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Αγαπητοί αναγνώστες
Η διευθύντρια οι δάσκαλοι και οι µαθητές του ολοήµερου ∆ηµοτικού Σχολείου Ριζού σας
καλωσορίζουµε στη νέα έκδοση της εφηµερίδας µας.
Μέσα απ’ αυτή θα έχετε την ευκαιρία να ενηµερώνεστε για τις δραστηριότητες του σχολείου µας, του
νηπιαγωγείου και του ολοήµερου, για τις διδακτικές µας επισκέψεις, τις σχολικές γιορτές και εκδηλώσεις
και τις ανακοινώσεις του συλλόγου Γονέων και κηδεµόνων.
Η εφηµερίδα µας δε θα εκδίδεται από δω και πέρα σε µηνιαία βάση.
Ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συµπαράσταση και τη βοήθειά σας στο έργο µας.
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Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Με ιδιαίτερη λαµπρότητα γιορτάστηκε η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου. Στον Ιερό Ναό του χωριού µας
τελέστηκε η δοξολογία και εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός της ηµέρας από τον δάσκαλο του σχολείου κ.
Σταύρου Παπασταύρο. Στη συνέχεια στο χωριό του Ηρώου των πεσόντων, ακολούθησε επιµνηµόσυνη
δέηση και κατάθεση στεφανιών. Οι εορτασµοί ολοκληρώθηκαν µε τη µαθητική παρέλαση.
Την παραµονή της 28ης Οκτωβρίου, στο ∆ηµοτικό Σχολείο µε την παρουσία γονέων και συγγενών, οι
µαθητές και οι µαθήτριες της Α,Β και ∆ τάξης, παρουσίασαν σκετς, απήγγειλαν ποιήµατα και
τραγούδησαν µαζί µε τους µαθητές των άλλων τάξεων.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ TITAN
Την Τρίτη 16 ∆εκεµβρίου επισκεφθήκαµε
Αριστοτέλη (πρόκειται για ένα υδραυλικό
την έκθεση Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας στο
ωρολόγιο – ξυπνητήρι που εφηύρε ο
εργοστάσιο Titan. Εκεί εκτίθενται µερικά από τα
Αριστοτέλης προκειµένου να ξυπνά µετά από
εκθέµατα απ’ το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής
σύντοµο χρονικό διάστηµα), το σταθερό και το
Τεχνολογίας του Κώστα Κοτσανά που έχει την
κινητό
θέατρο
του
Ήρωνος
(ο
έδρα του στο Κατάκολο του νοµού Ηλείας. Στο
«κινηµατογράφος» των αρχαίων Ελλήνων), η
χώρο µας ξενάγησε η κυρία Βίκυ Βαρτζώκα και
αυτόµατη υπηρέτρια του Φίλωνος (το πρώτο
µας παρουσίασε τα διάφορα τεχνολογικά
λειτουργικό ροµπότ της ιστορίας), τον Κοχλία
επιτεύγµατα των Αρχαίων Ελλήνων.
του Αρχιµήδη (πρόκειται για ένα µηχανισµό που
Είδαµε το υδραυλικό ωρολόγιο του
ήταν κατάλληλος για την άντληση ύδατος
Αρχιµήδη (το πρώτο υδραυλικό ωρολόγιο µε
µεγάλης παροχής αλλά µικρής υψοµετρικής
κτύπους της ιστορίας), το ξυπνητήρι του
διαφοράς), το ατµοτηλεβόλο του Αρχιµήδη
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(πρόκειται για ένα κανόνι που λειτουργούσε µε
υψωµάτων που απείχαν αρκετά χιλιόµετρα µε
ατµό), την πυροσβεστική αντλία του Ήρωνος
συνδυαστικό σύστηµα πυρσών).
(την πρώτη χρήση εµβόλων και κυλίνδρων
Όλα τα επιτεύγµατα για την εποχή τους ήταν
παγκοσµίως), την κούπα του Πυθαγόρα
ιδιοφυή και πρωτοποριακά.
(πρόκειται για ένα έξυπνο κύπελο κρασιού που,
όταν κάποιος το γέµιζε υπερβολικά, άδειαζε
αυτόµατα) και τον Πυρσεία και τις Φρυκτωρίες
(ιδιοφυής
µέθοδος
οπτικής
µετάδοσης
µηνυµάτων (γράµµα – γράµµα) µεταξύ
Ανδρεάδης Άκης, Καφτιράνι Ηλίας, Παπουτσής Γιώργος, Φαντίδης Αντώνης

