
Από τις 13 Μαΐου 2018 έως
τις 15 Μαΐου 2018 η τάξη µας
σε συνεργασία µε τις ΣΤ΄ τά-
ξεις των ∆ηµοτικών Σχολείων
Ριζαρίου και 2ου Σκύδρας
πραγµατοποιήσαµε τριήµερη
εκπαιδευτική εκδροµή στην Α-
θήνα.

Στην διαδροµή, γνωριστή-
καµε µε τα παιδιά των άλλων

σχολείων και αρχίσαµε να κά-
νουµε παρέα.

Όταν φτάσαµε στην Αττική,
πήγαµε πρώτα στο Αττικό Ζω-
ολογικό Πάρκο, όπου είδαµε
πολλά είδη θηλαστικών, πτη-
νών και ερπετών. Μετά αφή-
σαµε τις βαλίτσες στο ξενο-
δοχείο και αναχωρήσαµε για
την Πλατεία Συντάγµατος ό-

που περιηγηθήκαµε µε ανοι-
χτό λεωφορείο στο κέντρο
της Αθήνας. Μετά γυρίσαµε
στο ξενοδοχείο, πήραµε τις
βαλίτσες µας και τακτοποιη-
θήκαµε στα δωµάτιά µας.

Την δεύτερη ηµέρα ξεκινή-
σαµε προς την Βουλή των Ελ-
λήνων, την καρδιά της δηµο-
κρατίας στην Ελλάδα. Πρώτα
είδαµε το µνηµείο του Άγνω-
στου Στρατιώτη και την προε-
δρική φρουρά, κοινώς Εύζω-
νες. Μετά από λίγα λεπτά
µπήκαµε µέσα στην Βουλή ό-
που πρώτα παρακολουθήσαµε
βίντεο σχετικά µε την ιστορία
του κτηρίου της Βουλής και
την χρησιµότητα του. Μάθαµε
ότι κάποτε ήταν ανάκτορα του
βασιλιά Όθωνα και του βασι-
λιά Γεωργίου του πρώτου. Στο
τέλος µπήκαµε για µερικά λε-
πτά στην αίθουσα της Ολοµέ-
λειας, όπου γίνονται οι συνε-
δριάσεις, και µετά φύγαµε.

Ύστερα κατευθυνθήκαµε
προς το µουσείο της Ακρόπο-
λης, το τρίτο καλύτερο µου-
σείο του κόσµου, όπου είδαµε
διάφορα αρχαιοελληνικά αγ-

γεία, αντρικά αγάλµατα όπως
οι κούροι και γυναικεία αγάλ-
µατα όπως οι κόρες, και οι Κα-
ρυάτιδες, γυναικεία αγάλµατα
που χρησιµοποιούνται ως κο-
λόνες στον ναό του Ερεχθεί-
ου.

Αργότερα φύγαµε από το
µουσείο και κατευθυνθήκαµε
προς τον Ιερό Βράχο της Α-
κρόπολης. Πρώτο µέρος που
συναντήσαµε ήταν το Ωδείο
του Ηρώδη του Αττικού, αρ-
χαιοελληνικό ωδείο µεγάλων
διαστάσεων. Mετά φτάσαµε
στα Προπύλαια, την αρχαία εί-
σοδο που οδηγούσε στην κο-
ρυφή του Βράχου. Tέλος φτά-
σαµε στην κορυφή του βρά-
χου όπου είδαµε τον Παρθε-
νώνα, το σηµαντικότερο αξιο-
θέατο σε όλη την χώρα και σή-
µα κατατεθέν της Αθήνας. ∆ί-
πλα από τον Παρθενώνα είναι
το Ερέχθειο, ναό αφιερωµένο
στον Ποσειδώνα. Μετά φύγα-
µε από τον Παρθενώνα και πή-
γαµε στο Μοναστηράκι για να
φάµε και για να ψωνίσουµε.
Μετά από όλα αυτά γυρίσαµε
στο ξενοδοχείο, ξεκουραστή-
καµε και πήγαµε στην µουσική
ταβέρνα «στου Κορρέ» στην
περιοχή του Ψυρρή. Εκεί φά-
γαµε, ήπιαµε, τραγουδήσαµε,
χορέψαµε και περάσαµε καλά.
Μετά γυρίσαµε στο ξενοδο-
χείο για να πάρουµε ενέργεια
για την τελευταία ηµέρα.

Τελευταία ηµέρα, ετοιµάσα-
µε βαλίτσες και κατεβήκαµε
για να πάµε προς το τελευταίο
µέρος της εκδροµής µας, το
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ε-
κεί ασχοληθήκαµε µε διάφορα
αθλήµατα και παιχνίδια, και ε-
νηµερωθήκαµε σχετικά µε αυ-
τά. Μετά ανεβήκαµε στο λεω-
φορείο και γυρίσαµε πίσω.

Η εκδροµή ήταν τέλεια και
θα ήθελα να ξαναπάµε!

Οι µαθητές της ΣΤ΄ τάξης
∆ακτυλογράφηση:
Μιχαήλ Κέκης ΣΤ΄
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ΠΠεερριιεεχχόόµµεενναα
� Εκδροµή στο NOESIS –

Μουσείο Ακρόπολης - Έπαι-
νος Εφηµερίδας σελ.2

� Μια µέρα στο Γυµνάσιο –
Εκδροµή στην Έδεσσα - Επι-
στολή στο ∆ήµο Έδεσσας σελ.3

� Η γιορτή της 25ης Μαρτίου -
Ποιήµατα  της Γ΄τάξης -  Άρνισσα
- Ριζάρι  στην Αθήνα σελ. 4

� Peace Run – Σκάκι στην Έ-
δεσσα - Χελιδονίσµατα σελ.5 

� Παραµύθια από την ανά-
ποδη (∆` τάξη) σελ. 6 

� Το δικό µας λαογραφικό
µουσείο - Τόκα: ένα παραδο-
σιακό παιχνίδι  σελ.7

� Ανοιξιάτικες Ζωγραφιές
των  Α΄και  Γ΄τάξεων σελ.8

� Τα λαζαράκια – Λουλού-
δια στον σχολικό µας κήπο(Β`
τάξη) σελ.9

� Φανταστικές ιστορίες – Η ιστο-
σελίδα του Σχολείου µας σελ.10 

� Ως την άκρη του ονείρου
(παραµύθι της Ε΄τάξης) - Αγ-
γλική γωνιά σελ.11

� Το ΚΠΕ Έδεσσας και το
µυστικό της Λίµνης –Σχηµατο-
ποιήµατα της Γ΄τάξης σελ.12

� Επίσκεψη στο ταχυδροµείο
- Συνέντευξη µε τον Θ. Παπαϊω-
άννου - Let’ s do it σελ.13

� Ιron Maiden –Αγαπηµέ-
νοι τραγουδιστές - Βιβλιοπα-
ρουσίαση - Ανέκδοτα σελ.14

� Επίσκεψη των γιατρών -
Όσοι δεν πήγαν στην Αθήνα -
Πρόσφυγες στο Αιγαίο σελ.15

� Αποχαιρετιστήριος λόγος
της ΣΤ τάξης –  Ευχές της
Ε΄προς την ΣΤ΄τάξη - Βόλτα
στο Μοναστηράκι – Κολάζ  Άρ-
νισσας από την  Α΄τάξη σελ.16

ΕΕΕΕ κκκκ δδδδ ρρρρ οοοο µµµµ ήήήή     σσσσ ττττ ηηηη νννν     ΑΑΑΑθθθθ ήήήή νννν αααα



Την Τετάρτη στις 2\5\2018 οι
τρεις µεγαλύτερες τάξεις του σχο-
λείου µας πήγαν

µια εκδροµή στην Θεσσαλονί-
κη στο NOESIS για να θαυµά-
σουν την παλιά και σύγχρονη τε-
χνολογία, τον κόσµο της µηχανι-
κής και τα θαύµατα του σύµπα-
ντος.

Οι τάξεις αυτές συναντήθηκαν
έξω από τον Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας
όπου και ξεκίνησαν την εκδροµή
τους.

Μόλις φτάσανε στην Θεσσαλο-

νίκη, αντίκρισαν µπροστά τους έ-
να µεγάλο γκρι κτίριο, το οποίο
µόλις µπήκαν µέσα ήταν σαν πα-
ράδεισος.

Πρώτα επισκέφτηκαν το Κο-
σµοθέατρο την µεγαλύτερη αί-
θουσα προβολών σε όλα τα Βαλ-
κάνια. που για να παρακολουθή-
σουν την ταινία θα έπρεπε να
χρησιµοποιήσουν ειδικά γυαλιά.
Η ταινία λεγόταν «Dream Big» και
είχε θέµα την προσπάθεια να χτι-
στούν πιο δυνατά κτίρια και οικο-
δοµές για καλύτερες συνθήκες

ζωής..
Αφού τελείωσε η ταινία συνέχι-

σαν την ξενάγηση τους στο τεχνο-
λογικό πάρκο ένα υπέροχο µου-
σείο µε τα καλύτερα αυτοκίνητα
του 20ου αιώνα, όπως ο Σκαρα-
βαίος και ο Βάτραχος, το µουσείο
Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας:
µουσείο µε τεχνολογικές ανακα-
λύψεις των αρχαίων Ελλήνων ό-
πως ο Μηχανισµός των Αντικυ-
θήρων, ο κοχλίας του Αρχιµήδη
και ο υδραυλικός τηλέγραφος. Η
έκθεση ήταν το Τεχνοπάρκο, µια
αίθουσα µε διάφορα πειράµατα
όπως ο τροχός του χάµστερ και η
«green screen». 

Η τελευταία επίσκεψη έγινε
στο Πλανητάριο, η αίθουσα ήταν
σαν αρχαίο θέατρο, επάνω είχε έ-
ναν στρογγυλό θόλο που βλέπανε
τους πλανήτες µε τους δορυφό-
ρους τους, τα αµέτρητα αστέρια
και τους γαλαξίες. Η ταινία είχε
θέµα το Σύµπαν και την απερα-
ντοσύνη.

Έπειτα κάποια παιδιά µπήκαν
στον προσοµοιωτή ή στην εικονι-
κή πραγµατικότητα µε τις µάσκες
VR. Αλλά άπρεπε να αποχωρί-
σουν µπήκαν στα λεωφορεία για
την επιστροφή στην Άρνισσα. Τα
συναισθήµατα των παιδιών ήταν
χαρά, ενθουσιασµό αλλά και φό-
βο στον προσοµοιωτή γιατί τα έ-
βλεπαν σε 3D. Σίγουρα τα παιδιά
θα ήθελαν να ξαναπάνε γιατί ή-
ταν µια αξέχαστη εκδροµή.

ΚΚεείίµµεεννοο--∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::
ΓΓκκέέσσιιοουυ  ΒΒαασσιιλλιικκήή,,  ΚΚέέκκηηςς  ΜΜιιχχάά--
λληηςς  ((ΣΣΤΤ΄́  ττάάξξηη))  

ΠΠρροοσσωωµµιιωωττήήςς
Στα πλαίσια της εκδροµής µας

στην Θεσσαλονίκη-NOESIS, ύ-
στερα από την λήξη των προβο-
λών και την επίσκεψη µας στο
µουσείο τεχνολογίας κάποια παι-
διά αποφασίσαµε να µπούµε
στην αίθουσα του προσοµοιωτή.
Αφού πληρώσαµε τα εισιτήρια
µπήκαµε σε ένα µικρό δωµάτιο
στο οποίο παρακολουθήσαµε ένα
βίντεο µικρού µήκους, το οποίο
µας έδινε πληροφορίες σχετικά
µε την προβολή που θα βλέπαµε
µετά µε θέµα κατακόµβες. Στη
συνέχεια µπήκαµε στην αίθουσα
που θα βλέπαµε µε γυαλιά 3D.
Πριν αρχίσει η προβολή το πάτω-
µα κατέβηκε για να µπορούν οι
θέσεις µας να κινούνται ανάλογα
µε την προβολή. Στην προβολή
ήµασταν σαν επιβάτες σε ένα τρε-
νάκι τρόµου το οποίο περνούσε
µέσα από υπόγειες κατακόµβες
και έβγαινε σε µια πόλη. Ενδιά-
µεσα στην διαδροµή πεταγόντου-
σαν και σκελετοί.

Στο τέλος αφού βγήκαµε έξω
ήµασταν όλοι πολύ ενθουσιασµέ-
νοι και προσπαθήσαµε να µετα-
φέρουµε µε τον καλύτερο τρόπο
σε αυτούς που δεν µπόρεσαν να
την ζήσουν αυτή την τόσο όµορ-
φη µα και ταυτόχρονα τροµακτι-
κή εµπειρία!!!

