε ένα ζώο, αν δεν
και πούλβο που είναι ένα σπρέι. Από το Κέντρο
είμαστε σίγουροι ότι θα το φροντίζουμε και θα το
Υγείας μας είπανε να παρακολουθούμε το σκυλί για
αγαπάμε για πάντα.
Παπουτσής Γιώργος (Ε΄ Τάξη)
ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε μια οικογένεια σε
τι είχε συμβεί. Τα παιδιά της εξήγησαν και της είπαν
ένα παλιό και ερημικό χωριό.
πως σύντομα θα έπρεπε να βρεθεί μια λύση. Οι δύο
Αυτή η οικογένεια ήταν πολύ
φτωχή. Η
οικογένειες κάθισαν και το συζήτησαν και είπαν πως
Αννούλα, το μικρό φτωχό κοριτσάκι, δεν είχε φίλους.
είχαν πιο κάτω ένα παλιό και ακατοίκητο σπίτι. Θα
Όλοι την κορόιδευαν για τα ρούχα που φορούσε, για
μπορούσαν όλοι μαζί να το επισκευάσουν. Μόλις το
το παλιό της σπίτι και την οικογένειά της που ήταν
είπαν στην οικογένεια του Αλέξη, τους ευχαρίστησε
πολύ φτωχή.
για όλα και κατευθείαν έπιασαν δουλειά.
Μια μέρα τη μικρή Αννούλα, καθώς γύριζε από
Σε ένα μήνα το σπίτι ήταν έτοιμο και η
το σχολείο με δάκρυα στα μάτια, την είδε ένα
οικογένεια εγκαταστάθηκε μόνιμα εκεί.
κοριτσάκι που έμενε στη γειτονιά της. Το κοριτσάκι
Ένα βράδυ ο μικρός Αλέξης σκεφτόταν τις
τη ρώτησε γιατί έκλαιγε. Η Αννούλα κάθισε και της
θλιβερές μέρες, τότε που κορόιδευε την Αννούλα,
εξήγησε την κατάσταση. Το κοριτσάκι τη λυπήθηκε
επειδή είναι φτωχή. Έτσι, για να επανορθώσει, το
πολύ και της εξήγησε ότι και η δικιά της οικογένεια
άλλο πρωί πήγε να της ζητήσει συγγνώμη.
βρίσκετε στην ίδια κατάσταση. Τα δύο μικρά
Η Αννούλα του εξήγησε ότι όσο πλούσιος και αν
κοριτσάκια έγιναν αμέσως αχώριστες φίλες.
είσαι, ότι αν έχεις ό,τι θες στη ζωή σου, αν δεν έχεις
Με τον καιρό οι δύο οικογένειες έγιναν μία.
αγάπη όλα είναι μαραζωμένα.
Ταίριαξαν τόσο πολύ και κανείς δεν μπορούσε να
Ο καιρός περνούσε και οι τρεις οικογένειες
τους χωρίσει.
δέθηκαν πάρα πολύ. Έτρωγαν μαζί, περνούσαν τον
Μετά από κάμποσο καιρό, ένα πρωί,
χρόνο τους μαζί, πήγαιναν εκδρομές μαζί και έκαναν
περπατώντας οι δυο φίλες για το σχολείο,
και πολλά ακόμη πράγματα. Οι δύο οικογένειες ήταν
συνάντησαν τον Αλέξη τον συμμαθητή τους σε μια
πολύ ευτυχισμένες.
γωνιά να κλαίει. Τον ρώτησαν τι είχε συμβεί κι
Ελπίζω η ιστορία μου να γίνει παράδειγμα σε
εκείνος τις είπε πως η οικογένειά του χρεοκόπησε και
όλους, γιατί αυτό το πράγμα συμβαίνει σε πολλούς