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
Την Τρίτη στις 16 ∆εκεµβρίου το σχολείο
οποία ταξίδεψε η σοκολάτα και βγαίνοντας
µας επισκέφτηκε στη ∆.Ε.Θ. το «Εργοστάσιο
Σοκολάτας». Εκεί ανακαλύψαµε µαθαίνοντας
και ταυτόχρονα διασκεδάζοντας τα µικρά και
µεγάλα µυστικά της σοκολάτας. Αµέσως µετά
την υποδοχή ξεκίνησε η απολαυστική περιήγησή

βρεθήκαµε στον καταρράκτη σοκολάτας. Τέλος

µας στον λαχταριστό κόσµο της σοκολάτας.
Το πρώτο πράγµα που είδαµε ήταν οι καρποί
του κακαόδεντρου και το ίδιο το δέντρο.
Μάθαµε ότι οι ινδιάνοι πριν από πολλά χρόνια
χρησιµοποιούσαν τους σπόρους του κακάο σαν
νόµισµα για τις συναλλαγές τους. Περάσαµε
µέσα από µια εικονική ζούγκλα του Αµαζονίου
φτάνοντας σε µία ξύλινη καλύβα. Εκεί
παρακολουθήσαµε ένα βίντεο µε τον ηθοποιό
Θανάση Τσαλνταµπάση που αναφερόταν στη
ιστορία του κακάο. Πήγαµε στο τµήµα του
χηµείου όπου κάναµε ένα πείραµα το οποίο
απέτυχε. Μπήκαµε στην µηχανή του χρόνου που
µας ταξιδέψε στις εποχές και στα µέρη στα

επισκεφτήκαµε την αίθουσα τέχνης Choco Art
που φιλοξενεί γλυπτά, πίνακες ζωγραφικής,
αντικείµενα µικρά και µεγάλα, έργα τέχνης,
κατασκευές, συνθέσεις και µια µεγάλη έκθεση
φωτογραφίας και comics µε θέµα την σοκολάτα.
Αυτό που θα θέλαµε να κάνουµε πριν
φύγουµε ήταν να βουτήξουµε στον καταρράκτη
σοκολάτας.

Ορφανίδου Άννα-Μαρία, Σισούρκα Ιωάννα, Ταφάνι Αλεξάνδρα
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ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Στολισµός χριστουγεννιάτικων δέντρων

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Την Τρίτη 23 ∆εκεµβρίου 2014 στο σχολείο µας οι µαθητές της Γ’ και της ∆’ τάξης παρουσίασαν το
θεατρικό έργο <<Γιορτές χωρίς των Αϊ- Βασίλη>>.Τραγούδησε η χορωδία που αποτελούνταν από τους
µαθητές όλων των τάξεων.
Τη γιορτή παρακολούθησαν και αρκετοί γονείς.
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ΚΑΛΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Λίγες µέρες πριν γιορτάσουµε το µεγάλο γεγονός της ενανθρώπησης του Χριστού οι µαθητές της Α΄
και Β ΄τάξης πήραν τα τριγωνάκια τους και έψαλαν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα σ’ όλες τις τάξεις του
δηµοτικού σχολείου και το νηπιαγωγείου δηµιουργώντας µε τις µελωδικές φωνούλες τους µια υπέροχη
γιορτινή ατµόσφαιρα.

Κλείνοντας τις δραστηριότητες για τα Χριστούγεννα, οι µαθητές και οι µαθήτριες του ∆ηµοτικού
σχολείου, αφού χωρίστηκαν σε τρεις οµάδες, βγήκαν και έψαλλαν τα κάλαντα σε όλο το χωριό. Οι
χωριανοί ενθουσιάστηκαν µ΄ αυτή την πρωτοβουλία των δασκάλων και ευχήθηκαν να υπάρξει συνέχεια.
Στο εγχείρηµά µας αυτό είχαµε τη συµπαράσταση της κ. Μαρίας Αντωνίου, της Τσιµπούρη
Ζωγραφιάς, της Καλλιόπης Παπαδοπούλου και της Τζιώτζου Ασπασίας. Τις ευχαριστούµε θερµά για τη
βοήθειά τους.

