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ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2012
Η 1η Μαϊου καθιερώθηκε ως
η Παγκόσμια Ημέρα των Εργατών στις 20 Ιουλίου 1899 κατά
τη διάρκεια του ιδρυτικού συνεδρίου της Δευτέρας Διεθνούς
στο Παρίσι, σε ανάμνηση του
Μακελειού του Σικάγου το 1866,
όπου η αστυνομία άνοιξε πυρ
κατά εργατών που διαμαρτύρονταν υπέρ της διεκδίκησης
της οκτάωρης εργασίας και καλύτερων εργατικών συνθηκών.
Αποτελεί ωστόσο και τη γιορτή
της Ανοιξης.

Έθιμα της Πρωτομαγιάς

Πρωτομαγιά
2012

Το δικό μας βιβλίο

Μικροί
Ερευνητές
Μηνιαία Σχολική
Εφημερίδα

Ένα από τα πιο γνωστά
έθιμα που μας συνδέει με την
παραδοσιακή Πρωτομαγιά είναι
το πρωτομαγιάτικο στεφάνι. Στα
Δωδεκάνησα μαζεύουν ένα λουλούδι που το λένε ”ανοιχτομάτη”
και πιστεύουν πως όποιος το

έχει είναι πάντα τυχερός και
γερός.

Το αμίλητο νερό
Σε νησιά του Αιγαίου την
Πρωτομαγιά , τα κορίτσια
σηκώνονταν την αυγή και
έπαιρναν μαζί τους τα λουλούδια που είχαν μαζέψει
από την παραμονή στα πηγάδια να φέρουν το αμίλητο
νερό( αμίλητο γιατί το κουβαλούσαν χωρίς να μιλούν)!
Όταν το έφερναν στο σπίτι,
πλένονταν όλοι με αυτό!
Η πρωτομαγιά των
αγροτών
Οι αγρότες φτιάχνουν το
Μάη τους με πρασινάδες,
καρπούς, σκόρδο για τη
βασκανία και αγκάθι για τον
εχθρό.

Μαγιόξυλο
Σε χωριά της Κέρκυρας ,
οι κάτοικοι περιφέρουν έναν
κορμό κυπαρισσιού, ο οποίος είναι σκεπασμένος με
κίτρινες μαργαρίτες και γύρω του έχει ένα στεφάνι με
χλωρά κλαδιά. Με το μαγιόξυλο αυτό οι νέοι εργάτες
ντυμένοι με κάτασπρα παντελόνια και κόκκινα μαντήλια στο λαιμό, βγαίνουν στους δρόμους και τραγουδούν
το Μάη.
Περπερίτσα
Στο χωριό μας, πολλά χρόνια πριν, όπως θυμούνται οι
παππούδες μας, έντυναν
έναν άντρα με φτέρη και
κλαριά οξιάς (ο οποίος ονομάζονταν περπερίτσα) και
γύριζε στο χωριό, από σπίτι
σε σπίτι. Οι νοικοκυρές του
έριχναν νερό για να προκαλέσουν έτσι βροχή επειδή
παλιότερα υπήρχαν περίοδοι ξηρασίας, και όλοι τραγουδούσαν τους παρακάτω
στίχους: ¨
“Περπερίτσα περπατεί
Θε μου ρίξε μια βροχή
μια βροχή μια σιγανή
για να ποτιστεί η γη».
Φέτος , είχαμε την ευκαιρία
να δούμε την αναβίωση του
εθίμου αυτού και εμείς τα
παιδιά στη Μαμαλή όπου
γιορτάσαμε την Πρωτομαγιά με τους γονείς μας.
Γ` Τάξη
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22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ
Η Ημέρα της Γης γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 1970,
στις 22 Απριλίου, με στόχο την
κινητοποίηση ανθρώπων, κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και
οργανισμών, για ένα καθαρό
πλανήτη.
Αμερικανικής εμπνεύσεως,
καθιερώθηκε το 1970 στις ΗΠΑ,
με πρωτοβουλία του γερουσιαστή Γκέιλορντ Νέλσον, ενός πολι-

κο πλαίσιο, όπου αποδεικνύεται αρκετά δημοφιλής, και
εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι, οι μικροί μαθητές του νηπιαγωγείου κατασκεύασαν διάφορα ζωάκια
με αναλώσιμα υλικά όπως δείχνουν οι φωτογραφίες.