δεν έχουν σπίτι για να μείνουν. Όλοι μαζί
ανθρώπους, ειδικά στην σημερινή εποχή. Πρέπει να
σκέφτονταν για ώρες μια λύση για το πρόβλημα του.
μοιράζουμε απλόχερα το χαμόγελο και την αγάπη ο
Η κυρία Κωνσταντίνα, η μαμά της Αννούλας,
ένας στον άλλο.
που περνούσε από εκεί, είδε τα παιδιά και τα ρώτησε
Σιδηροπούλου Σταυρούλα (ΣΤ΄ Τάξη)
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ΜΥΘΟΙ ΣΤΑ ΠΟΝΤΙΑΚΑ
εχπάσταν = ξεκίνησαν, από το αχπάσκομαι,
Ο ΓΑΪΔΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΕΜΕΡΝ ΑΤ’
Τα ζα μίαν ενέλαξαν και εχπάσταν για την
ενεργητική αχπάνω
χαράν τη λεονταρί. Είπαν και τον γάιδαρον «χάιτε,
το σεμέρι μ’ = το σαμάρι μου
ας πάμε».
γειτόν =γειτόνοι
- Που εν το σεμερι μ’; είπεν ο γάιδαρον.
- Άχαρε, είπαν ατον, ’ς σην χαράν πάμε, θα
Ο ΓΑΙΔΑΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΜΑΡΙ ΤΟΥ
τρώγωμε, πίνωμε και χορεύωμε! Το σεμέρι
Τα ζώα κάποτε ντύθηκαν και ξεκίνησαν για το
σ’ ντο θελτς ατο;
γάμο του λιονταριού. Είπαν και τον γάιδαρο
- Εϊ, γειτόν, είπεν ο γάιδαρον, αλλ θα τρώγνε
«εμπρός, ας πάμε».
και πίνε και εγώ εκεί πα ξαν ξύλα θα
- Που είναι το σαμάρι μου; είπε ο γάιδαρος.
κουβαλώ!
- Άχαρε, του είπαν σε γάμο πάμε, θα φάμε, θα
πιούμε και θα χορέψουμε! Το σαμάρι τι θα το
κάνεις;
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Τα ζα = τα ζώα
- Βρε, γειτόνοι, είπε ο γάιδαρος, άλλοι θα τρώνε
ενέλαξαν = ντύθηκαν, από το αναλλάζω (ανά +
και θα πίνουν και εγώ εκεί πάλι ξύλα θα κουβαλήσω!
αλλάζω)
Από το βιβλίο «Ανέκδοτα και μύθοι στην ποντιακή διάλεκτο» του Παύλου Δ. Παλαιολόγου
Καφτιράνι Ηλίας, Χοτζόλι Στέλλα (Ε΄ Τάξη)
ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΛΕΜΕ;
πέταγμα του αετού συμπλήρωνε την εορταστική
«Κούλουμα»
Κάθε Καθαρή Δευτέρα ο κόσμος ξεχύνεται στις
ατμόσφαιρα και το θέαμα ήταν θαυμάσιο, καθώς ο
εξοχές, για να γιορτάσει τα Κούλουμα, την έναρξη
ουρανός ντυνόταν εκείνη την ημέρα με μύρια
της Μεγάλης Σαρακοστής. Η έξοδος αυτή αποτελεί
χρώματα.
και την πρώτη επίσημη ανοιξιάτικη έξοδο σε ανοιχτό
*
*
*
χώρο, γι’ αυτό σε συνδυασμό με το χαρούμενο κλίμα
«Αρλεκίνος»
που επικρατεί λόγω της Αποκριάς, μικροί και
Αρλεκίνος ονομαζόταν ο βασικός τύπος του
μεγάλοι διασκεδάζουν και απολαμβάνουν τη φύση.
κατεργάρη της παλιάς ιταλικής κωμωδία, που πέρασε
Στην παλιά Αθήνα, όπου οι μετακινήσεις έξω