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
Επιστροφή στα θρανία και κοπή βασιλόπιτας σε κάθε τάξη!! Από το νηπιαγωγείο µέχρι και το
ολοήµερο σχολείο.
Οι µαθητές κάθε τάξης έψαχναν µε αγωνία το…. κρυµµένο νόµισµα.
Οι τυχεροί µαθητές ήταν:
Νηπιαγωγείο: Αλέξης Μαζέλι
Α΄ Τάξη:Γεώργιος Σεµερτσίδης
Β΄ Τάξη:Κατερίνα Σιδηροπούλου
Γ΄ Τάξη:Αντριάνα Ταφάνι
∆΄ Τάξη: Μάριος Παπαδόπουλος
Ε΄ Τάξη: Θεοδώρα Παπαδοπούλου
ΣΤ΄ Τάξη: Γιώργος Παποτσής
Ολοήµερο: Πανωραία Συλλέκτη
Από τους εκπαιδευτικούς η διευθύντρια κ. Μαρία-Ελένη Καλαµπάκα.
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ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ
Ακόµα υπάρχουν στο στόµα µας η γεύση από τα κουλουράκια και τα κεκάκια που ζυµώσαµε,
πλάσαµε, ψήσαµε και φάγαµε µε τη βοήθεια της κυρίας Ζωγραφιάς και της κυρίας Μαρίας.
Η τάξη του ολοήµερου γέµισε από τις χαρούµενες παιδικές φωνές των παιδιών της Α΄ και Β΄
Τάξης, χεράκια γεµάτα µε καρδούλες αστεράκια, δεντράκια και προσωπάκια. Γέµισαν οι καρδούλες
µας µε αγάπη και τη χαρίσαµε σ’ όλα τα παιδιά του σχολείου.

ΤΡΟΥΦΟΜΠΑΛΙΤΣΕΣ
Στα πλαίσια της ενότητας <<Έλα στην παρέα µας>> του µαθήµατος της γλώσσας οι µαθητές της Γ΄
τάξης έφτιαξαν διασκεδάζοντας τρουφοµπαλίτσες. Έφαγαν και κέρασαν και µαθητές των άλλων τάξεων.
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ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ

Η Πέµπτη της δεύτερης εβδοµάδας του Τριωδίου (Κρεατινής) ονοµάζεται Τσικνοπέµπτη ή
Τσικνοπέφτη, επειδή την ηµέρα αυτή όλα τα σπίτια ψήνουν κρέας ή λειώνουν το λίπος από τα χοιρινά
και ο µυρωδάτος καπνός (τσίκνα) είναι διάχυτος παντού. Από αυτή την τσίκνα, λοιπόν, έχει πάρει και το
όνοµά της η Πέµπτη και λέγεται Τσικνοπέµπτη.
Το έθιµο χάνεται στα βάθη των αιώνων, χωρίς να γνωρίζουµε την προέλευσή του. Εικάζεται, όµως,
ότι προέρχεται από τις βακχικές γιορτές των αρχαίων Ελλήνων και Ρωµαίων, που επιβίωσαν του
Χριστιανισµού. Σύµφωνα µε τον λαογράφο ∆ηµήτριο Λουκάτο, το φαγοπότι και το γλέντι της ηµέρας
είναι «οµοιοπαθητικές προσπάθειες για την ευφορία της γης».
Την Τσικνοπέµπτη, που βρίσκεται στο µέσο του Τριωδίου, ξεκινούν ουσιαστικά οι εκδηλώσεις της
Αποκριάς, οι οποίες κορυφώνονται µε τα Κούλουµα την Καθαρά ∆ευτέρα.
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
Με τα πρώτα κρύα του χειµώνα ξεκινήσαµε να µιλάµε για τις αλλαγές του καιρού, τους µήνες και τις
εποχές του χρόνου. Φτιάξαµε οµαδικές εργασίες µε ζωγραφική και κολάζ που δείχνουν τις αλλαγές της
φύσης.

Λίγες ηµέρες πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων µιλήσαµε για τα έθιµα στην Ελλάδα. Στολίσαµε
την τάξη µας, είπαµε τα κάλαντα στο χωριό και φτιάξαµε χριστουγεννιάτικα µπισκότα. Την τελευταία
µέρα πραγµατοποιήσαµε τη χριστουγεννιάτικη γιορτή µας και τα παιδιά του Νηπιαγωγείου ανέβασαν τη
θεατρική παράσταση µε τίτλο <<Φρικαντέλα, η µάγισσα που µισούσε τα κάλαντα>>
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Τον Ιανουάριο ασχοληθήκαµε µε τη θεµατική ενότητα << Ο εαυτός µου-Το σώµα µου>>. Συζητήσαµε
για το ανθρώπινο σώµα, τη µεσογειακή διατροφή, τη στοµατική υγιεινή και τα συναισθήµατα. Τα παιδιά
δουλεύοντας οµαδικά έφτιαξαν το ανθρώπινο σώµα, την πυραµίδα της ∆ιατροφής, ατοµικές κατασκευές
για τα δόντια και ζωγράφισαν κανόνες υγιεινής.

