
 

                                ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ  ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ  ΧΑΡΙΤΩΝΑ 

Την Παρασκευή 5-12-2014 , με μεγάλη 
χαρά μαθητές και εκπαιδευτικοί συναντήθη-
καν με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χαρί-
τωνα  στο Μητροπολιτικό  Μέγαρο. Εκεί ο 
Σεβασμιότατος μίλησε στους μαθητές για το 
μήνυμα των Χριστουγέννων και απάντησε 
σε ερωτήσεις τους για διάφορα θέματα.  

Η μικρή συνέντευξη που έδωσε στην 
μαθήτρια του σχολείου Γελαλή Ηλιάνα της 
Ε` τάξης,  έχει ως εξής: 

Πότε χτίστηκε το κτίριο της  Μητρό-
πολης ; 

     Το κτίριο ονομάστηκε μητροπολιτικό 
μέγαρο και χτίστηκε την εποχή που ήταν 
μητροπολίτης ο  Σεβαστιανός. Εγκαινιάσθη-
κε το 1974. 

Τα παιδιά πρέπει να νηστεύουν πριν 
να κοινωνήσουν; 

    Η νηστεία και η κοινωνία δεν είναι 
απλό θέμα. Η νηστεία δεν ταυτίζεται με τη 
Θεία Κοινωνία ,  ούτε είναι αυστηρή προϋ-
πόθεση για να κοινωνήσουμε. Είναι μέσο και 
όχι σκοπός. Τον τελικό λόγο τον έχει ο πνευ-
ματικός μας . 

Μπορεί  ένα παιδί   να εξομολογηθεί; 

     Βέβαια μπορεί να εξομολογηθεί, από τη 
στιγμή που έχει αντίληψη της έννοιας της παρα-
κοής του θελήματος του Θεού. 

Ποιο είναι το μήνυμα των Χριστουγέν-
νων ; 

   Το μήνυμα των Χριστουγέννων είναι ότι τα 
Χριστούγεννα ενσαρκώνεται η αγάπη ,η οποία 
είναι ο ίδιος ο Θεός . 

    Όλοι έφυγαν από το Μητροπολιτικό Μέγα-
ρο με δώρο τα όμορφα λόγια του Μητροπολίτη 
αλλά και το βιβλίο της Καινής Διαθήκης  που 
τους χάρισε και ανανέωσαν το ραντεβού τους 
αυτή τη φορά στο Δημοτικό Σχολείο Βερδικούσ-
σας το οποίο πρόκειται να επισκεφτεί , όπως 
υποσχέθηκε, ο ίδιος ο Μητροπολίτης σύντομα. 
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  Σας καλωσορίζουμε στο πρώτο φύλλο της σχολικής μας εφημερίδας για τη φετινή σχολική 
χρονιά 2014-15.  Σκοπός της συντακτικής ομάδας την οποία αποτελούν όλοι οι μαθητές του σχο-
λείου μας, είναι να καταγράφουμε τα σχολικά δρώμενα, να ενημερώνουμε για τις εξελίξεις και 
τους προβληματισμούς, να παραθέτουμε άρθρα με σκέψεις συμμαθητών μας και εκπαιδευτικών, 
να ψυχαγωγούμε και να διασκεδάζουμε όσους μας τιμούν κάθε φορά με την ανάγνωση της εφη-
μερίδας μας. Ελπίζουμε αυτή η προσπάθεια να βρει την ανάλογη ανταπόκριση  που περιμένου-
με. 

               Μαθητές και Εκπαιδευτικοί του  
                     Δ. Σχολείου Βερδικούσσας                  
             εύχονται σε όλους τους αναγνώστες 
       ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2015 



Στα πλαίσια του περιβαλλοντι-

κού μας προγράμματος με τίτλο 

‘Του κήπου ψιθυρίσματα’ όλοι οι 

μαθητές της Γ΄ τάξης φέραμε στο 

σχολείο από μία γλάστρα προκειμέ-

νου να φυτέψουμε αρωματικά φυτά. 