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΚΚααρρααββίίττηη  ΕΕλλππιιννίίκκηη,,
ΛΛααζζααρρίίδδοουυ  ΓΓλλυυκκεερρίίαα,,  ΠΠααππααττρρααϊϊ--

ααννοούύ  ΒΒαασσιιλλιικκήή,,  ΜΜππόόγγιιαα  ΣΣττααυυρροούύ--
λλαα,,  ΣΣιιδδεερράά  ΝΝααττααλλίίαα  --  ΕΕ΄́ττάάξξηη
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΜΜππόόγγιιαα

ΣΣττααυυρροούύλλαα  --  ΕΕ΄́ττάάξξηη      

2 ΤΑ ΑΝΗΣΥΧΑ ΜΟΛΥΒΙΑ Ιούνιος 2018

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
Σελιδοποίηση

Γκέσιου Βασιλική(ΣΤ`)
Καραβίτη Ελπινίκη(Ε`)
Μπόγια Σταυρούλα(Ε`)
∆ακτυλογράφηση κειµένων
Γκέσιου Βασιλική(ΣΤ`)
Κέκης Μιχαήλ(ΣΤ` )
Μιχαηλίδης Γιώργος(ΣΤ`)
Μπόγια Ναταλία(ΣΤ`)
Πισλίνα Μένια(ΣΤ`)
Σαµαράς Γιώργος(ΣΤ`)
Τζήκα Μαρία(ΣΤ`
Καραβίτη Ελπινίκη(Ε`)
Μπόγια Σταυρούλα(Ε`)
Λαζαρίδου Γλυκερία(Ε`)
Παπατραϊανού Βασιλική (Ε`)
Σιδερά Ναταλία(Ε`)
Συντονιστές ∆άσκαλοι
Ηλίας Κάρτας
Αθανάσιος Θεοδώρου
Σαρωτές εικόνων
Κάρτας Θεόδωρος(Ε`)

ΤΤαα  ααννήήσσυυχχαα
µµοολλύύββιιαα  ττηηςς
ΆΆρρννιισσσσααςς

Eκτύπωση
Γραφικές Tέχνες

Σ. Bαγουρδής ΑΒΕΕ
Tηλ.: 23810 25019

email: vagourdi@otenet.gr

Το λογότυπο της εφηµε-
ρίδας σχεδίασαν η Βασιλική
Παπατραϊανού και ο Χρή-
στος Χατζηγεωργούδης

Συνδροµή για ένα χρόνο 5 ευρώ

Εκδροµή στο NOESIS

Ο Σύλλογος  Νεανικής ∆ηµοσιογραφίας 
από την Κρήτη απένειµε έπαινο στο ∆.Σ. 

Άρνισσας   για την εφηµερίδα «Τα Ανήσυχα
Μολύβια», Ηράκλειο, 11Μαΐου 2018

Την ∆ευτέρα 14 Μαΐου
2018, οι µαθητές της ΣΤ΄ τάξης
του ∆.Σ Άρνισσας επισκέφτη-
καν το Μουσείο Ακρόπολης
στην Αθήνα. Το κτίριο ήταν ε-
ντυπωσιακό, επιβλητικό και
τους προκάλεσε δέος και κατά-
πληξη.

Η πρώτη αίθουσαν έπειτα α-
πό την είσοδό τους στον εσωτε-
ρικό χώρο του κτηρίου ήταν η
Αίθουσα των Κλιτύων, αίθουσα
που εκεί παρατήρησαν εκθέ-
µατα προερχόµενα από τους οι-
κισµούς και τα ιερά των πλα-
γιών του Βράχου της Ακρόπο-
λης. Μετά την ανάβαση από τις

σκαλωσιές της αίθουσας που
προσφέρει την αίσθηση της α-
νοδικής κατεύθυνσης προς την
Ακρόπολη, η περιήγησή τους
στο Μουσείο συνεχίστηκε µε τη
θέαση µιας Ζωφόρου που απει-
κόνιζε την ισχυρή πάλη ανάµε-
σα στον Ηρακλή και τον θαλάσ-
σιο δαίµονα Τρίτων, την κατα-
σπάραξη ενός ταύρου από λιο-
ντάρι και έναν ακόµη θαλάσσιο
δαίµονα κρατώντας τα τρία
στοιχεία της φύσης. Επιπλέον
ήρθαν σε «επαφή» µε γλυπτά
της Αρχαϊκής Εποχής ( Κού-

Η ξενάγηση στο Μουσείο Ακρόπολης
και τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης

συν. στην 15η σελ.
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Την ∆ευτέρα στις 21 Μαΐου
2018, γνωστή και ως ηµέρα του
Αγίου Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης, η ΣΤ’ τάξη του ∆ηµοτικού
Σχ. Άρνισσας πραγµατοποίησαν
µια µικρή «εκδροµή» στο Γυµνά-
σιο του χωριού τους. 

Σκοπός της επίσκεψης ήταν
να µάθουν και να κατανοήσουν
πως δουλεύουν τα παιδιά εκεί,
λόγω του ότι τον επόµενο χρό-
νο οι µαθητές και οι µαθήτριες
θα ανήκουν πλέων σε εκείνο το
Σχολείο.

Μαζί τους ήταν και παιδιά α-
πό τα περίχωρα, καθώς και ο
σχολικός σύµβουλος. Την πρώ-
τη ώρα κάθισαν στην είσοδο του
Γυµνασίου και παρακολούθησαν

µερικές παρουσιάσεις από εται-
ρίες που δηµιούργησαν τα παι-
διά, όπως την εταιρία «boom
food» και την «NatBeauty», η ο-
ποία απασχολούσε περισσότε-
ρο τα κορίτσια µιας που ασχο-
λούνται ιδιαίτερα µε τα καλλυ-
ντικά. Εκεί τους εξήγησαν για
την ιστορία της κάθε εταιρίας
καθώς και για πολλά άλλα ακό-
µη. Ύστερα από δεκάλεπτο διά-
λειµµα, τα παιδιά χωρίστηκαν
σε οµάδες και µαζί µε µερικά
παιδιά από τα περίχωρα, µπήκαν
µέσα σε µία τάξη η κάθε οµάδα,
όπου εκεί παρακολουθούσαν
τους µαθητές του Γυµνασίου να
κάνουν µάθηµα. Αυτό βοήθησε
στο να καταλάβουν πως θα δου-

λεύουν τον επόµενο χρόνο στο
Γυµνάσιο.  Κατόπιν ακολούθησε
διάλειµµα και µετά από λίγο ό-
λοι αναχώρησαν για το ∆ηµοτι-
κό. Ήταν µια πολύ ωραία εµπει-
ρία κι ας είχαν άγχος τα περισ-
σότερα παιδιά στην αρχή για το
πώς θα τους συµπεριφερθούν οι
υπόλοιποι. Αυτό που εντυπω-

σίασε τους πιο πολλούς ήταν ο
χαρακτήρας των ατόµων του
Γυµνασίου και του Λυκείου, που
άλλαξε πολύ µόλις έφυγαν απ’ το
∆ηµοτικό αλλά και οι τρόποι µε
τους οποίους κάνουν µάθηµα, ό-
πως οι αστείες συµπεριφορές!

Κείµενο-∆ακτυλογράφηση:
Τζήκα Μαρία - ΣΤ’ τάξη

Την Τετάρτη 18 Απριλίου
πραγµατοποιήθηκε η εκπαι-
δευτική σχολική εκδροµή
στην Έδεσσα. Το πρωί συγκε-
ντρωθήκαµε στην Αγία Βαρβά-
ρα και µετά από µια ώρα καθυ-
στέρηση ήρθαν τα λεωφορεία.
Αφού επιβιβαστήκαµε ξεκινή-
σαµε για τον προορισµό µας
που ήταν η Έδεσσα. Όταν

φτάσαµε κατεβήκαµε στην αί-
θουσα εκδηλώσεων της Νο-
µαρχίας όπου εκεί παρακο-
λουθήσαµε µια θεατρική πα-
ράσταση του Εδεσσαϊκού Θε-
άτρου µε θέµα την ζωή του βυ-
θού. Όταν τελείωσε η παρά-
σταση η ∆΄ και η Ε΄ τάξη µε
τους δασκάλους τους πήγανε
σε ένα πάρκο για να κάνουν

µισή ώρα διάλειµµα. Στην συ-
νέχεια πήγαµε στην Παλιά
Μητρόπολη όπου εκεί ένας
κύριος µας είπε την ιστορία
της και άλλες πληροφορίες.
Όπως παλιότερα ονοµαζότα-
νε Αγία Σοφία αλλά της αλλά-
ξανε ονοµασία για να µην την
καταστρέψουν οι Τούρκοι. Στη
συνέχεια πήγαµε στο κηρο-
ποιείο για να µάθουµε πως κα-
τασκευάζονται τα κεριά. Μας
έδειξαν όλη τη διαδικασία που
ήταν πολύ εντυπωσιακή. Αρ-
γότερα συγκεντρωθήκαµε σε
ένα σηµείο για να επιβιβα-
στούµε στο λεωφορείο για να
γυρίσουµε στο χωριό.

Κείµενο – ∆ακτυλογράφη-
ση: Παπατραϊανού Βασιλική

Ε΄ τάξη   

Κηροπλαστείο
Στην εκδροµή που πήγαµε

στην Έδεσσα ο τελευταίος
προορισµός ήταν το κηροπλα-
στείο της µητρόπολης. Στην
αρχή είδαµε πως λιώνουν το
κερί µέσα σε ένα ειδικό µηχά-
νηµα. Με σωλήνες πάνε το
λιωµένο κερί µέσα σε ένα τε-
ράστιο µεταλλικό δοχείο. Με-
τά πάνε τα τελάρα µε ένα µη-
χάνηµα που γυρνάει και τα
βουτάει στο τεράστιο µεταλ-
λικό δοχείο  µέχρι να πάρουν
το κατάλληλο πάχος, επειδή
τα κεριά είναι πάνω σε µια
κλωστή την κόβουν.

Κείµενο: Ευδόξης
Παππατραϊανός και Νίκος
Μπαϊρακταρίδης - ∆` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Γκέσιου
Βασιλική - ΣΤ` τάξη

Μια µέρα στο Γυµνάσιο

Εκδροµή στην Έδεσσα 

Επιστολή στον ∆ήµο Έδεσσας
Αξιότιµε κύριε ∆ήµαρχε,
Είµαστε οι µαθητές της Γ΄ τάξης του ∆ηµοτικού

Σχολείου Άρνισσας. Θέλουµε να σας πούµε για τα
αδέσποτα ζώα  που υπάρχουν στο χωριό µας. Έχου-
µε ένα σοβαρό πρόβληµα µε τα αδέσποτα. Αυτά συ-
νέχεια δεν µας αφήνουν να παίζουµε και να περπα-
τάµε χωρίς φόβο και ελεύθερα στους δρόµους της
Άρνισσας. Κάποιες φορές τα αδέσποτα σκυλιά έ-
χουν δαγκώσει περαστικούς. Επίσης όλα αυτά τα α-
δέσποτα µπορούν να µας µεταδώσουν διάφορες α-
σθένειες. Πιστεύουµε πως καταλάβατε το πρόβληµά
µας και θα κάνετε ότι είναι απαραίτητο. Σας   παρακα-
λούµε να µαζέψετε τα αδέσποτα και να υποχρεώσετε
όλους τους κατοίκους να κρατούν στο δικό τους χώρο
τα κατοικίδιά τους. ∆ιαφορετικά να υπάρχουν συνέπει-
ες. Σας ευχαριστούµε και σας χαιρετούµε!!! 

Με εκτίµηση οι µαθητές της Γ΄ τάξης
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Η γιορτή της 25η Μαρτίου
Την Παρασκευή 23 Μαρτίου του 2018 η ΣΤ΄ τάξη του ∆.Σ. Άρνισσας

µε τον συντονισµό των εκπαιδευτικών Αντώνη Κορδάλη και Αθανάσιου
Θεοδώρου διοργάνωσαν µια εκπληκτική γιορτή για να γιορτάσουν την
επέτειο της 25η Μαρτίου Μετά από αρκετή δουλειά και πρόβες παρου-
σίασαν την γιορτή στους µαθητές και τους γονείς τους.

.Η εκδήλωση ξεκίνησε µε λόγο του εκπαιδευτικού της ΣΤ΄ τάξης και
στην συνέχεια µε τον Ακάθιστο Ύµνο. Ακολούθησαν ποιήµατα, τρα-
γούδια και κείµενα τα οποία είχαν γράψει οι ίδιοι οι µαθητές. Συνέχι-
σαν µε το θεατρικό το οποίο είχε ως θέµα τον ρόλο των ξένων δυνάµε-
ων στην ελληνική Επανάσταση.  Μετά το θεατρικό κάποια παιδιά διά-
βασαν κείµενα και ποιήµατα, σχετικά µε την διχόνοια των Ελλήνων
που παραλίγο να σβήσει την Επανάσταση του 21΄. Τελειώνοντας α-
κούσαµε τα λόγια του Στρατηγού Μακρυγιάννη «Είµαστε εις το Ε-
µείς». Η εκδήλωση έκλεισε µε τον Εθνικό Ύµνο. Αυτή η γιορτή ήταν
πολύ ωραία και µε πολύ λίγες µέρες πρόβας πιστεύω πως κατάφερε να
αρέσει σε όλους αυτούς που έβλεπαν την γιορτή.

