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Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
Σας καλωσορίζουμε στο
πρώτο τεύχος της σχολικής
μας εφημερίδας για τη φετινή χρονιά. Θεωρούμε πως
θα πρέπει καταρχήν να σας
γράψουμε δυο λόγια για
αυτή μας την προσπάθεια. Η
συντακτική μας ομάδα φέτος
αποτελείται από όλους τους
μαθητές
του Δημοτικού
Σχολείου Βερδικούσας, που
με αφορμή προηγούμενης
ανάλογης δράσης, και με την
παρότρυνση όλων των δασκάλων , αποφασίσαμε την
έκδοση αυτού του ενημερωτικού φυλλαδίου. Σκοπός
μας είναι μέσα σ’ αυτά τα

φύλλα 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 εφημερίδας. Στόχος μας είναι να
εκδίδεται η εφημερίδα κάθε
μήνα γι’ αυτό και απευθυνόμαστε σε όλους όσους ενδιαφέρονται να μας αποστέλλουν τα άρθρα τους στη
διεύθυνση του Δημοτικού
Σχολείου είτε να μας τα πα-

ραδίδουν άμεσα και έγκαιρα
για τη δημοσίευσή τους.
Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμαθητές και δασκάλους για
τη βοήθειά τους και ελπίζουμε αυτή η προσπάθεια να
βρει το αναγνωστικό κοινό
που προσδοκούμε.

Με εκτίμηση
Οι μαθητές του Δημοτικού
Σχολείου Βεδικούσσας.

Επίσκεψη στα 3
μέσα μαζικής
επικοινωνίας
Ο Ζωολογικός 3
Κήπος στα
Τρίκαλα
Παλιά αποκρι- 4
άτικα έθιμα
του χωριού
Η κατασκευή
μάσκας.
Το παραμύθι

5
5

Χριστουγεννιά- 6
τικη γιορτή
Ο Φεβρουάριος μας έφερε 6
το χιόνι

ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ
Οι μαθητές της ΣΤ` τάξης
του σχολείου μας συμμετείχαν στη 3η Αθλητική Ημερίδα για το « ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» που πραγματοποιήθηκε στην Λάρισα την 1η Δεκεμβρίου 2011 στο κλειστό
Γυμναστήριο Μπάσκετ «
Αλκαζάρ». Οι μαθητές συνοδεύονταν από τη δασκάλα
τους κα Γιολάντα Κατσουπέρη και τη δ/ντρια του σχολείου κα Ελένη Μπακάλμπαση

Στη μεταφορά τους συνέβαλλε η ευγενική χορηγεία
της κοινότητας, που με τη
βοήθεια του κου Δίχρη Γιώργου οι μαθητές μετέβηκαν
στη Λάρισα. Στην εκδήλωση
οι μαθητές γνώρισαν τα αθλήματα της Άρσης Βαρών,
Ρυθμικής Γυμναστικής, Πάλης και συμμετείχαν σε αγώνα μπάσκετ και σε παιχνίδια
Στίβου. Τα αγόρια νίκησαν
στον αγώνα μπάσκετ με

Σκορ 10-6 την ομάδα του
29ου Δ. Σχ. Λάρισας . Αυτό
χαροποίησε ιδιαίτερα τους
μαθητές αλλά ήταν και μια
επιτυχημένη εφαρμογή του
δίκαιου παιχνιδιού.
Στις φωτογραφίες διακρίνονται οι αθλητές Πύρρος
Δήμας και Νάσος Γαλακτερός.
Οι μαθητές της ΣΤ` τάξης
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ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
Στις 15 Δεκεμβρίου 2011
επισκεφτήκαμε το Μύλο
των Ξωτικών στα Τρίκαλα
και έτσι όλοι μας μπήκαμε
στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Ο Μύλος παλιά
έδινε ζωή σε όλη τη Θεσσαλία, εδώ όμως και μισό αιώνα σταμάτησε να λειτουργεί
και έχει μετατραπεί σε ένα
υπέροχο πολιτιστικό κέντρο. Τα ξωτικά λοιπόν, που
είναι οι βοηθοί του Αι Βασίλη βρήκαν
αυτό το
Μύλο και έφεραν τον ΑιΒασίλη να φτιάξει το σπίτι
του. Μπαίνοντας στο μαγευτικό χώρο βλέπεις διάφορα