Αρχικά, κάθε ένας από εμάς ανέλα-

βε τη διακόσμηση της γλάστρας 

του. Άλλοι τις έβαψαν με μπογιές, 

άλλοι τις έντυσαν με ύφασμα και 

κορδέλες και άλλοι τις διακόσμησαν 

με ζωγραφιές. Έπειτα, η δασκάλα 

της τάξης μας κα Δαούλα Νίκη, μας 
έφερε αρωματικά φυτά διαφόρων 

ειδών. Μία ηλιόλουστη μέρα επισκε-

φτήκαμε τον κήπο μας, όπου με τη 

βοήθεια της δασκάλας μας  μεταφυ-

τέψαμε τα όμορφα φυτά στις γλα-

στρούλες μας που με τόσο πολύ μεράκι 

προετοιμάζαμε τις προηγούμενες μέρες. 

Φυτέψαμε ρίγανη, δάφνη, λεβάντα, φασκό-

μηλο, θυμάρι, αρτεμισία, λιβάνι, λεμονοθύ-

μαρο, δεντρολίβανο, μοσχομόλοχα, στα-

μναγκάθι κ.α. Τώρα τα έχουμε στην τάξη 

μας η οποία μυρίζει όμορφα εξαιτίας των 

αρωματικών φυτών. Καθημερινά τα ποτί-

ζουμε και τα φροντίζουμε. Είμαστε πολύ 

ευχαριστημένοι για την όμορφη δουλειά 

που κάναμε και ανυπομονούμε να τα δούμε 

να αναπτύσσονται. Στο τέλος της σχολικής 

χρονιάς θα τα πάρουμε σπίτια μας όπου θα 

ομορφύνουν τα μπαλκόνια μας και πλέον 

κάθε ένας από εμάς θα είναι υπεύθυνος για 

το φυτό του. Συνεχίζουμε με όρεξη και με-

ράκι αυτό που ξεκινήσαμε και για τις δρα-

στηριότητες που θα ακολουθήσουν θα ενη-
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  ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ 

ΣΩΣΕ ΤΗ ΓΗ  , ΔΩΣΕ ΖΩΗΣΩΣΕ ΤΗ ΓΗ  , ΔΩΣΕ ΖΩΗ  

       
       Ιγγλέζος Βαγγέλης,     Κόκκας Νίκος,    Μιχαλές    Νίκος,  
                         Μπλιάμπλιας Δημήτρης 

-μερώνεστε από τη στήλη μας στη 

μηνιαία σχολική εφημερίδα. Πάρτε 

μια ιδέα από τις δράσεις μας. 

 
Βάιου Μαρία-Δέσποινα,  
Μπλιάμπλια Ανδρομάχη,  
Τσέτσιλα Θεοδώρα,  
Χαραλάμπους Μαρία-Ελένη. 

ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
  
     ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ 

  
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

  

 
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΣΕΝΑ 

      Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα θέλησαν να δημιουργήσουν τα 
παιδιά της Α` τάξης στην αίθουσά τους. Έστησαν τo δέντρο, πήραν 
πλάστη και πηλό και στρώθηκαν στη δουλειά για να φτιάξουν τα 
στολίδια. Με τα κουπάτ άρχισαν να κόβουν πάνω στον πηλό χρι-
στουγεννιάτικες φιγούρες. Ακολούθησε το βάψιμο με ποικιλία πλα-
στικών χρωμάτων. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με την διαδικασία. Το 
δε αποτέλεσμα ήταν καταπληκτικό και το δέντρο τώρα καμαρώνει 
στολισμένο με τις παιδικές δημιουργίες. 
       Η δασκάλα της Α` τάξης Λιθοξοπούλου Σοφία 



                  ΑΝΕΚΔΟΤΟ 
   Λέει το κολλητήρι στον πατέρα του: 
- Μπαμπάκο σε πήρε ο ύπνος! 
   Και ο καραγκιόζης απαντά: 
- Πες του να με πάρει αργότερα!          

ΔΙΗΜΕΡΗ    ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ  ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ 