Κείµενο: Γιώργος Μιχαηλίδης,Μιχαήλ Κέκης,  Μένια Πισλίνα  - ΣΤ΄ τάξη

Ένα αξέχαστο 
ταξίδι
στην Αθήνα 
Την Κυριακή 13/5/2018 στις 5:50

ξεκινήσαµε ένα µακρινό και κουρα-
στικό, αλλά ευχάριστο ταξίδι για
την Αθήνα, µαζί µε το ∆ηµοτικό
Σχολείο της Άρνισσας και το 2ο ∆η-
µοτικό της Σκύδρας. Συστηθήκαµε
στο λεωφορείο κι αµέσως όλα τα
παιδιά γίναµε µια παρέα. Μόλις πα-
τήσαµε το πόδι µας στην πρωτεύ-
ουσα µας διαπέρασε ένας άλλος α-
έρας. Η πρώτη επίσκεψή µας ήταν
στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο κο-
ντά στο αεροδρόµιο.  Είµασταν ήδη
πολύ ανυπόµονοι γιατί ξέραµε πως
θα δούµε υπέροχα πράγµατα και ό-
ντως έγινε αυτό. Είδαµε όλων των
ειδών ζώα και πουλιά. Μετά ανεβή-
καµε από το Σύνταγµα  στο ανοιχτό
λεωφορείο και κάναµε την περιή-
γηση του κέντρου της Αθήνας.

Αργά το απόγευµα φτάσαµε επι-

τέλους στο ξενοδοχείο µας το
Delphi Art Hotel, που ήταν υπέροχο.
Την άλλη µέρα κουραστήκαµε πο-
λύ, γιατί κάναµε πολλές επισκέ-
ψεις. Πήγαµε στη Βουλή, όπου ξε-
ναγηθήκαµε και µπήκαµε στην αί-
θουσα συνεδριάσεων, στο υπερ-
σύγχρονο Μουσείο της Ακρόπολης
(3ο καλύτερο στον κόσµο), ανεβή-
καµε στο βράχο της Ακρόπολης και
είδαµε τον εκθαµβωτικό Παρθενώ-
να και µετά κάναµε βόλτα στο Μο-
ναστηράκι, όπου φάγαµε και γυρί-
σαµε στα µαγαζάκια του. Το βράδυ
ετοιµαστήκαµε για γλέντι στην τα-
βέρνα του «Κορρέ» στου Ψυρρή.
Περάσαµε υπέροχα, γλεντήσαµε,
χορέψαµε και τραγουδήσαµε όλα
τα σχολεία µια παρέα. Την τελευ-
ταία ηµέρα(Τρίτη) πήγαµε στο Στά-
διο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) στον
Πειραιά, όπου γνωρίσαµε και παί-
ξαµε διάφορα αθλήµατα και το µε-
σηµέρι δυστυχώς, πήραµε το δρό-
µο της επιστροφής. Είµαστε όλοι
πολύ χαρούµενοι για το όµορφο
ταξίδι που κάναµε και για τους υπέ-

ροχους φίλους που γνωρίσαµε από
την Άρνισσα και τη Σκύδρα. Ελπίζω
να ξαναβρεθούµε και εύχοµαι σε ό-
λα τα παιδιά της εκδροµής µας κα-
λό καλοκαίρι.

για την ΣΤ΄τάξη του ∆ηµοτικού 
του Ριζαρίου 

Ελένη Κωνσταντινίδου

Καλοκαίρι
-Καλοκαίρι  καλοκαίρι, 
τι καλό µας έχεις φέρει;
-Φέρνω του καλοκαιριού τη γλύκα, 
τα κεράσια και τα σύκα.
Τα σταφύλια έχω στ’ αµπέλι και το µέλι

στη κυψέλη,
τα άνθη έχω στην τριανταφυλλιά και στα

δέντρα τα πουλιά.

Ήρθε παιδιά το καλοκαίρι
µαζί θα παίξουµε χέρι-χέρι
θάλασσα, κολύµπι και παιχνίδι
χαρούµενη ζωή και σκέτο στολίδι.
Λυδία Παπαδοπούλου – Γ` τάξη

Ήρθε η άνοιξη ανθίζουν τα λουλούδια.
Καλοκαίρι Καλοκαιράκι είσαι το καλύτε-

ρο γιατί τρώµε παγωτάκι.
Κείµενο: Γάτσος Χρήστος – Γ` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Κάρτας Θεόδωρος –
Ε` τάξη
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Peace Run 
Στις 27 Φεβρουαρίου 2018 ε-

πισκέφτηκαν το δηµοτικό σχο-
λείο της Άρνισσας οι λαµπαδιο-
δρόµοι. Οι λαµπαδιοδρόµοι εί-
ναι αθλητές από διάφορα ση-
µεία της Ευρώπης και τρέχο-
ντας γυρίζουν όλο τον κόσµο
για να διαδώσουν τον νόηµα
της ΕΙΡΗΝΗΣ. Η οργάνωση
αυτή ονοµάζεται Peace Run.

Την Τρίτη ώρα όλα τα παιδιά
συγκεντρώθηκαν στην αίθου-
σα εκδηλώσεων του σχολείου
τους για να παρακολουθήσουν
την οµιλία των αθλητών που θα
τους µιλούσαν για τον λόγο που
δηµιούργησαν αυτήν την ορ-
γάνωση και τι νόηµα θέλουν να
διαδώσουν µε αυτήν την πράξη
που κάνουν. Επίσης τους µίλη-
σαν για των ιδρυτή αυτής της
οργάνωσης ο οποίος ήταν ο Sri
Chinmoy που κράτησε για
πρώτη φόρα την δάδα έτσι ώ-
στε να διαδώσει το νόηµα της

ειρήνης δηλαδή να είµαστε ό-
λοι µονιασµένοι χωρίς πολέ-
µους και διαφωνίες µεταξύ µας. 

Το έργο αυτό το συνέχισαν
πολύ άλλοι αθλητές και τώρα το
συνεχίζουν αυτοί οι αθλητές.
Στο τέλος αυτής της ενηµέρω-
σης τους τραγούδησαν ένα
τραγούδι. Στην συνέχεια βγή-
καν όλοι µαζί έξω στην αυλή
τους τραγουδώντας όλοι µαζί το
τραγούδι κάνοντας κινήσεις, έ-
πειτα πιάστηκαν όλοι χέρι-χέρι
σχηµατίζοντας ένα µεγάλο κύ-
κλο έτσι ώστε να µπορέσουν ό-
λα τα παιδιά να πιάσουν την α-
ναµµένη δάδα.

Στο τέλος των δραστηριοτή-
των κάποια παιδιά της ΣΤ` τάξη
πήραν συνέντευξη από κάποι-
ους αθλητές.

Μετά οι δάσκαλοι και ο ∆ιευ-
θυντής του σχολείου ευχαρί-
στησαν τους λαµπαδιοδρόµους
και τους αποχαιρέτησαν.

ΚΚεείίµµεεννοο--∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::
ΓΓκκέέσσιιοουυ  ΒΒαασσιιλλιικκήή  --  ΣΣΤΤ’’  ττάάξξηη

Χελιδονίσµατα
Τα χελιδονίσµατα είναι ένα α-

πό τα χαρακτηριστικά έθιµα της
Πρώτης του Μάρτη, η συνήθεια
δηλαδή να γυρίζουν το πρωί της
ηµέρας αυτής τα παιδιά της σχο-
λικής ηλικίας στα σπίτια κρατώ-
ντας ένα ξύλινο οµοίωµα χελιδο-
νιού και να τραγουδούν τον ερ-
χοµό της άνοιξης και την επι-
στροφή των χελιδονιών. 

Κείµενο: Μουρατίδης
Ιορδάνης – Γ` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Κάρτας
Θεόδωρος – Ε` τάξη

Στις 27 Μαρτίου 2018, οι µαθη-
τές της Γ’ και ∆’ τάξης βγήκανε
στο χωριό για να τραγουδήσουν
τα χελιδονίσµατα στην λαϊκή α-
γορά µε αφορµή την επίσηµη έ-
ναρξη της άνοιξης. Μαζί τους ή-
ταν ο κύριος Κάρτας Ηλίας και η
κυρία Γεωργίου Παναγιώτα. Όλα
τα παιδιά κρατούσαν στο χέρι
τους ένα χελιδόνι, ενώ ένα παιδί
χτυπούσε το τύµπανο και δύο άλ-
λα παιδιά τους κουµπαράδες για
να βάζουνε τα χρήµατα που τους
έδιναν. Πέρασαν µέσα από την

λαϊκή αγορά και στην συνέχεια ε-
πισκέφτηκαν το Γυµνάσιο και άλ-
λα µέρη του χωριού. Οι κάτοικοι
του χωριού έδιναν χρήµατα για
το καλό… 

∆ιασκέδασαν πολύ και βοήθη-
σαν µε τον τρόπο τους να προ-
σφέρουν κάτι για το σχολείο!

Κείµενο: Ρασούλη Αναστασία,
Παλάκας Πασχάλης

– Γ` τάξη 
∆ακτυλογράφηση: Τζήκα 

Μαρία – ΣΤ` τάξη

Σκάκι στην Έδεσσα
Στης 29 Μαρτίου πήγαµε µε την ο-

µάδα του σχολείου µας να παίξουµε έ-
να φιλικό τουρνουά σκάκι µε σχολεία
από την Έδεσσα. Όταν πήγαµε εκεί
µας καλοδέχτηκαν και µας έδωσαν τις
πρώτες οδηγίες για να ξεκινήσουµε.
Πρώτα στήσαµε τις σκακιέρες και µε-
τά µας χώρισαν σε οµίλους. Παίξαµε
σε τρεις κατηγορίες. Η  Α` και η  Β` µα-
ζί, η Γ` και η ∆` µαζί και η Ε` µε την ΣΤ`
µαζί. Ο κάθε παίκτης έπαιξε από 3 και
µέχρι 6 – 7 φορές.  

Οι οµάδα µας ήταν: οι  Νιώτης
Σταύρος – Γεωργιάδης Κωνσταντίνος
και Ιτσόπουλος Γιάννης στην κατηγο-
ρία Α` - Β`,  οι ∆άµος Αναστάσης – Κου-
τσάι Στήβεν  και Τσιτιρίδης ∆αυΐδ στην
κατηγορία Γ` - ∆` και οι Σιπάκης Ευθύ-
µης – Χούκι Άγγελος και Ιωσηφίδης
Μάριος στην κατηγορία Ε` - ΣΤ`. 

Από το σχολείο µας είχαµε τρεις νι-
κητές: Ιωσηφίδης Μάριος(Χρυσό
στην Ε` -Στ`), Τσιτιρίδης  ∆αυΐδ(Χρυσό
στην Γ` - ∆`) και Ιτσόπουλος Γιάν-
νης(Χάλκινο στην Α` - Β`).  Πήραµε α-
ναµνηστικά κύπελλα και µετάλλια και
ήταν µια πολύ όµορφη εµπειρία που
θα θέλαµε να ξαναζήσουµε.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΓΓιιάάννννηηςς  ΙΙττσσόόπποουυλλοοςς  ––  ΒΒ`̀  ττάάξξηη  

Την Πέµπτη 29 Μαρτίου 2018 πήγα-
µε στην Έδεσσα στο 8ο ∆ηµοτικό Σχο-
λείο για τον διαγωνισµό σκακιού.  Οι ο-
µάδες ήταν παιδιά από Έδεσσα, Άγρα,
Καρυδιά κι Άρνισσα.

Όταν φτάσαµε στην Έδεσσα µπή-
καµε στο σχολείο και χωριστήκαµε σε
τρία τµήµατα (Α-Β), (Γ-∆), (Ε-ΣΤ). Παί-
ζαµε και παίζαµε και σιγά-σιγά λιγο-
στεύαµε και τελικά έφτασα στον τελι-

κό, νίκησα βγήκα πρώτος και πήρα µε-
τάλλιο. Χάρηκα πολύ και την άλλη µέ-
ρα έδειξα το µετάλλιο στο συµµαθητές
µου!

ΚΚεείίµµεεννοο::  ∆∆ααυυϊϊδδ  ΤΤσσιιττιιρρίίδδηηςς  ΓΓ΄́  ττάάξξηη
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΓΓιιώώρργγοοςς  ΜΜιιχχααηη--

λλίίδδηηςς  ΣΣΤΤ΄́  ττάάξξηη    

Την Πέµπτη 29 Μαρτίου 2018 πήρα-
µε µέρος για σκάκι στο 8ο ∆ηµοτικό
σχολείο της Έδεσσας. Εκεί είδαµε
παιδιά πολλά  και αποφασίστηκε µε
ποιους θα παίξουµε. Άρχισε ο διαγωνι-
σµός και πιστεύω ότι δώσαµε τον καλύ-
τερο εαυτό µας. Οι τρεις νικητές που
πήραν κύπελλα ήταν ο ∆αβίδ, ο Μά-
ριος και ένα άλλο παιδί από κάποιο άλ-
λο µέρος. Την άλλη µέρα ο κύριος Η-
λίας και ο κύριος Νίκος έδωσαν ένα
χαρτί σε όσους πήραν µέρος για την
συµµετοχή τους στο διαγωνισµό σκακι-
ού. Εκείνη την ηµέρα δεν θα την ξεχά-
σω ποτέ. Πιστεύω ούτε και οι άλλοι.

ΚΚεείίµµεεννοο  ΣΣττίίββεενν  ΚΚοουυττσσάάιι  ∆∆`̀  ττάάξξηη  
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη  ΓΓκκέέσσιιοουυ  

ΒΒαασσιιλλιικκήή  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη  
Σηµείωση: Στο ενδοσχολικό πρω-

τάθληµα σκακιού αναδείχτηκε νικητής
ο ∆αυΐδ Τσιτιρίδης που νίκησε στον τε-
λικό τον Γιάννη Ιτσόπουλο.



