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ΠΠεερριιεεχχόόµµεενναα
� Η σελίδα της Γεύ-

σης σελ.2
� Ο ιερέας του χωρι-

ού µας – Εθελοντισµός
– Μαραθώνιος σελ.3

� Η γωνιά της ποίησης
– Αγγλική γωνιά σελ.4

� Εορτασµός 25ης
Μαρτίου – Φύτεµα α-
ρωµατικών φυτών
σελ.5

� Βιβλιοπαρουσιά-
σεις  - Τι σηµαίνει Άνοι-
ξη σελ.6 

� Ξεπερνώντας τους
φόβους – Μπούλινγκ –
∆ικαίωµα στη µόρφω-
ση σελ.7

� Η µάγισσα Προ-
σθετώλ (Α’ τάξη) – Τα
δόντια µας (Β’ τάξη)
σελ.8

� Επίσκεψη στο

Κτήµα Άλφα και στο Ξι-
νό Νερό σελ.9

� Φανταστικές ιστο-
ρίες µικρών συυγραφέ-
ων σελ.10,11

� Παιχνίδια αυλής
(Four Square – Κου-
τσό) σελ.12

� Εφηµερίδα στην
Ανθοέκθεση- Επίσκε-
ψη στο Πλανητάριο –
18ο ∆.Σ. Καλαµάτας –
σελ.13

� Bluetooth – Σκυ-
λάκι – Το πρώτο αυτο-
κίνητο – Ψαρεύω … πα-
γάκια σελ.14

� Σπαζοκεφαλιές –
Ανέκδοτα – Αινίγµατα –
Παροιµίες σελ.15

� Εκδροµή σε Βεργί-
να και Αλεξάνδρεια – Α-
ποχαιρετιστήριος ΣΤ’
τάξης σελ.16

Στις 26 Απριλίου πραγµατο-
ποιήθηκε  ο Ηµιµαραθώνιος
Βεγορίτιδας. Την Κυριακή το
πρωί οι εθελοντές βοήθησαν
στο στήσιµο της αψίδας και
των υπολοίπων πραγµάτων
και ηλεκτρονικών υπολογι-
στών. Στις 10:00 π.µ. άρχισαν
να τρέχουν οι αθλητές των 21
χµ.. Ο κύριος Βαγγέλης
∆ούπκαρης έδωσε το σήµα

για να ξεκινήσουν οι αθλητές
επειδή οργάνωσε τον πρώτο
ηµιµαραθώνιο  Βεγορίτιδας
στην Άρνισσα. Μετά από 5 λε-
πτά έφυγαν και οι αθλητές
των 5 χµ.. Ώσπου να γυρί-
σουν, ο γυναικείος συνεταιρι-
σµός ετοίµασε µπουφέ για
τους αθλητές. Επίσης κάποιοι
εθελοντές είχαν ετοιµάσει α-
πό το βράδυ σακούλες που εί-

χαν µέσα µήλα και άλλα δώ-
ρα. ∆ίπλα σε αυτά ήταν τρία
κορίτσια ντυµένα µε τις παρα-
δοσιακές στολές. Ντύθηκαν
έτσι για να δίνουν τα µετάλ-
λια στους αθλητές.  Η πρώτη
αθλήτρια των 5 χµ., µόλις έ-
φτασε κατευθείαν πήρε µε-
τάλλιο και µια σακούλα δώ-
ρων. Φυσικά το ίδιο έγινε και
µε τους υπόλοιπους αθλητές

που πήραν µέρος. Εκεί ήταν ο
κύριος σχολικός σύµβουλος ο
οποίος κρατούσε το µικρόφω-
νο και ανακοίνωνε δυνατά τον
αριθµό και το όνοµα του α-
θλητή. Μόλις τελείωσαν να
έρχονται οι αθλητές των 5
χµ., άρχισαν να έρχονται και
οι αθλητές των 21 χµ. Τότε έ-
γινε η απονοµή των µεταλ-
λίων. Μου άρεσε πολύ που ο
ηµιµαραθώνιος  πραγµατο-
ποιήθηκε στην Άρνισσα. Επί-
σης µου άρεσε που ο τρίτος α-
θλητής Γ. Παπατραιανός ήταν
από την Άρνισσα.

Καραβίτη Άννα – Ε' τάξη

O Ηµιµαραθώνιος Βεγορίτιδας 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Εθελοντισµός είναι

να προσφέρεις
δ ω ρ ε ά ν
κ ά τ ι
δ ι -

κ ό
σου ή
µια ιδιό-
τητά σου για
καλό σκοπό. Παρα-
δείγµατος χάρη να δωρίσεις αίµα ή έ-
να νεφρό. Να γίνεις γιατρός χωρίς
σύνορα. Να µαζεύεις χρήµατα για να

τα δώσεις σε φτωχούς, να κάνεις ό,τι
µπορείς για να βοηθήσεις ένα συνάν-

θρωπο που σε χρειά-
ζεται. Μερικοί

άνθρωποι
λ έ ν ε

«για-
τ ί
ν α
δώ-
σ ω

ε γ ώ
αίµα,

µ π ο ρ ε ί
να πάει να

δώσει κάποιος
άλλος». Σε όσους το λένε

αυτό έχω να τους πω κάτι. Εάν όλοι
σκεφτόµασταν έτσι ποιος θα πήγαινε

συν. στην 3η σελ.
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ΕΕΚΚ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  
ΤΤΩΩΝΝ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΤΤΩΩΝΝ

ΤΤΟΟΥΥ  
∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ
ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ  
ΑΑΡΡΝΝΙΙΣΣΣΣΑΑΣ

∆ιεύθυνση

∆ηµοτικό 

Σχολείο

Άρνισσας

58002 Άρνισσα

Τηλ.: 2381031234
mail@dim-arniss.pel.sch.gr 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 

ΟΜΑ∆Α 

(Ε’-ΣΤ` ΤΑΞΗ)

∆ακτυλογράφηση

κειµένων
Καραβίτη Άννα(Ε`)

Νιώτη Αρετή(ΣΤ`)

Παλάκα Κατερίνα(ΣΤ`)

Παπαδοπούλου Θεοδώρα

Ράδη Άννα (ΣΤ`)

Ράδη Βενετία(ΣΤ`)

Θεόδωρος Ανδρονικί-

δης (Ε` τάξη)

Σάρωση εικόνων
Καραβίτη Άννα(Ε`)

Συντονιστές 
∆άσκαλοι
Ηλίας Κάρτας

Αθανάσιος Θεοδώρου

Γεώργιος Γώγης

Το λογότυπο της εφη-

µερίδας σχεδίασαν η Ευ-

αγγελία Σηπάκη και ο Χρή-

στος Χατζηγεωργούδης

Συνδροµή για ένα

χρόνο 5 ευρώ

ΤΤαα  ααννήήσσυυχχαα
µµοολλύύββιιαα  ττηηςς
ΆΆρρννιισσσσααςς

ΗΗ  ΣΣΕΕΛΛΙΙ∆∆ΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΓΓΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ
ΠΠάάσσαα  κκιιόόφφττεε

Υλικά
5 αυγά 
3ή4 κουταλάκια αλεύρι
1κιλό σπανάκι 
5 φρέσκα κρεµµύδια 
λίγο δυόσµο 
λίγο µαυροπίπερο
αλάτι, µισό κιλό τυρί
Εκτέλεση
Σε µία λεκάνη σπάµε τα αυγά, βάζουµε

το αλεύρι, το ανακατεύουµε και προσθέ-
τουµε το τυρί. Τα ανακατεύουµε και µετά
τα κάνουµε µικρές µπαλίτσες και τα τηγα-
νίζουµε. Σε µια κατσαρόλα ζεµατάµε το
σπανάκι και το σουρώνουµε. Σε ένα τηγάνι
ψιλοκόβουµε το κρεµµύδι µας, το αχνίζου-
µε. Στη συνέχεια ρίχνουµε µέσα το σπανά-
κι, το δυόσµο, το αλάτι και το µαυροπίπερο.
Ύστερα τα ρίχνουµε σε ένα ταψάκι. Από
πάνω βάζουµε τις µικρές µπαλίτσες που
τηγανίσαµε δηλαδή τα κεφτεδάκια µας.
Προσθέτουµε λίγο νερό και το ψήνουµε για
40 λεπτά.

Τάσος Μπόγιας – ∆' τάξη

ΤΤοούύρρτταα  ππααγγωωττόό  µµεε  ββάάσσηη  κκααιι  γγέέ--
µµιισσηη  µµππιισσκκόόττοουυ

Υλικά
2 συσκευασίες µπισκότα γεµιστά 
4 κουταλιές σούπας λιωµένο βούτυρο
1/2 κιλό παγωτό βανίλια
1 συσκευασία µπισκότα µε γέµιση σοκολάτα
1/2 φλιτζάνι Καβουρδισµένο φουντούκι

η αµύγδαλο 
600 γρ. σαντιγί
Λίγα γεµιστά για γαρνίρισµα
Λιωµένη σοκολάτα ή σιρόπι σοκολάτας

για γαρνίρισµα
Εκτέλεση
Αφήνουµε το παγωτό εκτός ψυγείου για

λίγο να µαλακώσει. Θρυµµατίζουµε τα µπι-
σκότα σε σκόνη. Προσθέτουµε το λιωµένο
βούτυρο. Ανακατεύουµε και τα στρώνουµε
σε µικρή φόρµα δαχτυλίδι 20-22 εκ. Σπάµε
τα µπισκότα µε γέµιση σοκολάτα σε χοντρά
κοµµάτια. Τα ρίχνουµε στο παγωτό. Προσθέ-
τουµε τα φουντούκια. Ανακατεύουµε καλά. Α-
δειάζουµε το παγωτό σε στρώση πάνω στην
παγωµένη βάση. Ισιώνουµε την επιφάνεια.
Παγώνουµε την τούρτα παγωτό µέχρι να σφί-
ξει για 3-4 ώρες. Ξεφορµάρουµε το δαχτυλίδι
της φόρµας. Βάζουµε την τούρτα παγωτό σε
πιατέλα. Αλείφουµε όλη την επιφάνεια µε
σαντιγί. Γαρνίρουµε µε ολόκληρα µπισκό-
τα. Περιχύνουµε µε σιρόπι σοκολάτας. 

Μαρία Καραβίτη – ∆' τάξη
∆ακτυλογράφηση: Αρετή Νιώτη – ΣΤ' τάξη

ΨΨΩΩΜΜΙΙ
ΥλικάΥλικά
• 400 γρ αλεύρι που φουσκώνει µόνο του

• 125 ml νερό
• 125 ml γάλα
• 1 1/2 κ.γ. αλάτι
• 90 γρ βούτυρο λιωµένη 
Εκτέλεση
1. Η εκτέλεση είναι απλή ανακατεύουµε

όλα τα υλικά µαζί και πλάθουµε ένα στρόγ-
γυλο καρβελάκι.

2. Έχουµε ανάψει το φούρνο στις αντι-
στάσεις και ψήνουµε στους 220 βαθµούς
για 10 λεπτά και µετά κατεβάζουµε την
θερµοκρασία στους 180 βαθµούς και ψή-
νουµε για άλλα 40 λεπτά.

3. Το ψωµί το βάζουµε σε αλευρωµένο
ταψάκι το βρέχουµε από πάνω ρίχνουµε λί-
γο σουσάµι και κάνουµε 3-4 χαραµατιές µε
ένα µαχαίρι.

Κουτσάι Κλιτέα – ΣΤ' τάξη

ΣΣΕΕΜΜΙΙΦΦΡΡΕΕΝΝΤΤΟΟ  ΜΜΕΕ  
ΜΜΠΠΙΙΣΣΚΚΟΟΤΤΑΑ  OORREEOO

Υλικά
• 3 αυγά χωρισµένα
• 150 γρ. ζάχαρη
• 200 γρ. τυρί κρέµα µασκαρπόνε
• 300 γρ. κρέµ φρές παχύρευστη ή

κρέµα γάλακτος παχύρευστη
• 1 λοβό βανίλιας
• 10 - 12 µπισκοτάκια oreo
• τρίµµα σοκολάτας
Σάλτσα σοκολάτας
• 75 γρ. κουβερτούρα
• 100 γρ. κρέµα γάλακτος
Εκτέλεση
Χτυπάµε τους κρόκους µε τη ζάχαρη, τη

βανίλια, την κρέµα και το µασκαρπόνε µέ-
χρι να γίνει ενιαίο µίγµα. Χτυπάµε τα α-
σπράδια σε µαρέγκα και τα προσθέτουµε
στο µίγµα των κρόκων µε απαλές κινήσεις.
Βάζουµε το µισό µίγµα σε µια µακρόστενη
φόρµα και θρυµµατίζουµε τα µισά µπισκό-
τα µε τα χέρια µας από πάνω. Βάζουµε και
το υπόλοιπο µίγµα και από πάνω τα υπόλοι-
πα µπισκότα πάλι χοντροκοµµένα µε τα χέ-
ρια µας. Βάζουµε στην κατάψυξη τη φόρ-
µα για 1 βράδυ, ιδανικά. Ξεφορµάρουµε
βουτώντας στιγµιαία τη φόρµα σε καυτό
νερό. Κόβουµε φέτες και διακοσµούµε µε
τρίµµα σοκολάτας και σάλτσα σοκολάτας.
Τη σάλτσα την κάνουµε λιώνοντας τη σοκο-
λάτα µέσα στη ζεστή κρέµα γάλακτος.