      Ένα σχέδιο δράσης που θα εφαρμοστεί φέτος στο σχολείο μας για να 
βελτιωθεί η πειθαρχία αλλά να αυξηθεί η δημιουργικότητα των μαθητών κατά 
το διάλειμμα , είναι αυτό με τίτλο : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΕΥΧΑΡΙ-
ΣΤΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ». Εμπνεύστρια η δασκάλα της Α` τάξης που έβλεπε τους 
μαθητές να μαλώνουν κατά το διάλειμμα και να αναλώνονται σε επιθετικές 
πράξεις και όχι δημιουργικές. Σκέφτηκε λοιπόν να αναμορφωθεί λιγάκι ο χώ-
ρος της αυλής όπου οι μαθητές θα παίζουν παραδοσιακά παιχνίδια πχ, κου-
τσό και έτσι με την βοήθεια της κας Ταμπούρα οργάνωσαν κάποιες δράσεις 
κατά το διάλειμμα. Ο δάσκαλος κος Ζουρλαδάνης Β. σκέφτηκε να μας βάλει 
μουσική και να χορεύουμε στο διάλειμμα όταν βρέχει. 
Για να δούμε τι άλλο θα κάνουμε……... 
Αυτό που σίγουρα θα πρέπει  κάνουμε είναι να τηρούμε τους κανόνες καλής 
συμπεριφοράς που έχουμε γραμμένους  σε κάθε τάξη και φυσικά  να γρά-
ψουμε τους κανόνες του σχολείου.                 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
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   Η Στ` τάξη του Δημοτικού Σχολείου Βερδικούσσας 
κατά τη σχ. χρονιά 2013-14 συμμετείχε στον 
1ο  Μαθητικό Διαγωνισμό του ΕΚΕΔΙΣΥ (Εθνικό Κέντρο 
Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού) με τίτλο 
«Αναμνήσεις από τα παλιά σχολικά χρόνια». Οι μαθη-
τές με τη βοήθεια του δασκάλου κου Καρβέλη Β. και 
της δ/ντριας δημιούργησαν ένα βίντεο που απέσπασε 
το βραβείο ΕΞΑΙΡΕΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ. 
     Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 
22 Νοεμβρίου 2014 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
Νέου Μουσείου Ακρόπολης. Αντιπροσωπεία μαθητών 
με τη συνοδεία της δ/ντριας  , του δασκάλου    τους                                          

    H ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ  

                ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
Κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ  οι μαθητές δανεί-
ζονται από ένα βιβλίο από την υ-
πεύθυνη της δανειστικής βιβλιοθή-
κης  
Όποιος διαβάσει τα περισσότερα 
βιβλία μέχρι το τέλος της χρονιάς θα 
πάρει ένα βραβείο –δώρο.!!!! 
Σπεύσετε—υπάρχει ακόμα χρόνος!!! 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  

Την Πέμπτη και την Παρασκευή 20 και 21 Νοεμβρίου 2014 πήγαμε διήμερη εκδρομή στην Αθήνα. Την πρώτη 
ημέρα επισκεφθήκαμε την σημερινή Βουλή των Ελλήνων . Εκεί ξεναγηθήκαμε από μια κυρία στους χώρους της Βουλής. 
Έξω από την Βουλή υπάρχει το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη που το φυλάνε δύο τσολιάδες. 

Μετά τη Βουλή επισκεφτήκαμε το Μουσείο Ακρόπολης. Το κτίριο του Μουσείου είναι εντυπωσιακό. Το δάπεδό 
του είναι φτιαγμένο από διαφανές υλικό που μας αφήνει την εντύπωση ότι περπατάμε στην Αρχαία Αθήνα. Μέσα στο 
Μουσείο είδαμε τις πέντε Καρυάτιδες. Η έκτη Καρυάτιδα έχει κλαπεί  και βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο. Εκεί παρα-
κολουθήσαμε ένα βίντεο σχετικά με την κατασκευή του Παρθενώνα και τις καταστροφές που έχει υποστεί κατά καιρούς. 
Όταν βγήκαμε από το Μουσείο περπατήσαμε στο Θησείο , στην Πλάκα και μετά από τη δίωρη βόλτα μας καταλήξαμε 
στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. 

Η επόμενη ημέρα ήταν επίσης γεμάτη αφού προλάβαμε και επισκεφτήκαμε διαφορετικά μέρη. Ξεκινήσαμε με 
το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο όπου μας μίλησαν για την υγιεινή διατροφή. Μετά πήγαμε στο Ευγενίδειο Ίδρυμα 
(Πλανητάριο) και παρακολουθήσαμε μία ταινία με τίτλο «Το μυστήριο της Ζωής». Όση ώρα περιμέναμε ξεναγηθήκαμε 
στην Έκθεση με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Τέλος, επισκεφτήκαμε το Αττικό Πάρκο που είδαμε ζώα από όλο τον 
κόσμο , διάφορα πουλιά και το καταπληκτικό θέαμα με τα δελφίνια. Έτσι 