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα κατά της Ενδοσχολικής Βίας, συζητήσαµε για τέτοιου είδους
φαινόµενα, για τα συναισθήµατά µας και φτιάξαµε οµαδικά µια αφίσα που αναρτήσαµε στο νηπιαγωγείο.
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ΤΟ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ
Την Πέµπτη 12 Φεβρουαρίου (Τσικνοπέµπτη!!!), αντί για την Παρασκευή πριν
την Καθαρή ∆ευτέρα, διοργανώσαµε αυτή τη χρονιά το πάρτι µασκέ του σχολείου
µας.
Πολλά από τα παιδιά ήρθαν στο σχολείο ντυµένα µε τις αποκριάτικες στολές
τους, ενώ άλλα ήταν απλώς βαµµένα (η κρίση χτύπησε και τις απόκριες). Όλοι όµως
ήταν έτοιµοι για χορό και ξεφάντωµα. Ο µπουφές στήθηκε και ήταν τόσο πλούσιος,
που περίσσεψαν πολλά εδέσµατα τα οποία µοιράσαµε και την επόµενη µέρα. (Με την
ευκαιρία να ευχαριστήσουµε πολύ τους γονείς για τα εδέσµατα που ετοίµασαν ή
αγόρασαν, αλλά και για τα αναψυκτικά. Ιδιαίτερα αυτούς που ετοίµασαν πράγµατα
για όλο το σχολείο.)
Τις δύο πρώτες απασχολήθηκαν τα παιδιά στην τάξη και στη συνέχεια, αφού
πήραν µια πρώτη γεύση του µπουφέ, ρίχτηκαν στο χορό. Το κέφι ήταν τρελό και σ’
αυτό βοήθησε και η µουσική, η οποία ήταν ξεσηκωτική.
Κάποια στιγµή οι χορευτές – αλλά και οι υπόλοιποι – έπρεπε να ξεκουραστούν
και να πάρουν δυνάµεις για το διαγωνισµό µας. Έτσι κάναµε ένα διάλειµµα, για να
σερβιριστούν µικροί και µεγάλοι για δεύτερη φορά από το µπουφέ.
Αφού φάγαµε και ξεκουραστήκαµε, ακολούθησε ο διαγωνισµός χορού και
αµφίεσης. Κάθε τάξη ανέβαινε στην πίστα και χόρευε το τραγούδι που είχε επιλέξει.
Από το νηπιαγωγείο, που χόρεψε το «Macarena», βγήκε νικήτρια η Εύη
Παπαδαµιανού.
Από την Πρώτη τάξη, που χόρεψε το «Mamacita buena», βγήκε νικήτρια η
Γεωργία Σιδηροπούλου.
Από την ∆ευτέρα τάξη, που χόρεψε το «Σε θέλω εδώ», βγήκε νικήτρια η
Πανωραία Συλλέκτη.
Από την Τρίτη τάξη, που χόρεψε το «Gagnam Style», βγήκε νικητής βγήκε ο
Ανέστης Κελεσίδης.
Από την Τετάρτη τάξη, που χόρεψε το «Μια καρδιά την έχω» νικήτρια βγήκε η
Κική Πλακίδα.
Από την Πέµπτη τάξη, που χόρεψε το «Baby it’s over», αλλά δεν αναδείχτηκε
νικητής, γιατί η χορογραφία ήταν οµαδική.
Από την Έκτη τάξη, που χόρεψε κι αυτή το «Mamacita buena», βγήκε νικήτρια η
Άννα Μαρία Ορφανίδου.
Μετά το διαγωνισµό οι µικρές τάξεις αποχώρησαν, το πάρτι όµως συνεχίστηκε
για αρκετή ακόµα ώρα µε τη συµµετοχή των υπόλοιπων τάξεων. Ήταν ένα
φανταστικό πάρτι και όλοι διασκεδάσαµε µε την ψυχή µας! Να ‘µαστε γεροί για να
το κάνουµε και του χρόνου.
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ΚΑΘΑΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ

Με την Καθαρά ∆ευτέρα ξεκινά η Σαρακοστή για την Ορθόδοξη εκκλησία, ενώ,
ταυτόχρονα, τελειώνουν οι Απόκριες.
Η Καθαρά ∆ευτέρα 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 ∆ευτέρα 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 ∆ευτέρα εορτάζεται 48 ηµέρες πριν την Κυριακή της Ανάστασης του
Χριστού, το χριστιανικό Πάσχα.
Από παλιά, η Καθαρά ∆ευτέρα πέρασε στη συνείδηση του λαού σαν µέρα
καθαρµού. Οι βυζαντινοί την Καθαρά ∆ευτέρα την ονόµαζαν Απόθεση -Απόδοση και
τελούσαν δρώµενα. Τραγουδούσαν σχετικά άσµατα, από τα οποία έχουν σωθεί µικρά
µέρη µέχρι στις µέρες µας. «Ίδε το έαρ το καλόν πάλιν επανατέλλει, φέρον υγείαν και
χαρά και την ευηµερίαν».
Το πέταγµα του χαρταετού είναι ένα έθιµο µεταγενέστερο. Κούλουµα ονοµάζεται
η καθαροδευτεριάτικη έξοδος στην εξοχή και το πέταγµα του αετού. Οι χριστιανοί,
παρέες παρέες, βγαίνουν στην εξοχή, παίρνοντας µαζί τους νηστίσιµα φαγητά και το
ρίχνουν στη διασκέδαση και το χορό. Τα κούλουµα από τόπο σε τόπο γιορτάζονται
διαφορετικά, µε διάφορες εκδηλώσεις. Παντού, όµως, επικρατεί κέφι, χορός και
τραγούδι.
Για την ετυµολογία της λέξης κούλουµα υπάρχουν πολλές εκδοχές. Κατά τον
Νικόλαο Πολίτη, πατέρα της ελληνικής λαογραφίας, η λέξη προέρχεται από το
λατινικό Cumulus (κούµουλους) που σηµαίνει σωρός, αφθονία αλλά και το τέλος.
Εκφράζει, δηλαδή, το τέλος, τον επίλογο της Απόκριας. Σύµφωνα µε µία άλλη
εκδοχή, προέρχεται από µία άλλη λατινική λέξη, τη λέξη «κόλουµνα», δηλαδή
«κολώνα». Κι αυτό, επειδή το πρώτο γλέντι της Καθαράς ∆ευτέρας στην Αθήνα έγινε
στους Στύλους του Ολυµπίου ∆ιός.
Όποια, όµως, κι αν είναι η ρίζα της λέξης, απ’ όπου κι αν προέρχεται, τα κούλουµα
είναι µία καλή ευκαιρία για όλους να διασκεδάσουν κοντά στη φύση.
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ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
«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 ∆ευτέρα 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. ∆εν 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 Σαββάτο.
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ΝΟΣΤΙΜΗ ΓΩΝΙΑ
Ορίστε και οι µυστικές συνταγές για πετυχηµένα κουλουράκια και κεκάκια.
Συνταγή για τα πιο νόστιµα και εύκολα κουλουράκια!

Τα κουλουράκια ξετρελαίνουν τόσο τους µικρούς µας φίλους όσο κι εµάς τους
µεγάλους. Η παρασκευή τους όµως απαιτεί πολύ χρόνο και πολλά υλικά.
Εµείς όµως σας παρουσιάζουµε µία συνταγή πολύ εύκολη και τα κουλουράκια
σίγουρα θα είναι τα ωραιότερα που έχετε φάει.
ΥΛΙΚΑ:
• 1/2 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις
• 1 κούπα ζάχαρη
• 1 κούπα χυµό πορτοκαλιού
• 1 κούπα ηλιέλαιο
• 2 κουταλάκια κανέλα
ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
1. Αρχικά βάζουµε σε ένα µπολ το αλεύρι µαζί µε τη ζάχαρη και την κανέλα.
2. Στη συνέχεια, προσθέτουµε το χυµό πορτοκαλιού και το ηλιέλαιο.
3. Ζυµώνουµε καλά ώστε να γίνει µια ζύµη λαδερή, αλλά να µην κολλάει στα χέρια.
4. Παίρνουµε µικρές µπαλίτσες και πλάθουµε κουλουράκια σε ότι σχήµα θέλουµε.
5. Τα τοποθετούµε σε ένα ταψί σε λαδόκολλα και ψήνουµε για 20-25' στους 200
βαθµούς, στις αντιστάσεις.
6. Όταν ψηθούν, αφήνουµε να κρυώσουν και µετά τα βγάζουµε από το ταψί για να µη
διαλυθούν.
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Σπιτικά ατοµικά κεκάκια µε βανίλια και κακάο