Θεοδώρα Παπαδοπούλου – ΣΤ' τάξη

ΑΑΥΥΓΓΑΑ  ΟΟΓΓΚΚΡΡΑΑΤΤΕΕΝΝ  ΜΜΕΕ  ΜΜΠΠΕΕΙΙΚΚΟΟΝΝ
Υλικά
10 βραστά σφιχτά αυγά
5-6 φέτες

µπέικον ψιλο-
κοµµένο 

2 πιπεριές ψι-
λοκοµµένες 

130 γρ. κεφα-
λοτύρι τριµµένο 

1 µεγάλο κρεµµύδι ψιλοκοµµένο 
1 µεγάλη ντοµάτα ψιλοκοµµένη 
Αλάτι και πιπέρι 
3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο 
1-2 κουταλιές της σούπας φρυγανιά

τριµµένη για επικάλυψη 
Για την µπεσαµέλ: 
1 λίτρο γάλα 
4 κουταλιές της σούπας κοφτές κορν

φλάουρ , 3 κουταλιές της σούπας κοφτές α-
λεύρι , 80 γραµµάρια µαργαρίνη ή βούτυρο 

2 αυγά ελαφρά χτυπηµένα 
Μοσχοκάρυδο, αλάτι και πιπέρι 
Εκτέλεση
Βάζουµε σε µέτρια φωτιά τα σφιχτά αυ-

γά, για περίπου 13’-14’, τα παγώνουµε και
τα ξεφλουδίζουµε. 

Σε ένα τηγάνι, σε µέτρια φωτιά ρίχνου-
µε το λάδι και όταν ζεσταθεί σοτάρουµε το
µπέικον, το κρεµµύδι, τις πιπεριές, την ντο-
µάτα, το αλατοπιπερώνουµε και συνεχίζου-
µε ανακατεύοντας συνεχώς µε µια ξύλινη
κουτάλα. Όταν πιει τελείως τα υγρά του, α-
ποσύρουµε από τη φωτιά και αφήνουµε να
κρυώσει για 10’. Εν τω µεταξύ, σε µια µι-
κρή κατσαρόλα, ρίχνουµε λίγο απ� το γάλα
και διαλύουµε το αλεύρι και το κορν φλά-
ουρ. Προσθέτουµε το υπόλοιπο γάλα, τ�
αυγά ελαφρά χτυπηµένα, το βούτυρο, το
µοσχοκάρυδο, το πιπέρι, το αλάτι και ανα-
κατεύουµε. Βράζουµε το µείγµα σε µέτρια
φωτιά, ανακατεύοντας συνεχώς την κρέ-
µα, για να µην σβολιάσει και φτιάχνουµε
την µπεσαµέλ. (Σε περίπτωση που µας
σβολιάσει η κρέµα, τη χτυπάµε µε το µίξερ
χειρός, ή τον αυγοδάρτη και θα είναι εντά-
ξει). Βουτυρώνουµε ελαφρά ένα πυράντο-
χο σκεύος (πυρέξ) και άπλώνουµε στον
πάτο 2 κουταλιές από την µπεσαµέλ.

Βάζουµε τ' αυγά κοµµένα σε µικρά κοµ-
µάτια στο πυρέξ, τ' αλατοπιπερώνουµε, ρί-
χνουµε το µπέικον µε τα λαχανικά και το µι-
σό κεφαλοτύρι.

Έπειτα ρίχνουµε τη µισή µπεσαµέλ, το
υπόλοιπο κεφαλοτύρι και τ'ανακατεύουµε
καλά. Στρώνουµε καλά το µείγµα και α-
πλώνουµε πάνω την υπόλοιπη µπεσαµέ.
Πασπαλίζουµε µε τη φρυγανιά και ψήνου-
µε σε προθερµασµένο φούρνο, στις αντι-
στάσεις, στους 180 - 200°C για 30' - 35' πε-
ρίπου, µέχρι να ροδίσει.

Όταν ψηθεί το βγάζουµε από το φούρ-
νο, κι αν δεν κρατιόµαστε το σερβίρουµε
καυτό µε µεγάλο κουτάλι, αλλιώς τ' αφή-
νουµε 30' να σφίξει και το σερβίρουµε σε
κοµµάτια.

Κατερίνα Παλάκα – ΣΤ' τάξη

Ευχαριστήριο
Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων του ∆ηµο-

τικού Σχολείου Άρνισσας ευχαριστεί
θερµά τον κ. Χρήστο Κάρτα για την προ-
σφορά 100 ευρώ στο Σχολείο, µε την
ευκαιρία των εορτών του Πάσχα, στην
µνήµη της εκλιπούσας συζύγου του Θε-
οδώρας Τούρα.  Ευχόµαστε στον ίδιο
και τους οικείους του να µείνει άσβεστη
η µνήµη της.  

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούµε το Κτήµα Βίωµα, φυτώριο κη-

πευτικών και αρωµατικών φυτών Βιολογικής Γε-
ωργίας, 2ο χµ. Αριδαίας – Θεσσαλονίκης,
23840.21193, για την πολυετή στήριξη του Σχο-
λικού Κήπου µας και την προσφορά για τη φετινή
χρονιά  ποικιλίας αρωµατικών φυτών.

Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων ∆ηµοτικού
Σχολείου Άρνισσας
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Ο Ιερέας του χωριού µας
Ένας από τους σπουδαιότερους και αγαπητούς ανθρώπους του

χωριού µας είναι ο πατήρ Νικόλαος . Είναι πολύ καλός σαν άνθρω-
πος και σαν ιερέας, που βοηθά πολύ κόσµο σε διάφορα θέµατα.
Βοηθά κάποιες οικογένειες που δεν έχουν χρήµατα µαζεύοντας
τρόφιµα και δίνοντάς τα στις οικογένειες που τα έχουν ανάγκη . 
Ο πάτερ Νικόλαος γεννήθηκε στις 7 Νοεµβρίου το 1952. Κατάγε-

ται από την Άρνισσα από την πλευρά του πατέρα του και από την
Θεσσαλονίκη από την µεριά της µητέρας του. Ο πάτερ χειροτονή-
θηκε διάκονος στις 24 Ιουλίου του 1977 και πρεσβύτερος - ιερέας
στις 19 Νοεµβρίου του 1978 στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας. Σαν
ιερέας υπηρέτησε στην Αγία Τριάδα όλα του τα χρόνια από την η-
µέρα της χειροτονίας του. Είναι στην Άρνισσα όλα τα χρόνια της
ζωής του και υπηρετεί µέχρι τώρα την ενορία µας. Ο πάτερ έγινε
πνευµατικός πριν από 12 χρόνια, δηλαδή την Κυριακή 9 Μαρτίου
του 2002. 

Εµείς τα παιδιά και οι µεγάλοι πάντα τον αγαπούσαµε , θα τον α-
γαπάµε και θα τον εκτιµάµε. Είναι αγαπητός σε όλο το χωριό και ό-
χι µόνο , όλοι τον σεβόµαστε και τον συµβουλευόµαστε όταν έχου-
µε προβλήµατα. Κοντά του µάθαµε να έχουµε µεγάλη πίστη και ε-
µπιστοσύνη στον Θεό. Μας δίδαξε να σεβόµαστε και να αγαπάµε
τον συνάνθρωπό µας. 

Τον ευχαριστούµε για όσα µας έχει προσφέρει και για την αγάπη
που µας δείχνει µε το να είναι δίπλα µας. 

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΤ'  ΤΑΞΗΣ

να δώσει αίµα. Επίσης θέλω
να τονίσω ότι κάποια µέρα ό-
λοι θα πάθουµε κάτι κακό και
θα χρειαζόµαστε βοήθεια και

τότε όλοι οι άλλοι θα λένε αυ-
τό που λέγαµε και εµείς πριν
πάθουµε αυτό που πάθαµε.
Άλλοι λένε γιατί να βοηθήσω
αφού εγώ θα πάω που θα πάω
µόλις φύγω θα κερδίσω κάτι,
όχι. Κι όµως θα κερδίσουν κά-

τι εάν χαρίσουν αίµα σε κά-
ποιον. Θα κερδίσουν την καρ-
διά των υπόλοιπων ανθρώ-
πων. Εάν θέλουν χρήµατα
τους πληροφορώ ότι ένας φί-
λος αξίζει περισσότερα από έ-

να εκατοµµύριο ευρώ.

Επιµέλεια - 
∆ακτυλογράφηση: 

Θεόδωρος Ανδρονικίδης-
Ε' τάξη

συν. απ’ την 1η σελ.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Η ιστορία του
Μαραθώνιου 
Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν σε µεγάλη εκτί-

µηση τον αθλητισµό. Τότε το σηµαντικότε-
ρο στη ζωή ακόµα σηµαντικότερο από τα
πλούτη ήταν ο αθλητισµός για τους αρχαί-
ους Έλληνες. Όλοι αθλούνταν καθηµερινά,
ακόµα και οι βασιλιάδες.

Το 490 π.Χ. έγινε η σπουδαία µάχη του
Μαραθώνα που οι Έλληνες πολέµησαν τους
Πέρσες. Οι Πέρσες ήταν πολλοί περισσότε-
ροι και ήταν σχεδόν αδύνατον να νικήσου-
µε, αλλά τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο για έ-
ναν Έλληνα. Μόλις τελείωσε η µάχη ο Φει-
διππίδης έτρεξε και έφτασε στην Αθήνα και
είπε αυτή τη χαρακτηριστική φράση «Νενι-
κήκαµεν» και πέθανε. 

Γι` αυτό σήµερα αλλά και από τότε που έ-
γινε αυτό το ιστορικό γεγονός γίνεται ο Μα-
ραθώνιος.

Επιµέλεια – ∆ακτυλογράφηση: 
Θεόδωρος Ανδρονικίδης – Ε` τάξη
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Action Aid
Action Aid is an organization that helps some people by
giving money, food, water, medication and some things that
help them. In this program participate people from Africa,
Asia, Greece, England and other countries. Overall, the
countries that participate are 40 and the supporters are
about 2.500. Action Aid started in the early 70s with 2
countries and 88 supporters. The Action Aid started in
Greece in 1998. It is a good organization and all must
support it. If you want to adopt a child and support the
community he/she lives it costs only  0, 77 euros a day. For
more information visit the website of Action Aid Hellas. 

(Οι ζωγραφιές είναι της Ε'  τάξης)

Κείµενο: Ανέστης Τσιτιρίδης, Βενετία Ράδη, Κατερίνα
Παλάκα,  Άννα Ράδη – ΣΤ'  τάξη

∆ακτυλογράφηση: Άννα Ράδη – ΣΤ'  τάξη

H γωνιά της ποίησης
ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΗ

Ένα πράσινο βιβλίο
γράφει ο Μάης για παιδιά.
Οι τελείες είναι κεράσια
κι είναι οι λέξεις του κλαδιά.
Και το αγέρι το µοιράζει
σε περβόλια και αυλές.
Σκιές οι εικόνες τρεµουλιάζουν
στις σελίδες τις χρυσές.
Ένα πράσινο βιβλίο
άνθη , φύλλα κι ευωδιά
γράφει ο Μάης και
ξαναγράφει για παιδιά.

Μάης κι έχει η γη φορέσει
τα καλά της για να αρέσει.
Ο κυρ-Ήλιος την κοιτά
και για προξενήτρα ψήνει
την καλή κυρά Σελήνη
που το χέρι της ζητά.
Η νυφούλα γη το δίνει
µα όλο κόκκινη έχει γίνει
κι η καρδιά χτυπά

της ντροπής το κοκκινάδι.
Παπαρούνες στο λιβάδι
για τον Ήλιο που αγαπά.
Κείµενο : Μένια Πισλίνα -

Γ` τάξη
∆αχτυλογράφηση : Βενε-

τία Ράδη – ΣΤ` τάξη

Νυχτολούλουδο
Το µικρό µου νυχτολούλουδο µέσα στη νύχτα κοιτάζει τον ουρανό
βλέπει τα αστέρια και µοσχοβολά και χαίρεται τα µικρά παιδιά.
Ήσυχο το καηµένο µέσα στη νύχτα τριγυρνά και την µέρα µετά αλλά
λουλούδια ούτε παίζει, ούτε γελά.
Την ηµέρα κοιµάται τον ήλιο δεν το χαιρετά µόνο το φεγγάρι ξέρει 
Και τον ήλιο τον έχει ακουστά.
Κείµενο: Άννα Γέσιου - Γ` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Άννα Ράδη - ΣΤ`τάξη

Η ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ
Παπαρούνα χαρωπή,
παπαρούνα ζηλεµένη,
οι διαβάτες που διαβήκαν,
σ’αγαπάνε µα σωπαί-

νουν
και κανείς δεν θα στο πει

.