ΔΑΣΚΑΛΟΣ:
Φαίνεται παιδί μου,
ότι το σώμα σου
τρέφεται περισσότερο από το μυαλό
σου .
ΜΑΘΗΤΗΣ:
Αυτό συμβαίνει κύριε , γιατί το σώμα μου
το τρέφω εγώ , ενώ
το μυαλό μου εσείς

περίπτερα με ζαχαρωτά,
παιχνίδια αλλά και το Περιβαλλοντικό Πάρκο
με
αναφορά στην εξέλιξη των
ειδών (Μαμούθ – Δεινόσαυροι κ.α.). Στόχος του, πέρα
από την ενημέρωση είναι η
οικολογική ευαισθητοποίηση των επισκεπτών για τις
κλιματικές αλλαγές του πλανήτη μας. Προχωρώντας ,
μπήκαμε σε ένα χώρο που
χρησιμοποιείται για παραστάσεις και υπήρχαν θεατρικές στολές. Περιηγηθήκαμε
στο αρτοποιείο όπου τα
παιδιά έφτιαχναν ψωμάκια
Και μας μίλησαν για την
αξία του σωστού πρωινού,

στο εργοστάσιο σοκολάτας, όπου δοκιμάσαμε σοκολατάκια, στο εργοστάσιο παραγωγής παιχνιδιών
και στο σπίτι του Αι-Βασίλη
που βγήκαμε φωτογραφίες.
Υπήρχε χώρος ανακύκλωσης παιχνιδιών και έτσι
όλοι καταλάβαμε πως καλό
και χρήσιμο είναι να προσέχουμε τα παιχνίδια μας και
να τα δίνουμε σε τέτοιες
οργανωμένες κινήσεις ώστε
να έχουν παιχνίδια και παιδιά λιγότερο τυχερά από
εμάς Η εκδρομή αυτή ήταν
μια αξέχαστη εμπειρία , η

Στείλτε τα δικά
σας άρθρα
στην
συντακτική
ομάδα .

Οι μαθητές της Ε`
τάξης με την παρότρυνση του
δασκάλου τους
κου Γκιόλβα Απ.
ζωγράφισαν για
τις εναλλακτικές
μορφές ενέργειας
και τα έργα τους
θα σταλούν στον
ΚΑΠΕ με σκοπό
τη συμμετοχή
τους σε παγκόσμιο διαγωνισμό.
χαρά μας φαίνεται στις Οι μαθητές των Α’ και Β’ τάξεων.
φ ω τ ο γ ρ αφ ί ε ς .
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Στις 12 Ιανουαρίου 2012
οι μαθητές των Δ`, Ε` και
ΣΤ` τάξεων με τη συνοδεία
δασκάλων κάναμε επίσκεψη σε μέσα μαζικής ενημέρωσης στη Λάρισα. Η επίσκεψη έγινε με λεωφορείο
ξεκινώντας το πρωί από το
χωριό.
Πρώτη στάση το Δημοτικό Ραδιόφωνο Λάρισας.
Εκεί οι Υπεύθυνοι του σταθμού μας μίλησαν για τον
τρόπο που λειτουργεί ένας
ραδιοφωνικός σταθμός και
μας ξενάγησαν στους χώρους που συντάσσονται οι
ειδήσεις, στο χώρο που
ρυθμίζεται ο ήχος και επιλέ-

γεται η μουσική και στο 3 συμμαθητές μας να
στούντιο όπου ζωντανά «βγουν ζωντανά στον αέγίνεται η εκπομπή. Εκεί ρα».
είχαν την ευκαιρία

Επόμενη στάση στις
εγκαταστάσεις της εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» όπου
ο υπεύθυνος μας εξήγησε
τον τρόπο με τον οποίο
τυπώνεται μια εφημερίδα
και μας ξενάγησε στους
χώρους όπου βρίσκονται τα
δύο πιεστήρια της εφημερίδας, το καινούριο και το
παλιό. Στο τέλος μας έβγαλε
και μια φωτογραφία την
οποία και δημοσίευσε την
επόμενη ημέρα η εφημερίδα. Αυτή τη φωτογραφία
βλέπουμε στη διπλανή στήλη.
Τελευταίος σταθμός μας
το PANTHEON PLAZA ,