τελείωσε η εκδρομή μας και πήρα-
με τον δρόμο της επιστροφής. 
Η εκδρομή μας πραγματοποιήθη-
κε με τους μαθητές του Δ. Σχ. 
Βλαχογιαννίου. Συγχαρητήρια στις 
κυρίες που μας συνόδευαν και 
οργάνωσαν την εκδρομή  γιατί μας 
έδωσαν την ευκαιρία να γνωρίσου-
με όλα αυτά που ανέφερα. 
  Κωνσταντίνος Σδάνης 
      (Β` Τάξη) 

 αλλά και των γονιών τους παρευρέθηκαν στην όμορφη τελετή 
και πήραν το βραβείο από τα χέρια του βουλευτή κου Γελαλή 
Δημήτριου, ο οποίος θυμήθηκε τα μαθητικά του χρόνια στο 
σχολείο της Βερδικούσσας και κατέθεσε τις παιδικές του μαθητι-
κές αναμνήσεις. Οι μαθητές πρόσφεραν ένα καλάθι με τοπικά 
προϊόντα στην πρόεδρο του ΕΚΕΔΙΣΥ και ψυχή όλης της προ-
σπάθειας κα Κανταρτζή Ευαγγελία.  
Οι εκπαιδευτικοί και μαθητές του σχολείου μας συγχαίρουν τους 
δασκάλους και τους μαθητές για το βραβείο που έκανε υπερή-
φανο όλο το χωριό. 
          Ελπίζουμε να συνεχίσουν οι βραβεύσεις μας.  



 
          
 
 
                              

  

     Ο όρος "διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/
υπερκινητικότητα" (ΔΕΠ-Υ) αναφέρεται σε παιδιά και ενήλι-
κες, που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες σε σημαντι-
κούς τομείς της ζωής τους, όπως στις διαπροσωπικές σχέ-
σεις, στο σχολείο, στην εργασία και στην οικογένεια, εξαιτί-
ας υπερβολικής κινητικής δραστηριότητας και προβλημά-
των στον έλεγχο της προσοχής και των παρορμήσεων. 
Διαφέρουν από τα περισσότερα παιδιά του ίδιου αναπτυξι-
ακού επιπέδου ως προς την ικανότητα: 1) να εστιάσουν την 
προσοχή τους, 2) να ελέγξουν τις παρορμήσεις τους και σε 
μερικές περιπτώσεις 3) να ελέγξουν την κινητικότητά τους. 
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες ΔΕΠ–Υ : α. με κύριο χαρακτηρι-
στικό την έλλειψη προσοχής β. με κύριο χαρακτηριστικό την 
υπερκινητικότητα και παρορμητικότητα ή γ. σε συνδυασμό 
των παραπάνω.     Μερικά από τα συμπτώματα που εμφα-
νίζει το παιδί με ΔΕΠ–Υ είναι τα εξής: 
 έχει δυσκολία προσοχής σε λεπτομέρειες και κάνει 

λάθη απροσεξίας 
 δυσκολεύεται να διατηρήσει την προσοχή του 
 δείχνει σαν να μην ακούει 
 δυσκολεύεται να παρακολουθήσει οδηγίες 
 δυσκολεύεται στην οργάνωση χώρου και χρόνου 
 διασπάται η προσοχή του εύκολα 
 ξεχνάει καθημερινά πράγματα 
 παίζει με τα χέρια, κουνάει τα πόδια, κουνιέται στο 

κάθισμα 
 δυσκολεύεται να μείνει καθιστό 
 δυσκολεύεται να αφοσιωθεί ήσυχα σε μια δραστη-

ριότητα 
 φλυαρεί υπερβολικά 
 απαντά χωρίς να περιμένει να ολοκληρωθεί η ερώ-

τηση   
 δυσκολεύεται να περιμένει τη σειρά του  
 διακόπτει τους άλλους όταν μιλάνε, ενοχλεί με την 

