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ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

Οι εκπαιδευτικοί του ∆ηµοτικού Σχολείου Ριζού εκφράζοντας την ανυσηχία τους για την εµφάνιση 

περιστατικών επιθετικότητας στο σχολείο και την αναγκαιότητα αντιµετώπισης τέτοιων 
καταστάσεων αποφάσισαν να εφαρµόσουν στις τάξεις τους ένα πρόγραµµα αντιµετώπισης της 
παιδικής επιθετικότητας: 

<<Το σπίτι των παιδιών>>. 

   (Η συνέχεια στην 4η σελίδα) 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ 
 

Στις 20 Μαρτίου πραγµατοποιήσαµε 
επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο 

Πέλλας, όπου πήραµε µέρος στο 

εκπ/κό πρόγραµµα <<ΖΩΓΡΑΦΊΖΩ 

ΤΑ ΠΑΙΧΝΊ∆ΙΑ ΤΟΥ Μουσείου 

Πέλλας>>. 

Εκεί τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να 

ξεναγηθούν στους χώρους του 

µουσείου, να δούνε τα αρχαία 

παιχνίδια, να µάθουν γι’ αυτά από τους 
αρχαιολόγους και να τα ζωγραφίσουν. 

 

 

 

ΓΙΟΡΤΗ 25
ΗΣ

 ΜΑΡΤΙΟΥ 
 

Στις 24 Μαρτίου έγινε η γιορτή µας για 

την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.  

Θυµηθήκαµε τα ιστορικά γεγονότα, 

είπαµε ποιήµατα και τραγούδια και 

τιµήσαµε τους ήρωες της Ελληνικής 
Επανάστασης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΙΟΥΝΙΟΣ                                                                                               ΜΑΘ.ΛΟΓ. 3   

 

 

 

 

ΑΝΟΙΞΗ 
Στη  συνέχεια ασχοληθήκαµε µε το 

θέµα της <<Άνοιξης>>. 

Παρατηρήσαµε µε τα παιδιά τις 
αλλαγές της φύσης, φυτέψαµε 

λουλούδια και µάθαµε να τα 

φροντίζουµε. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συζητήσαµε ακόµα για τα έντοµα και τα ερπετά που ξαναβγαίνουν αυτή την εποχή 

και επισκεφτήκαµε το Ενυδρείο- Ερπετάριο της Έδεσσας για να δούµε τα ερπετά από 

κοντά. 
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ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ 

 
Για τις 10 Μαΐου, ημέρα της γιορτής της Μητέρας, ζωγραφίσαμε ποιήματα για τις μαμάδες, 

διαβάσαμε παραμύθια και φτιάξαμε  βιβλιαράκια για την κάθε μία, που δείχνουν πόσο τις 

αγαπάμε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΛΑ∆ΕΨΑΜΕ ΤΑ ∆ΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 

 

Η Ε΄ ταJ ξη του σχολειJου μας κλαJ δεψε τα 

δέντρα που στολίζουν τον αύλειο χώρο 

του σχολείου (Δαμασκηνιές, Μηλιές, 

Βερυκοκιές, Κυδωνιές κ. ά.) 

Στην προσπάθειά μας συνέβαλε και ο 

γυμναστής του σχολείου κ. Τσίλης 

Γρηγόριος, με την εμπειρία και τη 

γνώση που κατέχει σχετικά με την 

καλλιέργεια οπωροφόρων δέντρων.

Μάθαμε πράγματα σχετικά με τα 

δέντρα και την καλλιέργειά τους και η 

εμπειρία αυτή θα μας μείνει αξέχαστη 

 

 

 

 

Οι	μαθητές	της	Ε΄Τάξης	
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ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

 

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά 

δηµοτικού. Επεξεργάζεται θέµατα που 

συνδέονται µε τη παιδική επιθετικότητα και την 
πρόληψή της. 
Βασίζεται στη βιωµατική προσέγγιση και 
χρησιµοποιεί δραστηριότητες ενεργητικής 
µάθησης, κατάλληλες για τα παιδιά αυτής της 
ηλικίας. 
Προσπαθεί να προσφέρει ένα φανταστικό 

πλαίσιο <<Το σπίτι των παιδιών>> στο οποίο τα 

παιδιά έχουν την ευκαιρία µέσα σε ένα κλίµα 

εµπιστοσύνης και ασφάλειας να επεξεργαστούν 
θέµατα της καθηµερινότητάς τους, να 

εκφραστούν ελεύθερα χωρίς την κριτική των 
ενηλίκων.  
Το σπίτι των παιδιών µπορεί να είναι και το 

σχολείο τους, εκεί που συναντιούνται µεταξύ 

τους, επικοινωνούν, παίζουν, καυγαδίζουν και 
κάποιες φορές πληγώνουν το ένα το άλλο. 

Αποτελείται από 12 διδακτικές συναντήσεις που 

παρουσιάζουν µια ακολουθία και κλείνει µε τα 

δικαιώµατα των παιδιών και τον αποχαιρετισµό 

της οµάδας. 
Η οµάδα στις 12 συναντήσεις διήνυσε µια 

πορεία έχοντας σαν βάση ένα σπίτι όπου 

συνυπήρχαν τα παιδιά.  

Στη διάρκεια του προγράµµατος είχαν την 
ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα και να θέσουν 
τα ίδια τους όρους λειτουργίας της οµάδας. 
Στη δεύτερη συνάντηση κατασκεύασαν το χώρο 

τους, έτσι όπως θα ήθελαν να είναι και µιλώντας 
για θέµατα συνεργασίας και επαφής στην οµάδα. 