6 ΤΑ ΑΝΗΣΥΧΑ ΜΟΛΥΒΙΑ Ιούνιος 2018

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΑΠ’ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟ∆Η
Η Λουλουδούπολη

Η λουλουδούπολη ήταν
µια πόλη µε πολλά λουλού-
δια, δέντρα, καρπούς και σκι-
ουράκια.

Είχε πολλούς κατοίκους,
µαγαζιά µε ανθοδέσµες, κο-
λόνες, φούρνους, σούπερ
µάρκετ, σχολεία, µαγαζιά µε
ρούχα και πολλά άλλα.

Τα παιδιά ήταν πολλά και
παίζανε παντού, πότιζαν τα
λουλούδια και έτρωγαν τους
καρπούς των δέντρων κ.τ.λ.
Αλλά µετά οι άνθρωποι δεν
πότιζαν τα λουλούδια και έ-
τσι µαράθηκαν και άρχισε τό-
τε να σκοτεινιάζει και οι άν-
θρωποι της πόλης αποφάσι-
σαν να φύγουν από αυτό το
µέρος.

Τότε µια γιαγιά που στενο-
χωριόταν και αγαπούσε τα
λουλούδια φύτεψε έναν
σπόρο και σε 2 χρόνια φύ-
τρωσαν τα λουλούδια. Τότε
ήρθε ο κόσµος, ήρθε ο ήλιος
και το φως, τα παιδιά άρχι-
σαν το παιχνίδι, όλοι ευχαρί-
στησαν την γιαγιά και της έ-
χτισαν έναν άγαλµα στην
πλατεία της πόλης, την έκα-
ναν δήµαρχο και εκείνη τους
είπε µε καλά λόγια «Θα ποτί-
ζετε τα λουλούδια και θα φυ-
τεύετε τους σπόρους λου-
λουδιών για να έχουµε πιο
πολύ άρωµα». Αυτά ήταν τα
λόγια της γιαγιάς.

Και έζησαν αυτοί καλά και
εµείς καλύτερα.

Κείµενο: Τάσος Μπακάλης
- ∆` τάξη 

∆ακτυλογράφηση: Γκέσι-
ου Βασιλική - ΣΤ`τάξη

Η ΜΑΥΡΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ
Μια φορά κι ένα καιρό ζούσε

στο δάσος ο καλός ο λύκος µέ-
σα σε ένα ωραίο σπίτι.

Περνούσε την ηµέρα του
στο σπίτι και έκανε τις δουλει-
ές του σπιτιού. Ήτανε χορτο-
φάγος και γι’αυτό έβγαινε µε-
ρικές φορές έξω για να µαζέ-
ψει φαγητό.

Αλλά υπήρχε ένα κακό κορί-
τσι που έκλεβε τα πράγµατα ό-
λων. Την έλεγαν «µαυροσκου-
φίτσα» και ήθελε να κλέψει και
τον λύκο, αλλά δεν µπορούσε
να το κάνει γιατί ο λύκος ήταν
όλη µέρα στο σπίτι και όταν έ-
φευγε κλείδωνε τα πάντα.

Μια µέρα η µαυροσκουφί-
τσα τον ρώτησε:

-Ψάχνεις φρούτα και λαχα-
νικά;

Και εκείνος της απάντησε:
-Ναι. Ξέρεις που θα βρω τα

καλύτερα φρούτα και λαχανικά;
-Ναι ξέρω!  του είπε αυτή
Και έτσι ο καλός ο λύκος πή-

γε εκεί που του είπε η µαυρο-
σκουφίτσα. Όταν έφτασε είδε
όλους που είχε κλέψει η µαυ-
ροσκουφίτσα και τους ρώτη-
σε:

-Γιατί είστε λυπηµένοι;
Ένας κύριος του είπε:
-Ήµαστε λυπηµένοι γιατί

µας έκλεψε η µαυροσκουφί-
τσα.

-Ποια είναι η µαυροσκουφίτσα;
-Η µαυροσκουφίτσα είναι έ-

να κακό κορίτσι που µας ξεγέ-
λασε και µας έκλεψε.

-∆ηλαδή µπορεί να µε κλέ-
ψει και εµένα;

-Μάλλον.
-Τότε πρέπει να πάω σπίτι

µου.
Κι έτσι ο λύκος έφτασε στο

σπίτι του όταν είχε φτάσει και
η µαυροσκουφίτσα και της εί-
πε.

-Σταµάτα µαυροσκουφίτσα!
-Γιατί;

-Γιατί δεν κάνει να κλέβεις.
-Εγώ κλέβω γιατί δεν έχω

σπίτι να µείνω, γι’αυτό κλέβω.
-Άµα θέλεις, µπορώ να πω

σε κάποιους να σου φτιάξουν
ένα δικό σου σπίτι. Μέχρι τότε
µπορείς να µείνεις στο σπίτι
µου.  

-Ναι, θέλω!
Και από τότε η µαυροσκου-

φίτσα έγινε καλή και ονοµά-
στηκε «κοκκινοσκουφίτσα».
Πέρασαν τρεις µήνες και φτιά-
χτηκε το σπίτι της κοκκινο-
σκουφίτσας. Και έζησαν αυτοί
καλά και εµείς καλύτερα.

Κείµενο-∆ακτυλογράφηση:
Ευδόξης Παπατραϊανός

– ∆` τάξη



Φέτος η Β` τάξη αποφάσισε
να οργανώσει µια Λαογραφική
Έκθεση στο χώρο της βιβλιοθή-
κης του σχολείου. Όλα τα παι-
διά ρώτησαν τις γιαγιάδες και
τους παππούδες τους, αν έχουν
παλιά πράγµατα. Σιγά – σιγά µα-
ζέψαµε αρκετά αντικείµενα ώ-
στε να φτιάξουµε την έκθεσή
µας.  Γράψαµε λεζάντες σε χαρ-

τονάκια, τι είναι το καθένα και
ποιανού είναι.

Στην αρχή βάλαµε κάποια
κοµµάτια του αργαλειού όπως:
ανέµη, χτένια, µαλλί, πατήθρες,
και σαΐτες. ∆ίπλα ήταν το αγρο-
τικό κοµµάτι που είχε: ψαλίδι,
τσάπες, δικέλι, τσουγκράνες,
πριόνια, πέταλα, σουγιάδες,
δρεπάνια και καλούπι για το δέ-

σιµο της σκούπας. Στη συνέχεια
είναι το κοµµάτι της νοικοκυράς
που είχε: σοφρά, ταψί, τηγάνι,
κατσαρόλα, ζυγαριά και µηχανή
του κιµά. ∆ίπλα είχε µια κουβέρ-
τα για µωρά και ένα µάλλινο κο-
ριτσίστικο  φόρεµα. 

Από την άλλη πλευρά ήταν τα
είχαµε κόσκινα, τορβάς, σφρα-
γίδες για πρόσφορα, λάµπες πε-
τρελαίου, µπακιρένια πιάτα,
µπρίκι, γκιούµια, στάµνα, πιρο-
στιά, ζυγαριά, παγούρια, σίδερα

και ρολόι τοίχου. Τα εργαλεία
του ξυλουργού ήταν: ροκάνες,
ράσπα, λίµα, κοπίδια και τανά-
λια. 

Αυτά ήταν κάποια από αυτά
τα πράγµατα που φέραµε και τα
παρουσιάσαµε εµείς  σε όλο το
σχολείο, που ήρθε σε µικρές ο-
µάδες. Η έκθεση έµεινε ανοιχτή
για όποιον ήθελε να την επισκε-
φτεί.

Κείµενο: ∆ηµήτρης 
Λιάσης – Β` τάξη
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Το δικό µας λαογραφικό µουσείο

Τόκα (Φούτσκα) 
Ήταν ένα παιχνίδι που παιζόταν παλιά στα αλώνια. Σχεδίαζαν    έ-

ναν    κύκλο στην µέση του οποίου έβαζαν ένα πατηµένο κουτί. Στη
συνέχεια σχεδίαζαν µια γραµµή 4-5µ. µακριά από τον κύκλο. Οι παί-
χτες που κρατούσαν µία πέτρινη πλάκα έπαιρναν θέση 2µ. µακριά
από τον κύκλο, ενώ ένας φύλαγε το κουτί µεσ’ σ’ αυτόν. Άµα  κάποι-
ος παίκτης πετύχαινε το κουτί και το έβγαζε έξω απ’ τον κύκλο, τό-
τε ο φύλακας έπρεπε να το τοποθετήσει µέσα του, και ταυτόχρονα
να πιάσει κάποιον παίκτη πριν περάσει τη γραµµή. Όποιον έπιανε
τα φυλούσε εκείνος.

Πηγή: Ο παππούς µου ο Βασίλης και η γιαγιά µου η Κατίνα
Κείµενο – δακτυλογράφηση: Θεόδωρος Κάρτας – Ε` τάξη
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ΑΑννοοιιξξιιάάττιικκεεςς  ζζωωγγρρααφφιιέέςς

Α’ τάξη

Γ’ τάξη
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Τα  Λαζαράκια
Την Τετάρτη 28 Μαρτίου

φτιάξαµε Λαζαράκια στο σχο-
λείο. Ο κύριός µας είχε πάρει τα

υλικά από την προηγούµενη
µέρα. Αυτά ήταν: ζάχαρη, α-
βγά, αλεύρι που φουσκώνει
µόνο του, βούτυρο, γάλα και
νερό. Πήγαµε στο εστιατόριο,

βάλαµε τις ποδιές µας και αρχί-
σαµε τη διαδικασία. Χωριστή-
καµε σε δύο οµάδες για να
φτιάξουµε τη ζύµη. Ο κύριος
µας έλεγε τη συνταγή και εµείς
βάλαµε τα υλικά. Σε µια µεγά-
λη λεκάνη βάλαµε πρώτα µιά-
µιση κούπα ζάχαρη και ένα
πακέτο βούτυρο και τα χτυπή-
σαµε µε το µίξερ. Προσθέσαµε
σε δόσεις το αλεύρι. Μετά βά-
λαµε 5 αυγά. Σε µια κούπα βά-
λαµε 5 κουταλιές του γλυκού
γάλα και 5 κουταλιές του γλυ-
κού νερό, και τα προσθέσαµε
στο µείγµα.  Τα χτυπήσαµε όλα
µε το µίξερ και µετά πλάσαµε
την ζύµη µε τα χέρια και την
βάλαµε σε δύο µπολ.

Για να πλάσουµε τα Λαζαρά-
κια πρώτα κάναµε  µια µεγάλη
µπάλα(για το σώµα)  και την
πατήσαµε ώσπου να γίνει επί-

πεδη. Μετά κάναµε µια µικρό-
τερη(για το κεφάλι) και την πα-
τήσαµε όπως την προηγούµε-
νη. Στο τέλος κάναµε και δύο
«σκουλήκια» για τα σταυρωµέ-
να χέρια του Λαζάρου.

Γεµίσαµε τρία περίπου σά-
τσια(ταψιά) µε Λαζαράκια. Πριν
να τα πάει ο κύριος στο φούρνο
της Αστρούλας για να τα ψήσει,
τα αλείψαµε µε το ασπράδι ε-
νός αυγού που είχαµε φυλάξει
σε ένα φλιτζάνι. Μετά βάλαµε
σταγόνες σοκολάτας για µάτια
και βάλαµε από ένα και στα χέ-
ρια. Στο τέλος τα πήγε ο κύριος
για ψήσιµο.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ∆∆ηηµµήήττρρηηςς  ΛΛιιάάσσηηςς  ––
ΚΚααλλλλίίσσττηη  ΣΣιιππάάκκηη  --  ΚΚααττεερρίίνναα

ΓΓεεωωρργγίίοουυ    --  ΜΜααρρκκέέλλλλαα  ΛΛιιόόλλιιοουυ
––ΓΓιιάάννννηηςς    ΙΙττσσόόπποουυλλοοςς  ––ΣΣττααύύρροοςς

ΝΝιιώώττηηςς  ––  ΓΓιιάάννννηηςς  ΜΜππόόγγιιααςς
((ΒΒ`̀  ττάάξξηη))

Πώς οµορφύναµε 
τον σχολικό µας 

κήπο
Την Παρασκευή 4 Μαΐου ήταν η µέρα

που φυτέψαµε λουλούδια στον σχολικό
κήπο. Την προηγούµενη µέρα συγκε-
ντρώσαµε χρήµατα µε την Α` τάξη για να
πάρει ο κύριος Ηλίας τα λουλούδια.
Μπαίνοντας στον κήπο χωριστήκαµε σε
ζευγάρια, για να µπορέσουµε να φυτέ-
ψουµε όλοι. Εγώ ήµουν µε τη Γιώτα. Τα
λουλούδια που φυτέψαµε ήταν: Γαρυφα-
λάκια,  Γκαούρες, Κατιφέδες, Σελόζιες,
Μαργαρίτες, Μαστιχιές, Μολόχες, Ντά-
λιες, Πετούνιες, Σκουλαρικιές, Φελί-
τσιες, Φλόγες,, Ωραιόφυλλα, και  Ελενί-
τσες(Βερβένες). 