παρουσία του 
 παρουσιάζει μεγάλες εναλλαγές στην ψυχολογική 

διάθεση 
 δυσκολεύεται να νιώσει ικανοποίηση. 
     Το παιδί με ΔΕΠΥ είναι ισότιμο μέλος στην διδακτική 
τάξη και πρέπει να υπάρχουν τρόποι για να μπορεί να ε-
νταχθεί και να πάρει γνώσεις όπως και οι συμμαθητές του. 
Παραθέτω μερικούς τρόπους για την καλύτερη λειτουργία 
της σχολικής τάξης που έχει παιδια με ΔΕΠ-Υ: 
√ Ο εκπαιδευτικός να επιλέγει την κατάλληλη θέση για τον 
μαθητή του. Μακρυά από παράθυρο ή πόρτα που μπορεί 
να διασπά την προσοχή του και μακρυά από ζωηρούς μα-
θητές. Καλό είναι να κάθεται σε κάποιο από τα μπροστινά 
θρανία, 
√ Να απομακρύνει παιχνίδια, βιβλία, αφίσες και γενικότερα 
αντικείμενα από το άμεσο οπτικό πεδίο του μαθητή, που 
μπορούν να διασπάσουν την προσοχή του, 
√ Η τάξη και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων πρέπει να 
είναι άρτια δομημένα και προβλέψιμα, 
√ Να δίνει ευκαιρίες για κίνηση καθώς τα υπερκινητικά παι-
διά συχνά κάνουν φασαρία με την καρέκλα ή το θρανίο, 

σηκώνονται, κουνιούνται και όλα αυτά <<χωρίς να το θέ-
λουν>>. Να δίνει ευκαιρίες εκτόνωσης π.χ. Να σβήσουν 
τον πίνακα, να μοιράσουν φωτοτυπίες ή να φέρουν ένα 
βιβλίο, 
√ Να δίνει σαφείς οδηγίες για αυτό που του ζητάει να κάνει 
και αν δυσκολεύεται ο μαθητής να δίνει ένα παράδειγμα ή 
να επαναλαμβάνει σε ήρεμο τόνο, αν χρειαστεί, τις οδηγίες 
διατηρώντας όσο γίνεται περισσότερη βλεμματική επαφή 
με το μαθητή, 
√ Να δημιουργεί ένα κλίμα αποδοχής και ενθάρρυνσης στο 
μαθητή, ώστε να μην διστάζει να ζητάει βοήθεια, 
√ Να δίνει οπτικο-ακουστικά ερεθίσματα (μουσική, εικόνες, 
βίντεο, χειροτεχνίες),  
√ Να καθορίζει σαφείς κανόνες συμπεριφοράς μέσα στην 
τάξη, 
√ Να υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης στην ενσυναί-
σθηση και στον τρόπο σκέψης των άλλων, 
√ Να επιβραβεύει την σωστή συμπεριφορά, την προσπά-
θεια και όχι μόνο το αποτέλεσμα, ο έπαινος θα πρέπει να 
παρέχεται σε κάθε μικρό βήμα του παιδιού και να είναι 
συγκεκριμένος, 
√ Ο εκπαιδευτικός να τιμωρεί για να μειώσει την πιθανότη-
τα εμφάνισης μιας αρνητικής συμπεριφοράς και όχι για να 
μειώσει το παιδί. 
     Ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να σκεφτεί και άλλους 
τρόπους με βάση τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού αρκεί 
να υπάρχει θέληση, προσπάθεια και αγάπη.  
               ΛΙΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ  
    (ΔΑΣΚΑΛΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ) 

            ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΕΠ-Υ 

(διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητα)      
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      ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  
   Τα Χριστούγεννα είναι μια παγκόσμια γιορτή. Γιορτάζε-
ται ωστόσο διαφορετικά από χώρα σε χώρα, ανάλογα με 
το κλίμα, την ιστορία ή τη νοοτροπία του κάθε λαού. 
Ας ρίξουμε μια σύντομη ματιά στα πιο παράξενα για μας, 
χριστουγεννιάτικα έθιμα. Δεν στολίζουν όλοι χριστουγεν-
νιάτικο δέντρο, ούτε τρώνε γαλοπούλα. 
   Στην Νορβηγία αφήνουν μια γαβάθα χυλό, το λεγόμε-
νο “nisse” στη σιταποθήκη για να φάει ο καλικάντζαρος 
που προστατεύει το κτήμα τους, ενώ αφού στολίσουν το 
χριστουγεννιάτικο δέντρο πιάνονται όλοι χέρι-χέρι γύρω 
από αυτό και τραγουδούν τρία χριστουγεννιάτικα τραγού-
δια. 
    Στην Μ. Βρετανία τα παιδιά δεν ταχυδρομούν το 
γράμμα τους στον Father Christmas. Το ρίχνουν στη φω-
τιά στο τζάκι ώστε να ανέβει από την καμινάδα για να 
ταξιδέψει ως το Βόρειο Πόλο. Αν το γράμμα καεί αμέσως 
πρέπει να το ξαναγράψουν. 
  Στην Ιταλία δεν υπάρχει Άη Βασίλης αλλά η Strega Buf-
fana η οποία πετά πάνω από την Ιταλία με μια σκούπα 
και μοιράζει δώρα στα καλά παιδιά και κάρβουνο στα 
άτακτα παιδιά. 
Μια άλλη ιταλική παράδοση είναι να δίνουν ένα σακουλά-
κι ξερές φακές στους φίλους τους για να φτιάξουν σούπα. 
Το φαγητό αυτό τους θυμίζει τις δύσκολες και φτωχές 
εποχές και την τρώνε για να έχουν τύχη το Νέο Έτος. 
 (συνέχεια στην σελ. 6) 



Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 
Ημέρα υπερηφάνειας και συγκίνησης 

      Τις σχολικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό του ηρωικού ΟΧΙ 
και της Σημαίας αναλάβαμε και φέτος οι μαθητές της Γ και Δ τάξης 
του σχολείου, με τη βοήθεια των δασκάλων μας, της καθηγήτριας 
της Μουσικής αλλά και των υπόλοιπων εκπαιδευτικών του σχολεί-
ου. Είμαστε πολύ περήφανοι γιατί σαν διοργανωτές αλλά και 
πρωταγωνιστές τα καταφέραμε μια χαρά! 
     Μέσα από την αφήγηση και με τη βοήθεια εικόνων και ντοκου-
μέντων, θυμηθήκαμε τις σημαντικότερες στιγμές της προσπάθειας 
των Ελλήνων απέναντι στους Ιταλογερμανούς κατακτητές. Ταξιδέ-
ψαμε μέσα από τις σκηνές του θεατρικού «Όλοι στον πόλεμο», 
συγκινηθήκαμε με τα ποιήματα που ακούστηκαν και τραγουδήσα-
με δυνατά  τους στίχους ηρωικών τραγουδιών . Η καλύτερη αντα-

μοιβή γι αυτήν μας  την 
προσπάθεια, το χαμόγε-
λο και  το δυνατό χειρο-
κρότημα των συμμαθη-
τών, των δασκάλων και 
των γονιών μας! 
     Ανήμερα της μεγάλης 
επετείου με το κεφάλι 
ψηλά και ακολουθώντας 
τον κυματισμό της Γαλα-
νόλευκης παρελάσαμε 
τιμώντας  τους ήρωες 

του 40’, πλημμυρισμένοι από περηφάνια και καμάρι! ΄ 

γκεντρώσαμε τα εξής υλικά : 
Α) κόκα-κόλα  Β) πορτοκα-

λάδα Γ) λεμονάδα Δ) χυμός  
Ε) νερό Ζ) γάλα Η ) μπαλόνια 

Εκτέλεση 
Βάλαμε όλα τα υγρά μέσα  

σε μπουκάλια και ανακατέψα-
με με ξύδι. Μετά βάλαμε μπα-
λόνια πάνω στα μπουκάλια  
και είδαμε  ότι τα μπαλόνια   
με την κόκα-κόλα, πορτοκαλά-
δα, γάλα και λεμονάδα φού-
σκωσαν όπως  ακριβώς  θα 
φούσκωναν μέσα στο στομάχι 
μας.  

Οι μαθητές της Ε` τάξης 

 Το σχολείο  μας  επικοι-
νωνεί μέσω του etwinning 
με διάφορα  σχολεία  της 
Ευρώπης. Έτσι, μέσω  του  
προγράμματος  αυτού  κά-
ναμε  δυο πειράματα  και 
μοιραστήκαμε  τα συμπερά-
σματα  μας με όλα  τα σχο-
λεία. 

 Στο  πρώτο πείραμα  
συγκεντρώσαμε  τα εξής  
υλικά: .α) μακαρόνια   β) 
ρύζι  γ) κουλούρια  δ)μήλο  
ε) ψωμί 

  Εκτέλεση 
Ρίξαμε με σταγονόμετρο  

σταγόνες  ιωδίου  πάνω  
στα υλικά   για  να δούμε  
ποια έχουν άμυλο (το οποίο 
περιέχει ενέργεια στον ορ-
γανισμό για να μπορεί να 
ανταπεξέλθει στις διάφορες 
δραστηριότητες)  Τελικά 
είχαν όλα εκτός από το μή-
λο. 