Κατόπιν, η οµάδα έθεσε τις προϋποθέσεις 
δηµιουργίας ενός σχολείου που συµβάλει στη 

µείωση της επιθετικότητας. 
Μέσα από την έκφραση των συναισθηµάτων τα 

µέλη της οµάδας είδαν τα αρνητικά και τα 

θετικά συναισθήµατα, τον τρόπο που εκφράζεται 
ο εκνευρισµός και ο θυµός. 
Στη συνέχεια  «ειπώθηκαν» οι «λέξεις που 

πληγώνουν» και µπορεί να είναι η αιτία ή η 

αφορµή επιθετικών συµπεριφορών. 
Αναγνωρίστηκε η σηµασία της επικοινωνίας ως 
µέσο επίλυσης διαφορών και διαµόρφωσης 
καλών σχέσεων. Συζητήθηκε η διαφορετικότητα 

που µπορεί να αποτελέσει αφορµή για 

κακοµεταχείριση ή µη κατανόηση µε 
αποτέλεσµα να παρατηρούνται εντάσεις, 
συγκρούσεις, δυσκολίες. Τελικά διερευνήθηκαν 
οι τρόποι µε τους οποίους εκφράζονται οι 
συγκρούσεις και δόθηκε η ευκαιρία στα µέλη 

της οµάδας να αναζητήσουν άλλους τρόπους 
επίλυσης συγκρούσεων. Επίσης, τα παιδιά είδαν 
ότι έχουν δικαιώµατα και µπορούν να λένε όχι 
όταν τους ζητούν κάτι οι µεγάλοι που τα ίδια 

θεωρούν ότι τους ενοχλεί ή τους προσβάλει.  
 Η τελευταία συνάντηση έδωσε τη δυνατότητα 

να αξιολογήσει ο καθένας τον αντίκτυπο που 

είχαν όλες αυτές οι εµπειρίες στον ίδιο και στην 
οµάδα. Και να ολοκληρώσει την πορεία που 

έκανε ως πρόσωπο στο πλαίσιο του 

προγράµµατος, αλλά και να αποχαιρετήσει την 
οµάδα και το σπίτι των παιδιών. 
Όλοι οι εκπαιδευτικοί ολοκλήρωσαν το 

πρόγραµµα µε επιτυχία. 

 

ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ 

Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου πήγαµε 

εκδροµή στο Πλανητάριο στη Θεσσαλονίκη. 

Όταν µπήκαµε µέσα είδαµε πολλές αίθουσες, 

κόσµο και ένα µαγαζί µε σνακ.  

Στη αρχή µπήκαµε σε µία αίθουσα που 

είδαµε µια 3D ταινία για τους  ∆εινόσαυρους. 

Παρακολουθήσαµε τον Αργεντινό 

παλαιοντολόγο ∆όκτορα Rodolfo Coria, 

επισκεφτήκαµε τοποθεσίες όπου έχουν γίνει 

σηµαντικές ανακαλύψεις και ταξιδέψαµε πίσω 
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στο χρόνο για να δούµε αυτά τα φανταστικά 

τέρατα να ζωντανεύουν. Κατά διαστήµατα, η 

κάµερα µας µετέφερε στο ∆ιάστηµα για να 

παρακολουθήσουµε την κίνηση των τεκτονικών 

πλακών ή την άφιξη του µετεωρίτη που 

σφράγισε τη µοίρα των δεινοσαύρων. Μάθαµε 

ότι, αν και τα περισσότερα είδη δεινοσαύρων 

έχουν εξαφανιστεί, κάποιοι από αυτούς 

βρίσκονται ανάµεσά µας ακόµη και σήµερα. 

Μπορούµε να τους δούµε εύκολα. Είναι τα 

πουλιά. 

Αφού είδαµε αυτή την ταινία βγήκαµε έξω 

και περιµέναµε να παρακολουθήσουµε το 

επόµενο θέαµα. Μπήκαµε στο αµφιθέατρο και 

είδαµε ένα σόου για την επιστήµη.  Παραξενιές 

της Φυσικής, εντυπωσιακές χηµικές αντιδράσεις, 

δαχτυλίδια καπνού, θεαµατικές εκρήξεις. Οι 

εµψυχωτές κ.κ. Θανάσης και Μαρία µας 

εξηγούσαν τα πειράµατα µε εύκολο τρόπο για να 

τα καταλάβουµε καλύτερα. Επίσης κάποια 

παιδιά συµµετείχαν σε κάποια πειράµατα. Ήταν 

εντυπωσιακά.  

Τέλος µπήκαµε στο Πλανητάριο και είδαµε 

µία ταινία για ουράνια σώµατα όπως ο Ήλιος, η 

Σελήνη, οι Αστερισµοί, για τη φωτορύπανση, το 

φαινόµενο της ηµέρας και της νύχτας, τη 

µέτρηση του χρόνου σε ηµέρες, µήνες και έτη. 

Κατόπιν, «ταξιδέψαµε» στο ηλιακό µας 

σύστηµα και µάθαµε για τις συνθήκες που 

επικρατούν στους πλανήτες, αναγνωρίζοντας 

πόσο πολύτιµη είναι η ύπαρξης ζωής στον 

πλανήτη µας, τη Γη. Τέλος είδαµε την ταινία 

«Αστερισµοί και Μύθοι» όπου είδαµε διάφορους 

αστερισµούς και µάθαµε πώς πήραν το όνοµά 

τους από την ελληνική µυθολογία.  

 

 

Ανδρεάδης Άκης, Ορφανίδου Άννα – Μαρία,  

Φαντίδης Αντώνης, Χοτζόλι Στέλλα (ΣΤ΄ 
Τάξη)

 

 

 

 

 

 

Η  ΕΚ∆ΡΟΜΗ  ΣΤΗ ΒΕΡΓΙΝΑ 

Την Πέμπτη 12/3/2015 επισκεφτήκαμε μαζί με 

το Δημοτικό Σχολείο Λουτροχωρίου  τον 

ΜακεδονικοJ  ταJ φο του βασιλιαJ  ΦιλλιJπου Β  ́στην 

Βεργίνα Ημαθίας για να παρακολουθήσουμε το 

πρόγραμμα «Βασιλικοί Παίδες». 

Πριν πάμε εκεί στο σχολείο είδαμε ένα 

PowerPoint για τους Βασιλικούς Παίδες και 

προετοιμάσαμε ένα σκετς. 

Μόλις πήγαμε εκεί χωριστήκαμε σε δύο ομάδες. Η 

Ε  ́και η ΣΤ  ́ταJ ξη πηJ γαμε στο μουσείο όπου είδα 

τον ταJ φο του ΦιλιJππου Β ,́ τα οJ πλα του, την 

χρυσή λάρνακα μέσα στην οποία βρίσκονταν τα 
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Την ιJδια ωJ ρα η Γ  ́και η Δ  ́ταJ ξη πηJ γαν στο παλιοJ  

Δημαρχείο της Βεργίνας όπου ασχολήθηκαν με τις 

αρχαίες ενδυμασίες, με το πώς δούλευαν το 

αργαλειό και έπαιξαν το σκετς που είχαν 

προετοιμάσει.  

