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ΤΙ ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ……...
Η εφημερίδα που κρατάτε στα χέρια σας είναι αφιερωμένη κυρίως στο βιβλίο με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου.
Ξεκινάμε με μια αναφορά στη μέρα αυτή . Οι μαθητές της Γ` τάξης βρήκαν πληροφορίες για τον «Μάγο του παραμυθιού», τον Χάνς Κρίστιαν Άντερσεν, ενώ τα πρωτάκια
έφτιαξαν το πρώτο τους παραμύθι. Οι μαθητές της Ε` τάξης μας προτείνουν τα βιβλία
Ωστόσο, η Δ` τάξη γράφει για ένα ακόμη παλιό επάγγελμα, αυτό του σιδερά στα

Έκδοσης:

Μπακάλμπαση Ελένη

πλαίσια του προγράμματος για τα παλιά επαγγέλματα. Στη τελευταία σελίδα υπάρχει
αναφορά για το πρόγραμμα e-twining που βρίσκεται σε εξέλιξη και για τον αγώνα
βόλεϊ στην Ελασσόνα.

Περιεχόμενα
Τι θα διαβάσετε….

1

2 Απριλίου 2013.
Παγκόσμια Ημέρα
Βιβλίου

1

Οι μικροί μαθητές
γράφουν

2

Χανς Κριστιαν
Άντερσεν

2

Η Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου στο
σχολείο μας

3

Το Βιβλίο που
διάβασα...

3

Το Βιβλίο που
διάβασα...

4

Ώρα για παιχνίδι
Βρείτε και κερδίστε..
Λαϊκός Πολιτισμός
– Ξεχασμένα επαγγέλματα

5

Αγώνες Βόλεϊ
στην Ελασσόνα

ΦΥΛΛΟ 3

που διάβασαν . Μη ξεχάσετε να διαβάσετε τα σοφά λόγια για το βιβλίο.

Υπεύθυνη

Ισπανικά παραδοσιακά παιχνίδια

Μικροί
Ερευνητές
Μηνιαία Σχολική
Εφημερίδα

2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΒΙΒΛΙΟΥ
Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου, την ημέρα
που γεννήθηκε ο μεγάλος Δανός παραμυθάς Χανς Κρίστιαν Άντερσεν.
Την καθιέρωσε η Διεθνής Οργάνωση Βιβλίων για τη Νεότητα ( International Board on
Books for Young People- IBBY) το 1966. Από τότε, κάθε χρόνο, ένα διαφορετικό εθνικό τμήμα
της οργάνωσης αυτής ετοιμάζει ένα μήνυμα και μια αφίσα, που διανέμονται σε όλο τον κόσμο,
με σκοπό να τονίσουν την αξία των βιβλίων και της ανάγνωσης, και να ενθαρρύνουν τη διεθνή
συνεργασία για την ανάπτυξη και τη διάδοση της παιδικής λογοτεχνίας. Το 2013
το μήνυμα και η αφίσα δημιουργήθηκαν
από το Αμερικανικό τμήμα του ΙΒΒΥ.
Διαβάζουμε, εγώ κι εσύ.
Τα γράμματα γίνονται λέξεις
κι οι λέξεις έπειτα, όλες μαζί,
γίνονται βιβλία να διαλέξεις.
Άκου πώς ψιθυρίζουν!
Ποτάμια στις σελίδες κελαρύζουν,
αρκούδες τραγουδούν,
όταν το φεγγάρι αντικρίζουν.
Μπαίνουμε σε κάστρα φοβερά.

5

Δέντρα σκαρφαλώνουν ως τα σύννεφα.

6

αγόρια ψαρεύουν άστρα λαμπερά.

Γενναία κορίτσια πετούν θαρρετά,

6

ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Εσύ κι εγώ διαβάζουμε μαζί,
«Βιβλιοχαρά» σ’ όλη τη γη.
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ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΡΑΦΟΥΝ
Οι μαθητές/τριες της Α`
τάξης, έχοντας κατακτήσει
με επιτυχία το μηχανισμό
γραφής και ανάγνωσης,
κάνουν την πρώτη τους
απόπειρα να συνθέσουν
ένα κείμενο.
Με αφορμή το μάθημα της
Μελέτης για τον ήλιο,
έφτιαξαν ένα μικρό παραμύθι. Να τι έγραψαν:
Ο θυμωμένος ήλιος
Μια φορά κι έναν καιρό,
κάπου υπήρχε ένα χωριό.
Εκεί ο ήλιος έλαμπε κάθε
μέρα. Τα δέντρα ήταν πράσινα και τα πουλιά κελαηδούσαν στα κλαδιά τους. Τα