Παπαρούνα ζηλευτή,
Παπαρούνα µαραµένη,
Οι διαβάτες που

διαβήκαν
σ’αγαπάνε µα σε ά-

φησαν
βουτηγµένη στη

ντροπή.

Ναταλία Σιδερά – Β` τάξη
∆ακτυλογράφηση: 
Κατερίνα Παλάκα – ΣΤ` τάξη
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Εορτασµός 25ης Μαρτίου

Φύτεµα αρωµατικών φυτών
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Η γόνδολα – 
φάντασµα

Το βιβλίο που διάβασα έχει
τίτλο: «Η γόνδολα – φάντα-
σµα». Συγγραφέας είναι ο Τζάν-
νι Ροντάρι. 

Είναι µια περιπέτεια που δια-
δραµατίζεται στην Βενετία το
1600. Οι βασικοί ήρωες της πε-
ριπέτειας είναι ο Πανταλόνε, έ-
νας τσιγκούνης έµπορος, η Κο-
λοµπίνα, η υπηρέτρια του Πα-
νταλόνε, ο Αρλεκίνος, ένας πει-
νασµένος άνθρωπος κουρελια-
σµένα ρούχα και ο Πουλτσινέλ-
λα, Ναπολιτάνος κλέφτης που
ξέφυγε από την φυλακή. Σκο-
πός τους είναι να ελευθερώ-
σουν µε κάθε τρόπο το γιο του
χαλίφη της Βαγδάτης από τη
φυλακή των δόγηδων. Το βιβλίο
µου άρεσε πολύ!

Κείµενο: Σαµαράς Γιώργος -
Γ' τάξη

∆αχτυλογράφηση:
Παπαδοπούλου 

Θεοδώρα – ΣΤ' τάξη

ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ
ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 

Το βιβλίο που δανείστηκα λέ-
γεται το «Το αλφαβητάρι των
Εννοιών».

Είναι ένα βιβλίο που από µέσα
του έχει ένα παραµύθι που λέ-
γεται «Παράξενες Επισκέψεις».

Ήταν ένα παιδί που τον λέγα-
νε Μιχάλη, και ήθελε να επισκε-
φθεί όλους τους ήρωες των πα-
ραµυθιών όπως την Κοκκινο-
σκουφίτσα, τα Εφτά Κατσικάκια,
τα Τρία Γουρουνάκια και την Χιο-
νάτη.

Αµέσως ήρθε µια νεράιδα στο
όνειρο του και τον πήγε σε αυ-
τούς τους ήρωες.

Και όποιοι είχαν προβλήµατα
όπως ο λύκος που πήγε να φάει
την Κοκκινοσκουφίτσα ο Μιχά-
λης, επειδή ήξερε όλες αυτές
τις ιστορίες τους συµβούλευε
να προσέχουν αυτοί, αυτοί πρό-
σεχαν και δεν γινόταν κάτι κα-
κό.

Συγγραφέας:ΕΜΜΥ ΓΕΩΡΓΑ-
ΝΤΑ, Εικονογράφηση:Μιµίκα
Σπυρίδωνος, Εκδόσεις ΦΥΤΡΑ-
ΚΗ

Μαρία Τζήκα - Γ΄ τάξη 
∆ακτυλογράφηση: 

Κατερίνα Παλάκα - ΣΤ΄ τάξη 

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ 
ΤΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ

ΑΓΕΛΑ∆ΩΝ
Το βιβλίο που διάβασα έχει ή-

ρωα ένα εννιάχρονο αγόρι που
το λένε Κλούζ , που το χόµπι
του είναι ιδιωτικός ντεντέκτιβ.
Αυτή την φορά είναι στην εξο-
χή. Συγκεκριµένα στο χωριό Μι-
κρή Αµερική, στο σπίτι του α-
δερφού της φίλης του, της Όλ-
γας, του Λάσε. Όµως µε το που
πατάει το πόδι του στο χωριό,
µια πλαστική µπλε αγελάδα πέ-
ταξε από πάνω του. Όταν πήγε
να κοιµηθεί βρήκε µια ουρά αγε-
λάδας και δυο κόκκαλα αγελά-
δας στο κρεβάτι. Μετά από λί-
γες µέρες πέταξε µια ακόµη α-
γελάδα, µόνο που αυτή την φο-
ρά ήταν χάρτινη. Ποιός να θέλει
να τον τροµάξει; Στο τέλος ο
Κλούζ ανακάλυψε ότι ο ένοχος
ήταν στο σπίτι. Ποιός να είναι ά-
ραγε; Θα το µάθετε όταν το δια-
βάσετε.

Συγγραφέας:Γίργκεν Μπασέ-
ρανς

Κείµενο: Γιώργος Σαµαράς -
Γ' τάξη 

∆αχτυλογράφηση:
Βενετία Ράδη – ΣΤ' τάξη

...βιβλιοπροτάσεις...

Τι σηµαίνει Άνοιξη
Οι τρεις µοναδικοί µήνες που συνθέτουν την εποχή της ά-

νοιξης είναι ο  Μάρτιος, ο Απρίλιος και ο Μάιος  και θεωρού-
νται οι πιο αναζωογονητικοί µήνες του χρόνου. Κατά τη διάρ-
κεια του Μάρτη, που είναι ο συνδετικός κρίκος µε το χειµώνα,
η θερµοκρασία κυµαίνεται κάτω από 21 Co, ενώ το εποχιακό
κλίκα είναι εξαιρετικό και ελάχιστες βροχοπτώσεις  και κρύες
βραδιές µας θυµίζουν πως µόλις τελείωσε ο χειµώνας. Η επο-
χή της άνοιξης είναι η πιο αγαπηµένη εποχή του χρόνου λό-
γω του ότι η θερµοκρασία, το κλίµα και το εποχιακό φαινόµε-
νο βρίσκονται σε απόλυτη ισορροπία προσφέροντας µοναδι-
κές καιρικές συνθήκες. Στην άνοιξη, την κατεξοχήν αναζωο-
γονητική εποχή, η φύση ανθίζει, δηµιουργώντας ένα ανεπα-
νάληπτο σκηνικό.

Υπάρχουν πολλά έθιµα που σχετίζονται µε τον ερχοµό της
Άνοιξης και σκοπό έχουν την εκδίωξη  του χειµώνα, που συ-
νήθως σχετίζεται µε το «κακό», ώστε να µπορέσει να λάµψει το
«νέο φως» της Άνοιξης.

Την πρώτη µέρα του Μάρτη , για να αποτραπεί η βλαβερή
επίδραση του ηλίου , τα παιδιά φορούν «µάρτη» στον καρπό
του χεριού. Είναι ένα βραχιόλι από κλωστή άσπρη και κόκκι-
νη ή χρυσή. Για να φορτιστεί ενεργειακά το κρεµούν τη νύχτα
σε µια τριανταφυλλιά και όταν έρθει η βραδιά της Ανάστασης
ή όταν πρωτοδούν χελιδόνι το κρεµούν πάλι σε µια τριαντα-
φυλλιά για να αποκτήσουν το χρώµα της.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΚΚυυρριιαακκήή  ΤΤσσιιττιιρρίίδδοουυ  ––  ΓΓ''    ττάάξξηη
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη  ::  ΆΆνννναα  ΚΚααρρααββίίττηη  ––  ΕΕ''    ττάάξξηη
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Τι είναι φόβος; Θα σας εξη-
γήσω για τον δικό µου φόβο. Το
παραδέχοµαι φοβόµουνα πολ-
λά πράγµατα αλλά τώρα µε έ-
ναν τόσο γενναίο τρόπο µπόρε-
σα και τον νίκησα. Το να φοβά-
σαι να πεις κάτι σε κάποιον, το
να φοβάσαι  να πας σχολειό ε-
πειδή κάποια παιδιά σε κοροϊ-
δεύουν για τεστ η για την εµ-
φάνιση σου! Όλα αυτά λίγο πο-
λύ µου έχουν συµβεί. Να όµως
πως τον αντιµετώπισα, µε το
θάρρος! 

Εγώ και η οικογένεια µου α-
ποφασίσαµε να ταξιδέψουµε
µε αεροπλάνο, γιατί θα πηγαί-
ναµε στη Γερµανία στη θεία
µου. Ένας φόβος για εµένα ή-
τανε το αεροπλάνο. Όταν ήρθε
πια η µέρα, ξεκινήσαµε για το
αεροπλάνο. Μόλις φτάσαµε κα-
θίσαµε σε κάτι καρεκλάκια και
περιµέναµε για το αεροπλάνο.
∆ώσαµε τα διαβατήρια και µπή-
καµε µέσα στο αεροπλάνο που
είχε έρθει. καθώς πετούσαµε ε-

γώ επειδή έτρεµα από τον φό- βο µου, έκλεισα τα µάτια µου.

Ξαφνικά ένιωσα ένα σκούντη-
µα ακριβώς από πίσω µου! Ήταν
µια γριούλα αρκετά ηλικιωµένη.
Γύρισα, και µου είπε κάτι πολύ
σοφό: 

- Να έχεις θάρρος!
Εγώ της χαµογέλασα και ξα-

ναέκλεισα τα µάτια µου. Είχαµε
φτάσει σε πολύ λίγη ώρα. Όταν
το αεροπλάνο προσγειώθηκε
και κατεβήκαµε, η θεία µου µε
περίµενε εµένα και την οικογέ-
νεια µου. Όλες τις επόµενες
µέρες τις περνούσαµε πολύ ευ-
χάριστα. Θα έµενα για 15 ηµέ-
ρες, οι οποίες πέρασαν γρήγο-
ρα. Κάθε µέρα, κάθε ώρα σκε-
φτόµουνα τα λόγια της γιαγιάς.
Μετά από λίγες µέρες έµαθα ό-
τι η γιαγιά πέθανε. Στεναχωρή-
θηκα τόσο πολύ αλλά κατάλα-
βα ότι αυτά τα λόγια ήτανε σή-
µα! Γι'  αυτό να έχεις θάρρος,
να έχεις θάρρος, να έχεις θάρ-
ρος !!!

Κωνσταντίνα Παπαζήση – ∆'  τάξη

Ξεπερνώντας τους φόβους

ΜΜΠΠΟΟΥΥΛΛΙΙΝΝΓΓΚΚ  
Το νταηλίκι είναι µια µορ-

φή κακοποίησης, πιο συγκε-
κριµένα εκφοβισµού ή εξανα-
γκασµού. Αυτή συνεπάγεται
περιοδικά επαναλαµβανόµε-
νες πράξεις που σκοπό έχουν
την επιβολή ενός ατόµου ή
µιας οµάδας πάνω σε ένα άλλο
άτοµο ή οµάδα, εποµένως µια
«ανισορροπία δυνάµεων». Η
εν λόγω ανισορροπία µπορεί
να είναι κοινωνική ή/και σω-
µατική. Το θύµα του εκφοβι-
σµού αναφέρεται και ως στό-
χος.

Το νταηλίκι αποτελείται α-
πό τρία βασικά είδη κακοποί-
ησης – συναισθηµατική, λεκτι-
κή και σωµατική. Συνήθως,

πρόκειται για ανεπαίσθητες
µεθόδους εξαναγκασµού όπως
η ψυχολογική χειραγώγηση.

Το νταηλίκι κυµαίνεται α-
πό την απλή µορφή εκφοβι-
σµού σε πιο σύνθετες µορ-
φές, στις οποίες ο νταής εν-
δέχεται να έχει έναν περισ-

σότερους «υπαρχηγούς» που
µπορεί να φαίνεται να είναι
πρόθυµοι να βοηθήσουν τον
«αρχι-νταή» στις δραστηριό-
τητές του. Το νταηλίκι στο
σχολικό ή εργασιακό χώρο α-
ναφέρεται και ως οµότιµη κα-
κοποίηση.