Στην συνέχεια ήρθαν αυτοί στο µουσείο και 
πήγαµε εµείς στο παλιό ∆ηµαρχείο. 

Εκεί ασχοληθήκαµε µε τα όπλα των αρχαίων 
Μακεδόνων, φτιάξαµε µε πηλό τον ήλιο της 
Βεργίνας και τον πήραµε µαζί µας σαν 
αναµνηστικό και παίξαµε και εµείς το σκετς. Τις 
δραστηριότητες στο παλιό ∆ηµαρχείο τις κάναµε 
µε την καθοδήγηση της µουσειοπαιδαγωγού κ. 

Φώτως Παπαπαργυρούδη. 

Την επόµενη µέρα συνεχίσαµε στην τάξη τις 
δραστηριότητες που δεν προλάβαµε να κάνουµε 
στη Βεργίνα.   

Μας έκανε εντύπωση πως 2.500 χρόνια µετά 

έχουν σωθεί τόσο σηµαντικά αντικείµενα για να 

µας θυµίζουνε την ιστορία και τον πολιτισµό 

µας. 
 

 

Καφτιράνι	Ηλίας,	Σιδηροπούλου	Έφη,	Σισούρκα	Ιωάννα,	Ταφάνι	Αλεξάνδρα	(ΣΤ΄	Τάξη)	 

 

Ο ΠΑΠΟΥΤΣΟΜΕΝΟΣ ΓΑΤΟΣ

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου οι 
µαθητές και µαθήτριες της Α΄και Β΄ 
τάξης µε τη συνοδεία των δασκάλων 
τους, Τάσση Καρολίνας-Βασιλικής και 
Τρούπκου Πετρούλας, 
παρακολούθησαν τη θεατρική 

παράσταση <<Ο Παπουτσωµένος 
Γάτος>>, που ανέβασε το 

Ε∆ΕΣΣΑΪΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στην αίθουσα 

της Νοµαρχίας. 

Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν βλέποντας 
το αγαπηµένο τους παραµύθι να 

ζωντανεύει µπροστά στα µάτια τους. 
Επίσης γοητεύτηκαν από τα σκηνικά 

και τα κοστούµια, τα οποία ήταν 
υπέροχα, καθώς και από τους 
ηθοποιούς. 
Όταν τελείωσε η παράσταση όλοι οι 
ηθοποιοί κάλεσαν τους µαθητές πάνω 

στην σκηνή και βγήκαν µαζί τους µια 

αναµνηστική φωτογραφία. 
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Φεύγοντας χάρισαν σε κάθε παιδί ένα 

πρόγραµµα µε όλους τους συντελεστές 
της παράστασης και έναν όµορφο 

σελιδοδείκτη. 

Σηµείωση Τη θεατρική παράσταση 

την παρακολουθήσαµε µαζί µε το 

∆ηµοτικό Σχολείο Πετριάς 
(συµµετείχαν όλες οι τάξεις) στα 

πλαίσια της συνεργασίας και της από 

κοινού οργάνωσης δραστηριοτήτων 
των όµορων σχολείων της περιφέρειάς 
µας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 25
η
 ΜΑΡΤΙΟΥ 

Στην ιστορία των λαών είναι µερικές 
ηµεροµηνίες που µένουν χαραγµένες 
µε χρυσά µεγάλα γράµµατα, 

Μια τέτοια ηµεροµηνία στην Ιστορία 

του Έθνους µας, του Ελληνικού 

Έθνους είναι και η 25
η
 Μαρτίου 1821. 

Οι µαθητές της Ε΄και ΣΤ΄τάξης 
παρουσίασαν το χρονικό της 
επανάστασης του 1821 εµπλουτισµένο 

µε δύο σκετσάκια << Ο Όρκος των 
Φιλικών>> και <<Ο θάνατος του 

Αθανάσιου ∆ιάκου>>, ποιήµατα και 
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τραγούδια που τραγούδησαν µαζί µε 
τους µαθητές της Γ΄ και ∆΄τάξης. 
∆όξα και τιµή σ’ όλους τους 
αγωνιστές, σ’ όλους εκείνους που 

θυσίασαν τη ζωή τους για να µας 
παραδώσουν µια πατρίδα ελεύθερη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λόγω βροχής την ηµέρα της 25
ης

 Μαρτίου δεν πραγµατοποιήθηκε η παρέλαση. 

(Οι µαθητές της Ε΄ Τάξης) 
 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

Στο πλαίσιο της ενότητας «Τρόποι ζωής και 

επαγγέλµατα» του µαθήµατος της Γλώσσας οι 

µαθητές της ΣΤ΄ τάξης πήραν συνεντεύξεις από 

ηλικιωµένους κατοίκους του χωριού, από νέους 

και από µετανάστες. Τρεις από αυτές σας 

παρουσιάζουµε παρακάτω. 

*       *       * 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΤΟΥ 

ΧΩΡΙΟΥ ΜΟΥ 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς λέγεστε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αλέξανδρος Σιδηρόπουλος. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πού γεννηθήκατε και πότε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στο Ριζό το 1945. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Με τι ασχολούνταν οι χωριανοί, 

όταν ήσασταν νέος; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Με τη γεωργία και την 

κτηνοτροφία. Κάποιοι, νοµίζω οι λιγότεροι απ’ 

αυτούς, ασχολούνταν µε την ραπτική. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιο ήταν το δικό σας 

επάγγελµα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ήµουν αγρότης και 

κτηνοτρόφος. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχουν κάποια επαγγέλµατα 

που έχουν εξαφανιστεί από τότε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έχουν εξαφανιστεί οι 

σιδεράδες και οι τσαγκάρηδες. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς ήταν η ζωή εκείνα τα 

χρόνια; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα χρόνια ήταν φτωχά, χωρίς 

ρεύµα, αλλά ήταν ωραία. Το βράδυ ανάβαµε 

λάµπες πετρελαίου. Όλοι οι δρόµοι ήταν µέσα 

στη λάσπη µέχρι τα 10 µου! Μετά φτιάχτηκαν 

µε τσιµέντο. Όλα τα χωράφια ήταν σπαρµένα µε 

καλαµπόκι, σιτάρι, βαµβάκι κ.λπ. ∆εν ήταν 

ψηλά, µεγάλα τα δέντρα και έτσι µπορούσαµε να 

δούµε πέρα τα σπίτια στα Σεβαστιανά. Τα χάπια 

και τα φάρµακά µας τα φτιάχναµε από µόνοι 

µας. Τώρα όλοι τα αγοράζουν έτοιµα αλλά 

κάποιοι δεν το εκτιµάνε. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς περνούσατε τον ελεύθερο 