τικού με περιβαλλοντικές ανησυχίες. Με τα χρόνια, η «Μέρα της
Γης» ξεφεύγει από το αμερικάνι-

NOTRE
Verdikoussa, notre
village, se trouve en face du
mont Olympus, à la région
entre Trikala et Elassona,
au mont Antihassia . En
hiver, il fait très froid et il
neige souvent. En été, il y a
du soleil, mais il ne fait pas
chaud. Les habitants
s`occupent des animaux, c`
est à dire des moutons, des
vaches, des cochons, des
chèvres, des poules. Au
printemps et en été , c`est

VILLAGE ( το χωριό μας )

super. Les arbres sont chés, des tavernes, la poste, la pharmacie.
Verdikoussa est le plus joli village de la région
verts et il y a des fleurs
d` Elassona.
E` CLASS
partout à la campagne.
Les animaux courent et
jouent et les oiseaux
chantent.
Les rues et
quelques maisons sont
faites de pierre- notre
école aussi. L` église de
notre village se trouve à
coté de l’école. A la place,
il y a le musée, un centre
culturel, des cafés, des

Εκλογές στο Νηπιαγωγείο Βερδικούσιας
.Επηρεασμένοι από τις
εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 6 Μαΐου 2012 τα παιδιά του νηπιαγωγείου
συζήτησαν
γύρω από τις έννοιες
της δημοκρατίας, της ελευθερίας και των δικαιωμάτων αλλά και υποχρεώσεων που έχουν ως αυριανοί
πολίτες.
-Τι είναι ο αρχηγός;
- Πώς είναι ένας καλός αρχηγός;
- Τι πρέπει να σκέφτεται
ένας αρχηγός όταν παίρνει
ι αποφάσεις για το λαό;

- Γιατί είναι σημαντικό να ψηφίζουμε;
- Τι πρέπει να σκεφτόμαστε
όταν πάμε να διαλέξουμε
έναν αρχηγό;
-Πώς γίνονται οι εκλογές;
Αυτά και άλλα πολλά ήταν τα
ερωτήματα που τέθηκαν στην
παρεούλα του Νηπιαγωγείου ,
και ομολογουμένως, ήταν
πολύ διασκεδαστικές αλλά και
ενδιαφέρουσες οι απαντήσεις
των παιδιών.
Τροφή για σκέψη πραγματικά!!! Κάναμε εκλογές να αναδείξουμε τον πρόεδρο της
τάξης μας.

Σελίδα 3

ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
ποιμενικά,
ύφανσης,
διαφόρων επαγγελματιών, είδη ένδυσης , φορεσιές γυναικείες και
ανδρικές, παλιές φωτογραφίες που έχουν
σχέση με την καθημερινή ζωή και τις ασχολίες

των Βερδικουσιωτών. Τα
αντικείμενα είναι δωρεές
των απανταχού Βερδικουσιωτών.
Η Δ` τάξη επισκέφτηκε το
μουσείο στα πλαίσια του
πολιτιστικού προγράμματος
για την παράδοση που εφαρμόζουν.

Μόλις μπαίνουν
σπίτι τους βγάζουν τα κεφάλια
έξω.

οικιακά σκεύη, εργαλεία,
αντικείμενα
γεωργικά,

Τα κουμπιά

την
ιστοσελίδα
του Σχολείου
μας στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
http;//dimverdik.lar.
sch.gr
Δεν έχω ούτε
σώμα, ούτε ψυχή.
Μα όταν παίζω
τη φυσούνα μου,
όλα παν εδώ κι
εκεί.
Τι είναι;
Η κεφαλή του
στο βουνό, κι η
ουρά του στο
γιαλό.
Το ποτάμι

πολιτιστικού προγράμματος, το υλικό του οποίου θα
παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση στο σχολείο, επισκέφτηκαν το λαογραφικό μουσείο του χωριού τους.
Μέσα από τέτοιες δράσεις οι μαθητές αγαπούν την
παράδοση και ευαισθητοποιούνται για τη συνέχιση και
διατήρησή της.