Στην αρχή ο ένας έκανε την τρύπα και
ο άλλος κρατούσε το λουλούδι. Μετά ο Ι-
τσόπουλος  έβαζε φυτόχωµα στις τρύ-
πες. Μετά βγάλαµε τα λουλούδια από τις
γλάστρες  και τα βάλαµε στην τρύπα  και
τα σκεπάσαµε. Ύστερα κάναµε ένα αυ-
λάκι γύρω – γύρω και ρίξαµε νερό µέσα
µε το ποτιστήρι. Μετά  συνεχίσαµε να
φυτεύουµε κι άλλα λουλούδια ώσπου ο
κήπος µας γέµισε πολλά χρώµατα. Όταν
τελειώσαµε ο κήπος οµόρφυνε πολύ και
ήµασταν πολύ περήφανοι γι` αυτό.

Κείµενο: ∆ηµήτρης Λιάσης – Β` τάξη  
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Φανταστικές ιστορίες
Μυστική συνταγή

Κάθε άνοιξη δύο Μαρτίου αργά το απόγευµα, πριν τη δύση του ήλι-
ου, εγώ και οι φίλοι µου φτιάχναµε µια µυστική συνταγή. Πηγαίναµε
σε µια πηγή στο δάσος που είχε ζεστό νερό. Είχαµε ένα καζάνι µε νε-
ρό απ` την πηγή, πέντε αγκάθια τριανταφυλλιάς, δύο µαργαρίτες, έξι
φύλλα ιτιάς και τα ανακατεύαµε όλα µαζί. Αυτό το βάζαµε στα πόδια
µας, για να παίζουµε καλή µπάλα και γυρίζαµε στα σπίτια µας, χωρίς
να καταλάβει κανείς τίποτα.

Γιάννης Ιτσόπουλος – Β`  τάξη

Πηγή σοκολάτας
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα κορίτσι που το έλεγαν Ζωή. Ζού-

σε σε ένα χωριό που είχε πολλή ζέστη και είχε µια πηγή που έβγαζε
σοκολάτα. Η Ζωή ήθελε να µάθει από πού έρχεται η σοκολάτα. Ένα
βράδυ έφυγε από το σπίτι της για να λύσει το µυστήριο. 

Ξεκίνησε λοιπόν ενώ ήταν χειµώνας και έφτασε την άνοιξη. Η πη-
γή βρισκόταν στη δύση, κοντά στο σπίτι µιας µάγισσας που είχε µια
κρυφή συνταγή. Με αυτήν µπορούσε να µετατρέψει το νερό σε σο-
κολάτα. Η Ζωή αφού ήπιε αρκετή σοκολάτα ζήτησε από τη µάγισσα
την κρυφή συνταγή και αυτή της την έδωσε. Όταν επέστρεψε στο
χωριό της πήγε στο σχολείο και έκανε τη µία βρύση να τρέχει σοκο-
λάτα. Και ζήσανε αυτοί γλυκά και εµείς καλύτερα.

∆ηµήτρης Λιάσης – Β` τάξη

Η Ιουνία - Ο Ιούνιος  
Τα αγαπηµένα µου δίδυµα από τους

µήνες είναι ο Ιούνιος και η Ιουνία δύο κα-
λοκαιρινοί µήνες που σχηµατίζουν στα
πρόσωπα των παιδιά ένα τεράστιο χαµό-
γελο. Επειδή κλείνουν τα σχολεία και ξε-
κινάει το καλοκαίρι, µε παιχνίδια παγωτά
και άλλα πολλά. Ο Ιούνιος είναι ψηλός
σαν κυπαρίσσι, µε ολόχρυσα µαλλιά σαν
το σιτάρι και θαλασσί µάτια σαν το χρώ-
µα της θάλασσας. Είναι πάντα χαµογε-
λαστός και παίζει συνέχεια µε τα παιδιά
αλλά και µε τους µεγάλους, είναι καλό-
καρδος και όλοι τον αγαπούν.

Η Ιουνία έχει ξανθά, λαµπερά σγουρά
µαλλιά σαν τον ήλιο, καταγάλανα µάτια
σαν τον ουρανό, είναι ψηλή και όµορφη
είναι κολλητή µε όλα τα κορίτσια του κό-
σµου. Μόλις κλείνουν τα σχολεία παίρ-
νουν τα παιδιά και ξεχύνονται ανέµελοι

στα πάρκα και στις παραλίες, όλο βόλτες
κάνουν µε τα παιδιά και τους δίνουν πα-
γωτά φοράνε τα µαγιό κάνουνε βουτιές
και σκανταλιές. Και το βράδυ δεν κοιµού-
νται παίζουνε ως το πρωί ασταµάτητα.

Τις περισσότερες φορές έχουν για πα-
ρέα τους αγαπηµένους φίλους τους τον
Ιούλιο και τον Αύγουστο και γίνεται ένας
σαµατάς µε όλα τα παιδιά της γειτονιάς.

Αυτά τα δίδυµα δεν σταµατούν ποτέ
να διασκεδάζουν , να τρώνε παγωτά και
να και να κάθονται στην παραλία ως αρ-
γά.

Όµως όταν έρθει ο Σεπτέµβρης µε τα
βιβλία τα πολλά, σβήνονται τα χαµόγελα
από τα πρόσωπα αυτά φεύγει το καλο-
καίρι ξανά, αρχίζουν τα σχολεία µε τε-
τράδια, µολύβια και χαρτιά.

Όµως το καλοκαίρι αν ξανάρθει ο Ιού-
νιος και η Ιουνία τη χαρά θα φέρουν στα
παιδιά, την θάλασσα και τα παγωτά, πάλι

βουτιές, διασκέδαση και άλλα πολλά.
Οπότε να ξέρετε ότι κάθε καλοκαίρι

παντού θα συναντάτε τα δίδυµα αυτά και
να µην ξεχνάς πως κάθε καλοκαίρι ο Ιού-
νιος και η Ιουνία θα τους δεις ξανά. Γιατί
από διασκέδαση και χαρά δεν θα λείψουν
ποτέ. Είναι δίδυµα γιατί όποιος γεννιέται
Ιούνιο είναι ζώδιο ∆ίδυµος.

Κείµενο-∆ακτυλογράφηση: 
Γκέσιου Βασιλική ΣΤ` τάξη

Η ιστοσελίδα του ∆ηµοτικού
σχολείου Άρνισσας

Η ιστοσελίδα του ∆.Σ Άρνισσας είναι
µια ιστοσελίδα η οποία περιέχει διάφο-
ρες ανακοινώσεις δηλ. για τα νέα του
σχολείου για διάφορα άρθρα όπως ένα
πρόσφατο «Πάσα στα Θρανία», «Τσά-
ντες στο Σχολείο» ή και διάφορα άλλα
που µας αφορούν. Επίσης υπάρχει µια
θεµατική ενότητα δηλ. ένα αρχείο που ε-
µπεριέχει φακέλους για όλες τις τάξεις
µε τη σειρά. Υπάρχει και το αρχείο για τα
Ανήσυχα µολύβια όπου εκεί βρίσκονται
όλα τα φύλλα της εφηµερίδας. 

Το σάιτ του ∆.Σ Άρνισσας είναι ένα υ-
πέροχο σάιτ που πρέπει όλοι να επισκε-
φθείτε διότι αφορά µικρούς και µεγά-
λους!!! 

Το σάιτ:  http://dim-arniss.pel.sch.gr/
Κείµενο- 

∆ακτυλογράφηση: 
Γεώργιος Μιχαηλίδης
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2288  ΜΜααρρττίίοουυ  22001177
Αγαπηµένο µου ηµερολό-

γιο,
Αύριο είναι τα γενέθλιά µου.

Θα προτιµούσα να είναι σαν
τα περσινά, ακόµα κι αν µά-
λωνα µε τη µεγάλη µου αδερ-
φή, γιατί ζήτησα από τους γο-
νείς µας ως δώρο πολλά και-
νούρια ρούχα. Μόλις το άκου-
σε αυτή, άρχισε να φωνάζει
στους γονείς µας ότι προσέ-
χουν πιο πολύ εµένα και ότι
µου παίρνουν περισσότερα
δώρα. Ήµουν πολύ στενοχω-
ρηµένη και δεν κατάλαβα πο-
τέ τον λόγο που συνέχεια θυ-
µώνει µαζί µου. Επειδή µου
παίρνουν παιχνίδια και ρούχα
ή επειδή της φαίνεται να µε α-
γαπάνε περισσότερο; Αφού
µας αγαπάνε το ίδιο. Και αυτό
ήταν πάντα το µεγαλύτερό
µου όνειρο. Να µην µε ζηλεύ-
ει και να είµαστε µια ευτυχι-
σµένη και ενωµένη οικογέ-
νεια. Τώρα όµως, που δεν εί-
ναι καλά στην υγεία της, θέλω
πρώτα να γίνει καλά και µετά
να µε αποδεχτεί.

Σήµερα πήγα να την δω στο
νοσοκοµείο. Νοµίζω πως µε
αγαπάει, γιατί µε αγκάλιασε
και µου ευχήθηκε «χρόνια
πολλά» αφού δυστυχώς αύριο
δεν θα µπορέσω να δω το ό-
µορφο πρόσωπό της. 

Για την ώρα, γεια σου ηµε-
ρολόγιο.

2299  ΜΜααρρττίίοουυ  22001177
Αγαπηµένο µου ηµερολό-

γιο,
Σήµερα είναι τα γενέθλιά

µου. Είµαι πολύ χαρούµενη
αλλά από την άλλη είµαι και
αρκετά στεναχωρηµένη, γιατί
η αδερφή µου δεν µπορεί να
είναι σήµερα κοντά µου, σ’
αυτήν την όµορφη µέρα της
ζωής µου. Πρώτα- πρώτα ό-
µως, θα ‘θελα να σου πω για
το χθεσινό, παράξενο όνειρό
µου. Είδα πως ήµουν µε την
αδερφή µου στο δωµάτιό της
και παίζαµε διάφορα παιχνί-
δια και πως αυτή ήταν υγιής
και δεν µε ζήλευε. Επίσης,
αυτή µου έδωσε ένα τεράστιο
δώρο. Μια αγκαλιά. Μετά πή-
γαµε στην αυλή µας και παί-
ξαµε µε τα άλλα παιδιά µοιρά-
ζοντας τα παιχνίδια µας. Μα-
κάρι να ήταν αλήθεια όλα αυ-
τά… Τέλος πάντων τώρα. 

Θα ήθελα να σου πω για το
πώς πέρασα στο πάρτι που έ-
κανα για τα γενέθλιά µου. Στις
5 το απόγευµα ήρθαν οι φίλοι
µου που µε ένα µεγάλο χαµό-
γελο τους υποδέχτηκα και κα-
θώς αυτοί περνούσαν µέσα
στο σπίτι µου και µου έδιναν
ρα δώρα τους, µου έδιναν ευ-
χές για τα γενέθλιά µου. Έπει-
τα πήγαµε στο δωµάτιό µου

και παίξαµε διάφορα παιχνί-
δια όπως: Γκρινιάρη, ΟΥΝΟ
και Μονόπολη. Σε λίγο η µα-
µά µου έφερε την τούρτα.
Πριν σβήσω τα κεράκια µου έ-
κανα µια ευχή. Το όνειρο που
είδα χθες να βγει αληθινό. Ή-
ταν µια πολύ όµορφη µέρα
που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

3300  ΜΜααρρττίίοουυ  22001177
Αγαπηµένο µου ηµερολό-

γιο,
Σήµερα είναι µία πολύ ση-

µαντική µέρα για την οικογέ-
νειά µου, αλλά πιο πολύ για

‘µένα, γιατί η υγεία της αδερ-
φής µου άρχισε να βελτιώνε-
ται. Μου το είπε σήµερα το
πρωί η µαµά µου που της το
είπαν οι γιατροί. Είµαι πολύ
χαρούµενη γι’ αυτό το ευχάρι-
στο νέο. Επιτέλους η αδερφή
µου καλυτερεύει. Πιστεύω σε
λίγο καιρό να γίνει εντελώς
καλά.

33  ΙΙοουυννίίοουυ  22001177
Αγαπηµένο µου ηµερολό-

γιο,
Αυτή είναι η πιο όµορφη µέ-

ρα της ζωής µου, γιατί σήµερα

η αδερφή µου βγήκε από το
νοσοκοµείο! Είναι εντελώς
καλά! Ήρθε στο σπίτι µας! Εί-
ναι καλά και µε αγαπάει πιο
πολύ από ποτέ! Αργότερα ήρ-
θαν και τα ξαδέρφια µας και
παίξαµε όλοι µαζί. Όταν έφυ-
γαν όλοι πήγαµε µαζί στο δω-
µάτιό της και µου ζήτησε συγ-
γνώµη για όλα όσα µου είχε
πει. Την αγαπάω σίγουρα κι
εγώ το ίδιο!

3300  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ  22001177
Αγαπηµένο µου ηµερολό-

γιο,
Σήµερα συνέβη κάτι πάρα

πολύ παράξενο. Θυµάσαι το
όνειρο που είχα δει τη νύχτα
της παραµονής των γενεθλίων
µου; Ε, λοιπόν πείστηκα σή-
µερα το απόγευµα. Είµαι πο-
λύ χαρούµενη, γιατί το όνειρό
µου έχει πλέον πραγµατοποι-
ηθεί!!! Νοιώθω πως είµαι ο πιο
ευτυχισµένος άνθρωπος του
κόσµου!!!