χρόνο σας; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όταν ήµουν µικρός έπαιζα 

και όλη την ηµέρα, καθόµασταν έξω ή κάναµε 

συλλογή από φύλλα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι παιχνίδια παίζατε όταν 

ήσασταν νέος; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πηγαίναµε για ψάρεµα και 

τότε είχε πολλά είδη ψαριών. Είχε κάτι κόκκινα 

ψάρια. Παίζαµε κρυφτό (συνήθως το βράδυ). 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι είναι αυτό που σας ενοχλεί 

σήµερα στο χωριό; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η κλεψιά. Κάθε µέρα ακούω 

πως ληστεύουν τους ανθρώπους. Τότε δεν 

φοβόµασταν να κοιµηθούµε έξω. Το ποτάµι 

ήταν πολύ καθαρό µέχρι που πίναµε κιόλας.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι θα θέλατε να αλλάξει στο 

χωριό; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θέλω να αλλάξει το 

περιβάλλον. Να µην έχει σκουπίδια. Χωρίς 

καπνούς από εργοστάσια, χωρίς φυτοφάρµακα 

και άλλα ραδιενεργά.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι πιστεύετε ότι σας λείπει; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ∆εν υπήρχε άγχος για τα 

λεφτά και για άλλα πράγµατα, αν και τα χρόνια 

ήταν φτωχά. Θυµάµαι που σπέρναµε τα χωράφια 

µε τα χέρια µας καλαµπόκι, βαµβάκι κ.ά.. 

Άννα – Μαρία Ορφανίδου 

*       *       * 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΟΥ 

ΧΩΡΙΟΥ 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς λέγεσαι; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ραφαήλ Φαντίδης. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πού και πότε γεννήθηκες; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην Θεσσαλονίκη στις 8 

Μαρτίου 1997. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι είναι αυτό που σου αρέσει 

στο χωριό και τι αυτό που δεν σου αρέσει; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μου αρέσει στο χωριό µου το 

περιβάλλον, το σχολείο, το χωριό σαν χωριό. 

∆εν µου αρέσει ο τρόπος σκέψης µερικών 

ανθρώπων.                          

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς περνάς τον ελεύθερο χρόνο 

σου; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ελεύθερο χρόνο δεν έχω, 

αλλά αν είχα, θα πήγαινα για κανένα καφέ στη 

Σκύδρα ή για καµένα µπάσκετ στο σχολείο.   

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι σκέφτεσαι για το µέλλον σου; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Να σπουδάσω, να περάσω 

στο πανεπιστήµιο, να κάνω µεταπτυχιακό και να 

βρω µια δουλειά. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς θα ήθελες να γίνουν τα 

πράγµατα στο χωριό; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι άνθρωποι να βοηθιούνται 

µεταξύ τους και να κοιτάνε το κοινό καλό του 

χωριού.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Θα ήθελες να ζήσεις σε άλλον 

τόπο και ποιόν; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα ήθελα να ζήσω σε άλλη 

πόλη π.χ. Θεσσαλονίκη, εκτός και αν 

βελτιωθούν τα πράγµατα στο χωριό. 

Γιώργος Παπουτσής 

*       *       * 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς λέγεστε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ονοµάζοµαι Ντουρίµ 

Καφτιράνι. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πού γεννηθήκατε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γεννήθηκα στο Πόγραδετς 

Αλβανίας στις 27 Ιουλίου του 1971.  

ΕΡΩΤΗΣΗ:  Πόσα χρόνια µένετε στο χωριό; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στο χωριό µένω 23 χρόνια. 

∆ηλαδή ήρθα το 1992. Όταν πρωτοήρθαµε, µε 

φιλοξένησε η οικογένεια Σοϊλεµέζη. Με ταΐζανε 

καθηµερινά σαν παιδί τους και τους ευχαριστώ 

πολύ. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Από πού έχετε έρθει; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έχω έρθει από το χωριό του 

Πόγραδετς , το Μπλέτας. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Για ποιο λόγω έχετε φύγει από 

τον τόπο σας; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έχω έρθει για ένα καλύτερο 

αύριο. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιες δυσκολίες 

αντιµετωπίσατε όταν ήρθατε;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα προβλήµατα ήταν πολλά. 

∆εν ξέραµε τη γλώσσα, δεν ξέραµε καλά το 

χωριό και πολλά άλλα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι προβλήµατα αντιµετωπίζετε 

σήµερα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κανένα πρόβληµα δεν 

αντιµετωπίζω. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σκέφτεστε να γυρίσετε στον 

τόπο σας; Αν ναι, γιατί; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι, γιατί µεγάλωσα στο 

χωριό και νιώθω σαν να είναι τόπος µου. 

 

 

Ηλίας Καφτιράνι

2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ 

Αυτήν την ηµέρα κάναµε ένα σωρό 

δραστηριότητες! Με την ευκαιρία του Πάσχα 

φτιάξαµε την ηµέρα αυτή νηστίσιµα 

µπισκοτάκια. Ο κ. Κυριάκος έφερε όλα τα υλικά 

και εµείς τα σύνεργα για να τα φτιάξουµε. Στη 

συνέχεια φορέσαµε τις ποδιές πήραµε τους 

πλάστες και τις κουπάτ, αναµίξαµε τα υλικά, 

ζυµώσαµε, ανοίξαµε φύλλο, φτιάξαµε τα 

µπισκότα και τα δώσαµε στην µαµά του 

Αντώνη, την κ. Κούλα, για να τα ψήσει. Μετά 

από 1 ώρα τα έφερε καλοψηµένα και εµείς τα 

µοιράσαµε στις τάξεις, στους δασκάλους και 

όσα έµειναν τα φάγαµε οι ίδιοι. Η συνταγή για 

τα µπισκότα είναι η παρακάτω: 
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Υλικά που θα χρειαστούµε:  

2 ποτήρια του νερού αραβοσιτέλαιο  

1 ποτήρι ζάχαρη  

1 ποτήρι ρετσίνα  

1 ποτήρι σουσάµι  

1 κιλό αλεύρι που να φουσκώνει µόνο του (η 

ζύµη πρέπει να γίνει µαλακή). 