Επισκεφθείτε

Ο αέρας

Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΕΝΌΣ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Οι μαθητές της Δ` τάξης με τη δασκάλα τους
κα Τσέτσιλα Δήμητρα,
αποφάσισαν να ζωντανέψουν την πολιτιστική
κληρονομιά του τόπου
τους, τα ήθη, τα έθιμα και
τις παραδόσεις. Έτσι στα
πλαίσια της ευέλικτης
ζώνης , και με αφορμή το
μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος στο οποίο
ολόκληρη ενότητα αναφερόταν στον πολιτισμό,
εργάστηκαν ομαδικά και
με μεράκι δημιούργησαν
το δικό τους μικρό λαογραφικό μουσείο μέσα στη
τάξη. Μάζεψαν παλιά
σκεύη, καθημερινά αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν οι προπαππούδες
τους, κατέγραψαν παραδοσιακά τραγούδια, ήθη
και έθιμα, που πολλά
από αυτά διατηρούνται
ως τις μέρες μας. Δοκίμασαν και έπαιξαν παιχνίδια παραδοσιακά όπως
το τζαμί, το αργαλειό σε
κεραμικό, τα τσιόκανα
κ.α..
Στα πλαίσια αυτού του

Όλο τον κόσμο
ντύνει κι αυτό
γυμνό απομένει.
Τι είναι:
Το βελόνι

Το Λαογραφικό Μουσείο εγκαινιάστηκε την
άνοιξη του 2011 σε μια
προσπάθεια διατήρησης
της πολιτιστικής κληρονομιάς και της παράδοσης της ορεινής Κοινότητας. Το μουσείο στεγάζεται σε αναστηλωμένο
κτίριο που βρίσκεται στο
πάνω μέρος της πλατείας του χωριού, στο οποίο εκθέτεται μια μεγάλη
συλλογή από λαογραφικά αντικείμενα όπως:

Γύρω γύρω βουνά και στη μέση
πρασινάδα. Τι
είναι:
Η πίτα

Τόμος 1, τεύχος 3

Τόμος 1, τεύχος 3

Σελίδα 4

Η ΓΙΟΡΤΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ
Η Παγκόσμια Ημέρα
Παιδικού Βιβλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου, την ημέρα που γεννήθηκε ο μεγάλος Δανός παραμυθάς Χανς Κρίστιαν
Άντερσεν. Για να τιμήσουμε τη μέρα αυτή, προσκαλέσαμε και ήρθε με μεγάλη
χαρά η Λαρισαία συγγραφέας Γιώτα Φώτου, πρώην
Σχολική Σύμβουλος και
δασκάλα στο νομό Λάρισας.
Η συγγραφέας ανέπτυξε το

θέμα “Λογοτεχνία και παιδί»
και υπομονετικά απάντησε
σε ερωτήσεις μικρών και
μεγάλων. Παράλληλα υπήρ-

χε και έκθεση βιβλίων από
το βιβλιοπωλείο «Παιδεία» .
Η εκδήλωση ήταν ενδιαφέρουσα και καταλάβαμε
πόσο σημαντική είναι η
ανάγνωση
βιβλίων

Γ` ΤΑΞΗ

ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΟ……..
Οι μαθητές της Ε` τάξης
με την παρότρυνση και καθοδήγηση του δασκάλου
τους κου Γκιόλβα Αποστόλη, έγραψαν από μια χριστουγεννιάτικη
ιστορία.
Κάποιες από αυτές διακρίθηκαν για την διαφορετικότητά τους και την πρωτοτυπία τους και αποτελούν το
δικό μας βιβλίο, το βιβλίο
του σχολείου μας. Έχουμε
τη χαρά να μιλάμε για κάποιους εκκολαπτόμενους
συγγραφείς; Το μέλλον θα
δείξει.
Το μικρό μας βιβλίο θα το
τυπώσουμε ώστε να βρίσκεται και στη βιβλιοθήκη του
σχολείου μας . Τέτοιες
προσπάθειες ευελπιστούμε