φυτά μεγάλωναν γρήγορα
στα χωράφια. Τα παιδιά
έπαιζαν χαρούμενα και οι
μεγάλοι δούλευαν σκληρά.
Όλοι ζούσαν ευτυχισμένοι
και ο χρόνος κυλούσε γρήγορα.
Μια μέρα όμως, όλα
άλλαξαν. Ο ήλιος δε φώτιζε
το χωριό και παντού υπήρχε
σκοτάδι. Τα φυτά δε μεγάλωναν και τα ζώα πεινούσαν.
Οι άνθρωποι ήταν θλιμμένοι
και κανείς δεν ήξερε τι είχε
γίνει. Τότε τα παιδιά αποφάσισαν να αναλάβουν δράση.
Έστειλαν τα πουλιά να βρουν τον ήλιο και να τον ρωτήσουν τι είχε συμβεί.

Εκείνος τους είπε πως ήταν
θυμωμένος. Είχε ακούσει
κάποιους κατοίκους να λένε
πως τους έκαιγε πολύ. Άλλοι
έλεγαν πως τους αρρώσταινε
και προτιμούσαν το σκοτάδι.
-«Δε θα ξαναδείτε το φως μου
μέχρι να καταλάβετε την αξία
λάθος.
μου», τους είπε και τα έδιωξε.
Τα
πουλιά
γ ύ ρ ι σ α ν Ζήτησαν συγνώμη
στενοχωρημένα. Πετώντας από
απ` τον ήλιο και
σπίτι σε σπίτι, και με τη βοήθεια
έζησαν αυτοί καλά κι
των παιδιών, εξήγησαν στους
κατοίκους πόσο αχάριστοι ήταν. εμείς καλύτερα
Τους μίλησαν για το πόσο
Η δασκάλα της
χρήσιμος είναι ο ήλιος και για
Α` τάξης
τους τρόπους προστασίας από
τις ακτίνες του. Όλοι
συμφώνησαν πως έκαναν

ΧΑΝΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΑΝΤΕΡΣΕΝ
Στις 2 Απριλίου του 1805, γεννήθηκε
στην Όντενσε της Δανίας ο μεγαλύτερος
παραμυθάς του κόσμου, ο Χανς Κρίστιαν
Άντερσεν.
Τα παραμύθια του γοητεύουν όχι μόνο
τα παιδιά αλλά και τους μεγάλους, γιατί
κρύβουν μέσα τους αγνότητα και ανθρωπιά. Οι σελίδες του συγκινούν βαθιά και διδάσκουν την αγάπη, την ανεξικακία και την
καλοσύνη. Δίκαια τον έχουν ονομάσει
«Μάγο του παραμυθιού». Άλλωστε και η
ζωή του η ίδια θυμίζει παραμύθι.
Γιος φτωχού τσαγκάρη, ορφάνεψε σε
μικρή ηλικία και αναγκάστηκε να δουλέψει
από παιδί για να βγάλει τα απαραίτητα για
τη ζωή. Αρχικά εργάστηκε σε ραφτάδικο,
αλλά δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί. Το
μεγάλο του όνειρο ήταν να γίνει ηθοποιός.
Σε ηλικία 14 χρόνων πήγε στην Κοπεγχάγη, ελπίζοντας να τον δεχτούν στο εκεί
Βασιλικό Θέατρο. Το αποτέλεσμα της
προσπάθειάς του αυτής υπήρξε αποκαρδιωτικό για το μικρό Άντερσεν. Οι υπεύθυνοι του θεάτρου βλέποντάς τον μικροκαμωμένο, αδυνατούλη, συμπαθητικά άσχημο
και χωρίς ωραία φωνή, τον απέρριψαν.
Λίγο μετά ήρθε το χειρότερο, από μιαν
αρρώστια, που έβλαψε τις φωνητικές του
χορδές.
Ωστόσο οι δυσκολίες της ζωής,
αντί να τον αποθαρρύνουν, ατσάλωσαν τη
θέλησή του.