Το νταηλίκι µπορεί να προ-
κύψει σε οποιοδήποτε περι-
βάλλον στο οποίο ανθρώπινα
όντα αλληλεπιδρούν µεταξύ
τους. Αυτό περιλαµβάνει το
σχολείο,το στρατό, την οικο-
γένεια, το χώρο εργασίας, το
σπίτι και τις γειτονιές. Είναι
ακόµη ένας παράγοντας ώθη-
σης στη µετανάστευση. Ο εκ-
φοβισµός είναι δυνατό να λαµ-
βάνει χώρα µεταξύ κοινωνι-
κών οµάδων, κοινωνικών τά-
ξεων και ακόµη και µεταξύ
χωρών (υπερβολική εθνικο-
φροσύνη, σοβινισµός).

Κατερίνα Παλάκα
– ΣΤ'  τάξη
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Τα τελευταία χρόνια η µάγισσα Προσθε-
τώλ και ο µάγος Αφαιρετώλ είχαν αφήσει
τη Μαθηµατικούπολη γιατί είχαν γεράσει
πια και είχαν κουραστεί να κάνουν προ-
σθαφαιρέσεις.

Είχαν αποφασίσει λοιπόν να µείνουν
µαζί σ’ένα µεγάλο σπίτι που θα το στόλιζαν
µαζί. 

Ξεκίνησε πρώτη η Προσθετώλ και αφού

της άρεσαν οι συνεχείς προσθέσεις άρχισε
να βάζει πολύ περισσότερα πράγµατα από
αυτά που χρειάζονται. 

Έτσι γέµισε τη κουζίνα µε 160 πιάτα,
200 ποτήρια, 300 µαχαιροπίρουνα και ένα
σωρό άλλα µικροπράγµατα. Το ίδιο έκανε
και σε όλο το σπίτι. Γέµισε τόσο πολύ τα
συρτάρια και τις ντουλάπες που κόντευαν
να σπάσουν από το βάρος.

Όταν ήρθε λοιπόν ο Αφαιρετώλ για να δει
τι γίνεται, κόντεψε να τρελαθεί. 

-Τι είναι όλα αυτά Προσθετώλ; Πόσοι άν-
θρωποι θα µείνουν εδώ;

- Αν έρθουν φίλοι και συγγενείς να µεί-
νουν, να µην έχουµε κάτι παραπάνω;

- Kάτι παραπάνω ναι, όχι όµως ολόκλη-
ρη αποθήκη.

Και αφού η µάγισσα δεν καταλάβαινε ο
Αφαιρετώλ άρχισε να αφαιρεί ό,τι θεωρού-
σε ότι περισσεύει. Στο τέλος άφησε µόνο α-
πό ένα αντικείµενο για το καθένα.

Όταν τα είδε αυτά η µάγισσα, εκνευρι-
σµένη όσο ποτέ, πήγε και αγόρασε ξανά τα
ίδια πράγµατα.

Ο µάγος τότε αποφάσισε να εξαφανίσει
και την ίδια την Προσθετώλ.

Η µάγισσα το κατάλαβε και ήπιε ένα δυ-
νατό φίλτρο για να σωθεί.

Την ώρα που ο Αφαιρετώλ ακούµπησε
και σκέφτηκε γεµάτος χαρά ότι θα λείψει
και η Προσθετώλ δεν πίστεψε στα µάτια
του. Η µάγισσα έµεινε εκεί όπως ήταν. Τό-
τε σκέφτηκαν να κάνουν µια σοβαρή συζή-
τηση και να βρουν µια λύση, γιατί αυτό δεν
οδηγούσε πουθενά.

Έτσι αποφάσισαν µαζί, αλλού να προ-
σθέσουν και αλλού να αφαιρέσουν πράγ-
µατα.

Έτσι κι αλλιώς το ίδιο έκαναν τόσα χρό-
νια µε όλα τα προβλήµατα που έλυναν.

Αλλά ήθελαν πρόσθεση και αλλά αφαί-
ρεση, γιατί και οι δύο πράξεις είναι το ίδιο
σηµαντικές όταν ξέρουµε να τις χρησιµο-
ποιούµε σωστά.

ΟΟιι  µµααθθηηττέέςς  ττηηςς  ΑΑ’’  ττάάξξηηςς  
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΚΚααττεερρίίνναα  ΠΠααλλάάκκαα  ––

ΣΣΤΤ''  ττάάξξηη

ΗΗ  ΜΜΑΑΓΓΙΙΣΣΣΣΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΘΘΕΕΤΤΩΩΛΛ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟ  ΜΜΑΑΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΦΦΑΑΙΙΡΡΕΕΤΤΩΩΛΛ  

ΤΑ ∆ΟΝΤΙΑ ΜΑΣ
Το πρωί τρώµε πρωινό και βουρτσίζουµε τα δόντια. Κά-

νουµε την εξωτερική επιφάνεια, µε κυκλικές κινήσεις.
Μέσα στην τάξη µιλήσαµε για την στοµατική υγιεινή, την
οδοντίνη, τον πολφό και για το χαµογελόµετρο. 

Γλυκερία – Νίκος (Β' τάξη)
∆ακτυλογράφηση: Κατερία Παλάκα – ΣΤ' τάξη



Επίσκεψη 
στο Ξινό Νερό

Την προηγούµενη εβδοµά-
δα 5 Μαΐου 2015 επισκεφτή-
καµε το εργοστάσιο παραγω-
γής εµφιαλωµένου νερού του
Ξινού Νερού. Εκεί είδαµε την
εµφιάλωση, την κόλληση της
ετικέτας, την ηµεροµηνία λή-
ξης. Αυτό που µου έκανε εντύ-
πωση ήταν το µηχάνηµα που έ-
λεγχε το νερό. Αυτό που δε
µου άρεσε καθόλου ήταν ότι
µύριζε άσχηµα. Ήταν όµως µια
ενδιαφέρουσα εκδροµή.

Κείµενο: Τάσος Γεωργίου –
Β' τάξη

∆ακτυλογράφηση: Άννα
Καραβίτη – Ε' τάξη

Μετά από το εργοστάσιο
εµφιάλωσης περπατήσαµε
στους δρόµους του Ξινού Νε-
ρού και φτάσαµε στην εκκλη-
σία του τον << Αϊ- Γιώργη>>.
Εκεί υπήρχε πολύ γρασίδι και
µας άρεσε πολύ και κατευθεί-
αν αρχίσαµε το παιχνίδι. Εκεί
υπήρχε µια πισίνα και όλοι
µπήκαν µέσα. Γι' αυτούς που

έπαιζαν κρυφτό ήταν η καλύ-
τερη κρυψώνα. Κάποιοι από ε-
µάς µπήκαµε µέσα στην εκ-
κλησία και ανάψαµε ένα κερά-
κι και προσκυνήσαµε τις εικό-
νες. Κάποιες γυναίκες µας κέ-
ρασαν κρουασάν. Όταν µας
φώναξαν να φύγουµε κάποιοι
από εµάς ήπιαν ξινό νερό από
µια βρύση που είχε εκεί.

Κείµενο: Σταυρούλα
Μπόγια - Ναταλία Σιδερά -

Β' τάξη 
∆ακτυλογράφηση: 

Άννα Ράδη – Στ' τάξη

Στο δεύτερο µέρος πήγαµε
στο Ξινό Νερό και µας πήγαν
σε ένα εργοστάσιο αναψυκτι-
κών. Το χωριό έχει περίπου
1.400 κατοίκους. Το χωριό ο-
νοµάζεται έτσι από την πηγή
πού έβγαζε, µεταλλικό, ασβε-
στούχο και ανθρακούχο νερό. 

Μέσα στο εργοστάσιο µας
ξεναγήσανε. Εκεί υπήρχαν
πολλά µηχανήµατα. Πρώτα α-
πό όλα είδαµε το µηχάνηµα
που έπλενε τα γυάλινα µπου-
κάλια. Μετά ένα µηχάνηµα
γέµιζε νερό και έπειτα µια κυ-

ρία σε ένα δυνατό φως έβλε-
πε αν υπήρχε κάποιο πρόβλη-
µα µέσα στα µπουκάλια και αν
ήταν αρκετά γεµάτα. Ύστερα
τα µπουκάλια έµπαιναν σε έ-
να µηχάνηµα που έβαζε τα
καπάκια και τα σφράγιζε. Στη
συνέχεια κολλούσαν αυτόµα-
τα οι ετικέτες και η ηµεροµη-
νία λήξεως. Στο τέλος ένα µη-
χάνηµα που τα έπαιρνε σε δω-

δεκάδες και τα έβαζαν σε
κλούβες.

Όταν βγήκαµε έξω µας κέ-
ρασαν λεµονάδες και πορτο-
καλάδες και καθίσαµε στη
σκιά να τις πιούµε. Μετά τους
ευχαριστήσαµε και φύγαµε.

Μπόγια Ναταλία - Μιχαήλ
Κέκης - Νάντσης Θοδωρής 

(Γ' τάξη)

ΤΑ ΑΝΗΣΥΧΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 9Ιούνιος 2015

Επίσκεψη στο οινοποιείο
«Κτήµα Άλφα»

Οι καλοί µας δάσκαλοι µας πήγανε σε ένα από τα καλύτερα οινο-
ποιεία της Ελλάδας στο «Κτήµα Άλφα» που είναι έξω από το Αµύ-
νταιο.

Η κυρία που µας ξενάγησε ήταν πολύ ευγενική και όµορφη κι έ-
τσι έγινε µια ωραία ενηµέρωση. Η κυρία, µας είπε κάποιες ποικιλίες
που παράγονται στην Ελλάδα, όπως: Ξυνόµαυρο,  Αγιοργείτικο, Α-
σύρτικο, Μαυροδάφνη. Μας είπε επίσης πως τα στρέµµατα των α-
µπελιών του κτήµατος είναι 850.

Έπειτα µας είπε πως το κρασί παίρνει από τη φλούδα το χρώµα κι
όχι από το ζουµί. Πρώτα πρώτα είδαµε κάτι τεράστια καζάνια. Εκεί
είχαν το κρασί µαζί µε τη φλούδα. Μετά µπήκαµε σε ένα γιγαντιαίο
ασανσέρ και µας πήγανε σε ένα υπόγειο, που είχε 1200 δρύινα βα-
ρέλια, 80% υγρασία, σκοτάδι και θερµοκρασία 14ο Κελσίου. Αυτά
τα βαρέλια τα χρησιµοποιούσανε µόνο τρεις φορές. 

Είχαν και σύστηµα εξαερισµού για να κρατούν τα βαρέλια κρύα.
Το κάθε βαρέλι χωρούσε 225 λίτρα.

Μετά µπήκαµε σε ένα θάλαµο που είχε µπουκάλια σφραγισµένα
και γυρτά, που είχαν φελλό για να µη χαλάσει το κρασί, που πρέπει
να βρέχεται από τον φελλό. Ο φελλός είναι από την Πορτογαλία
και βγαίνει από τα φελλόδεντρα.

Στη συνέχεια είδαµε πως µπαίνουν οι ετικέτες και σφραγίζονται
τα κουτιά. Μόλις ετοιµάζονται οι παλέτες φεύγουν για το εξωτερι-
κό, όπως: Αυστραλία, Γαλλία, Γερµανία.

Γιώργος Σαµαράς – Ευαγγελία Πισλίνα – Μαρία Τζήκα (Γ'τάξη)

ΗΗ  εεκκδδρροοµµήή  σσττοο  ΞΞιιννόό  ΝΝεερρόό
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Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΟΛΗ
Μια φορά κι έναν καιρό σε ένα µι-

κρό χωριό µε 800 κατοίκους υπήρχε
µια µαγική πόλη µέσα από έναν θάµνο.
Ήταν ιδανική για µια φτωχή οικογέ-
νεια. Φυσικά υπήρχε µια φτωχή οικο-
γένεια που είχε κοµµένα ρούχα, δεν
είχαν παπούτσια ούτε λεφτά. Το σπίτι

τους ήταν µια καλύβα δίπλα σε ένα µα-
ντρί. Συχνά πήγαιναν κρυφά, κρυφά
στο ξένο µαντρί και έκλεβαν γάλα από
αγελάδες και µαλλί από πρόβατα για
να κοιµούνται αναπαυτικά. 