33  ΙΙοουυννίίοουυ  22001188
Αγαπηµένο µου ηµερολό-

γιο,
Σήµερα πάει ένας χρόνος α-

πό τότε που η αδερφή µου
βγήκε από το νοσοκοµείο και
το όνειρό µου ζωντάνεψε! Από
εκείνη τη µέρα, η αδερφή µου
και εγώ δεν τσακωνόµαστε
πια! Θα την αγαπάω όπως και
να είναι και δεν θα ήθελα να
είναι διαφορετική. Και έτσι ό-
πως είµαστε µε την αδερφή
µου αγαπηµένες, έτσι θα ήθε-
λα να είµαστε και µε  το νέο
µέλος της οικογένειάς µας!

44  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  22003311
Αγαπηµένο µου ηµερολό-

γιο,
Σήµερα µου συνέβη κάτι

που µου θύµισε την παιδική
µου ηλικία. Κατά τη διάρκεια
του πρώτου διαλλείµατος µε
πλησίασε µία µαθήτρια µου
και µου ζήτησε να µπούµε µέ-
σα στην τάξη να µου πει κάτι,
πράγµα που µε παραξένεψε
πολύ. Όταν µπήκαµε µέσα
στην τάξη και κάθισα στην έ-
δρα και το κοριτσάκι στο θρα-
νίο του, το ρώτησα ποιο ήταν
το πρόβληµά του. Μου είπε
πως µαλώνει συνέχεια µε την
αδερφή του και µου ζήτησε έ-
ναν τρόπο για να σταµατή-
σουν πια οι τσακωµοί. Της εί-
πα ότι είχα ζήσει κάτι παρό-
µοιο και πως πρέπει να κάνει
πάρα πολύ υποµονή για να τα
βρούνε. Θυµήθηκα τους παλι-
ούς τσακωµούς µου µε την α-
δερφή µου και κατάλαβα πως
όλα αυτά ήταν µια πολύ µεγά-
λη ανοησία.

ΚΚααρρααββίίττηη  ΕΕλλππιιννίίκκηη  --  ΜΜππόό--
γγιιαα  ΣΣττααυυρροούύλλαα  --  ΣΣιιδδεερράά  ΝΝαατταα--

λλίίαα  ((ΕΕ`̀  ΤΤάάξξηη))

««ΩΩΣΣ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΚΚΡΡΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΟΟΝΝΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥ……
ΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΜΜΙΙΚΚΡΡΟΟΥΥ  ΠΠΑΑΙΙ∆∆ΙΙΟΟΥΥ»»

Sights and attractions of London
If you are planning to visit London, the capital of England,

there are a lot of things to see and do. One of the most
popular tourist sights in London is the Big Ben and
Westminster Abbey. The Big Ben is actually the clock of
Westminster Abbey. Another popular sight is the tower of
London where Britain’s crown Jewels are. The Tower Bridge
is also worth a visit. It is the most wonderful Bridge of the
Thames river. You will certainly enjoy a boat ride on the
Thames river. Don’t miss visiting Madam Tuessaus’ wax
museum where you can see wax figures of famous
celebrities. If you want to see London from above, then go on
the London Eye, the biggest wheel in Europe, where the view
is panoramic. A visit to the zoo of London, one of the oldest
and biggest zoos in the world is considers to be a must. You
can see there numerous species of wild animals, some of
them are endangered.

London has something to offer to everyone and covers
every taste from its squares, the trendy shops of Oxford
Street to modern or traditional restaurants which offer tasty
delights. You will definitely enjoy in London doing a lot of
activities.

Text: Karaviti Elriniki Bogia Stavroula Sidera Natalia
-E class

Typing: Bogia Stavroula- E class
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To ΚΠΕ Έδεσσας
και τo µυστικό
της λίµνης

Την Πέµπτη 15 Μαρτίου πή-
γαµε εκδροµή  στο ΚΠΕ Έδεσ-
σας και στη λίµνη του Άγρα. 

Στην αρχή περιµέναµε στον
Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας για να έρ-
θει το λεωφορείο. Όταν ήρθε
το λεωφορείο µπήκε µέσα η
Α` τάξη και η Β` τάξη, µε τη συ-
νοδεία του κυρίου Αντώνη,
της κυρίας Μάγδας και του κυ-
ρίου Ηλία.

Όταν φτάσαµε στην Έδεσ-
σα κατεβήκαµε από το λεωφο-
ρείο και είδαµε τις κουφάλες
των πλατανιών  και µετά µπή-
καµε µέσα για να δούµε πόσοι
χωράµε.

Αφού περάσαµε δίπλα από
το ποτάµι κατεβήκαµε στον
µεγάλο καταρράκτη τον Κά-
ρανο, όπως µας είπε ο κύριος
µας ότι λέγεται. Ακόµα µας εί-
πε για την ιστορία των καταρ-
ρακτών και πότε ξεκίνησαν.
Ύστερα καθίσαµε να φάµε το
φαγητό µας.

Μετά πήγαµε στο ΚΠΕ Έ-
δεσσας. Εκεί γνωριστήκαµε,
µε τη βοήθεια του κυρίου Θο-
δωρή και της κυρίας Θεοδώ-
ρας,  µε κάποιες κάρτες που
είχαν πουλιά και ψάρια και εί-
δαµε ένα βίντεο για τη λίµνη
του Άγρα.

Μετά πήγαµε, µε το λεωφο-
ρείο,  στη λίµνη του Άγρα για
να βρούµε το µυστικό της λί-
µνης. Χωριστήκαµε σε δυο ο-
µάδες τα «ψάρια» και τα
«πουλιά». 

Έπρεπε να αναγνωρίσουµε

κάποια πουλιά της λίµνης και
να βρούµε κάποια φυτά. Πή-
ραµε νερό σε ένα κύπελλο µε
καλάµι και βάλαµε το θερµό-
µετρο για να δούµε τη θερµο-
κρασία του νερού.  Ακούσαµε,
χωρίς να κάνουµε θόρυβο,

τους ήχους µέσα και γύρω α-
πό τη λίµνη. Βρήκαµε φύλλα
από διαφορετικές βελανιδιές.
Κάθε φορά που τελειώναµε
µια δοκιµασία, κερδίζαµε από
ένα γράµµα και προχωρούσα-
µε στο επόµενο βήµα.

Στο τέλος ήρθαµε ισοπαλία.
Για να βρούµε το µυστικό ένα
από τα παιδιά πρότεινε να ε-
νώσουµε τα γράµµατα και έτσι
βρήκαµε τη λέξη βαλτόπαπια.
Περάσαµε τέλεια!!

Οι µαθητές της Β` τάξης

Σχηµατοποιήµατα

Γ’ τάξης
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Το ταχυδροµείο
Την Παρασκευή 4 Μαΐου κά-

ναµε επίσκεψη στο ταχυδρο-
µείο της Άρνισσας, για να στεί-
λουµε επιστολές στα σχολεία
της Καλαµάτας και του Βόλου.
Οι επιστολές είχαν µέσα ζωγρα-
φιές και κείµενα µε την περιγρα-
φή του τόπου και του σχολείου

µας. Τις επιστολές τις στείλαµε
για να γνωριστούµε  µε άλλες Β`
τάξεις άλλων σχολείων. 

Πρώτα συγκεντρωθήκαµε έ-
ξω από το ταχυδροµείο µε όλα
τα παιδιά της τάξης και τον κύ-
ριο Ηλία. Ο ταχυδρόµος, ο κύ-
ριος Παντελής(αδερφός της
γιαγιάς µου),  µας έδειξε πώς να
στείλουµε ένα γράµµα. Στην αρ-

χή µας έδειξε το µέτρο του
γράµµατος που έδειχνε το µέ-
γεθος και το πάχος του γράµµα-
τος για να ξέρει πόσο θα πρέπει
να πληρώσει ο πελάτης. Μετά
µας έδειξε τα  γραµµατόσηµα
που ανάλογα µε το βάρος του
γράµµατος µπαίνουν σε κάθε
φάκελο.  Ύστερα µας έδειξε µια
ντουλάπα που είχε ράφια που έ-

γραφαν από κάτω το όνοµα του
κάθε χωριού, για να τα ξεχωρί-
ζει τα γράµµατα και να τα πηγαί-
νει. Είχε και µια τσάντα δερµάτι-
νη για να τα βάζει µέσα.

Στείλαµε τις επιστολές µας
και µάθαµε πως λειτουργεί το
ταχυδροµείο.

Κείµενο: ∆ηµήτρης Λιάσης –
Β` τάξη

Συνέντευξη από τον συγγραφέα
κ. Παπαϊωάννου Θοδωρή

Στις 27 Απριλίου 2018 οι τρεις µικρές
τάξεις του ∆ηµοτικού σχολείου Άρνισσας
παρακολούθησαν στην αίθουσα εκδη-
λώσεων µια παρουσίαση βιβλίου(το βρή-
κα!) από έναν γνωστό συγγραφέα τον
κύριο Θοδωρή Παπαϊωάννου ο οποίος
παρουσίασε το βιβλίο του µε έναν δια-
σκεδαστικό τρόπο έτσι ώστε να µην βαρι-
ούνται τα παιδιά. Εκτός όµως από τις
τρεις τάξεις τέσσερα κορίτσια της ΣΤ’ τά-
ξης αποφάσισαν να του πάρουν συνέ-
ντευξη για την δουλεία του.

11.. ΑΑππόό  πποοιιαα  ηηλλιικκίίαα  ξξεεκκιιννήήσσααττεε  νναα
γγρράάφφεεττεε  ππααρρααµµύύθθιιαα;;

Ξεκίνησα να γράφω ιστορίες από το
σχολείο, πιο πολύ στο Γυµνάσιο και στο
Λύκειο. Παραµύθια ξεκίνησα όταν έγινα
δάσκαλος…

22.. ΈΈχχεεττεε  ππάάεειι  κκααιι  σσεε  άάλλλλαα  σσχχοολλεείίαα
νναα  ππααρροουυσσιιάάσσεεττεε  τταα  ββιιββλλίίαα  σσααςς,,  αανν  ννααιι  σσεε
ππόόσσαα  ππεερρίίπποουυ  έέχχεεττεε  ππάάεειι;;

Είναι πάρα πολλά τα σχολεία που έχω
επισκεφτεί, πάνω από εκατό, έχω πάει
µέχρι και στην Κύπρο.

33.. ΠΠωωςς  σσααςς  έέρρχχεεττααιι  ηη  έέµµππννεευυσσηη
γγιιαα  νναα  γγρράάψψεεττεε  ππααρρααµµύύθθιιαα;;

Η έµπνευση είναι µυστήριο. Εµπνέο-
µαι από κάτι που ζω µε τα παιδιά, µε
βόλτες κτλ.

44.. ΧΧρρεειιάάζζεεσσττεε  ββοοήήθθεειιαα  γγιιαα  ααυυττάά;;
Όχι και τόσο. Απλά χρειάζοµαι τις γνώ-

µες της οικογένειας και των παιδιών.

55.. ΠΠοοιιαα  ππααρρααµµύύθθιιαα  σσααςς,,  έέχχοουυνν  ττηηνν
µµεεγγααλλύύττεερρηη  εεππιιττυυχχίίαα  κκααιι  γγιιαα  πποοιιοο  λλόόγγοο;;

Την µεγαλύτερη επιτυχία έχουν τα βι-
βλία ‘’Ανάποδα’’ και ‘’Απέναντι’’, έχουν
πάρει και βραβεία. Μάλιστα σε έναν µή-
να θα βγει νέο παραµύθι µε τίτλο ‘’Αντά-
µα’’…

66.. ΤΤιι  σσααςς  ππααρραακκίίννηησσεε  σσττοο  νναα  γγρράά--

φφεεττεε  ππααρρααµµύύθθιιαα;;
Η αγάπη για τα παιδιά. Όταν γράφεις

κάτι επικοινωνείς µε τα παιδιά!

77.. ΈΈχχεεττεε  σσυυννεερργγαασσττεείί  κκααιι  µµεε  άάλλ--
λλοουυςς  ππααρρααµµυυθθάάδδεεςς;;

Ναι έχω συνεργαστεί και µε ανθρώ-
πους που γράφουν παραµύθια.

88.. ΠΠόόσσοοςς  κκααιιρρόόςς  σσααςς  ππααίίρρννεειι  γγιιαα
νναα  γγρράάψψεεττεε  έένναα  ππααρρααµµύύθθιι;;

Εξαρτάται, ίσως και µήνες και χρόνια!

99.. ΠΠόόσσεεςς  φφοορρέέςς  κκάάννεεττεε  ππρρόόββεεςς  γγιιαα
µµιιαα  ππααρράάσστταασσηη;;

Πάντα δοκιµάζω 3-4 φορές, αλλά ε-
ξαρτάται και από τα παιδιά.

1100.. ΤΤιι  εείίδδοουυςς  ββιιββλλίίαα  γγρράάφφεεττεε;;

Φυσικά και γράφω παιδικά, αλλά και για
µεγαλύτερους (Ε’- ΣΤ’ και πάνω)

1111.. ΕΕσσεείίςς  δδιιααββάάζζεεττεε  ππααρρααµµύύθθιιαα;;
∆ιαβάζω όσο µπορώ περισσότερα. Πά-

ντα έχω ένα βιβλίο δίπλα στο κοµοδίνο
µου!