να ανοίξουν ένα παράθυρο,
αυτό της αναγνωσιμότητας
στο σχολείο μας και να αποτελέσουν
ένα θύλακα
γνώσης σ` αυτόν τον ρημαγδό της κρίσης που ζούμε.
Οι τίτλοι των ιστοριών
έχουν ως εξής:
1)
Ένας γιατρός για τον
Άγιο Βασίλη (του
Δαμιανού Τσότρα
2)
Ο Αη Βασίλης αρρώστησε (του Σοφοκλή Ηλία Κατίνα)
3)
Ο Ούντι, ο γίγαντας
και ο Αη Βασίλης
(του Χρυσόστομου
Γκέκα)
4)
Το χρυστολούλουδο
του λύκου ( της Τρι-

5)
6)
7)
8)
9)

10)

ανταφυλλένιας Ιγγλέζου)
Χριστουγεννιάτικη
αγάπη (της Μαρκέλα
Ζερδαλή)
Ψάχνοντας τους
γονείς του σκίουρου
(του Ηλια Τσακνάκη)
Ο Αη Βασίλης γέρασε ( της Μαρίας
Καρκατσέλα)
Τα αξέχαστα Χριστούγεννα (του Γιάννη
Καζάκη)
Το δώρο των ξωτικών στον Άγιο Βασίλη ( της Αναστασίας
Μπουνταλά)
Χριστούγεννα με τη
Χριστίνα ( της Χρυσοβαλάντου Τσιάρα)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Την Παρασκευή 30
Μαρτίου, η Ε` τάξη του
σχολείου μας πήρε μέρος στο μαθηματικό
διαγωνισμό « Ευκλείδη»
2012. Σκοπός του διαγωνισμού ήταν να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές τη μαθηματική σκέψη σε έξυπνα και ευχάριστα προβλήματα.
Η προετοιμασία μας
ξεκίνησε από την προηγούμενη εβδομάδα που
με τη βοήθεια του δασ-

σκάλου μας Αποστόλη Γκιόλβα
λύσαμε ασκήσεις και προβλήματα προηγούμενων διαγωνισμών. Το πρωί της ημέρας του
διαγωνισμού , ήρθαν τα θέματα
και ευτυχώς που ήταν κάπως
εύκολα και οι περισσότεροι από
μας πήγαν καλά, με πρωταθλητή το συμμαθητή μας Χρυσόστομο Γκέκα που κατάφερε να
έρθει πρώτος με σκορ 100 στα
100.
Την επόμενη ημέρα ήρθαν
οι έπαινοι συμμετοχής και μοιράστηκαν σε όλους τους μαθητές της Ε` τάξης. Η εμπειρία

ήταν
καταπληκτική
και ελπίζουμε να ξαναπροσπαθήσουμε την επόμενη χρονιά. Εξάλλου
αυτό που μετράει είναι η
προσπάθεια.

Στη μέση της σχολικής περιόδου ένας
πατέρας αποφασίζει
να πάει στο
γυμνάσιο να ρωτήσει για την πρόοδο
του γιου του. Πρώτα
βρίσκει τον
καθηγητή των μαθηματικών.
- Ποιος; ο Τσακμακίδης; του λέει ο καθηγητής - Χάλια αδιόρθωτα. Δευτέρα
γυμνασίου και ακόμη
δεν ξέρει πόσο κάνουν ένα και ένα.
Απελπισμένος ο
πατέρας, ρωτάει τον
καθηγητή της γεωγραφίας.
- Λυπάμαι κύριε, του
λέει και αυτός, αλλά
ο γιος σας είναι εντελώς
ανεπίδεκτος μαθήσεως. Για να καταλάβετε δεν ξέρει ποια είναι η
πρωτεύουσα της
Ελλάδας. Καταστενοχωρημένος ο πατέρας, επιστρέφει
στο
σπίτι και μόλις γυρίζει ο γιος του, του
λέει:
- Έλα εδώ παιδί μου. Πόσο κάνουν ένα
και ένα;
- Τρία, απαντάει αυτός
- Και ποια είναι η
πρωτεύουσα της
Ελλάδας;
- Η Λάρισα!
- Και αφού τα ξέρεις
ρε βλάκα, γιατί δεν
τα λες και στο σχολείο;!!!!!!!
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ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ ( Β` Τάξη)