Στο δεύτερο πείραμα συ-

ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ     

TΑ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΑ ΤΗΣ Ε` ΤΑΞΗΣ 
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17 Νοεμβρίου, Η επέτειος του Πολυτεχνείου 
Η γιορτή της Δημοκρατίας 

 
    Ανήμερα της επετείου της μεγάλης επανάστα-
σης των φοιτητών του Πολυτεχνείου απέναντι στη 
δικτατορία των Συνταγματαρχών, συγκεντρωθήκα-
με στο χώρο εκδηλώσεων του σχολείου μας 
έτοιμοι να παρακολουθήσουμε την θεατρική παρά-
σταση που ετοίμαζαν από καιρό οι μαθητές της Ε 
τάξης και να γνωρίσουμε με έναν διαφορετικό τρό-
πο τα γεγονότα εκείνων των ημερών του 1974 που 
σημάδεψαν την Ιστορία της χώρας μας. 
    «Ο μικρός Δικτατορίσκος» με σατυρικό τρόπο 
μας αποκάλυψε τα μυστικά ενός δικτάτορα αλλά 
μας άφησε να γελάσουμε και με τα παθήματά του. 
Τα βίντεο με τα στιγμιότυπα των γεγονότων που 
παρακολουθήσαμε, τα τραγούδια και τα συνθήμα-
τα μας βοήθησαν να καταλάβουμε της αξία της 
Δημοκρατίας. 

    Δεν είχαμε 
παρά να χειρο-
κροτήσουμε με 
όλη μας τη 
δύναμη τους 
μαθητές της Ε` 
τάξης που μαζί 
με τη δασκάλα 
τους μας εντυ-
πωσίασαν αλ-
λά και μας με-

τέφεραν με τον καλύτερο τρόπο πίσω σε παλιότε-
ρες σελίδες της ιστορίας μας. 
               Κινούμενα ΣχέΔ`ια ( Δ` τάξη) 

        ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ  

     Στις 20-11-2014 οι μαθητές της Δ` τάξης και Ε` 
τάξης του σχολείου μας που συμμετέχουν στο πρό-
γραμμα e-twinning συνομίλησαν με μαθητές του Ιταλι-
κού Σχολείου στην πόλη Viareggio 100χλμ μακριά  
από την Φλωρεντία, μέσω skype. Η συνομιλία είχε 
κάποια προβλήματα ήχου και γ` αυτό δεν καταφέραμε 
να την ολοκληρώσουμε.  
     Tην Πέμπτη 3-12-2014 καταφέραμε όμως να συνο-
μιλήσουμε με μαθητές ενός Σλοβάκικου σχολείου που 
βρίσκεται στην πόλη  Žilina, 250χλμ μακριά από την 
Μπρατισλάβα, όπου όπως μας πληροφόρησαν, βρί-
σκεται το εργοστάσιο κατασκευής των αυτοκινήτων 
KIA. Πρόκειται για ένα πολυπολιτισμικό σχολείο δηλα-
δή ένα σχολείο με μαθητές διαφόρων εθνοτήτων πχ 
Ιταλών, Κορεατών, Λιθουανών κλπ. 
    Η συνομιλία έγινε στ` αγγλικά και οι μαθητές έκαναν 
απλές ερωτήσεις στους ξένους μαθητές αλλά απάντη-
σαν και σε δικές τους. Δάσκαλοι και μαθητές χαρήκαμε 
την όλη διαδικασία και περιμένουμε να πραγματοποιή-
σουμε την επόμενη δράση που είναι ένα συνεργατικό  
βίντεο όπου θα τραγουδάμε τα κάλαντα στα Αγγλικά  
και θα λέμε ευχές στην γλώσσα μας .  
            
         ΝΤΟΥΜΑ ΒΙΚΥ (ΕΚΠ/ΚΟΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ) 
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Δημοτικό Σχολείο 
Βερδικούσας 

Διεύθυνση: 
Βερδικούσσα  

Τ.Κ. 40005 
Τηλ. και fax  

2492081207 
  

 
 

ΜΙΚΡΟΙ 
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ  

                ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΟΔΕΤΕΣ ΤΗΣ Β` ΤΑΞΗΣ 

3) Μια πάπια μα πια πάπια μια πάπια 
με παπιά.  
4) Άσπρη πέτρα ξέξασπρη. Και απ’ τον 
ήλιο ξεξασπρότερη.  
5) Κοράλλι ψιλοκόραλλο και Ψιλοκο-

ραλλάκι.  

ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ (Λύστε και κερδίστε) 

Μικροί  
Ερευνητές          
Μηνιαία 
Σχολική  
Εφημερίδα 

Η  Β΄ ΤΑΞΗ  ξεκίνησε ένα μεγάλο ταξίδι…… 
 
Προορισμός τους η Χωχαρούπα……μια πόλη ονειρεμένη!!! Περπάτησαν τρεις μέρες και τρεις 
νύχτες, ώσπου έφτασαν σε μια παράξενη χώρα που μιλούσαν λίγο περίεργα…..έπρεπε να 
μιλούν με γλωσσοδέτες 

                          . 
1) Ο τζίτζιρας, ο μίτζιρας, ο τζιτζιμιντζιχόντζιρας 
ανέβηκε στην τζιτζιριά, στη μιτζιριά   
στην τζιτζιμιντζιχοντζιριά να φάει τα τζίτζιρα,  
τα μίτζιρα τα τζιτζιμιντζιχόντζιρα. 
2) Ο παπάς ο παχύς έφαγε παχιά  φακή                        
γιατί παπά παχύ  έφαγες παχιά φακή 

Αφού λοιπόν συνεννοήθηκαν τους είπαν για να φτάσουν στη Χωχαρούπα πρέπει να περάσουν  
από τη χώρα των Αινιγμάτων.   Έτσι λοιπόν μιλούσαν με αινίγματα….. 
 
1)Μικρή, μικρή νοικοκυρά, μεγάλη πίτα κάνει.      Τι είναι;  (η μέλισσα) 
3) Κολοκύθι επτάτρυπο κάθε τρύπα και όνομα.    Τι είναι;  (το κεφάλι) 
4) Αδειανό δε στέκεται. Γεμάτο δε λυγίζει.             Τι είναι;  (το τσουβάλι) 
5) Βόδι δεν είναι, κέρατα έχει, γραμματικός δεν είναι, γράμματα γράφει.  Τι είναι; (το σαλιγκάρι) 
6) Ψηλός-ψηλός καλόγερος και κόκαλα δεν έχει.     Τι είναι;  (ο καπνός) 
7) Εκατό καλογεράκια με τα σκουφάκια.                   Τι είναι;   (τα σπίρτα) 
 
Μετά απ’ όλα αυτά τα παιδιά έφτασαν στην ονειρεμένη χώρα ….. 
                             Ήταν η Χωχαρούπα 

Στην Νέα Ζηλανδία τα Χριστούγεννα έρχονται στη μέση του καλοκαιριού. Παραδοσιακά, οι 
οικογένειες γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στην παραλία. 
Και στην Αυστραλία, μετά το χριστουγεννιάτικο γεύμα, όλοι πηγαίνουν μια βόλτα στην παραλία 
ή πάνε για ένα παιχνίδι κρίκετ. Το αστείο είναι πως το έλκηθρο του Άη Βασίλη δεν το σέρνουν 
τάρανδοι αλλά οχτώ καγκουρό. 
Στην Χαβάη ο Άη Βασίλης δεν χρησιμοποιεί έλκηθρο αλλά ένα κανό. Οι Χαβανέζοι, αφού φάνε 
χοιρινό, σούπα νουντλ και σολομό, γλεντούν με κιθάρες και γιουκαλίλι τραγουδώντας τις χρι-
στουγεννιάτικες μελωδίες με χαβανέζικο ρυθμό. Στη συνέχεια, τα παιδιά πηγαίνουν στην παρα-
λία για να δοκιμάσουν το Wind-surf που πήραν για δώρο.  ΣΤ` ΤΑΞΗ (Διαδίκτυο) 

              ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ (συνέχεια από σελ. 4) 

Μπορείς να το λύσεις; 
 
1.    Αυτή την εποχή γιορτά-
ζουμε τα Χριστούγεννα.  
2.    Τον φτιάχνουμε από χιόνι. 
3.    Φρούτο του χειμώνα.  
4.    Λέμε τις πεταλούδες του 
χιονιού. 
5.    Είναι ωραία να τ΄ ακούμε 
στο τζάκι. 
6.    Πάνω. (Γράψε το αντίθε-
το.) 
7.    Το χιονάνθρωπο δεν τον 
βλάπτουν. 
8.    Το φοράει ο χιονάνθρω-
πος. 
9. Ο μεγαλύτερος εχθρός του 
χιονάνθρωπου. 