Μια µέρα όταν τα παιδιά τους η Κα-
τερινιώ και η Μαργαρίτα πήγαν να παί-
ξουν µε το µόνο τους παιχνίδι, την µπά-
λα, η µπάλα ξέφυγε από την Κατερινιώ
και πέρασε την µαγική πύλη. Τα κορί-
τσια έτρεξαν όσο πιο γρήγορα µπο-
ρούσαν και µπήκαν και αυτές στην πύ-
λη. Τότε έφτασαν σε ένα σκοτεινό µοβ
µέρος γεµάτο µε πολύτιµες πέτρες,
διαµάντια λίρες και παιχνίδια. Γύρω
του είχε λεύκες και άλλα δέντρα. Είχε
και µια λίµνη µε 26 κύκνους και 10 κυ-
κνάκια. Τα παιδιά, η Κατερινιώ πήρε
την µπάλα και άλλα παιχνίδια και η
Μαργαρίτα πήρε λίρες, χρυσάφι, ασή-
µι, πολύτιµες πέτρες και διαµάντια
φουσκώνοντας τις τσέπες της. Μόλις
βγήκαν από την πύλη έτρεξαν χαρού-
µενες στους γονείς τους δίνοντας φι-
λιά και αγκαλιές και εκτός αυτού και
τα πολύτιµα πράγµατα. Οι γονείς τους
χάρηκαν και δάκρυσαν τα µάτια τους.
Έτσι έφτιαξαν ένα πολυτελές µεγάλο
σπίτι µε 3 µπάνια, 3 υπνοδωµάτια, 2 α-
ποθήκες, 4 παιδικά δωµάτια και µια τε-
ράστια αυλή µε γύρω γύρω δέντρα και
ένα ξύλινο σπιτάκι που το είχαν για ε-
ξοχικό µε µια πισίνα και έζησαν αυτοί
καλά κι εµείς καλύτερα.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΜΜααρρίίαα  ΤΤζζήήκκαα  --  ΓΓ''  ττάάξξηη  
∆∆ααχχττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΒΒεεννεεττίίαα  ΡΡάάδδηη  --

ΣΣΤΤ''  ττάάξξηη

Φανταστικές ιστορίες
Η χαµένη Αθηναΐδα

Η χαµένη Αθηναΐδα εξαφανίστηκε το 300 µ.Χ.. Ήταν χτισµένη πάνω
σε έναν βράχο της θάλασσας κοντά στο νησί Αρτεµιάδα στον Ινδικό Ω-
κεανό.

Η ζωή στο νησί κυλούσε υπέροχα . Όλοι οι άνθρωποι ζούσαν ήρεµοι ,
γαλήνιοι και ενωµένοι παρόλο που ήταν µόνο 21. Οι άντρες των οικο-
γενειών ήταν είτε ψαράδες, είτε µαγαζάτορες.

Σε εκείνο το νησί κυβερνούσαν µόνο γυναίκες. Οι άντρες ήταν δού-
λοι τους. Οι γυναίκες χρόνο µε το χρόνο αποφάσισαν να φτιάξουν ένα
χώρο όπου τα παιδιά θα µπορούν να πηγαίνουν εκεί να µορφώνονται.
Επίσης έφτιαξαν µπακάλικα, µια εκκλησία και ένα νοσοκοµείο.

Μια µέρα οι άντρες επαναστάτησαν, γιατί ήθελαν να αλλάξουν οι κα-
νόνες. Πήγαν τότε στη νοµοθέτρια και της είπαν ότι θέλουν να προσθέ-
σουν και άλλους κανόνες. Η νοµοθέτρια πήρε τηλέφωνο την Πρωθυ-
πουργό και της τα είπε όλα χαρτί και καλαµάρι.

Αµέσως η γραµµατέας της Πρωθυπουργού έκλεισε τις πόρτες και τα
παράθυρα και φώναξε από το χωνί: «Ελάτε γυναίκες και κορίτσια στο
βασίλειο. Γρήγορα, τρέξτε». Μόλις µαζεύτηκαν τα γυναικόπαιδα σφρά-
γισαν τις πόρτες µε ξύλα.

Οι άντρες φώναζαν και φώναζαν αλλά οι γυναίκες δεν πτοούνταν.
Πέρασαν µέρες τα τρόφιµα τελείωσαν, παιδιά και γυναίκες πέθαναν α-
πό πείνα.

Και τότε άρχισε να βρέχει, να βροντάει. Μέσα από τους κεραυνούς
εµφανίστηκε ο ΧΡΙΣΤΟΣ !! Και τότε τους είπε: Ανοίξτε τις πόρτες και
τα παράθυρα και πηγαίνετε όλοι συµφιλιωµένοι στο βουνό του Αγίου
Γεωργίου. Μεγάλη η χάρη του.

Τότε ο ΧΡΙΣΤΟΣ νευριασµένος τους έκανε κήρυγµα και τους είπε :
Θα σας καταστρέψω, γιατί αγανάκτησα πια. Εδώ και εκατό χρόνια έρ-
χοµαι συνέχεια για να σας χωρίσω.

Και τότε µε µια κίνηση βύθισε το νησί. Από τότε κανείς δεν ξέρει τι α-
πέγινε αυτό το νησί. Μόνο ένας κύριος που τον πήρε µαζί του ο ΧΡΙ-
ΣΤΟΣ, γιατί ήταν καλός άνθρωπος !!!

Έτσι λοιπόν σώθηκε η ιστορία και από στόµα σε στόµα έφτασε και
στο δικό µου !!

Καραβίτη Άννα - Ε’ τάξη 

Το ταξίδι στον Άρη
Σε µερικά χρόνια όπως λένε και οι επιστήµονες

θα υπάρχει ζωή στον Άρη, αν βέβαια υπάρχει οξυ-
γόνο. Τα κτήρια του πιστεύω θα είναι γυάλινα και
φελιζολένια σε σχήµα διαφόρων µουσικών οργά-
νων.

Θα υπάρχουν πόλεις µε ονόµατα από διάσηµους
µουσικούς, συνθέτες και γενικά ανθρώπους της
µουσικής. Στην πλατεία κάθε πόλης ή χωριού θα υ-
πάρχει το άγαλµα του συνθέτη ή του µουσικού που
είναι αφιερωµένο.

Μέσα στις πόλεις δεν θα κυκλοφορούν αυτοκί-
νητα παρά µόνο θα υπάρχουν κυλιόµενες σκάλες
και διαστηµόπλοια που θα κάνουν διάφορα ταξίδια
στους υπόλοιπους πλανήτες.

Επίσης δεν θα υπάρχουν σχολεία! Κάθε παιδί θα
κάθεται σπίτι του και θα κάνει µάθηµα µέσω skype.
Θα υπάρχουν τεράστιοι χώροι που οι εργαζόµενες
µητέρες θα µπορούν να αφήνουν τα παιδιά τους
δωρεάν.

Κάθε άνθρωπος που θα υπάρχει σε αυτόν τον
πλανήτη δεν θα µείνει άνεργος. Επίσης κάθε σπίτι
θα έχει οικιακή βοηθό χωρίς κανένα αντάλλαγµα

!!!! Οι άνθρωποι θα είναι ήρεµοι και γαλήνιοι χωρίς
νεύρα και κανείς δεν θα µπορεί να φωνάξει δυνα-
τά.

Εγώ θα µπορούσα άνετα να κατοικήσω σε αυτόν
τον πλανήτη, γιατί πρώτον θα έκανα βόλτα µε το
διαστηµόπλοιο, δεύτερον γιατί θα είχα οικιακή
βοηθό στο σπίτι και τρίτον επειδή δεν θα σηκωνό-
µουν νωρίς το πρωί για να πάω σχολείο!!!! Επίσης
θα ένιωθα εξαίσια και θαυµάσια, γιατί πάντα θα ή-
µουν ήρεµη!!!

Άννα Καραβίτη – Ε' τάξη

Η πριγκίπισσα των κύκνων 
Μία φορά κι έναν καιρό στο βασίλειο της χώρας

του Ποτέ, ο βασιλιάς και η βασίλισσα απόκτη-
σαν ένα κοριτσάκι που το ονόµασαν Μαρ-
γαρίτα. Πέρασαν πολλά χρόνια και η
µαργαρίτα µεγάλωσε µια µέρα όµως
έφυγε απ’ το παλάτι σε ένα δάσος
που κανένας δεν είχα πάει. Εκεί εί-
χε µόνο ζωάκια και πεταλούδες πο-
λύχρωµες και όµορφες. Έτσι που
περπατούσε είδε µια µεγάλη λίµνη µε
δύο πανέµορφους άσπρους κύκνους,
Μόλις πλησίασαν οι κύκνοι της µίλησαν
και της είπαν.

- Γεια σου, Μαργαρίτα!
- Μιλάτε! Πως ξέρετε το όνοµά µου;
- Το ξέρουµε γιατί είσαι η πριγκίπισσα των κύκνων. Οι γονείς σου το έκρυψαν

για να µη φύγεις από το παλάτι. 
- Εγώ, γιατί δεν το ξέρω; ρώτησε η Μαργαρίτα.
- Σου είπαµε, σου το έκρυψαν!
- Εσύ τώρα πρέπει να πας στο παλάτι του πρίγκιπα Έρικ, είπαν οι κύκνοι και έ-

φυγαν.
- Μα που πάτε; φώναξε η Μαργαρίτα.
Η καηµένη Μαργαρίτα περιπλανιόταν στο δάσος και έψαχνε τον πρίγκιπα Έρικ,

µέχρι που βράδιασε και την πήρε ο ύπνος. Την άλλη µέρα που σηκώθηκε, το παλάτι
ήταν µπροστά της. 

Μόλις µπήκε, βρήκε τον πρίγκιπα Έρικ µπροστά της. Ο Έρικ την πήρε και την
πήγε µπροστά σε έναν πίνακα, µόλις το πάτησε βγήκε µπροστά στους γονείς της.
Τους αγκάλιασε και τους ζήτησε να παντρευτεί µε τον πρίγκιπα Έρικ. Παντρεύτη-
καν και έχτισαν το παλάτι τους στο µαγεµένο δάσος. Έζησαν αυτοί καλά και εµείς
καλύτερα! 

ΒΒαασσιιλλιικκήή  ΓΓκκέέσσιιοουυ––  ΆΆνννναα  ΓΓέέσσιιοουυ  ((ΓΓ''  ττάάξξηη))
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µικρών συγγραφέων
Ο µάγος Τουρτοφάγος
Κάποτε ζούσε ένας ιππότης που τον έλεγαν Τιπο-Ταπο και ήταν ο

πιο µικρός ιππότης που είχε δει. Είχε ένα µικρό σπαθάκι και ένα άλο-
γο.

Μια µέρα εκεί που κάλπαζε έξω από ένα τεράστιο κάστρο άκουσε
κάποιον να κλαίει. Πλησίασε και είδε έναν βασιλιά. Τον ρώτησε γιατί
έκλαιγε και εκείνος του είπε ότι στη χώρα του είχε έρθει ένας µάγος,
ο µάγος Τουρτοφάγος. Ένας µάγος που ήθελε να µετατρέπει τα πά-
ντα σε τούρτες. Ο Τιπο-Ταπο υποσχέθηκε στον βασιλέα ότι θα πείσει
τον µάγο να µην µετατρέπει τα πάντα σε τούρτες.

Την άλλη νύχτα ο ιππότης ξεκίνησε για το παλάτι του µάγου Τουρ-
τοφάγου. Στη µέση της διαδροµής όµως συνάντησε ένα µυρµήγκι
που είχε πέσει κάποτε στα χέρια του µάγου. Το µυρµήγκι είπε στον
ιππότη ότι ήταν αδύνατο να µπει µες το παλάτι. Υπήρχαν τεράστια
τείχη, ασφαλισµένη πόρτα και γύρω γύρω υπήρχε µια τάφρος µε
κροκόδειλους, αλλά του δώσε και µια συµβουλή: «πρέπει να κρεµα-
στείς στις κληµατίδες και ίσως τα καταφέρεις».

Ο ιππότης υπάκουσε. Μόλις έφτασε στο παλάτι κρεµάστηκε και
µπήκε µέσα από το ανοιχτό παράθυρο. Το επόµενο πρωινό ο µάγος
Τουρτοφάγος ζήτησε όπως συνήθιζε από την υπηρέτρια µια τούρτα.
Τότε ο ΤιποΤαπο βγήκε απ την κρυψώνα του κι έτρεξε στην κουζίνα.
Έκοψε την τούρτα και χώθηκε µέσα. Όταν η υπηρέτρια έφερε την
τούρτα ο µάγος άκουσε την τούρτα να µιλάει: «Έι, νοµίζεις ότι µπο-
ρείς να µε φας;» είπε ο ιππότης µέσα από την τούρτα. «Έι, ποιος µί-
λησε;» ρώτησε ο µάγος. «Εγώ η τούρτα» του απάντησε…Τροµοκρα-
τηµένος ο µάγος πήγε να ξαπλώσει.

Το βράδυ ξανά φώναξε την υπηρέτρια και της είπε να του φέρει µια

ακόµη φρέσκια τούρτα από το ψυγείο. Όµως στην συνέχεια ο Τιπο-
Ταπο ξανά µπήκε µέσα στην τούρτα. Μόλις ο µάγος ξανά άκουσε την
τούρτα να µιλάει έκλεισε το φως και προσπάθησε να κοιµηθεί. Όµως
δεν µπορούσε να κλείσει µάτι. Στριφογύριζε όλη νύχτα σαν σβούρα.