 

Εκτέλεση  

Ανακατεύουµε καλά όλα τα υλικά εκτός από 

το αλεύρι και το σουσάµι, που τα προσθέτουµε 

µετά. Ζυµώνουµε και πλάθουµε τη ζύµη σε πολύ 

λεπτά κορδονάκια σαν το µικρό µας δάχτυλο. Τα 

ενώνουµε στις άκρες, για να πάρουν στρογγυλό 

σχήµα, ή διπλώνουµε τα κορδονάκια, τα 

στρίβουµε και ενώνουµε τις δύο άκρες τους. 

Τοποθετούµε τα κουλούρια σε βουτυρωµένο 

ταψί και τα ψήνουµε σε 180°C για 15 λεπτά 

περίπου. 

*       *       * 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

 

Την ίδια µέρα, επειδή ήταν η Παγκόσµια Ηµέρα Παιδικού Βιβλίου, είδαµε την ταινία «Η κλέφτρα 

των βιβλίων». 

Η υπόθεση της ταινίας είναι η παρακάτω: 

 

 

«Όταν η νεαρή Λίζελ φτάνει στο σπίτι των 

θετών γονιών της, έχοντας χάσει την οικογένειά 

της, το µόνο που κρατάει στα χέρια της είναι το 

κλεµµένο εγχειρίδιο ενός νεκροθάφτη, το οποίο 

δεν µπορεί καν να διαβάσει, αφού δεν ξέρει 

γραφή και ανάγνωση. Αυτή θα είναι και η αρχή 

της καριέρας της ως… κλέφτρας. Η Λίζελ θα 

αρχίσει να κλέβει βιβλία - βιβλία που πετάνε οι 

Ναζί στη φωτιά για να τα κάψουν, βιβλία από τη 

βιβλιοθήκη του δηµάρχου, βιβλία που τη 

συντροφεύουν στις περιπέτειές της παρέα µε τον 

φίλο της, Ρούντι, στους δρόµους της πόλης, 

βιβλία που θα γεµίσουν τις ώρες του άλλου 

φίλου της, του κυνηγηµένου Μαξ. Κι ενώ οι 

βόµβες των Συµµάχων πέφτουν συνεχώς και οι 

σειρήνες ουρλιάζουν, η Λίζελ µοιράζεται τα 

βιβλία της µε τους γείτονές της στα καταφύγια 

και βρίσκει σ' αυτά παρηγοριά.» 

Ήταν µια συγκινητική και τρυφερή ταινία.  

 

 

*       *       * 
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ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΑΥΓΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά την ταινία, την ώρα των γερµανικών, 

βγήκαµε στην αυλή µε τον κ. Χρήστο και 

παίξαµε το κυνήγι του κρυµµένου αυγού. Ο κ. 

Χρήστος έκρυψε σε διάφορα µέρη της αυλής 

σοκολατένια αυγά και δύο σοκολατένιους 

λαγούς. Εµείς έπρεπε να βρούµε και τα 22 αυγά 

και όποιος έβρισκε 1 από τους λαγούς τον 

έπαιρνε για τον εαυτό του. Στο τέλος 

µοιραστήκαµε και τα σοκολατένια αυγά. 

 

Άκης Ανδρεάδης, Άννα Μαρία Ορφανίδου, Αντώνης Φαντίδης 

ΠΑΣΧΑ ΕΡΧΕΤΑΙ… 

Οι άγιες µέρες του Πάσχα πλησιάζουν και το σχολείο µας µπαίνει στους ρυθµούς και 
στις απαιτήσεις των ηµερών. Οι πασχαλινές δραστηριότητες βρίσκονται στην τελική 

ευθεία. 

Η πρώτη αναφορά είχε γίνει µε την έναρξη της Σαρακοστής και της κατασκευής της 
που θα µας βοηθούσε να υπολογίσουµε το χρόνο που µας έµενε µέχρι το Μεγάλο 

Σάββατο. 

Ακολουθούν δραστηριότητες για τα πασχαλινά έθιµα: 

 

Κατασκευή λαµπάδων 

 

Τάξη Ε΄ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΜΑΘ.ΛΟΓ.  14                                                                                         ΙΟΥΝΙΟΣ 2015                               

 

Τάξη Γ΄ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΛΑΜΠΑ∆ΕΣ ΤΗΣ ∆΄ΤΑΞΗΣ 

 

Την Τρίτη 31 Μαρτίου  ήρθε στο σχολείο µας η κηροπλάστρια κ. Νατάσα 

Σταµατοπούλου Κυµπίρη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Μας μίλησε για το κερί. Είδαμε τα 

χαρακτηριστικά του και μάθαμε ότι το 

κερί είναι άγευστο, άοσμο και λευκό 

στην πρωταρχική του μορφή 
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Μας παρουσίασε δύο είδη κεριών, το 

μελισσοκέρι και το κερί του εμπορίου 

στην κατασκευή του οποίου 

χρησιμοποιούμε παραφίνη. 

Το μελισσοκέρι είναι ευλύγιστο και 

καφέ σε αντίθεση με αυτό του εμπορίου 

που είναι άσπρο και αν προσπαθήσουμε 

να το λυγίσουμε σπάει. 

Για να χρωματίσουμε το κερί 

χρησιμοποιούμε πλαστικό χρώμα σε 

λιωμένο κερί. 

Δουλεύουμε το κερί στους 50-100 

βαθμούς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Για να φτιάξουμε λαμπάδες χρησιμοποιούμε καλούπια πλέξι γκλας ή ίνοξ. 

Χρησιμοποιούμε επίσης φιτίλι 0-10 το οποίο πρέπει να είναι κερωμένο, η επιλογή του 

οποίου γίνεται ανάλογα με τη διάμετρο του κεριού. 

Στη συνέχεια βάψαμε τις δικές μας λαμπάδες και τις διακοσμήσαμε. 
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Το αποτέλεσµα ήταν φανταστικό. 

 

 

 

Ευχαριστούµε πολύ την κ. Νατάσα για τα όσα µας έµαθε και για τις ωραίες  
λαµπάδες που φτιάξαµε. 