με την πάροδο του χρόνου σε όλα σχεδόν τα θέατρα
από την πόλη, λόγω έλλειψης αυτοκινήτων και
της Ευρώπης. Φορούσε παρδαλά ρούχα με
συγκοινωνίας, ήταν δύσκολες, τα Κούλουμα
φανταχτερά χρώματα, μαύρη μάσκα, μικρό αστείο
γιορτάζονταν στους στύλους (κολόνες) του
καπελάκι και είχε στη μέση του ζωσμένο ένα
Ολυμπίου Διός απ’ όπου, σύμφωνα με μια άποψη,
κομμάτι ίσιο ξύλο σαν σπάθα. Στη σκηνή έβγαινε
προέρχεται και το όνομά τους: columna (κολόνα),
πάντοτε συντροφιά με κολομπίνες, παλιάτσους και
κολούμνα, κούλουμα (Σύμφωνα με άλλες απόψεις η
άλλους κωμικούς τύπους. Η παράδοση αναφέρει πως
λέξη σχετίζεται με τη λατινική cumulus = σωρός,
την παρδαλή του φορεσιά τη χρωστάει στα
αφθονία ή με τη λατινική colum = καθαρός).
φιλανθρωπικά αισθήματα μερικών παιδιών της
Ντελάληδες, τότε, γύριζαν στους δρόμους και
Ιταλίας, που, όταν κάποια Αποκριά άκουσαν πως ο
καλούσαν τους Αθηναίους σε ξεφάντωμα:
μικρό Αρλεκίνος δεν έχει δικό του κοστούμι να
«Μασκαράδες και πολίται στις κολόνες να βρεθείτε»
ντυθεί για τη γιορτή, αφού οι γονείς του ήταν
διαλαλούσαν.
πάμφτωχοι, έτρεξε το καθένα και έκοψε ένα κομμάτι
Οι Αθηναίοι προμηθεύονταν λαγάνα και διάφορα
από το δικό του ρούχο. Το βράδυ απόθεσαν όλα τα
νηστίσιμα, όπως βρεχτοκούκια, κουκιά βρεγμένα
κομμάτια στο κατώφλι του σπιτιού του και, όταν το
δηλαδή,
χαλβά,
διάφορα
θαλασσινά
και
πρωί τα βρήκε η μητέρα του, του έραψε μια
συγκεντρώνονταν στις «κολόνες», για να γιορτάσουν
πολύχρωμη στολή που τη ζήλεψαν όλοι.
την ημέρα. Εκεί άρχιζε από το πρωί έως αργά το
Αρλεκίνο ονομάζουμε τις Αποκριές εκείνον που
απόγευμα ένα γνήσιο ελληνικό γλέντι. Κλαρίνα,
φοράει πολύχρωμα ρούχα, όπως αυτά του ήρωα,
τύμπανα, βιολιά, λαούτα
αλλά και χαρακτηρίζουμε μεταφορικά κάθε άνθρωπο
χαλούσαν τον κόσμο. Οι
με αλλοπρόσαλλο χαρακτήρα, που δεν είναι
νέοι χόρευαν λεβέντικους
σταθερός στις απόψεις και στις διαθέσεις του: Μην
παραδοσιακούς
χορούς
του έχεις καμία εμπιστοσύνη. Ένας αρλεκίνος είναι!
και
η
φουστανέλα
πετούσε στον αέρα. Το
(Από το νέο βιβλίο της Γιολάντας Τσορώνη – Γεωργιάδη «Λέξεις και φράσεις με …
ιστορία»)
Παπουτσής Γιώργος, Τοσουνίδης Χρήστος (Ε΄ Τάξης)
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Παπουτσής Γιώργος (Ε΄ Τάξη)
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
1