Εδώ γελάμε...
Δασκάλα: Ποιος

Η μαμά η γλυκιά
Που μ’ αγαπά μ’ όλη της την καρδιά
Είναι πάντα στο πλευρό μου
Φύλακας και άγγελος μου
Πόσο θα ’θελα να τη φιλήσω
Στην αγκαλιά μου να τη σφίξω
Να της δώσω δυο φιλιά
Με αγάπη και χαρά.

ξέρει να μας πει σε τι
χρησιμεύουν τα πόδια στο χταπόδι;

Τοτός: Εγώ ξέρω,
κυρία.

Η γιορτή της μητέρας ή Ημέρα της Μητέρας είναι κινητή εορτή προς τιμήν της μητέρας
και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του μήνα Μάη.
Η Αρχαία Ελλάδα είναι η πρωταρχική πηγή αναφοράς στην "γιορτή της μητέρας". Ήταν
γιορτή της άνοιξης όπου λατρευόταν η Γαία, η
μητέρα Γη, μητέρα όλων των θεών και των
ανθρώπων. Αργότερα την αντικατέστησε η
κόρη της η Ρέα η σύζυγος του Κρόνου, μητέρα του Δία και θεά της γονιμότητας. Η δεύτερη
Κυριακή του Μάη που καθιερώθηκε σαν εθνική γιορτή της μητέρας στις ΗΠΑ οφείλεται
στην έμπνευση μιας γυναίκας από την Φιλαδέλφεια της Ana Jarvis. Η Ana Jarvis θέλοντας
να τιμήσει τη μνήμη της μητέρας της ξεκίνησε
το 1907 μια εκστρατεία για να καθιερωθεί μια
επίσημη γιορτή της μητέρας. Η προσπάθειά
της είχε απήχηση και η γιορτή της μητέρας
έγινε επίσημα εθνική γιορτή των ΗΠΑ το 1914
με προεδρικό διάταγμα που όριζε την δεύτερη
Κυριακή του Μάη σαν Ημέρα της Μητέρας.
Αν και πολλές χώρες έχουν δικές τους
ημερομηνίες για τη γιορτή της μητέρας, όπως
και δικούς τους λόγους για να γιορτάζουν μια
τέτοια μέρα, η δεύτερη Κυριακή του Μάη έχει
επικρατήσει διεθνώς. Έτσι πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα γιορτάζει την γιορτή της μητέρας την δεύτερη Κυριακή του Μάη.
Η Γιορτή της μητέρας βέβαια έχει χάσει,
όπως και όλες οι γιορτές, τον παραδοσιακό
της χαρακτήρα. Βλέπετε πρώτοι οι Αμερικάνοι, χωρίς να υστερούμε οι υπόλοιποι, ανακάλυψαν ότι παρ' όλο που η γιορτή αυτή καθιερώθηκε για να γιορτάζεται η μητέρα σαν έννοια,
ήταν παρόλα αυτά μιας πρώτης τάξης ευκαιρία να δείξει κανείς την αγάπη του για την δική
του μητέρα. Γρήγορα το εμπόριο και διαφήμιση ανακάλυψαν μια νέα πηγή εσόδων και έτσι
τα πρώτα συμβολικά λουλούδια της γιορτής
έγιναν γρήγορα ανθοδέσμες και

Δασκάλα: Πες μας
λοπόν, Τοτό.

Τοτός: Μα για να
βάζουν τρικλοποδιές
στα ψάρια, κυρία.