(Οι µαθητές της ∆΄ Τάξης)
 

 

Βάψιµο αυγών 
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Παρασκευή  Τσουρεκιών και πασχαλινών κουλουριών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ολοκληρώσαµε µε τις κατασκευές µας… 

 

Πασχαλινές κάρτες 
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Πασχαλινά καλαθάκια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιαφορές πασχαλινές δηµιουργίες 
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Όλα αυτά έγιναν αποσκοπώντας να ξεκινήσουν τα παιδιά μας τις διακοπές τους με διάθεση και δίψα ν’ 

ακούσουν, να δουν και να ζήσουν τις Άγιες Μέρες έχοντας αποκτήσει περισσότερες γνώσεις, απορίες, 

διάθεση να τις συζητήσουν με όλους εμάς, για να μας αγγίξουν με την αθωότητά τους και να μας χαρίσουν 

αυτό που υπάρχει μέσα στη δική τους αγνή ψυχή. 

Χριστός Ανέστη! 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ-3 ΜΑΪΟΥ 2015 

Η εβδοµάδα αυτή ορίστηκε ως Παγκόσµια 

Εβδοµάδα ∆ράσης για την Εκπαίδευση! Είναι 

µια εβδοµάδα γεµάτη εκδηλώσεις και δράσεις 

µαθητών, οι οποίες πραγµατοποιούνται κυρίως 

από µαθητές σε σχολεία σε πάνω από 100 χώρες 

στον κόσµο, για να υπενθυµίζουν στους ηγέτες 

του κόσµου τις δεσµεύσεις τους σχετικά µε την 

εκπαίδευση και να προωθήσουν το µήνυµα για 

την κατοχύρωση του δικαιώµατος κάθε παιδιού 

να έχει πρόσβασης στην εκπαίδευση.  

Στην Παγκόσµια Εβδοµάδα ∆ράσης για την 

Εκπαίδευση πήραν µέρος οι Α΄, Β΄, ∆΄ και ΣΤ΄ 

τάξεις του σχολείου µας πραγµατοποιώντας τις 

δραστηριότητες "Ένα µικρό πειρατικό καράβι" 

και "Τα παιδιά µας λένε".  

Στην αρχή κάθε δάσκαλος/δασκάλα µας 

διάβασαν ένα πειρατικό παραµύθι για τέσσερα 

παιδία από διαφορετικές χώρες τα οποία 

έψαχναν να βρούνε τις χαµένες λέξεις. Το ταξίδι 

τους κατέληγε στην Νέα Υόρκη, στον Ο.Η.Ε., 

όπου θα παρέδιδαν ένα κείµενο για την 

εκπαίδευση. Για το κείµενο αυτό τα παιδιά των 

τάξεων Α΄, Β΄, ∆΄ και ΣΤ΄  γράψαµε και 

ζωγραφίσαµε από µια λέξη για να 

συµπληρώσουµε το κείµενο των παιδιών. Με 

την λέξη αυτήν φωτογραφηθήκαμε και τις 
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φωτογραφίες τις στείλαμε στην ACTIONAID 

για να φτιάξει ένα βίντεο. 

 Στη συνέχεια διαβάσαμε τις ιστορίες των 

παιδιών αυτών σε ό,τι έχει σχέση με την 

εκπαίδευση τους.  

Σιδηροπούλου ΄Εφη, Σισούρκα Ιωάννα, Ταφάνι Αλεξάνδρα,  Χοτζόλι Στέλλα

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΙΑΣ 

Την  ΔευτεJρα 5 Μαΐου η Στ  ́ ταJ ξη του 

σχολείου μας επισκέφτηκε το γυμνάσιο 

Πετριάς μαζί με σχολεία του Λουτροχωρίου, 

της Πετριάς και του Αρσενίου. 

 

Μόλις φτάσαμε, ο καθηγητής των 

μαθηματικών κ. Καλλιγάς μας συστήθηκε και 

άρχισε να μας ξεναγεί στους χώρους του 

σχολείου. 

 

 

Στο τέλος μας ρώτησε πώς μας  φάνηκε το 

σχολείο και οι καθηγητές. Εμείς 

σκεφτόμασταν ότι του χρόνου τα πράγματα 

θα δυσκολέψουν στο γυμνάσιο και ότι έχουμε 

λίγο άγχος 

Σιδηροπούλου ΄Εφη, Σισούρκα Ιωάννα, 

Ταφάνι Αλεξάνδρα,  Χοτζόλι Στέλλα.  

ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ 
Η µητέρα είναι για όλους τους ανθρώπους η πιο 

κοντινή ύπαρξη, ο άνθρωπος που είναι πάντα 

εκεί να ακούσει να βοηθήσει να στηρίξει. Είναι 
ο άνθρωπος που δίνει τη ζωή και µεταδίδει την 
αγάπη. Για αυτό και η µέρα της γιορτής της έχει 
ιδιαίτερη σηµασία για τους πάντες, µικρούς και 
µεγάλους! 

 

Σήµερα λοιπόν που γιορτάζουν όλες οι µανούλες 
του κόσµου είναι η κατάλληλη ευκαιρία µε ένα 

γλυκό λόγο, ένα θερµό φιλί, ένα µπουκέτο 

τριαντάφυλλα, ένα µικρό δωράκι, να της πούµε 
ένα µεγάλο ευχαριστώ και να της ευχηθούµε: 
«ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ». 

Το δικό µας ευχαριστώ στις µανούλες µας.
 

    Α΄ Τάξη                                                                                                  Β΄ Τάξη 
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                       Γ΄ Τάξη                                                                                       ∆΄ Τάξη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣΒΕΡΟΙΑΣ

Η Ε΄ τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου 

µας πραγµατοποίησε διδακτική 

επίσκεψη στις 14-5 -2015 σε 
συνεργασία µε τις Ε΄ τάξεις των 
∆ηµοτικών Σχολείων Αρσενίου, 

Πετριάς και Λουτροχωρίου στο 

Βυζαντινό Μουσείο της Βέροιας στα 

πλαίσια του µαθήµατος της ιστορίας 
και στη βιβλιοθήκη της Βέροιας στα 

πλαίσια του µαθήµατος της Γλώσσας. 

Ξεναγηθήκαµε στους χώρους του 

Μουσείου, είδαµε εξαιρετικά 

πράγµατα σχετικά µε το Βυζάντιο και 
την ιστορία του. 

Στη συνέχεια πήγαµε στη βιβλιοθήκη 

της Βέροιας όπου πραγµατικά είναι 
υπέροχη και όχι τυχαία θεωρείται µία 

από τις καλύτερες βιβλιοθήκες του 

κόσµου. 