Η πηγαία αισιοδοξία του δεν τον άφησε
να κυριαρχηθεί από θλίψη. Διάβαζε με απληστία όσα βιβλία μπορούσε να δανειστεί.
Με προσωπικό αγώνα απέκτησε σημαντική
μόρφωση και έστρεψε το ενδιαφέρον του
στην ποίηση.
Τα ποιήματα του προκάλεσαν ζωηρή
αίσθηση και κάποιοι φρόντισαν να τον στηρίξουν να φοιτήσει σε σχολεία. Ήταν ήδη
19 ετών, όταν εγγράφηκε στο Γυμνάσιο.
Στη συνέχεια σπούδασε και στο Πανεπιστήμιο.
Η επιτυχία δεν έπαψε από τότε να τον συνοδεύει σε κάθε του βήμα. Παράλληλα με
την ποίηση άρχισε να γράφει και να δημοσιεύει πρωτότυπα παραμύθια, που τον καθιέρωσαν ως τον καλύτερο συγγραφέα παραμυθιών του κόσμου.
Αγαπούσε τα ταξίδια και ευτύχησε να
γνωρίσει αρκετές χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα. Ήρθε και
στην Αρχαία Κόρινθο και ζωγράφισε μάλιστα τα ερείπια του ναού του Απόλλωνα.Αν
και το συγγραφικό του έργο απλώνεται σε
όλους σχεδόν τους τομείς της λογοτεχνίας,
θα μείνει για πάντα ο σπουδαίος παραμυθάς.
168 παραμύθια του στηρίζουν αυτή του τη
φήμη. Θυμίζουμε ενδεικτικά ορισμένα: Η
μικρή σειρήνα, Το ασχημόπαπο, Ο γιος του
μπαλωματή, (όπου μιλάει για τον εαυτό

του), Ο μολυβένιος στρατιώτης, Το κοριτσάκι με τα
σπίρτα, Το καινούργιο φόρεμα του βασιλιά, Ιστορία
μιας μητέρας, Ο χοιροβοσκός κ.ά.
Ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν
πέθανε το 1875 σε ηλικία
70 ετών.
(Πηγή-ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ)
Οι μαθητές της
Γ` τάξης

Oι μαθητές της Β` τάξης παίζουν «Το κορίτσι με τα σπίρτα» τα Χριστούγεννα
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Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

«Η των γραφών
ανάγνωσις,

Η Παγκόσμια Ημέρα
βιβλίου γιορτάστηκε και
φέτος στο σχολείο μας. Οι
τάξεις Α`, Β` και Γ` παρακολούθησαν ταινία βασισμένη στο παραμύθι «Το
έλατο» του Δανού συγγραφέα
Χανς
Κρίστιαν
Άντερσεν.
Στις μεγαλύτερες τάξεις
Δ`, Ε` και ΣΤ`, έγινε μια
ιστορική αναδρομή στις
αφίσες και τα μηνύματα που
σχεδιάστηκαν και γράφτηκαν από το 2013 ως 2004
(χρονιά που αφίσα και μή-

νυμα παρουσιάστηκαν από
την Ελλάδα) .
Μαθητές της Ε` τάξης
παρουσίασαν τα βιβλία που
έχουν διαβάσει και επιμελήθηκαν την αφίσα της ημέρας η οποία περιλαμβάνει
λόγια σοφών και μεγάλων

ανδρών σχετικά με τη σημασία
του βιβλίου. Αυτές οι εκφράσεις
παρουσιάζονται στη διπλανή
στήλη.
Όλοι οι μαθητές συμμετείχαν
με κέφι στο διαγωνισμό γνώσεων με έπαθλο ένα σελιδοδείκτη
για να μη …χάνουν τη σελίδα
του βιβλίου που διαβάζουν.
Τις δράσεις οργάνωσε
η δ/ντρια του σχολείου
κα Μπακάλμπαση Ελένη με τη πολύτιμη συνεργασία της δασκάλας της
Ε` τάξης κας Κατσουπέρη Γιολάντας.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΣΑ…...
Στα πλαίσια του μαθήματος της Γλώσσας με τίτλο ¨Φιλαναγνωσία» οι μαθητές
της Ε` τάξης, διάλεξαν ένα βιβλίο από τη σχολική βιβλιοθήκη και αφού το διάβασαν το παρουσιάζουν μέσα από την εφημερίδα, στους αναγνώστες— μαθητές.