1122.. ΤΤιι  σσυυµµββοουυλλήή  θθέέλλεεττεε  νναα  δδώώσσεεττεε
σστταα  ππααιιδδιιάά  πποουυ  θθέέλλοουυνν  νναα  γγίίννοουυνν  κκιι  ααυυττοοίί
σσυυγγγγρρααφφεείίςς;;

Να διαβάζουν πολλά βιβλία. ∆εν υπάρ-
χει άλλη συµβουλή!

Ευχαριστούµε για τον χρόνο σας!
ΣΣυυννέέννττεευυξξηη::  ΤΤζζήήκκαα  ΜΜααρρίίαα,,  ΠΠιισσλλίίνναα  

ΜΜέέννιιαα,,  ΜΜππόόγγιιαα  ΝΝααττααλλίίαα,,  
ΓΓκκέέσσιιοουυ  ΒΒαασσιιλλιικκήή  ΣΣΤΤ’’  ττάάξξηη

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΤΤζζήήκκαα  ΜΜααρρίίαα,,  
ΓΓκκέέσσιιοουυ  ΒΒαασσιιλλιικκήή  ΣΣΤΤ’’  ττάάξξηη

Let’ s do it Greece
Την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 όπως

κάθε χρονιά έτσι και φέτος πραγµατοποι-
ήσαµε δραστηριότητες για την ηµέρα του
εθελοντισµού. Κάποια αγόρια από την
Πέµπτη και την Έκτη τάξη καθάρισαν
τον µικρό αλλά όµορφο κήπο του σχο-
λείου µας και του τοποθέτησαν ένα ακό-
µη σκιάχτρο. Επίσης µε τη βοήθεια των

δασκάλων και των µηχανηµάτων κλα-
δέψαµε τα δέντρα και τα κλαδιά τα µετα-
φέραµε στο δασάκι και στο τέλος µερικοί
µαθητές τσάπισαν τα δέντρα στο περβάζι.
Μετά η αυλή µας έγινε πολύ, πάρα πολύ
όµορφη. Είµασταν όλοι µας πολύ ευχα-
ριστηµένοι γι` αυτό που κάναµε για το
σχολείο µας.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΕΕλλππιιννίίκκηη  ΚΚααρρααββίίττηη,,  ΓΓλλυυκκεε--
ρρίίαα  ΛΛααζζααρρίίδδοουυ,,  ΝΝααττααλλίίαα  ΣΣιιδδεερράά    ΕΕ΄́ττάάξξηη
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Iron Maiden
Οι Iron Maiden είναι heavy metal

συγκρότηµα από την Αγγλία. ∆ηµι-
ουργήθηκαν στις 25 ∆εκεµβρίου
1975 από τον µπασίστα Steve
Harris.τα µέλη του συγκροτήµατος
σήµερα είναι: ο Steve Harris, o
Bruce Dickinson, o Niko McBrain, o
Adrian Smith, o Dave Murray και o
Janick Gers (όλοι τους άτοµα µε ε-
ξαιρετική µόρφωση).ξεκίνησαν
παίζοντας σε µικρά µαγαζιά και σι-
γά-σιγά γνώρισαν µεγάλη επιτυχία.
Έχουν κυκλοφορήσει 26 studio CD,
10 live CD και 5 συλλογές καθώς
και ντοκιµαντέρ σχετικά µε την πο-

ρεία τους. Η µασκότ του συγκροτή-
µατος είναι ο Eddie the head ο ο-
ποίος προέκυψε από ένα ανέκδοτο
που ειπώθηκε κάποια στιγµή από
τον µπασίστα Steve Harris. Έχουν
δικό τους αεροπλάνο το Εd force
one (4πλάσιο από το πρωθυπουργι-
κό της Γερµανίας) το οποίο πιλοτά-
ρει ο τραγουδιστής του συγκροτή-
µατος. Η Ελλάδα είναι ένα πολύ α-
γαπηµένο τους µέρος, για αυτό έ-
χουν έρθει πολλές φορές για συ-
ναυλίες. Στις 20 Ιουλίου τους περι-
µένουµε στο Rock Wave Festival
για το οποίο έχω ήδη προµηθευτεί
το εισιτήριο.

ΚΚεείίµµεεννοο--∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::
ΜΜππόόγγιιαα  ΣΣττααυυρροούύλλαα  ΕΕ΄́ττάάξξηη

Αγαπηµένοι
τραγουδιστές

Marcus and
Martinus

Είναι δύο 16χρόνοι δίδυµοι
τραγουδιστές από την Νορβη-
γία. Γεννήθηκαν το 2002 στις
21 Φεβρουαρίου. Τα τραγού-
δια τους είναι αγγλικά και
νορβηγικά. Η καριέρα τους
άρχισε το 2012 από έναν δια-
γωνισµό τραγουδιού στον ο-
ποίο και κέρδισαν µε ένα νορ-
βηγικό τραγούδι. Μετά από
αυτό αποφάσισαν να βγάζουν
δικά τους τραγούδια. Στην αρ-
χή τα έβγαζαν στη µητρική
τους γλώσσα και µετά στα αγ-
γλικά. Τώρα πλέον έχουν φα-
νατικούς θαυµαστές, για την
ακρίβεια θαυµάστριες οι οποί-
ες έχουν µπλούζες, θήκες,

στρώµατα και άλλα τέτοια
πράγµατα. Πλέον είµαι και ε-
γώ µία από τις θαυµάστριές
τους. Πιστεύω ότι έχουν τέ-
λεια φωνή για την ηλικία τους.

Κείµενο- Ελπινίκη
Καραβίτη Ε΄ Τάξη

∆ακτυλογράφηση- 
Ελπινίκη Καραβίτη Ε΄ Τάξη

Βιβλιοπαρουσίαση

Ο ΛΑΓΟΣ   ΚΑΙ Η ΧΕΛΩΝΑ
Μια φορά και έναν καιρό ήταν  ο λαγός και η χελώνα.

Η χελώνα στεκόταν µπροστά στα άλλα ζώα και έλεγε ότι
είναι γρήγορη και τους είπε να κάνουν έναν αγώνα µε
τον λαγό. Ο λαγός  δέχτηκε και ξεκίνησε ο αγώνας.

Έτρεξε η χελώνα και ο λαγός έµεινε πίσω. Η χελώνα
µετά από λίγο δρόµο έκατσε στη σκιά ενός δεντρου να
φάει ένα λάχανο. Το΄φαγε και την έπιασε ο ύπνος. Ο λα-
γός πέρασε τη χελώνα και η χελώνα που κοιµόταν, δεν
πήρε χαµπάρι. Ο λαγός σιγά-σιγά ήταν µπροστά από τη
χελώνα. Σε λίγα λεπτά έφτασε στο τέρµα. Η χελώνα ξύ-
πνησε  και  έτρεξε , ίδρωσε όµως και έχασε. Τότε η χελώ-
να είπε στον λαγό συγχαρητήρια,  γιατί κατάλαβε το λά-
θος της. 

Κείµενο-∆ακτυλογράφηση: Σιντορέλα Λλόµι – ∆` τάξη

Ανέκδοτα
ΠΑΤΥ: Έσπασα έναν καθρέ-

φτη και έτσι τώρα θα έχω ε-
φτά χρόνια γρουσουζιά.

ΚΑΤΥ: Μην ανησυχείς, ξέρω
ένα δικηγόρο που µπορεί να
σου τα κάνει πέντε.

"Γκαρσόν, υπάρχει µια νε-
κρή µύγα στη σούπα µου!"

"Μάλιστα, είναι το καυτό
νερό που τις σκοτώνει!"

Η νοσοκόµα στον ασθενή:
"Σας πειράζει να κάνετε µε-

ρικές τούµπες στο κρεβάτι
σας;"

"Γιατί αδελφή;"
"Ξέχασα να κουνήσω το

µπουκάλι πριν σας δώσω το
φάρµακο".

Τρεις µαµάδες µιλάνε για
τους γιους τους που έχουν µε-
γαλώσει.

Λέει η πρώτη:¨Ξέρετε ότι ο
µεγάλος µου ο γιος µου φέρ-
νει κάθε Σάββατο ένα πανά-
κριβο δώρο;"

Πετάγεται η δεύτερη: "Αµ`
ο δικός µου; Έρχεται να µε δει
κάθε βράδυ, παρόλο που έχει
δική του οικογένεια."

Λέει και η τρίτη: "Σκεφτείτε

ότι και ο δικός µου πηγαίνει
τρεις φορές την εβδοµάδα
στον πιο φηµισµένο ψυχίατρο
της Ελλάδας για να του µιλή-
σει για µένα!"

Κείµενο-∆ακτυλογράφηση:
Γλυκερία Λαζαρίδου – 

Ε` τάξη

Έφτιαχνα ένα κέικ και µε
χτύπησε το ρεύµα, έτσι το
κέικ βγήκε τσιζζ-κέικ.

Πως λέγεται το αµάξι που
ταξιδεύει στο βουνό; Καρ-
βουνό

Πως λέγεται το αµάξι που
ζει; Καρ-πούζι        

Πως λέγεται το έντοµο που
ταξιδεύει µε το ταξί; Εν τω µε-
ταξύ

Πως λέγεται ο γάλλος πα-
πάς; Παπαγάλος 

Πώς λέγεται αυτός που χά-
νει την µπάλα; Χάνι-µπαλ 

Πώς λέγεται η Σιωπή των Α-
µνών στα βλάχικα; Μούγκα
στη Στρούγκα.

Πώς λέγεται αυτός που
σταµατάει τις κότες; Σταµά-
της Κόκοτας.

Κείµενο-∆ακτυλογράφηση:
Ελπινίκη Καραβίτη 

– Ε` τάξη
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ρους και Κόρες) στο τµήµα του
Μουσείου µε τα γλυπτά της συ-
γκεκριµένης εποχής και πρό-
σεξαν τα ιδιαίτερα κοινά χαρα-
κτηριστικά τους: το χαµόγελο,
την κίνηση και τη διατύπωση
λεπτοµερώς της ανατοµίας του
σώµατος. Τέλος, ανέβηκαν
στην Αίθουσα του Παρθενώνα.
Του υψηλότερου ορόφου για να
δουν αυθεντικά έργα ή τµήµατα
έργων αλλά και αντίγραφα αυ-
θεντικών έργων ή συµπληρώ-

µατα τµηµάτων τους από τον
Παρθενώνα όπως οι µετώπες,
τα αετώµατα, οι Καρυάτιδες και
η Ζωφόρος της Ποµπής των
Παναθηναίων.

Αµέσως µετά το τέλος της ξε-
νάγησης στο Μουσείο, τα παι-
διά ανηφόρισαν για τον Βράχο
της Ακρόπολης για να παρακο-
λουθήσουν τα αξιοθέατα του τό-
που. Το µνηµείο το οποίο βρή-
καν µπροστά τους ήταν τα Προ-
πύλαια, πύλες που κατασκευά-
στηκαν µε σκοπό ο πολίτης να

Η ξενάγηση στο Μουσείο Ακρόπολης
και τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης

Η επίσκεψη των γιατρών
Στις 14-3-2018 τρεις νοσοκόµες επισκεφτήκαν το ∆ηµοτικό Σχο-

λείο Άρνισσας, οι οποίες είχαν έρθει µε σηµαντικό σκοπό. Στο τέλος
αφού επισπεύτηκαν τις υπόλοιπες τάξεις πήγαν στην ΣΤ  τάξη στην
οποία έκαναν τις περισσότερες ερωτήσεις και καθώς τους µιλούσαν
σήκωναν κάποιο παιδί για να τις  βοηθούν και για να διασκεδάζουν
τα παιδιά. Αφού κάνανε και µάθανε τις 6 κινήσεις για το πώς να
πλένουν τα χέρια τους, έκαναν κάποια πειράµατα και ένα από αυτά
ήταν το ποιος πλύθηκε ποιο καλά καθώς είχαν ρίξει σε τρία παιδιά
χρυσόσκονη και µετά το πρώτο παιδί έπλενε τα χέρια του σε κρύο
νερό,  το  δεύτερο σε χλιαρό και το τρίτο σε ζεστό νερό όµως αυτός
που τα έπλυνε πιο καλά ήταν αυτός µε το ζεστό νερό και έτσι πήραν
ένα µήνυµα για την καθαριότητα των χεριών τους. Έπειτα οι νοσο-
κόµες τους αποχαιρέτησαν και έφυγαν ξέροντας ότι πέρασαν ένα
σηµαντικό µήνυµα στα παιδιά. Ήταν µία σηµαντική επίσκεψη διότι
παιδιά και γονείς έµαθαν κάποια µυστικά καθαριότητας όπως οι 6
κινήσεις για το πλύσιµο των χεριών.

ΚΚεείίµµεεννοο--  ∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΚΚυυρριιαακκήή  ΤΤσσιιττιιρρίίδδοουυ  ––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

Πως πέρασαν τα παιδιά που
δεν πήγαν στην εκδροµή

Αγαπητοί γονείς και παιδιά , όσα παιδιά δεν πήγανε
στην Αθήνα πήγανε στο σχολείο και έκαναν µάθηµα µε
την Ε' τάξη , κάποια άλλα έµειναν στο σπίτι τους , κά-
ποια παιδιά δεν πήγαν στην Αθήνα για διάφορους λό-
γους. Τα παιδιά που δεν πήγαν στην εκδροµή στεναχω-
ρήθηκαν πολύ , κάποια άλλα δεν ήθελαν να πάνε στην
εκδροµή.