Την επόµενη µέρα πήγε στο ψυγείο να διαλέξει µια φρέσκια τούρ-
τα. Τότε ο ιππότης που είχε για άλλη µια φορά κρυφτεί στην τούρτα
εκνευρίστηκε και τρύπησε την γλώσσα του µάγου. «Άοοοοοουτς» α-
ναφώνησε ο µάγος. Και τότε υποσχέθηκε να µην ξαναβάλει τούρτα
στο στόµα του και να κάνει το βασίλειο όπως ήταν πριν.

Έτσι σώθηκε το βασίλειο και ο βασιλιάς ευχαρίστησε και αντάµει-
ψε τον γενναίο ιππότη µε όλα τα καλά και έζησαν αυτοί καλά και µεις
καλύτερα.

Σαµαράς Γιώργος – Γ' τάξη 
∆ακτυλογράφηση: Ράδη Άννα – ΣΤ' τάξη

Το ταξίδι της καρέκλας
Μια φορά κι έναν καιρό ζού-

σε σ’ ένα φτωχικό σπιτάκι
ένας ξυλοκόπος. Όπως
κάθε µέρα ξεκίνησε για
το δάσος όπου θα έκο-
βε ξύλα. Καθώς έκο-
βε ένα κούτσουρο εί-
δε έναν πανέµορφο
κορµό. Ήταν ψηλός
και είχε ένα χρυσάφι
χρώµα. Ο ξυλοκόπος
το φόρτωσε στο κα-
ροτσάκι του και πήγε
στο σπίτι του. Κάθισε σ’
ένα σκαµπό και σκέφτο-
νταν τι µπορεί να φτιάξει µ’
αυτό τον κορµό. Σκέφτηκε και
ξανά σκέφτηκε ώσπου είπε: Βαρέθηκα πια να ζω
φτωχός θα φτιάξω µια καρέκλα θα την πουλήσω
και θα πλουτίσω. Πράγµατι την έφτιαξε και την
πούλησε. Αυτός που την αγόρασε ήταν ένας
πλούσιος άρχοντας που είχε βαρεθεί να κάθεται
στον θρόνο. Τα χρόνια πέρασαν ο άρχοντας πέ-
θανε αφήνοντας πίσω του τρεις γιους. Ο µεγαλύ-
τερος γιος του έγινε αυτοκράτορας και υπερηφα-
νεύονταν: “Εγώ ένας από τους δώδεκα αυτοκρά-
τορες θα κάθοµαι σε µια απλή καρέκλα χιλίων
χρόνων;”. Τότε πέταξε την καρέκλα σε µια απο-
θήκη. Άφησε όµως εξουσία στον ανιψιό του πάπ-
που του και την πούλησε στο δισέγγονο του ξυλο-
κόπου που την είχε κατασκευάσει.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΑΑννδδρροοννίίκκηη  ΛΛααζζααρρίίδδοουυ  ––  ∆∆’’  ττάάξξηη
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΆΆνννναα  ΡΡάάδδηη  --  ΣΣΤΤ''  ττάάξξηη

ΙΣΤΟΡΙΑ µε ∆Ι∆ΑΓΜΑ
Ο απέραντος κήπος µε το διαφορετικό τριαντάφυλλο !

Μια φορά κι έναν καιρό
σ έναν κόσµο µαγικό, ήταν
ένα τριαντάφυλλο όπου
ζούσε µε συντροφιά σε έ-
ναν απέραντο και µαγικό
κήπο.

Αυτό το τριαντάφυλλο
ήταν διαφορετικό απ τα
άλλα, και σε τι διέφερε; Α-
πλά δεν είχε αγκάθια. Το
τριαντάφυλλο δεν είχε φί-
λους τα υπόλοιπα τρια-
ντάφυλλα του κήπου, για-
τί το κορόιδευαν συνέχεια,
παρά µόνο, οι µόνοι που

νοιάζονταν γι' αυτό ήταν οι κάµπιες, οι δροσοσταλίδες και τα µικρά ζουζούνια.
Κάθε πρωί οι φίλοι του έρχονταν και παίζανε στον γυµνό κορµό του, άλλοι έκα-

ναν τσουλήθρα και άλλοι ανέβαιναν στα πέταλά του.
Το τριαντάφυλλο όµως, δεν άντεχε άλλο να το κοροϊδεύουν συνεχώς τα άλλα

τριαντάφυλλα και έτσι µια νύχτα προσευχήθηκε και ευχήθηκε να γεµίσει αγκάθια, ό-
πως όλα τα άλλα. Πράγµατι, το επόµενο πρωί ήταν γεµάτο αγκάθια σε όλον τον
κορµό του και τα µικρά κλωνάρια του. Οι φίλοι του όµως τώρα δεν µπορούσαν να
παίξουν άλλο µαζί του, κι έτσι τους έχασε όλους. Σταµάτησαν και τα υπόλοιπα
τριαντάφυλλα να το κοροϊδεύουν, αφού πια δεν το ξεχώριζαν.

Το τριαντάφυλλο πλέον ήταν δυστυχισµένο!
∆ίδαγµα: Να αγαπάµε τον εαυτό µας και να τον δεχόµαστε όπως και να είναι, και

να τον προσέχουµε! Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και ξεχωριστός!
Βερονίκη Γεωργίου – ∆' τάξη
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ΠΠΑΑΙΙΧΧΝΝΙΙ∆∆ΙΙΑΑ  ΑΑΥΥΛΛΗΗΣΣ

Τα 4 τετράγωνα( FourSquare)
Το παιχνίδι παίζεται από 4 παίχτες. Αν κάποιος χάσει αντικαθί-

σταται από άλλο που περιµένει στη σειρά. Το µεγάλο τετράγωνο
έχει πλευρά 5 µέτρα περίπου και χωρίζεται σε 4 ίσα τετράγωνα
όπως δείχνει το σχήµα. Ο παίχτης που βρίσκεται στην περιοχή Α
ξεκινά το παιχνίδι κρατώντας µια µπάλα που έχει αναπηδήσει
πίσω από την διαγώνια γραµµή του σέρβις χωρίς να την πατά  ό-
πως φαίνεται στο σχήµα. Η µπάλα σερβίρεται µε κτύπηµα από
κάτω  αφού κτυπήσει πρώτα στο έδαφος  µε παλάµες ανοικτές
είτε µε το ένα χέρι είτε µε τα δύο χέρια κατευθύνοντας την σε ό-
ποιο τετράγωνο θέλει ο παίχτης που τη σερβίρει. Ο παίχτης που
υποδέχεται την µπάλα αφού την αφήσει να κτυπήσει µια φορά
στο έδαφος την κατευθύνει σε όποιο τετράγωνο θέλει. Το παι-
χνίδι συνεχίζεται µέχρι ένας από τους παίχτες αποτύχει να επι-
στρέψει την µπάλα  ή διαπράξει σφάλµα (φάουλ). Τότε φεύγει α-
πό το γήπεδο  και πάει στο χώρο αναµονής.  Οι υπόλοιποι παί-
χτες κινούνται µε φορά του ρολογιού για να συµπληρώσουν τη
θέση αφήνοντας το τετράγωνο ∆  κενό για την είσοδο του νέου
παίχτη.

Ένας παίχτης κάνει σφάλµα  όταν:
• Αποτύχει να επιστρέψει την µπάλα σε άλλο τετράγωνο.
• Αν χτυπήσει την µπάλα µε γροθιά ή από  ψηλά
• Αν η µπάλα όταν τη στέλνει χτυπήσει γραµµή (εξαιρείται η

διαγώνια γραµµή του σέρβις).
• Αν η µπάλα αγγίξει άλλο µέρος του σώµατος εκτός από τα

χέρια.
• Αν πιάσει την µπάλα ή καθυστερήσει την µεταφορά της.
• Αν πατήσει ή περάσει τη γραµµή του σέρβις την ώρα που

σερβίρει.
Πηγή: http://cypeteacher.tripod. com/idees_

gia_diaxirisi_dialimmatos.htm

Ελένη Μπόγια – Β'  τάξη, Θοδωρής Νάντσης – Γ'  τάξη,
Πετρούλα Νάντση – ∆'  τάξη,  Παρασκευή Νάντση – Ε'  τάξη

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούµε το κατάστηµα Χρωµάτων και Υλικών Οι-

κοδοµών της Μελποµένης Πισλίνα (697/9672145) για
την προσφορά χρωµάτων  και πινέλων, που χρησιµοποιή-
θηκαν στον σχεδιασµό και την βαφή παιχνιδιών στον αύ-
λειο χώρο του ∆ηµοτικού Σχολείου Άρνισσας και για τις
ανάγκες της εικαστικής δηµιουργίας των µαθητών.

Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων του ∆ηµοτικού
Σχολείου Άρνισσας  

ΤΤοο  κκοουυττσσόό
Το κουτσό (Hopscotch) είναι ένα παιδικό παιχνίδι

που µπορεί να παίζεται µε αρκετούς παίκτες ή µόνο
µε ένα. Παίζεται σχεδόν σε όλο τον κόσµο και κάθε
χώρα έχει τη δική της ονοµασία για το χαρούµενο αυ-
τό παιχνίδι.

ΚΑΝΟΝΕΣ: Το παιδί που ξεκινά το παιχνίδι πρέπει
να πετάξει ένα µικρό αντικείµενο (µικρό κεραµίδι ή
κέρµα ή οτιδήποτε άλλο) στο πρώτο (1) από το αριθ-
µηµένα τετράγωνα που είναι ζωγραφισµένα στο έδα-
φος και στη συνέχεια να πηδά µέσα από τα τετράγω-
να για να ξαναπάρει το αντικείµενο και να επιστρέψει
στη βάση του.

Στη συνέχεια το ίδιο κάνουν και τα υπόλοιπα παιδιά
που συµµετέχουν στο παιχνίδι. Μόλις τελειώσουν ό-
λα το παιδιά ξεκινά ο δεύτερος γύρος. Το παιδί που
ξεκινά πρέπει να πετάξει το αντικείµενο στο δεύτερο
τετράγωνο (2) και να ξεκινήσει πάλι η ίδια διαδικασία.

Στο κουτσό δεν πρέπει το αντικείµενο που πετούν
τα παιδιά να βγει έξω από τα τετράγωνα ή να ακου-
µπήσει κάποια από τις γραµµές του τετραγώνου. Ό-
ταν συµβεί αυτό το παιδί χάνει τη σειρά του και παίζει
ο επόµενος.

Νικητής ανακηρύσσεται όποιος τελειώσει πρώτος
όλα τα τετράγωνα.

Παρασκευή Νάντση – Ε'  τάξη
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Παρουσίαση εφηµερίδας
στην Έδεσσα

Την ∆ευτέρα 11 Μαΐου, στην Ανθοέκθεση που έγινε κο-
ντά στους καταρράκτες,  επιλέχτηκαν 6 παιδιά της Συ-
ντακτικής Οµάδας για να παρουσιάσουν την εφηµερίδα
«Τα Ανήσυχα Μολύβια» στα παιδιά της ΣΤ'  τάξης του 2ου
∆ηµοτικού Σχολείου Έδεσσας και στα παιδιά της Β'  τά-
ξης του 6ου ∆ηµοτικού Σχολείου Έδεσσας. Αυτά τα παι-
διά ήταν η Κατερίνα Π., η Θεοδώρα Π., η Άννα Ρ., η Ευαγ-
γελία Σ., η Άννα Κ. και ο Θεόδωρος Α.. Αφού παρουσία-
σαν τον τρόπο προετοιµασίας της εφηµερίδας (προτεινό-
µενα θέµατα από όλες τις τάξεις του σχολείου, χρονο-
διάγραµµα συγκέντρωσής τους, µαθητές- σύνδεσµοι µε
τις άλλες τάξεις, δακτυλογράφηση – διόρθωση θεµάτων
και σελιδοποίησή της),   παρακολούθησαν και την παρου-
σίαση της εφηµερίδας της ΣΤ'  τάξης του 2ου ∆ηµοτικού
Σχολείου Έδεσσας.

Θεόδωρος Ανδρονικίδης – Ε'  τάξη

Στις 29 Απριλίου του 2015 πήγαµε
εκδροµή στο πλανητάριο της Θεσ-
σαλονίκης που λέγεται και
NOESIS.

Η αναχώρηση µας έγινε στις 7:45
π.µ. Πήγαµε να πάρουµε τα παιδιά
από άλλα δυο σχολεία, από τον Ά-
γρα και από το Μεσηµέρι.