Κατόπιν µε το ∆ηµοτικό Σχολείο 

Λουτροχωρίου παρακολουθήσαµε την 

παρασκευή αρτοσκευασµάτων που 

γίνονταν µπροστά στο ∆ηµαρχείο της 
Βέροιας.  
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Είδαµε πως παρασκευάζεται το ψωµί, 
διάφορα κουλουράκια και γλυκίσµατα 

από την αρχή έως το τελείωµά τους. 
Ζυµώσαµε µαζί µε τους αρτοποιούς.  
Κάναµε ψωµιά και κουλουράκια σε 
διάφορα σχήµατα, τα οποία και 

ψήσαµε. 
Στη συνέχεια µας κεράσανε. Φάγαµε 
τα κεράσµατα και αναχωρήσαµε για 

την Ελιά όπου και µας περίµενε το 

λεωφορείο για την επιστροφή. 

Το σηµαντικό είναι ότι γνωρίσαµε τα 

παιδιά των τάξεων των όµορων 
Σχολείων, συζητήσαµε, ανταλλάξαµε 
απόψεις, γελάσαµε, χαρήκαµε και 
ελπίζουµε ότι και του χρόνου θα µας 
δοθεί µία ευκαιρία να ξανακάνουµε 
κάποια κοινή εκδήλωση. 

 

(Οι µαθητές της Ε΄ τάξης) 
 

19 ΜΑΪΟΥ 2015 

ΕΣΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με αφορµή την ενότητα τις Γλώσσας 

«Ατυχήµατα» κάναµε ένα Power Point  για τη 

σωστή οδήγηση του ποδηλάτου (τι πρέπει να 

φοράµε όταν οδηγούµε ποδήλατο, τα σήµατα 

που πρέπει να κάνουµε και τι πρέπει να 

προσέξουµε πριν καβαλήσουµε το ποδήλατό 

µας), βάλαµε και τις φωτογραφίες που 

τραβήξαµε και το παρουσιάσαµε στις υπόλοιπες 
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τάξεις του σχολείου µας την Τρίτη 19 Μαΐου. 

Την ίδια µέρα η Ε΄ και η ΣΤ΄ τάξη πήγαµε βόλτα 

µε τα ποδήλατα στο βουνό, στα µαντριά, µαζί µε 

τον κ. Γυµναστή.  

*       *       * 

Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ 

Την ίδια µέρα είδαµε µια ταινία για την 

γενοκτονία των ποντίων. Η ταινία αφηγούταν 

γεγονότα που συνέβησαν εκείνη την εποχή 

(1919 – 1922), το πώς συµπεριφέρονταν οι 

Τούρκοι  στους άντρες, πώς τα γυναικόπαιδα και 

οι γέροι ξενιτεύονταν και υπήρχε και µια 

µαρτυρία από κάποιον που έζησε τα γεγονότα. 

Καφτιράνι Ηλίας, Παπουτσής Γιώργος, Τοσουνίδης  Χρήστος

ΥΓΙΕΙΝΟ ΠΡΩΙΝΟ

Στα πλαίσια του µαθήµατος της 

Μελέτης εµείς οι µαθητές και οι 

µαθήτριες της Α΄ τάξης ασχοληθήκαµε 

µε την υγιεινή διατροφή.  

Σκοπός ήταν, να µάθουµε να αγαπάµε 

τις σωστές τροφές και να αποφεύγουµε  

 

τα τρόφιµα που είναι βλαβερά για την 

υγεία µας  

.Συζητήσαµε τι τρώµε συνήθως για 

πρωινό και την άλλη µέρα φέραµε το 

πρωινό µαζί µας και φάγαµε όλοι µαζί 

στην τάξη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΗΣ 

Στην ενότητα της Γλώσσας <<πώς 
γίνεται; Πώς παίζεται;>> τα παιδιά της 
Β΄τάξης είχαν την ευκαιρία να 

συζητήσουν για τα παραδοσιακά 

παιχνίδια και να γνωρίσουν κάποια 

που έχουν εξαφανιστεί, Στο τέλος 
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αποφασίσαµε να παίξουµε ένα από 

αυτά, τα <<µήλα>>. 

 Για να έχει µεγαλύτερο ανδιαφέρον, 
ζητήσαµε από τα παιδιά της Α΄τάξης 
να παίξουν µαζί µας. Έτσι ξεχυθήκαµε 
στην υπέροχη αυλή του σχολείου µας 
και αφού χωριστήκαµε σε δύο οµάδες 
και µιλήσαµε για τους κανόνες του 

απιχνιδιού, στρίψαµε το νόµισµα και 
ξεκινήσαµε… 

 Όλα τα παιδιά ευχαριστήθηκαν και 
απόλαυσαν το παιχνίδι µε την ψυχή 

τους. Φάνηκε ότι τα <<µήλα>> είναι 
ένα από τα αγαπηµένα τους παιχνίδια. 

Απολαύστε  µερικές  από τις 
συναρπαστικές στιγµές του παιχνιδιού

 

 

 

 

 

 

 

  

Τα παιδιά της Α κ́αι Β τ́άξης  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

Την Πέµπτη 4 Ιουνίου το Νηπιαγωγείο επισκέφτηκε την Α΄ τάξη για µια πρώτη γνωριµία. 

Ετοίµασαν και έφεραν µαζί τους µια µεγάλη ζωγραφιά και  ερωτήσεις µε τις απορίες τους. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΗΠΕΙΩΝ 
• Πώς θα είναι η χρονιά, θα µπορούµε να παίζουµε;(Κώστας) 
• Είναι πολύ δύσκολα τα µαθήµατα; (Εύη) 

• Τα θρανία πώς είναι, µπορούµε να καθίσουµε λιγάκι; (Χάρης) 
• Να δούµε την τάξη σας; (Βίβιαν) 
• Παιχνίδια…µόνο έξω από την τάξη; (Τατιάνα) 
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• Μπορούµε να δούµε λίγο τα βιβλία σας; 
• Η δασκάλα µας; Είµαστε περίεργοι…; 

• Πού θα τρώµε; 
• Γιορτές θα κάνουµε;

ΝΟΣΤΙΜΗ ΓΩΝΙΑ 

Οι συνταγές μας για νηστίσιμα κουκουράκια και ατομικά τσουρεκάκια. 

ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υλικά 

1 ποτήρι σπορέλαιο. 

1ποτήρι χυμό πορτοκάλι. 