Όλα τα παιδιά πέρασαν πολύ ωραία άλλα στο σπίτι άλ-
λα στο σχολείο και άλλα στην εκδροµή.

Τα παιδιά όταν είδαν τους φίλους και τους συµµαθη-
τές τους χάρηκαν πολύ.

Όταν όλη η τάξη γύρισε πίσω στην αίθουσα , ο κύριος
Σάκης έβαλε σε όλα τα παιδιά να γράψουν για κάτι που
τους έκανε εντύπωση. 

Κείµενο : Ραφαήλ και Μάριος Ιωσηφίδης, 
Θοδωρής Νάντσης - ΣΤ΄ τάξη

∆ακτυλογράφηση: Ραφαήλ Ιωσηφίδης - ΣΤ΄ τάξη

Πρόσφυγες 
στα νησιά

του Αιγαίου
Μέσα στο καλοκαίρι χι-

λιάδες πρόσφυγες µετα-
νάστες ταξιδεύουν παρά-
νοµα στα νησιά του Αιγαί-
ου. Οι περισσότεροι είναι
Μουσουλµάνοι. Στη χώρα
τους επικρατούν πόλεµοι
και φτώχια. Έρχονται στην
Ελλάδα µε σκοπό να ζή-
σουν. Όµως πολύ πνίγο-
νται µεγάλοι και µικροί
διότι µπαίνουν πολλά άτο-
µα σε µια βάρκα και βου-
λιάζει από το βάρος. Όταν
φτάνουν στην στεριά κα-
τασκηνώνουν σε µικρές
σκηνές και αναζητούν φα-
γητό. Η αστυνοµία και οι
πολίτες είχανε συγκρού-
σεις µε τους λαθροµετα-
νάστες. Με αίµατα στο κε-
φάλι και σε όλο τους το
σώµα κλαίνε για την µαύρη
τους ζωή. 

Κείµενο
-∆ακτυλογράφηση:

Παπατραϊανού
Βασιλική - Ε΄ τάξη

συν. απ’ την 2η σελ.

έχει πρόσβαση κατά τη διάρ-
κεια της αρχαιότητας στον πε-
ρικλεισµένο από τείχη χώρο
της Ακρόπολης. ∆εξιά του Παρ-
θενώνα είδαν το Ερέχθειο, δω-
ρικής αρχιτεκτονικής ναό αφιε-
ρωµένο στον θεό Ποσειδώνα.
Αριστερά του Ερέχθειου  «εµ-
φανίστηκε» δίπλα τους επιβλη-
τικά και µεγαλόπρεπα ο Παρ-
θενώνας. Τη συγκεκριµένη
στιγµή οι µαθητές « άρπαξαν»
την ευκαιρία να καταλάβουν τα
χαρακτηριστικά που αιτιολογούν
την παρουσία του ανάµεσα στα
κορυφαία  αναγνωρισµένα κατα-
σκευάσµατα στην ιστορία. Κά-
ποια από αυτά είναι η ψευδαί-
σθηση του ίσου µεγέθους των
κιόνων µεταξύ τους λόγω της
φωτοσκίασης και η εντύπωση
πως όλες οι κολόνες έχουν εντε-
λώς κάθετη δοµή µε την ίδια α-
κριβώς διαδικασία. Για το κλείσι-
µο της περιήγησής τους στον
Βράχο, προσέξαµε αριστοτεχνι-
κής ακρίβειας γλυπτά και ανά-
γλυφα τα οποία ήταν τµήµατα
των κατασκευών της τοποθε-
σίας. Κατά την άποψή µου, οι
µαθητές πέρασαν δηµιουργικά
τον χρόνο τους εµπλουτίζοντας
και διευρύνοντας τη γνώση
τους για την τεχνοτροπία και τε-
χνογνωσία των Αθηναίων πά-
νω στη γλυπτική την νοηµοσύ-
νη την απίστευτη ακρίβεια και
λεπτοµερή σµίλευση του µαρ-
µάρου που εφάρµοζαν για να
κατασκευάσουν τα κτίριά τους!

ΚΚεείίµµεεννοο  δδαακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη  ::
ΓΓιιώώρργγοοςς  ΣΣααµµααρράάςς  --  ΣΣΤΤ΄́  ττάάξξηη
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Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, 
γονείς και παιδιά.
∆υστυχώς ή ευτυχώς ήρθε η ώρα κι εµείς

να αποχαιρετίσουµε το ∆ηµοτικό σχολείο
Άρνισσας και να προχωρήσουµε στις τάξεις
του Γυµνασίου! Μέσα από ένα γραπτό λό-
γο δεν είναι αρκετό να σας εκφράσουµε τα
συναισθήµατά µας και όλα όσα ζήσαµε µα-
ζί σας! Ακόµα και οι πιο θλιβερές στιγµές
κρύβουν µέσα τους διαµάντια, διαµάντια ό-
πως; Οι νέες φιλίες και εµπειρίες.

Οφείλουµε κι ένα τεράστιο ευχαριστώ
στους εκπαιδευτικούς µας για τον κόπο που
έχουν κάνει και για τον χρόνο που έχουν
ξοδέψει για να µας µάθουν τόσα πράγµατα,
κάτι το οποίο κάποια παιδιά δεν εκτιµούν
σήµερα. Κάθε δάσκαλος ξεχωριστά µας έ-
µαθε και κάτι καινούριο το οποίο για µας εί-
ναι πολύτιµο.

Οµολογούµε, πως κάποτε υπήρξαν πι-
κρές και άβολες στιγµές, µα αν µπορούσα-
µε να γυρίσουµε τον χρόνο πίσω θα το κά-
ναµε για να γίνουν αυτές οι θλιβερές στιγ-
µές χαρούµενες. Κι εµείς λοιπόν πρωτάκια
µπήκαµε στο ∆ηµοτικό και πρωτάκια θα
µπούµε και στο Γυµνάσιο και έφτασε λοι-
πόν η στιγµή να παραχωρήσουµε τις θέσεις
µας στην τωρινή Ε` τάξη.

Για να µην τα πολυλογούµε σαν ΣΤ΄
πλέον θα θέλαµε να συνεχίσετε να γράφετε
την εφηµερίδα µας στην οποία αφιερώσα-
µε τόσο χρόνο και κόπο κι όλοι µαζί πιο ορ-
γανωµένα πιστεύουµε να κάνετε αυτήν
την εφηµερίδα καλύτερη αλλά και µε τις ι-
δέες σας ότι δεν ολοκληρώσαµε να το ολο-
κληρώσετε εσείς!!!

Ε` τάξη …Όσο για σας δεν µπορούµε να

περιγράψουµε τις εµπειρίες που περάσαµε
µαζί σας και χαρούµενες και δυσάρεστες
στιγµές όλων αυτών των δύσκολων σχολι-
κών χρόνων που σταθήκατε στο πλευρό
µας. ∆εν έχουµε λόγια να σας ευχαριστή-
σουµε για αυτά τα καταπληκτικά χρόνια
που περάσαµε µαζί σας. Όλες οι τάξεις µε
την σειρά τους σταθήκανε δίπλα µας µε το
δικό τους τρόπο και µας βοήθησαν όποτε
τους χρειαστήκαµε.

Να πούµε ένα µεγάλο ευχαριστώ στους
δασκάλους µας που µας έµαθαν τόσα πολ-
λά πράγµατα και δεν θα πάµε τούβλα στο
Γυµνάσιο. Να ξέρετε ότι θα µας λείψετε ό-
λοι γιατί περάσαµε τα καλύτερα χρόνια της
ζωής µας.

Να µην ξεχάσουµε να αναφέρουµε την
Κυρία Κατερίνα την καθαρίστρια του σχο-
λείου µας που κρατούσε καθαρό όλα αυτά
τα χρόνια όλο το σχολείο.

Επίσης δεν θα ξεχάσουµε την αρχή που
κάναµε µε την κυρία Ελευθερία που γεµί-
ζαµε κάθε µέρα χρυσό, γιατί συνέχεια µας
έλεγε «χρυσό µου τι κάνεις». Μετά στην µέ-
ση της χρονιάς µας πήρε η κυρία Κατερίνα
που γέµισαν τα ντουλάπια µας µε τις κατα-
πληκτικές κατασκευές που φτιάξαµε µαζί
µας. Και φυσικά τον Κύριο Σάκη που πή-
ραµε τα περισσότερα κιλά για να µάθουµε
τα κλάσµατα. 

Και τώρα θα σας αποχαιρετίσουµε για το
µακρινό ταξίδι στο Γυµνάσιο. Αντίο θα βρε-
θούµε ξανά. 

Καλή πρόοδο σαν µαθητές αλλά κι ως
άνθρωποι.

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΟΟιι  µµααθθηηττέέςς  ττηηςς  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηηςς

Αποχαιρετιστήριος λόγος της ΣΤ` τάξης Αποχαιρετιστήριος λογος
της Ε΄τάξης προς τους 
µαθητές της Στ τάξης

Αγαπητή µας έκτη τάξη
Ακόµα µια χρονιά έφτασε στο τέλος της

και ακόµη µια έκτη τάξη φεύγει από το ∆η-
µοτικό για το Γυµνάσιο. Αυτή όµως η Στ
τάξη ήταν µια πολύ ξεχωριστή τάξη, γιατί
δεθήκαµε περισσότερο από τις άλλες τά-
ξεις. Από πολύ νωρίς δεθήκαµε και γίναµε
όλοι µια µεγάλη παρέα που πολλές φορές
γελούσαµε, κάναµε πλάκες κι αστεία µα
και πολλές φορές τσακωνόµασταν αλλά πά-
ντα τα ξαναβρίσκαµε. Είσασταν πάντα πρό-
θυµοι να µας βοηθήσετε αλλά κι εµείς βοη-
θούσαµε εσάς και πηγαίναµε µαζί εκδροµές
και βόλτα, παίζαµε µαζί. Κάναµε όνειρα για
το µέλλον, συζητούσαµε µαζί τα προβλήµα-
τά µας και τα λύναµε δίνοντας συµβουλές ο
ένας για τον άλλον. Κάναµε ένα πολύ όµορ-
φο ταξίδι στο σχολείο, κρίµα όµως που θα
τελειώσει. Όµως θα ξανασυνεχιστεί σε δυο
χρόνια στο Γυµνάσιο.  Σας ευχόµαστε καλή
πρόοδο στο Γυµνάσιο, να περάσετε καλά και
να µας περιµένετε!

Με αγάπη
Οι µαθητές της Ε ́ τάξης

Κείµενο: Σταυρούλα Μπόγια,  Βασιλική
Παπατραϊανού, Ελπινίκη Καραβίτη, Γλυ-

κερία Λαζαρίδου, Ναταλία Σιδερά
(Ε΄τάξη)

Βόλτα στο Μοναστηράκι
Την δεύτερη µέρα της εκδροµής µας

στην Αθήνα, ύστερα από µια όµορφη ξε-
κούραση σε ένα γυράδικο απ’ όπου φάγα-
µε το µεσηµεριανό µας γεύµα, κινήσαµε
προς τα καταστήµατα στο Μοναστηράκι.

Η τάξη µας χωρίστηκε σε δύο οµάδες,
την οµάδα του κυρίου Σάκη και την οµάδα
του κυρίου διευθυντή. Κατά την διάρκεια
της βόλτας εµείς πηγαίναµε σε διάφορα
καταστήµατα που πουλούσαν ρούχα, τσά-
ντες, γυαλιά, κοσµήµατα, καπέλα και πολ-
λά άλλα. Πριν όµως ξεκινήσουµε τις αγο-
ρές στα καταστήµατα, µερικά παιδιά έκα-
ναν στάση σε ένα µαγαζί απ’ όπου αγόρα-
σαν παγωτά µηχανής. Επειδή όµως είχαν
χορτάσει από το φαγητό στο γυράδικο, οι
µισοί πέταξαν τα παγωτά στον κάδο. Αφού
ξεκινήσαµε τις βόλτες στα καταστήµατα του
Μοναστηρακίου, µερικά παιδιά άρχισαν
να κάνουν τις πρώτες τους αγορές. Σε ένα
από αυτά µια πωλήτρια πέρασε τον κύριο
διευθυντή για µπαµπά µας. Όλα τα παιδιά
είχαµε σκάσει στα γέλια.

Ύστερα από λίγο, η βόλτα τελείωσε και
τα περισσότερα παιδιά είχαν αγοράσει από
κάτι. Κουρασµένοι από την πολύωρη βόλ-
τα που διανύσαµε εκείνη την ηµέρα, συ-
ναντηθήκαµε µε τα υπόλοιπα σχολεία και
µε το λεωφορείο αναχωρήσαµε για το ξε-
νοδοχείο, όπου θα ξεκουραζόµασταν µέχρι
να πάµε σε µια ταβέρνα στον Ψυρρή!

ΚΚεείίµµεεννοο::  ΤΤζζήήκκαα  ΜΜααρρίίαα,,  ΠΠιισσλλίίνναα  ΜΜέέννιιαα  κκααιι
ΕΕυυααγγγγεελλίίαα,,  ΜΜππόόγγιιαα  ΝΝααττααλλίίαα  ––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΤΤζζήήκκαα  ΜΜααρρίίαα
––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

Κολάζ Α’ τάξης