Έπειτα, στην διαδροµή όλοι µέσα
στο λεωφορείο φωνάζανε, και ο κύ-
ριος Σάκης µας έκανε ερωτήσεις.
Στα παιδιά του Άγρα και του Μεση-
µερίου ρωτούσε πώς τα λένε, από
πού είναι και αν τους αρέσει που πη-
γαίνουµε εκδροµή στο πλανητάριο
της Θεσσαλονίκης.  Στο δρόµο εί-
δαµε τον Όλυµπο και  πολλούς µα-
κεδονικούς τάφους. Επίσης περά-
σαµε από την Αρχαία Πέλλα .   

Όταν φτάσαµε στο ΝΟESIS αµέ-
σως φάγαµε και µπήκαµε µέσα για
να δούµε τις ταινίες. Μόλις µπήκα-
µε στον χώρο όπου βλέπαµε τις ται-
νίες µια κυρία µας έδωσε καρτελά-

κια µε διάφορους πλανήτες και
δορυφόρους. Αµέσως µετά
θαυµάσαµε τον γιγάντιο θόλο
και ύστερα είδαµε µια προβολή
σχετικά µε την Γη. Μετά παίξα-
µε ένα  Quiz που ήταν σχετικό
µε αυτά που είδαµε. Στην συνέ-
χεια είδαµε 2 ταινίες. Η πρώτη
λεγότανε «Όαση στο διάστηµα»
που έδειχνε τους πλανήτες,
τους νάνους πλανήτες και τους
δορυφόρους. Η δεύτερη  λεγό-
ταν «Ταξίδι στο διάστηµα» και
µιλούσε για τους γαλαξίες. 

Μόλις τελείωσαν οι ταινίες
πήγαµε σε τρία µουσεία. Το
πρώτο µουσείο ονοµαζόταν
"Τεχνολογία στην Αρχαία Ελλά-
δα"και έδειχνε διάφορες συ-
σκευές των Αρχαίων Ελλήνων.
Το δεύτερο ονοµαζόταν "Μου-

σείο Αυτοκινήτων". Εκεί είδαµε διά-
φορα σύγχρονα και παλιά αυτοκίνη-
τα. Το τρίτο λεγόταν "Τεχνολογικό
Πάρκο", στο οποίο ζυγιστήκαµε σε
όλους τους πλανήτες, σηκώσαµε έ-
να αυτοκίνητο και δοκιµάσαµε διά-
φορες άλλες συσκευές. 

Στην επιστροφή στο λεωφορείο
παίξαµε ένα παιχνίδι µε τον κ. Σάκη.
Μας ρώτησε να του πούµε επίθετα
και επιρρήµατα για την εκδροµή. 

Φτάσαµε στην Άρνισσα, στις
17:00 η ώρα. 

Η εκδροµή στο NOESIS είναι α-
πό τις καλύτερες που έχουµε πάει,
γιατί είδαµε πράγµατα ιδιαίτερα και
ξεχωριστά. Μάθαµε πολλά ενδια-
φέροντα για το σύµπαν και για τους
πλανήτες, τα οποία µας κίνησαν το
ενδιαφέρον και µας εντυπωσίασαν.
Στο NOESIS θαυµάσαµε τον τρόπο
µε τον οποίο λειτουργεί το σύµπαν
και όλα αυτά που µάθαµε θα µας

µείνουν αξέχαστα. 
ΟΟιι  µµααθθηηττέέςς  ττηηςς  ΕΕ''  ττάάξξηηςς::

ΓΓκκέέσσιιοουυ  ΧΧρρυυσσάάννθθηη
ΝΝιιώώττηη  ΕΕλλιισσάάββεεττ
ΟΟλλίίδδοουυ  ΙΙωωάάνννναα

ΠΠααππααδδοοπποούύλλοουυ  ΕΕιιρρήήννηη
ΝΝάάννττσσηη  ΠΠααρραασσκκεευυήή

ΣΣιιδδεερράά  ΣΣόόφφηη
ΑΑννδδρροοννιικκίίδδηηςς  ΘΘοοδδωωρρήήςς  

Εκδροµή στο Πλανητάριο 

««OO  ττόόπποοςς  µµααςς,,  
ηη  ΚΚααλλααµµάάτταα»»

Ο τόπος µας είναι η πόλη της Κα-
λαµάτας, η οποία βρίσκεται στην
Πελοπόννησο. Είναι µία πόλη πα-
ραθαλάσσια, αλλά γύρω της υπάρ-
χουν πολλά βουνά. Ένα από αυτά
είναι ο Ταΰγετος. 

Η Καλαµάτα είναι µία όµορφη
πόλη, µε αρκετές πλατείες και µια
µεγάλη και ωραία παραλία. Έχει
πολλά µαγαζιά, ξενοδοχεία και πολ-
λά σπίτια νεοκλασικά, δηλαδή σπί-
τια που χτίστηκαν στο τέλος του
19ου στις αρχές του 20ου αιώνα. Υ-
πάρχει ακόµη η εκκλησία των Α-
γίων Αποστόλων, όπου στις 23 Μαρτίου του 1821 πριν την Ελλη-
νική Επανάσταση, έγινε θεία λειτουργία µε τους ήρωες του ' 21, ό-
πως τον Παπαφλέσσα και τον Κολοκοτρώνη.

Η Καλαµάτα φηµίζεται για το λάδι της, τον καλαµατιανό χορό
της,  τα µεταξωτά µαντήλια της και πολλά άλλα προϊόντα. Παλιά
λεγόταν «Καλάµαι». Η πόλη µας,  µας αρέσει, γιατί έχει πολλά δέ-
ντρα, λίγα καυσαέρια και πολλούς χώρους για να παίζουµε. 

ΟΟιι  µµααθθηηττέέςς  ττηηςς  ΓΓ22  ττάάξξηηςς  ττοουυ  1188οουυ  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  ΣΣχχοολλεείίοουυ  ΚΚααλλααµµάάττααςς



Τι χρειαζόµαστε 
Ποτήρι 
Παγοθήκη λεπτό σπάγκο 
Αλάτι 
Νερό 
1)βάλε κρύο νερό στην πα-

γοθήκη και τοποθέτησε την
στην κατάψυξη για 2 ώρες
περίπου 

2)όταν τα παγάκια είναι έ-
τοιµα βάλε στο ποτήρι πολύ

κρύο νερό 
3)βγάλε από την παγοθήκη

ένα παγάκι και βάλτο στο πο-
τήρι µε το νερό 

4)βάλε το σπάγκο πάνω
στο παγάκι και ρίξε από πά-
νω του λίγο αλάτι. Η επιφά-
νεια από το παγάκι αρχίζει
να λειώνει 

5)περιµένεις 20 δευτερό-
λεπτα… Στο διάστηµα αυτό
µην κουνήσεις το σπάγκο !!!

6)τράβηξε τώρα σιγά σιγά
το σπάγκο. ο πάγος που έ-
λιωσε εξαιτίας του αλατιού ,
πάγοσε και πάλι παγιδεύο-
ντας το σπάγκο !!! τώρα µπο-
ρείς να ψαρέψεις το παγάκι
σου !!!!!!

Μάριος και Ραφαήλ
Ιωσηφίδης – Γ' τάξη

∆ακτυλογράφηση: 
Κατερίνα Παλάκα –

ΣΤ' τάξη
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Γι’ αυτό το λένε λοιπόν Bluetooth

H σχέση της ασύρµατης τεχνολογίας µε τους
Βίκινγκς της µεσαιωνικής Σκανδιναβίας

Είναι γεγονός ότι το Bluetooth είναι ένα από
αυτά τα µικρά σύγχρονα θαύµατα
του ασύρµατου ψηφιακού
µας κόσµου, το οποίο
ωστόσο λίγη σχέση
θα περίµενε να έ-
χει κανείς µε τις
δανέζικες αιµα-
τοχυσίες του
φ ιλοπόλεµου
10ου αιώνα!

Κι όµως, η τε-
χνολογία που επι-
τρέπει σήµερα την α-
σύρµατη επικοινωνία έλκει
το όνοµά της από τον άνθρωπο που
του αποδίδεται η βίαιη ένωση των σκανδιναβι-
κών εθνών (και η µεταστροφή τους στον χρι-
στιανισµό). Απίστευτο κι όµως αληθινό!

Το ίδιο το Bluetooth εξάλλου δεν κρύβει καθό-
λου το στρατιωτικό βίκινγκ παρελθόν του: «Η τε-
χνολογία Bluetooth έχει ονοµαστεί από τον δανό
βίκινγκ βασιλιά Χάραλντ Μπλάταντ, ο οποίος εί-
χε την τάση να τσιµπολογά βατόµουρα και έµει-
νε γνωστός για την ένωση των εµπόλεµων ε-
θνών των σηµερινών ∆ανία, Νορβηγία και Σουη-
δία. Η ένωση συσκευών από διαφορετικούς κα-
τασκευαστές και για διαφορετικούς σκοπούς …
είναι αυτό για το οποίο υπάρχει η τεχνολογία
Bluetooth». 

Το όνοµα Bluetooth προέρχεται λοιπόν πράγ-
µατι, αν και εντελώς αναπάντεχα, από το παρα-
τσούκλι του δανού κατακτητή του 10ου αιώνα
Χάραλντ Μπλάταντ, ο οποίος αγαπούσε τόσο τα
βατόµουρα και τα κατανάλωνε σε τέτοιες ποσό-

τητες ώστε ένα από τα δόντια του είχε βαφτεί
µόνιµα µπλε! Ταυτοχρόνως βέ-

βαια, ο πολεµοχαρής δανός
ηγεµόνας ένωσε τις

σκανδιναβικές χώ-
ρες, γι’ αυτό και η
πρωτοβουλία των
κ ο λ ο σ σ ώ ν
Ericsson, ΙΒΜ,
Intel, Nokia και

Toshiba, που κατέ-
ληξε στην ένωση

Bluetooth Special
Interest Group (SIG), χρη-

σιµοποίησε ως φόρο τιµής το ό-
νοµά του. Την τεχνολογία υποστήριξαν

κατόπιν η Microsoft, η Motorola και η Dell, ενώ σή-
µερα η Bluetooth SIG αριθµεί 2.000 µέλη.

Όσο για το λογότυπο του Bluetooth, αυτό προ-
κύπτει από την ένωση των αρχικών του Χάραλντ
Μπλάταντ (Η και Β), όπως βλέπουµε και στο γρά-
φηµα.  ( εικόνα: Bluetooth 2) 

Ο Μπλάταντ (που βασίλευσε από το 958-970
µ.Χ.) έφερε κοντά λοιπόν τους τεχνολογικούς
κολοσσούς του σήµερα και οι Σουηδοί της
Ericsson, οι οποίοι εφηύραν ουσιαστικά το
Bluetooth περί το 1998, δεν θα µπορούσαν να
βρουν καλύτερο όνοµα, παρά το περίεργο γεγο-
νός ότι ο Χάραλντ και οι πρόγονοί τους ήταν ε-
χθροί! 

Αυτές οι έριδες ανήκουν όµως στο παρελθόν
και το σκανδιναβικό ταµπεραµέντο έχει απαλεί-
ψει πια τα µίση µιας άλλης εποχής, χαρίζοντάς
µας ασφαλείς ασύρµατες επικοινωνίες…

Μιχάλης Κέκης – Γ' τάξη

ΕΙΚ. 2

Το Σκυλάκι
Είναι ένα λουλούδι, που σε ύψος,

σίγουρα δεν θα ξεπερνάει το ένα µέ-
τρο. Έχει τεράστια πληθώρα χρω-
µάτων και ανθίζει από την Άνοιξη έ-
ως το Καλοκαίρι. Θέλει νερό, ήλιο
και λίγο φροντίδα. Πολλαπλασιάζε-
ται εύκολα, µε σπόρους. Στην Ελλά-
δα, µπορεί να βρεθεί ως αυτοφυές,
στην ύπαιθρο.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΘΘοοδδωωρρήήςς  ΚΚάάρρττααςς
––  ΒΒ’’  ττάάξξηη  

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  
ΚΚααττεερρίίνναα  ΠΠααλλάάκκαα  ––ΣΣΤΤ’’  ττάάξξηη  

TO ΠΡΩΤΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

Την αρχή έκανε στην Γαλ-
λία το έτος 1769 ο Νικολά
Κουνιό , δηµιουργώντας το
πρώτο αυτοκίνητο όχηµα.
Το ασταθές αυτό όχηµα α-
νετράπη και χτύπησε σε έ-
να τοίχο ,αποτελώντας έτσι
και το πρώτο ατύχηµα µε
αυτοκινούµενο όχηµα στην
ιστορία. 

Το έτος 1862 ο Ετιέν Λε-
νουάρ έφτιαξε το πρώτο
αυτοκίνητο µε µηχανή εσω-
τερικής καύσης και ένα
χρόνο αργότερα, το 1863 ο
Λενουάρ πραγµατοποίησε
το 10 ταξίδι στο κόσµο κα-
λύπτοντας κυκλική διαδρο-
µή 19,3 χµ. µε µέση ταχύτη-
τα 6,4 χµ. ώρα και ισχύ µό-
λις 0,5 ίππους. 