½ ποτήρι ζάχαρη 

1 κουταλάκι κανέλα 

1 κουταλάκι σόδα 

Αλεύρι όσο πάρει 
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ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΣΟΥΡΕΚΑΚΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υλικά 

3 κούπες χλιαρό γάλα 

120γραμ. μπυρομαγιά 

1 κούπα σπορέλαιο. 

1 μπέικιν πάουντερ. 

2 κούπες ζάχαρη 

3 αυγά 

Χυμό-ξύσμα πορτοκαλιού 

Κακουλέ 

Μαχλέπι 

Αλεύρι όσο πάρει 

Ψήνουμε στους 170 

βαθμούς για 30 λεπτά. 
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ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΕ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ 15 ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Κ  Ι Α Σ Π Ι Δ Α Α Σ Τ Α 

Χ Α Π Ω Ρ Ι Κ Α Ι Γ Ρ Ι 

Ι Σ Υ Ι Τ Α Ι Ε Δ Ο Σ Θ 

Τ Κ Ν Η Τ Φ Ρ Ω Ο Υ Α Ω 

Ω Ε Ζ Ο Α Ι Π Σ Ρ Α Ρ Ρ 

Ν Ξ Η Σ Μ Λ Ο Χ Υ Λ Ι Α 

Α Ι Τ Ρ Α Ι Ρ Ε Κ Σ Σ Κ 

Σ Φ Ζ Η Χ Π Π Κ Ε Ζ Α Α 

Α Ο Ο Λ Α Π Η Υ Ρ Ε Ι Σ 

Ι Σ Τ Ι Ι Ο Υ Ν Ι Ο Ρ Α 

Τ Ο Κ Α Ρ Σ Α Η Η Μ Ν Ο 

Υ Λ Ν Τ Α Κ Ρ Γ Κ Κ Π Υ 

Α Σ Τ Ε Φ Α Ν Ι Α Ν Χ Ω 

Ψ Ν Ω Λ Ο Ι Π Ε Τ Η Α Γ 

Υ Μ Α Ι Χ Μ Η Ψ Ι Μ Σ Ο 

Φ Ω Σ Ο Α Β Γ Ε Ρ Ι Α Β 

Ω Ο Α Υ Σ Ε Ζ Η Ι Δ Α Λ 

Η Ι Μ Α Τ Ι Ο Χ Ι Ε Δ Ο 

Ι Π Ρ Ω Σ Υ Ρ Ι Ξ Σ Α Η 

Π Α Τ Ρ Κ Α Υ Σ Ι Α Α Σ 
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Ηλίας Καφτιράνι, Έφη Σιδηροπούλου(Τάξη ΣΤ¨) 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

 

                   

        3           

      2  Κ   4        

  1 Θ Ω Ρ Α Κ Α Σ  Κ        

      Σ  Υ   Ο        

      Π  Σ   Λ        

  1    Ι  Ι   Υ        

  Μ    Δ 2 Α Ι Χ Μ Η       

3 Σ Α Ρ Ι Σ Α     Β        

  Χ         Η        

  Α         Σ        

4 Ξ Ι Φ Ο Σ      Η        

  Ρ                 

  Α                 

                   

                   

                   

 

 

 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

1. Προστατευτικό κάλλυμα του στήθους 

και της πλάτης 

2. Η άκρη του δόρατος. 

3. Μακρύ δόρυ από ξύλο με μήκος 5,5μ. 

περίπου. 

4. Είδος όπλου με μακριά δίκοπη λεπίδα. 

 

ΚΑΘΕΤΑ 

1. Σιδερένιο όπλο των Μακεδόνων με 
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 Μ Υ Ν Α Ι 

      Λ         Ι           Ζ         Ο 

Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 

_ _ _ _ _ _ _       Μεταφορικό μέσο που μεταφέρει πολλά άτομα.   

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Συνηθισμένο μεταφορικό μέσο.  

_ _ _ _       Μεταφορικό μέσο αλλά όχι Ι.Χ.. (αντίστροφα).  

_ _ _ _ _ _ _ _ _   Πλοίο που ταξιδεύει με πανιά.  

_ _ _ _ _ _    Εκεί κινούνται πολλά μεταφορικά μέσα. 

_ _ _ _ _ _ _   Εκεί πηγαίνουμε το καλοκαίρι. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Άθλημα που γίνεται στη θάλασσα.  

_ _ _ _ _ _ _ _ _  Ταξιδεύει στον αέρα. 

Καφτιρανι Ηλίας, Τοσουνίδης Χρήστος (ΣΤ  ́Τάξη) 

 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ 

 

 

                

    

 ………………………………………..         ………………………………………… 

ΚΑΦΤΙΡΆΝΙ ΗΛΊΑΣ, ΦΑΝΤΊΔΗΣ ΑΝΤΏΝΗΣ (ΣΤ΄ ΤΆΞΗ) 
 

ΑΝΕΚΔΟΤΑ 

- Όταν ο πατέρας μου ήταν στην Αφρική, κυνηγούσε ελέφαντες πάνω σε άλογα. 

- Πω, πω, δεν ήξερα ότι οι ελέφαντες μπορούν να καβαλήσουν άλογα. 

*       *       * 

- Έχασα το σκύλο μου!... 

- Μα γιατί δεν βάζεις μιαν αγγελία στην εφημερίδα; 

- Μη λες ανοησίες, ο σκύλος μου δεν ξέρει να διαβάζει… 
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Σιδηροπούλου Έφη, Χοτζόλι Στέλλα (ΣΤ  ́Τάξη) 

 

ΠΑΡΟΙΜΊΕΣ 

«Άλλα λένε το βράδυ κι άλλα λένε το ταχύ»  

Λέγεται γι’ αυτούς πού αλλάζουν εύκολα γνώμες ή αποφάσεις.  

*       *       * 

«Απ’ το Θεό και το γείτονα δεν μπορείς να φυλαχτείς» 

…Γιατί τα βλέπουν όλα. 

Ανδρεάδης Άκης (ΣΤ  ́Τάξη) 

 

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τοσουνίδης Χρήστος, Φαντίδης Αντώνης (ΣΤ  ́Τάξη) 

Από στραβόκομπο κλαδί  

κρέμεται χρυσό φλουρί  

το κρέας του δροσίζει  

Ανοίγω το σπιτάκι μου  

τουρκάκια βρίσκω μέσα  

τουρκάκια με τα κόκκινα φεσάκια. 