Υλικά συνταγής
•

1/2 κ. αλεύρι που φουσκώνει µόνο του

•

1 φλυτζ. του τσαγιού ελαιόλαδο ή σπορέλαιο

•

1 & 1/2 φλυτζ. του τσαγιού ζάχαρη

•

4 αβγά

•

2 φλυτζ. τσαγιού γάλα ή χυµό πορτοκαλιού

•

2 βανίλιες,

•

1 κουταλάκι του γλυκού ξύσµα πορτοκαλιού

•

2 κουταλιές της σούπας κακάο
Εκτέλεση συνταγής

1.

Χτυπάµε το ελαιόλαδο µε τη ζάχαρη και ρίχνουµε το ξύσµα και τα αβγά έναένα. Προσθέτουµε το αλεύρι µε τη βανίλια, διαδοχικά µε το γάλα ή το χυµό και
ανακατεύουµε. Βάζουµε το µισό µείγµα σε άλλο µπολ, προσθέτουµε το κακάο και
ανακατεύουµε.

2.

Χύνουµε το µείγµα µε το κακάο στο λευκό µείγµα και ανακατεύουµε ελαφρά,
έτσι ώστε να µην αναµειχθεί πλήρως, αλλά να ξεχωρίζουν τα χρώµατά τους.

3.

Μοιράζουµε το µείγµα σε φόρµες για cup cakes (χάρτινες, µεταλλικές ή από
σιλικόνη), γεµίζοντάς τες µέχρι τη µέση. Το µείγµα αρκεί για 20-25 φόρµες.

4.

Ψήνουµε στους 170ο C σε προθερµασµένο φούρνο για 15-20 λεπτά και τα
βγάζουµε από τη φωτιά
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ΓΙΑ ΝΑ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΓΕΛΑΣΟΥΜΕ
__________
________
________
________
_____
_______
______

Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙ∆Α ΤΟΥ ΒΟΥΚΕΦΑΛ
Το άλογο του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Η γυναίκα του Φιλίππου που κάηκε και τάφηκε µαζί του.
Ένα από τα µαθήµατα των Βασιλικών Παίδων.
Ήταν οι Βασιλικοί Παίδες.
Το έχει µέσα του ο Φίλιππος.
Τους έκεγαν στην αρχαία Μακεδονία (αιτιατική πλυθηντικού).
Αµυντικό όπλο.

ΑΝΕΚ∆ΟΤΑ
∆ασκάλα: Τζένη, όταν κοιτάζεις προς την ανατολή, τι υπάρχει στο δεξί σου χέρι;
Τζένη: Τα δάχτυλά µου.

∆άσκαλος: Τι ξέρεις να µου πεις για τη Νεκρά Θάλασσα;
Μαθητής: Μα δεν ήξερα καν ότι αρρώστησε1

∆ασκάλα: Σταµάτα να προσποιείσαι τον ηλίθιο.
Μαθητής: Ποιος προσποιείται;

∆ασκάλα: Ονόµασέ µου πέντε ζώα που ζουν στη ζούγκλα.
Μαθητής: Ένα λιοντάρι και τέσσερις τίγρεις.

∆άσκαλος: Εσύ παιδί µου φοράς τα παπούτσια σου σε λάθος πόδια.
Μαθητής: Μα είναι τα µόνα πόδια που έχω, κύριε!

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ
<<Ο αργός κάθε µέρα έχει γιορτή.>>
Για τον τεµπέλη κάθε µέρα είναι γιορτή.
<< Το καλό πράγµα αργεί να γίνει.>>
Η ποιότητα είναι αντίθετη µε την ταχύτητα.
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Όλος ο κόσµος το θωρεί και ο
Θεός δεν το θωρεί.
Τι είναι;

Τι να κάνω το καηµένο µέσα στ΄
άχυρα κυλιέµαι.
Τι είναι;

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
Μέρα νύχτα τρέχει και ποτέ του
διλαρώνει.(ησυχάζει).
Τι είναι;

Χόρτο άσπαρτο κι αφύτευτο και
κοσµογυρισµένο και στον κόσµο
ξακουσµένο.

Τι είναι;

ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ
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