όπου βρήκαμε την ευκαιρία Μακάρι να είχαμε περισσότερες
για ξεκούραση , φαγητό και ευκαιρίες για τέτοιες επισκέψεις.
ψυχαγωγία. Το μεσημέρι
επιστρέψαμε στο χωριό.
Οι μαθητές της Ε` τάξης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός
φιλαναγνωσίας

.

με βιβλία της
Άλκης Ζέη και
στον οποίο
συμμετέχουν οι
μαθητές των Δ`,
Ε`, ΣΤ τάξεων

Στείλτε το δικό
σας άρθρο για
τη σχολική μας
μονάδα και
συμβάλλετε
έτσι στην
πολυφωνία
της
εφημερίδας
Οι μαθητές της

Ο ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
Κατά την επίσκεψή μας στα
Τρίκαλα, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα
επισκεφθήκαμε και το
Ζωολογικό κήπο της πόλης ,
στο λόφο του Προφήτη Ηλία. Ο
χώρος του Ζωολογικού Κήπου
εκτείνεται σε ένα όμορφο καταπράσινο φυσικό τοπίο και φιλοξενεί
αρκετά είδη ζώων όπως: 2 τίγρεις
( το Φοίβο και την Αθηνά), στρουθοκαμήλους, άλογα πόνυ, ελάφια
και πολλά πτηνά, όπως έναν
όμορφο παπαγάλο που μιλάει και
τον φωνάζουν Μαξ.
Λίγο πριν τελειώσει η επίσκεψή
μας στον Κήπο, ενημερωθήκαμε
από την υπεύθυνο περιβαλλοντολόγο για τα ζώα που ζουν εκεί.

Γ` και Ε` τάξης
γράφουν τις δικές τους ιστορίες για το 1ο
Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Λογοτεχνίας «Σοφίας
ΦίλντισηΤο δέντρο της
Σοφίας»
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Σε ένα ξύλινο σπιτάκι,
μας μίλησε για τους κατοίκους του Κήπου και
τις συνήθειές τους. Μεγάλη εντύπωση μας έκανε
η ιστορία των 2 τίγρεων ,
την οποία και θα αναφέρουμε σε επόμενο τεύχος μας.
Η συνέχεια της εκδρομής ήταν εξίσου ενδιαφέρουσα αφού πήγαμε στο
σπίτι του Αι-Βασίλη στο
«Μύλο των Ξωτικών».

Αν όλα τα
παιδιά της γης
πιάναν γερά
τα χέρια
κορίτσια αγόρια
στη σειρά
και στήνανε χορό
ο κύκλος θα
γινότανε
πολύ πολύ
μεγάλος
κι ολόκληρη τη
Γη μας Θ’ αγκάλιαζε θαρρώ

Οι μαθητές της Δ`
τάξης.

ΠΑΛΙΑ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
Με το άνοιγμα του Τριωδίου ξεκινούσαν οι εκδηλώσεις των Απόκρεων. Σε
κάθε γειτονιά άναβαν μεγάλες φωτιές. Η κάθε γειτονιά
συναγωνίζονταν ποια θα
έχει τη μεγαλύτερη φωτιά.
Άλλοι ντύνονταν μασκαράδες και γυρνούσαν στα σπίτια, άλλοι χόρευαν γύρω
από τη φωτιά και άλλοι
προσπαθούσαν να πηδήσουν πάνω από αυτή.
Τα ψυχοσάββατα του
Τριωδίου, οι ηλικιωμένες
γυναίκες έφτιαχναν κόλλυβα
και έριχναν τρισάγιο στους
τάφους, στο νεκροταφείο
του χωριού μας.