Η Μιμίκα δάγκωσε
τη γλώσσα της και
άρχισε να κλαίει.
-Μα γιατί δεν προσέχεις, παιδί μου;
γλάστρες ώστε σήμερα, η γιορτή της μητέρας να είναι η πιο εμπορική γιορτή για λουλούδια, γλάστρες και εποχιακά φυτά διεθνώς εκτός από τα Χριστούγεννα. Σύμφωνα με έρευνες η γιορτή της Μητέρας κατέχει τα τελευταία χρόνια μερίδιο 26% στο
σύνολο των ετήσιων πωλήσεων λουλουδιών και φυτών που γίνονται κατά την διάρκεια των διάφορων γιορτών.
Τα παιδιά της Β’ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου μαζί με τη δασκάλα τους Καλέση
Αναστασία ετοίμασαν καρτούλες με ευχές για τις μανούλες τους.

της λέει η μητέρα
της.
- Δεν την είδα, μαμά
μου!

Ο μικρός Νικόλας προσεύχεται.
- Θεέ μου κάνε
να γίνει η Θεσσαλονίκη η
πρωτεύουσα
της Ελλάδας!
- Γιατί χρυσό
μου; ρωτά η
μαμά του.
- Γιατί έτσι
έγραψα στο διαγώνισμα της
Γεωγραφίας!

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ….
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ

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

Το προπαιδικό τμήμα ποδοσφαίρου της «Προοδευτικής» Βεδικούσιας, συνεχίζει
την ανοδική του πορεία και φέτος όπως ακριβώς και την ποδοσφαιρική χρονιά
2010-2011 όταν κατέκτησε την πρώτη θέση στο Δ` όμιλο του οικείου πρωταθλήματος που δηλώνει η Ε.Π.Σ.Λ..
Οι μικροί αθλητές, από τον Οκτώβρη του 2011 μέχρι και σήμερα έδωσαν τον
καλύτερό τους εαυτό παίζοντας καλό ποδόσφαιρο με πνεύμα ομαδικό και υπακούοντας τους κανόνες του δίκαιου παιχνιδιού. Έτσι έκαναν υπερήφανους τους γονείς τους, τη διοίκηση, τον υπεύθυνο των παιδικών τμημάτων κο Οικονόμου Γ.,
τον προπονητή τους κο Μπακλαβά Κων/νο και φυσικά όλο το χωριό.
Στις 17 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη θα διεξαχθεί ο ημιτελικός του πρωταθλήματος μεταξύ Προοδευτικής Βερδικούσιας- ΑΕΛ. Ο νικητής θα αγωνιστεί στις 22 Μαΐου
στον τελικό στο μεγαλειώδες γήπεδο ΑΕΛ FC ARENA. Ελπίζουμε το κύπελο να
έρθει στο χωριό μας όπως πέρισυ.
Όλοι μας ευχόμαστε στην ομάδα μας

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ

Την Πέμπτη 26 Απριλίου 2012, στο χώρο του Γυμνασίου του χωριού μας ,
πραγματοποιήθηκε διάλεξη με θέμα «Ηλεκτροπληξία— Κεραυνοπληξία». Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο κος Αγησίλαος Βαρσάμης, Διευθυντής του
1ου ΣΕΚ Λάρισας.
Την εκδήλωση παρακολουθήσαμε κι εμείς, οι μαθητές της ΣΤ` τάξης του σχολείου μας, συνοδευόμενοι από τη δασκάλα μας. Όλοι όσοι ήμασταν εκεί ενημερωθήκαμε και εκφράσαμε τις απορίες μας για τον ηλεκτρισμό και τον κίνδυνο της
ηλεκτροπληξίας, τη δημιουργία κεραυνών και την κεραυνοπληξία, τις επιπτώσεις
και τις συνέπειες στη ζωή μας καθώς και τους τρόπους προφύλαξης.
Οι μαθητές της ΣΤ` τάξης

Μικροί
Ερευνητές
Μηνιαία
Σχολική
Εφημερίδα

ΜΙΚΡΟΙ
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Αυτό το τεύχος είναι το τελευταίο της φετινής σχολικής χρονιάς.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