Βερόνικα Γεωργίου 
– ∆’ τάξη 

Κατερίνα Παλάκα 
– ΣΤ'  τάξη 

ΠΩΣ ΝΑ ΨΑΡΕΨΕΤΕ
ΕΝΑ ΠΑΓΑΚΙ 
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Αινίγµατα - Ανέκδοτα
Παροιµίες -  Σπαζοκεφαλιές

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
1] Ίσιο είναι σαν κερί, κι η φωνή του

βροντερή. Τι είναι;
Απάντηση: Το τουφέκι

2] Χιλιοτρύπητο λαγήνι που σταλιά
νερό δε χύνει. Τι είναι;

Απάντηση: Το σφουγγάρι

3] Ένα πράµα-πραµατάκι µ' ένα πο-
δαράκι. Τι είναι;

Απάντηση: Το µανιτάρι

4] Περνώ στεριές και θάλασσες,
ρωτάω και απαντώ, κι όµως καθόλου
δε µιλώ. Τι είναι;

Απάντηση: Το γράµµα, η επιστολή

5] Μια µητέρα φτερωτή κάνει παιδί

αφτέρωτο και το
αφτέρωτο παιδί
γεννά µητέρα
φτερωτή. Τι εί-
ναι;

Απάντηση: Η
κότα και το αυγό

6] Πίσω απ' ά-
σπρο φράχτη

κόκκινο σκυλί γαβγίζει. Τι είναι;
Απάντηση: Τα δόντια και η γλώσσα

7] Κολοκύθι επτάτρυπο, κάθε τρύπα
κι όνοµα. Τι είναι;

Απάντηση: Το κεφάλι

8] Την ηµέρα στολισµένο και τη νύ-
χτα φορτωµένο. Τι είναι;

Απάντηση: Το κρεβάτι

9] Έχω τρία βόδια: το ένα τρώει και
ποτέ δε χορταίνει. Το άλλο κοιµάται
και ποτέ δεν ξυπνά. Το τρίτο φεύγει
και ποτέ δε γυρνά. Τι είναι; 

Απάντηση: Η φωτιά, η στάχτη, ο κα-
πνός.

10] Χωρίς φωνή, χωρίς κορµί, χωρίς
φτερά, αλλά ακούγεται καλά. Τι είναι;

Απάντηση: Η ηχώ

11] Πέντε αδέλφια µαζί γεννιού-
νται, µαζί δουλεύουν, µαζί κοιµούνται
κανείς δεν κλαίει και δε γκρινιάζει και
ούτε ο ένας τον άλλον µοιάζει. Τι εί-
ναι;

Απάντηση: Τα δάχτυλα
Σόφη Σιδερά – Ε' τάξη

Ανέκδοτα 
• Ήταν ένας ψαράς και πήγε για

ψάρεµα και ξέχασε το δόλωµα και
έγραψε πάνω σε ένα χαρτί: δόλω-
µα, και το έριξε. Το βλέπει ένα ψά-
ρι και γράφει ψάρι.

ωΗ δασκάλα βάζει στα παιδιά να
γράψουν έκθεση µε θέµα [ µαµά είναι µόνο
µία]. Ο Τοτός γράφει: Μία µέρα ήρθαν στο σπίτι 3 φίλες της
µαµάς µου και µου λέει η µαµά: «Τοτέ πιάσε από το ψυγείο 3
µπύρες». Πάω το ανοίγω και της λέω: «µαµά είναι µόνο µία».

• Ο πατέρας ρωτάει την Μαρία:
- Μαρία µήπως είδες τον παπαγάλο; ∆εν είναι στο κλου-

βί του.
- Όχι αλλά πριν λίγο άκουσα την γάτα να µιλάει. 

• Μαµά γιατί σε πονάει το κεφάλι;
- Γιατί είναι άδειο παιδί µου απαντάει η µαµά. Εκείνη τη

στιγµή µπαίνει µία φίλη της µαµάς
– Μήπως έχεις καµία ασπιρίνη; Με πονάει φοβερά το κε-

φάλι .
- Σας πονάει κυρία γιατί είναι άδειο.

• Γιατί πανηγυρίζει µια ξανθιά τελειώνοντας ένα πάζλ
µετά από 6 µήνες;

Γιατί το κουτί γράφει: από 2 έως 4 ετών 
Κείµενο και δαχτυλογράφηση: Ειρήνη Παπαδοπούλου -

Ε' τάξη 

ΠΠΑΑΡΡΟΟΙΙΜΜΙΙΕΕΣΣ
--  ΜΜΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΑΑ∆∆ΕΕΣΣ  

Βρήκες καιρό αρµένιζε,
καιρό µην περιµένεις, γιατί ο
καιρός δεν ξέρεις πως τα
φέρνει.

Η υποµονή στον άνθρωπο,
αν έχει νου και χάρη, πουλιέ-
ται κι αγοράζεται µε το µαργα-
ριτάρι.

Ψηλά τη χτίζεις τη φωλιά
και θα σου γείρει ο κλώνος και
θα σου φύγει το πουλί και θα
σου µείνει ο πόνος.

Άµα βρέξει ο Απρίλης δυο
νερά κι ο Μάης άλλο ένα, χα-
ρά σε κείνον το ζευγά πού ' χει
πολλά σπαρµένα.

ΑΑΙΙΝΝΙΙΓΓΜΜΑΑΤΤΑΑ
Σαράντα φράγκα έδωσα

και πήρα την κερά µου, να την
βάζω ανάσκελα να κάνω τη
δουλειά µου .

Τι είναι; Η ΣΚΑΦΗ

Από παέ εδώ και στα Χανιά
θωρώ τη θειά µου και γελά.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ; Η ΦΩΤΙΑ

Σου τι δείχνω και τροµάζεις
σου τη βάζω και στενάζεις και
όταν χύσει ανασαίνεις.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ; Η ΒΕΛΟΝΑ ΜΕ
ΤΗ ΣΥΡΙΓΓΑ

Έχω ένα κουτί και µέσα έχει
κατιτί άµα βγει το κατιτί τι το
θέλεις το κουτί;

Τι είναι; ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΜΕ
ΜΥΑΛΟ 

Ένα πράγµα πραγµατάκι
κάθεται στο χωραφάκι µ’ ένα
µόνο ποδαράκι.

Τι είναι; ΤΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙ

Εκατό καλογεράκια µε τα
µαύρα τα σκουφάκια.

Τι είναι; ΤΑ ΣΠΙΡΤΑ
ΜΜααρρίίαα  ΚΚααρρααββίίττηη  ––  ∆∆''  ττάάξξηη
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Είχαµε πολύ ανυποµονησία για αυ-
τή την εκδροµή, γιατί υπήρχε περί-
πτωση η Ε` τάξη να καθόταν στην
γαλαρία και φυσικά ανυποµονούσα
περισσότερο,γιατί θα έβλεπα τον τά-
φο του Φιλίππου Β'  του πατέρα του
Μ. Αλεξάνδρου.

Ξυπνήσαµε στης 06:30 για να ετοι-
µαστώ. Μόλις ετοιµαστήκαµε φύγα-
µε σφαίρα στο µαγαζί για να ξεκινή-
σω για την Αγία Βαρβάρα. Στις 7:45
ξεκίνησαν τα λεωφορεία. Καθώς
φτάναµε πήραµε τον κο Νίκο και την
κα Τατιάνα. Μόλις φτάσαµε στην Βέ-
ροια ο κύριος Σάκης µάζευε ερωτή-
σεις από όλα τα παιδιά και µετά  κά-
λεσε τον Θοδωρή στη θέση του συ-
νοδηγού για να µε ρωτήσει όλες τις
ερωτήσεις που µάζεψε και αν δεν α-
παντούσα σε 5 ερωτήσεις καιγό-
µουν. Αλλά εγώ δεν απάντησα σε 3

ερωτήσεις. Μετά καθίσαµε ξανά στις
θέσεις µας. Αµέσως µετά φτάσαµε
στην Βεργίνα. Πήγαµε κατευθείαν
στο µέρος πριν τον αρχαιολογικό
χώρο και είδαµε έναν λόφο που ονο-
µάζεται τύµβος και ο τύµβος κρατάει
ανέπαφους τους τάφους, δηλαδή να
µην µπορεί να πέσει το χώµα στους
τάφους.

Μόλις µπήκαµε στο µουσείο είδα-
µε µία µακέτα µε τον αρχαιολογικό
χώρο. Είδαµε διάφορα πράγµατα κυ-
ρίως κύπελα από συµπόσια. Προχω-
ρήσαµε και είδαµε το ΗΡΩΟΝ στο ο-
ποίο θάβονταν οι σηµαντικοί πολεµι-
στές και στην συνέχεια είδαµε µία α-
ναπαράσταση του κλεψίµατος της
Περσεφόνης και µετά είδαµε τον τά-
φο της. Αφού είδαµε τον τάφο του
Φιλίππου Β` τον πατέρα του Μ. Αλε-
ξάνδρου, είδαµε την λάρνακα που

φυλούσανε τα οστά του και το χρυσό
στεφάνι. Επίσης είδαµε την γιορτινή
πανοπλία και ασπίδα του. Τέλος εί-
δαµε τον τάφο του Αλέξανδρου του
τέταρτου που θέλανε να ταφεί δίπλα
στον παππού του. 

Μετά φύγαµε και πήγαµε στην Α-
λεξάνδρεια στο fun park. Στο fun park
είχε cart, πολλά φουσκωτά και τρα-
µπολήνα, επίσης ένα γήπεδο ποδο-
σφαίρου, ένα γήπεδο βόλεϊ και ένα
ζωολογικό κήπο. Τα παιδιά παίζανε
µέχρι τις 13:30, σταµάτησαν επειδή
µας έδωσαν σάντουιτς και χυµό. Με-
τά συνέχισαν ώσπου φύγαµε στις
18:00. Πιστεύουµε πως αυτή η εκ-
δροµή ήταν καλύτερη από όλες που
έχουµε πάει. Είναι απερίγραπτη.

Κείµενο: Θεόδωρος Ανδρονικίδης
-Ειρήνη Παπαδοπούλου

Χρυσάνθη Γκέσιου
-Ελισάβετ Νιώτη (Ε` τάξη)

∆ακτυλογράφηση: 
Θεόδωρος Ανδρονικίδης

Ηµερήσια εκδροµή του σχολείου

Αγαπητέ, κύριε ∆ιευθυ-
ντά,αγαπητοί δάσκαλοι,
γονείς και µαθητές, ήρθε η
ώρα να σας αποχαιρετί-
σουµε και εµείς µε τη σει-
ρά µας. 

Μετά από 6 χρόνια χα-
ράς, λύπης, αγωνίας και α-
νταγωνισµού, θέλουµε να
σας εκφράσουµε ένα ευ-
χαριστώ για τις προσπά-
θειές σας ώστε να αποκτή-
σουµε γνώσεις και καλύτε-
ρη συµπεριφορά. 

Σε αυτά τα χρόνια απο-
κτήσαµε αµέτρητες και α-

ξέχαστες στιγµές. Θυµό-
µαστε όταν ήρθαµε στη Α’
τάξη, που ήταν δύσκολο
να προσαρµοστούµε αλλά
χάρη στην φιλικότητά σας
τα καταφέραµε, τις πολ-
λές ώρες που περνούσαµε
στο σχολείο και µάθαµε
πράγµατα που θα µας χρη-
σιµεύσουν στο µέλλον. Τις
δραστηριότητες του σχο-
λείου στις οποίες ήσασταν
συµπαραστάτες µας. 

Λυπόµαστε πολύ που
φεύγουµε γιατί θα µας λεί-
ψουν οι ωραίες στιγµές

αλλά βέβαια κι εσείς. Με
τη σειρά µας δίνουµε τη
σκυτάλη στην Ε’ τάξη και
ελπίζουµε να µας αντικα-
ταστήσουν αντάξια. Ευχα-
ριστούµε πολύ το Σύλλογο
Γονέων και Κηδεµόνων για
τη στήριξη προς το σχο-
λείο µας, για όλα τα δώρα
που µας έκανε. Ευχαρι-

στούµε όλους τους δασκά-
λους, τους καθηγητές των
ξένων γλωσσών,τους γυ-
µναστές, τους διευθυντές.
Ευχόµαστε καλή πρόοδο
σε όλους τους µαθητές
του σχολείου και καλή συ-
νέχεια στους δασκάλους.

Άρνισσα, Ιούνιος 2015 -
Οι µαθητές της ΣΤ' τάξης

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟΣ
ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΣΤ'  ΤΑΞΗΣ