γευμα, μόλις χτυπούσε ο
εσπερινός, μαζεύονταν σπίτια τους. Εκεί το βράδυ,
όλοι γύρω από το τραπέζι,
αφού τελειώσει το φαγητό,
σηκώνονταν όλοι, φιλούσαν
το χέρι του γηραιότερου και
λέγανε «συχωρεμένος».
Στο τέλος έπαιζαν τη
«χάσκα». Η
οικογένεια
έδενε ένα κομμάτι σησαμένιο ή στραγαλίσιο χαλβά με
ένα σκοινί και το γύριζε
γύρω-γύρω πάνω από τα
κεφάλια των παιδιών. Αυτά
προσπαθούσαν να το πιάσουν με το στόμα.
Την Καθαρά Δευτέρα, οι
γυναίκες το πρωί πήγαιναν
στα ¨»Λακκώματα» και

Οι νέες ανύπαντρες κοπέλες μαζεύονταν στο σπίτι
μιας
κοπέλας
και
έφτιαχναν πίτες, μαγείρευαν, τραγουδούσαν και
χορεύαν. Πρόκειται για το

έθιμο “ Αδελφές» που δεν αναβιώσετε πια.
Την ημέρα της Αποκριάς, μετά τη
Θεία Λειτουργία, οι κάτοικοι ντύνονταν μασκαράδες, γύριζαν στο χωριό, τρώγαν και πίναν και το από--

Στείλτε το δικό
σας άρθρο
στη σχολική
μας μονάδα
και
συμβάλλετε
έτσι στην
πολυφωνία
της
εφημερίδας
Αποκριάτικα
Παιχνίδια

Τα φαγητά της προηγούμενης μέρας. Στην πλατεία στήνοταν
χορός και οι κάτοικοι έβαφαν ο ένας τον άλλο με κάρβουνο και
βωμολοχούσαν., χωρίς να παρεξηγηθούν. Την Καθαρή Δευτέρα
ξεκινούσε το «Τριομέρη». Πολλοί κάτοικοι νήστευαν τρεις ημέρες
χωρίς νερό και φαγητό. Μετά, η νηστεία συνεχίζονταν μέχρι το
Πάσχα.
Οι μαθητές της Δ` τάξης

Ο Βαλμάς, παιζόταν στα χωριά της
Πηνείας, από δυο
ομάδες δεμένους
σε σχοινί. Τραβούσε η κάθε ομάδα
το σχοινί. Νικήτρια
ήταν η ομάδα που
έσυρε στο δικό της
μέρος την αντίπαλη ομάδα. Το ξεχωριστό στο παιχνίδι ήταν ότι πριν
και μετά το παιχνίδι έκαναν αστείο
διάλογο, σαν θεατρικό.
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΣΚΑΣ
ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ:
Λεπτό χαρτόνι
Μολύβι
Ψαλίδι
Κοπίδι
Μαρκαδόρους
Κόλα
Λεπτό λάστιχο
Φτερά – πούλιες – χρυσόσκονη - χρωματιστά χαρτιά κτλ.
Το πατρόν που θα βρείτε
μέσα στην εφημερίδα είναι
το βασικό σχέδιο το οποίο
μπορείτε να τροποποιήσετε

ανάλογα με τη φαντασία
σας. Κόψτε τη μάσκα γύρο
γύρο με ένα ψαλιδάκι. Κόψτε τα μάτια με το κοπίδι.
Ανοίξτε δύο τρύπες στους
μικρούς κύκλους που έχει η
μάσκα δεξιά και αριστερά.
Χρωματίστε με μαρκαδόρους κολλήστε πούλιες γυαλιστερά χαρτιά και φτερά. Στο
τέλος μπορείτε να προσθέσετε χρυσόσκονη. Περάστε
τις δύο άκρες από το λεπτό
λάστιχο στις δύο τρύπες

στις άκρες της μάσκας και
φορέστε την. Φτιάξτε εντυπωσιακές και μοναδικές
αποκριάτικες μάσκες φορέστε τες και άστε τους
άλλους να αναρωτιούνται
ποιος κρύβετε πίσω από
αυτές .