2

1
3
2

3

4

1.
2.
3.
4.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
Ο μεγαλύτερος ποταμός της Ελλάδας.
Πηγάζει από την Ελλάδα, αλλά περνάει από
την Αλβανία.
Ποταμός που διασχίζει το νομό Σερρών.
Ο δεύτερος σε μέγεθος ποταμός της ΝΑ
Ευρώπης (μετά το Δούναβη), γνωστός και ως
Μαρίτσα (αντίστροφα).

4
ΚΑΘΕΤΑ
1. Ποταμός της Ηπείρου.
2. Ποταμός που βρίσκεται ανάμεσα στη
Μακεδονία και τη Θράκη.
3. Μεγάλο ποτάμι που το περνάμε όταν πάμε για
τη Θεσσαλονίκη.
4. Ο ποταμός των αρχαίων Σπαρτιατών, που
πηγάζει από τον Ταΰγετο και εκβάλλει στο
Λακωνικό κόλπο.
Σισούρκα Ιωάννα (Ε΄ Τάξη)

Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Πετάει στο διάστημα.
________
Είναι μερικές φορές μονόφθαλμος και έχει για χέρι γάντζο.
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Το χρειάζονται οι καουμπόηδες.
Κάνει τα παιδιά να γελάνε.
Το έχουν οι νεράιδες.
Μικρά κομμάτια χρωματιστού χαρτιού για χαρτοπόλεμο (αντίστροφα).
Τη φοράμε στο πρόσωπο τις αποκριές. (αντίστροφα).
Ορφανίδου Άννα Μαρία (Ε΄ Τάξη)
ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ
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…………………………………………
Καφτιράνι Ηλίας, Σιδηροπούλου Έφη (Ε΄ Τάξη)
ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΜΠΑΜΠΑΣ: Πώς ήταν οι ερωτήσεις του διαγωνίσματος;
ΓΙΟΣ: Οι ερωτήσεις ήταν εύκολες. Οι απαντήσεις ήταν που με δυσκόλεψαν!
*
*
*
Τι είπε η μεγάλη καμινάδα στη μικρή καμινάδα;
«Είσαι πολύ μικρή για να καπνίζεις.»
Καφτιράνι Ηλίας (Ε΄ Τάξη)
ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ
«Πλούσια γλώσσα, φτωχό κεφάλι.»
Η ακατάσχετη φλυαρία φανερώνει χαμηλή νοημοσύνη.
*
*
*
«Πείσμωσεν ο καλόγερος κι έκοψε τα γένια του.»
Το πείσμα συχνά μας σπρώχνει σε παιδαριώδεις ενέργειες.
*
*
*
«Ό,τι ο κόσμος κι ο Κοσμάς.»
Για όσους προσαρμόζονται στις εκάστοτε απαιτήσεις του κόσμου και δεν έχουν δική τους γνώμη.
Τοσουνίδης Χρήστος (Ε΄ Τάξη)
ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
Ανοίγω το σπιτάκι μου
και Τούρκους βρίσκω μέσα
με τα κόκκινα τα φέσα.
Τι είναι;

Μαύρο λαίμαργο δαμάλι
καταπίνει το πουρνάρι.
Τι είναι;

Φαντίδης Αντώνης (Ε΄ Τάξη)
ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 144
ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ 15 ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΑΣ: (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ)
ΙΩΔΙΟ, ΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΦΘΟΡΙΟ, ΜΑΓΝΗΣΙΟ, ΧΛΩΡΙΟ, ΜΟΛΥΒΔΟΣ (ΚΑΘΕΤΑ) ΚΟΒΑΛΤΙΟ, ΧΡΩΜΙΟ, ΣΙΔΗΡΟΣ, ΚΑΔΜΙΟ,
ΧΑΛΚΟΣ, ΝΑΤΡΙΟ, ΦΩΣΦΟΡΟΣ, ΚΑΛΙΟ, ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1. ΔΙΑΤΡΟΦΗ 2. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 3. ΚΑΛΙΟ ΚΑΘΕΤΑ 1. ΔΟΝΤΙΑ 2. ΑΥΓΑ 3. ΦΘΟΡΙΟ 4.
ΣΠΑΝΑΚΙ 5. ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ: ΔΙΑΙΤΑ, ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΤΡΟΦΕΣ, ΡΟ, ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ, ΦΩΣΦΟΡΟΣ, ΗΠΙΛ
(ΛΙΠΗ)
ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ: ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ, ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