‘’ο άνθρωπος

έχει πολλά προσωπεία, αλλά
ένα μόνο πρόσωπο"Νίκος

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΑΣ
Μια φορά κι έναν καιρό
ζούσε σε μια φτωχογειτονιά
ένα φτωχό μα πολύ καλόκαρδο κορίτσι που το
έλεγαν Ελιά.
Κάθε μέρα η Ελιά γύριζε
τη γειτονιά της, έβλεπε τον
κόσμο να ζει φτωχός και
δυστυχισμένος και γύριζε
στο σπίτι της πολύ στενοχωρημένη. Μια άλλη μέρα
πήγε στη γριούλα που ήταν
άρρωστη, της μαγείρεψε,
της σκούπισε το σπίτι, την
έπλυνε, την ταΐσε. Την άλλη
μέρα πάλι έβγαλε τον παράλυτο γέρο με το καρότσι του
βόλτα, για να πάρει αέρα
και ήλιο.
Τα βράδια γύριζε κατάκοπη, μα ευχαριστημένη που
είχε καταφέρει να δώσει
λίγη χαρά στους φτωχούς
ανθρώπους.
Οι μέρες περνούσαν κι η
Ελιά όλο δούλευε, όσο αδυνάτιζε. Μα έβλεπε πως ότι
κι αν έκανε, ο κόσμος ήταν
πάντα φτωχός και δυστυχισμένος. Αυτό τη στενοχωρούσε πάρα πολύ κι έτσι
στενοχωρημένη κάθισε
στην αυλή του σπιτιού της
και συλλογιζόταν- Τι να
κάνω, τι να κάνω. Δεν μπορώ να βλέπω τόση δυστυχία. * Το σπουργίτι που την
είδε τόσο στενοχωρημένη και που την αγαπούσε γιατί
κάθε μέρα του έριχνε σπόρους και ψίχουλα - δεν
άντεξε και πέταξε βαθιά στο

δάσος.
Εκεί βρήκε την καλή νεράιδα
κ α ι
τ η ς
ε ί π ε :
- Τρέξε, καλή νεράιδα, η Ελιά
είναι πολύ στενοχωρημένη,
χλωμή κι αδύνατη
Η καλή νεράιδα ανήσυχη
έτρεξε στην αυλή της Ελιάς
και
τη
ρώτησε:
- Τι έχεις, Ελιά μου, κι είσαι
τ ό σο
λ υπη μένη ;
- Αχ, καλή μου νεράιδα. Δεν
μπορώ να βλέπω τόση φτώχεια και δυστυχία γύρω μου.
- Και τι θέλεις, δηλαδή;
- Θέλω να τους γίνω χρήσιμη,
θέλω να τους προσφέρω κάτι
πολύτιμο που να τους δώσει
ζωή και χαρά.
-Τα θέλεις αλήθεια αυτό;
- Και βέβαια το θέλω πολύ δε
βλέπεις πως έλιωσα από τη
στενοχώρια μου;- Τότε σταμάτησε να στενοχωριέσαι, θα
σε κάνω αυτό που θέλεις. Και
τσουπ! την άγγιξε με το ραβδάκι της κι αμέσως η Ελιά
έγινε ένα μεγάλο δέντρο, που
έβγαλε φύλλα, λουλουδάκια
άσπρα, που έγιναν ελιές
πράσινες, μωβ, μαύρες.
Έπεσαν στη γη, τα κουκούτσια φύτρωσαν, έγιναν δεντράκια και σχημάτισαν ένα
μεγάλο ελαιώνα. Ήρθαν οι
γείτονες, μάζεψαν τις ελιές,
έβγαλαν λάδι, έφαγαν, χόρτασαν, ρόδισαν τα μαγουλά
τους, ζωήρεψαν κι άρχισαν
να χαμογελούν και να ζουν
ευτυχισμένοι.
Για να ευχαριστήσουν την
ελιά και να της δείξουν την

Χαμογελούν και να ζουν ευτυχισμένοι Για να ευχαριστήσουν
την ελιά και να της δείξουν την
αγάπη τους πήραν το λάδι
τους, το έβαλαν στο καντήλι,
για να θυμίζουν στην Παναγιά
και στο Χριστό, την καλοσύνη
της ελιάς και την αγάπη της για
τον κόσμο. Κι η Παναγιά με τη
σειρά της, την ευλόγησε. Κι ο
Χριστός κάτω απ' την ελιά
ήρθε και ξεκουράστηκε.
Κι εκείνη καμάρωνε ευχαριστημένη στη μέση στον ελαιώνα και φρόντιζε, όταν
έρχονται οι άνθρωποι να τη
μαζέψουν να 'ναι γεμάτη ελιές,
να χορταίνουν οι φτωχοί, και
να φωτίζονται απ' τις καντήλες
όλες οι εκκλησιές.

Καζαντζάκης

Επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα
του Σχολείου
μας στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
http;//dimverdik.lar.
sch.gr

Στείλτε μας το δικό
σας παραμύθι να
το δημοσιεύσουμε, ακόμα και κάποιο που εσείς
γράψατε, για να
πάρετε μέρος στο
διαγωνισμό της
καλύτερης
ιστορίας.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ

Δημοτικό Σχολείο
Βερδικούσας
Διεύθυνση:
Βερδικούσα
Τ.Κ. 40005
Τηλ. και fax
2492081207

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ

Μικροί
Ερευνητές
Μηνιαία
Σχολική
Εφημερίδα

ΜΙΚΡΟΙ
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Οι άσχημες καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν να γίνει η
χριστουγεννιάτικη εκδήλωση
στις 23/12/2011 και πραγματοποιήθηκε δύο μέρες μετά
την επιστροφή μας από τις
διακοπές.
Τα προνήπια και τα νήπια με
μεγάλο κέφι και ταλέντο
έπαιξαν το έργο « Οι καλικάντζαροι στο σπίτι του ΑιΒασίλη», έχοντας τη βοήθεια
των νηπιαγωγών κκ. Ε. Μαμανού και Β. Μπακαρτζή. Στη
συνέχεια ακολούθησε η γιορτή
του Δ. Σχολείου υπό την καθοδήγηση των δασκάλων κκ.
Μετσοβίτου Ε. και Καλέση Αν.
Οι μικροί ηθοποιοί παρουσίασαν το έργο «Το μαγικό φίλτρο των Χριστουγέννων».Η
σχολική χορωδία με τη συμμετοχή των κοριτσιών Ε` και ΣΤ`
τάξεων , τραγούδησαν

χριστουγεννιάτικα τραγούδια και ο Αι Βασίλης ( Δίχρης
Ιωάννης) μοίρασε δώρα σε όλα τα παιδιά
Όλοι οι μαθητές απέδειξαν πως μπορούν να παρουσιάσουν με επιτυχία ό,τι τους ανατίθεται αρκεί να το αγαπήσουν και να το ευχαριστηθούν. Εξάλλου όλοι οι μεγάλοι
ηθοποιοί ξεπήδησαν από σχολικές θεατρικές παραστάσεις .
Οι μαθητές της Γ` τάξης

Ο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΕΦΕΡΕ ΤΟ ΧΙΟΝΙ
γεμάτοι από νέες εμπειρίες.

Στα μέσα του Φεβρουαρίου άρχισε μια κακοκαιρία που, όπως μας
είπαν οι γονείς μας, είχαν πολλά χρόνια να δούνε. Τις πρώτες μέρες το χιόνι
μας άρεσε γιατί δεν είχαμε σχολείο και παίζαμε περισσότερο.
Όμως όταν οι θερμοκρασίες συνεχίζονταν να είναι κάτω από το μηδέν, μας
δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα ακόμα και στις πιο απλές μετακινήσεις μας
στο χωριό. Δεν ήταν εύκολο να παίξουμε ούτε να πάμε να ψωνίσουμε ή να
εφοδιαστούμε με τα απαραίτητα όπως πετρέλαιο για θέρμανση γιατί οι δρόμοι στο χωριό ήταν σκέτες τσουλήθρες.
Φέτος λοιπόν καταλάβαμε πως όταν η
κακοκαιρία
είναι
δυνατή
μόνο προβλήματα προκαλεί
και αυτό δεν
είναι τόσο ευχάριστο.
Οι φωτογραφίες
όμως δείχνουν
την
όμορφη
όψη του χιονιού, αυτή που
όλοι μας αποζητάμε.