ουρανών εστίν υπάνοιξις»
I. ΧΡYΣΟΣΤΟΜΟΣ
«Η ανάγνωση πλουτίζει

Τόπος: Λονδίνο
Χρόνος: Προηγούμενος αιώνας
Αφηγητής: Ο συγγραφέας
Ήρωες: Όλιβερ, Κυρία Μαν, Εβραίος, Σάικ, Ροζα, Τόμπι.
Το βιβλίο μου άρεσε γιατί:
γιατί έζησα κι εγώ την ιστορία του παιδιού που μεγάλωσε χωρίς
γονείς και στο τέλος υιοθετήθηκε από κάποιους καλούς ανθρώπους.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΜΟΣ
Τίτλος: ΣΥΝΝΕΦΙΑΖΕΙ
Συγγραφέας: Μενέλαος Λουντέμης
Τόπος: Δυτική Μακεδονία
Χρόνος: 1923
Αφηγητής: Ο συγγραφέας
Ήρωες: Σουκρής, Δημητρα, Κρίστα, Γιοβάνης, Πέιος
Το βιβλίο μου άρεσε γιατί:
γιατί ο μικρός ήρωας κάνει περιπλανήσεις στη Δ. Μακεδονία ,
περνά πολλές δυσκολίες και πάντα αυτός τα καταφέρνει.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΟΣ

τη

μνήμη,

καλλιεργεί το γούστο και ...μορφώνει
τον χαρακτήρα»
ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ
«Η ανάγνωση είναι
για το νου ότι η
άσκηση για το σώμα»
Τ. ΕΝΤΙΣΟΝ
«Τα

Τίτλος: ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ
Συγγραφέας: Τσάρλς Ντίκενς

των

καλά

βιβλία

είναι για τους νέους ό,τι ο ήλιος και
η δροσερή βροχή
για τους σπόρους
που έμειναν θαμμένοι κάτω από τους
πάγους του χειμώνα» Χ. ΜΑΝ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Μαθητές και εκπαιδευτικοί

ευχαριστούμε

θερμά τη κα Γκέκα
Αργυρία

,

μητέρα

μαθητών του σχολείου μας , γιατί προσέφερε

στη

σχολική

βιβλιοθήκη 10 καινούρια βιβλία.
Ελπίζουμε σε ανάλογες χειρονομίες.
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ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΣΑ
Τίτλος: ΤΑ ΔΩΔΕΚΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ
Συγγραφέας: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη
Τόπος: Αθήνα
Χρόνος: 2009
Αφηγητής: Νατάσσα
Ήρωες: Μύτος, Λευτέρης, Χαρά, Νατάσσα, Γιάννης
Το βιβλίο μου άρεσε γιατί:
γιατί έλεγε πως ο Λευτέρης είχε πάει βόλτα με το καράβι για να δει τον παππού του.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑΣ
Τίτλος: Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛ
Συγγραφέας: Γιώτα Φώτου
Τόπος: Αθήνα
Χρόνος: 2005
Αφηγητής: Ο Άλ
Ήρωες: Αλ, Αόρατος Πολ
Το βιβλίο μου άρεσε γιατί:
γιατί ο αόρατος Πολ έδειξε στα παιδιά πως πρέπει να κάνουν παρέα με τον Αλ κι ας
ήταν διαφορετικός.
ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΡΗΣ
Τίτλος: Η ΠΟΛΥΑΝΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ
Συγγραφέας: Ελεανόρ Πόρτερ
Τόπος: Βοστόνη, Αμερική
Χρόνος: Σύγχρονος
Αφηγητής: η συγγραφέας
Ήρωες: Πολυάννα, η θεία Πόλυ, ο γιατρός Τσήλτον, ο Τζίμι Μπιν, ο Τζον Παντλεόν, ο
Τζέμι, η κυρία Κάριου, η Σάντυ Ντιν
Το βιβλίο μου άρεσε γιατί:
γιατί μιλάει για την Πολυάννα που είναι ένα αξιολάτρευτο κορίτσι που έπαιζε το
«παιχνίδι της χαράς» και έδινε χαρά στους ανθρώπους.
ΗΛΙΑΝΑ ΚΟΚΚΑ
Τίτλος: Η ΜΙΚΡΗ ΝΤΟΡΡΙΤ
Συγγραφέας: Κάρολος Ντίκενς
Τόπος: Λονδίνο
Χρόνος: 1833
Αφηγητής: Γεωργία Δεληγιάννη- Αναστασιάδη
Ήρωες: Μικρή Ντορρίτ, Μπαντίστ, Κύριος Ρίνγκο
Το βιβλίο μου άρεσε γιατί:
γιατί είχε φανταστικές περιπέτειες
ΗΛΙΑΝΑ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑ
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

ΩΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΤΩΝ 8 ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ ΤΟΥ
ΧΑΝΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΑΝΤΕΡΣΕΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ…....
(Δώστε τις απαντήσεις σας στη δ/ντρια)

1.

5.

2.

3.

6.

4.

7.

8.

Οι μαθητές των Β` και
Δ` τάξεων βραβεύτηκαν για το βίντεο που
διαφήμιζε το χωριό μας
στο
διαγωνισμό
« Μα θ αί νω ... .το πικά »
που διοργάνωσε το Εμπορικό Επιμελητήριο
Λάρισας και η Π/κή Δ/
νση Θεσσαλίας.
Το βραβείο ανέρχεται
στο ποσό των 300 ευρώ.
Ένα μπράβο σε όλους,
μαθητές και δασκάλους.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΤΗΝ

ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ
Το τρίτο παραδοσιακό
επάγγελμα που επιλέξαμε
να σας παρουσιάσουμε οι
μαθητές της Δ` τάξης, είναι
αυτό του σιδερά.
ΣΙΔΕΡΑΣ
Ο σιδεράς ήταν ο τεχνίτης
που κατασκεύαζε στο αμόνι
σιδερένια εργαλεία. Μπορούσε να κατασκευάσει αξίνες,
τσεκούρια, δρέπανα, σφυριά, βαριές αλλά και σιδερένια
εξαρτήματα όπως καρφιά
και μεντεσέδες κ.ά.
Η τέχνη του σιδερά απαιτούσε μεγάλη εμπειρία αλλά
και οργανωμένα εργαστήρια
στα οποία μάθαιναν οι νέοι
κυρίως από οικογενειακή
παράδοση ή από μαθητεία.
Ήταν αρκετά δύσκολη δουλειά γιατί απαιτούσε μεγάλη
σωματική δύναμη αλλά και
αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες αφού αρκετές ώρες
της δουλειάς τους τις περνούσαν κοντά στη φωτιά δηλαδή στο καμίνι όπου ζέσταιναν το σίδερο.
Απαραίτητα εργαλεία του
σιδερά ήταν εκτός από το
αμόνι, η βαριά, το φυσερό,
η βούτα με το νερό. Σύνεργα για τις ανάγκες του γεωργού που έφτιαχναν οι σιδεράδες, ήταν: οι κασμάδες,
αξίνες ,τσαπιά, τσάπες, τσάπες δίκοπες, σκαλιστήρια),

ακόμα για το θερισμό τα δρεπάνια, για τα αμπέλια το κλαδευτήρι, το πριόνι, τα τσαπιά.
Τέλος, για άλλες μικροδουλειές το τσεκούρι το σφυρί και
το σκερπάνι.
Σήμερα οι νέοι σιδεράδες,
εργάζονται με πιο τυποποιημένες κατασκευές, η δουλειά
τους είναι λιγότερο δύσκολη
και οι ίδιοι δεν έχουν καμιά
σχέση ή συνέχεια με 'κείνους
τους παλιούς σιδεράδες.
Στο χωριό μας υπάρχουν
σιδεράδες όπως ο κος Γκαμζέλας Νικόλαος που ευγενικά μας παραχώρησε μια συνέντευξη.
- Γιατί ασχοληθήκατε με το
επάγγελμα αυτό και ποιος
σας έμαθε τη δουλειά;
Μου άρεσε αυτό το επάγγελμα. Τη δουλειά την έμαθα
από το θείο μου.

ΕΛΑΣΣΟΝΑ
Το σχολείο μας θα
συμμετέχει
στο
Πολιτιστικό
Διήμερο
που διοργανώνει ο
Δήμος
Ελα σ σόνας
παρουσιάζοντας
το
βίντεο
για
τη
Βερδικούσα
που
βραβεύτηκε και το
Πασχαλινό έθιμο «Οι
Λαζαρίνες».
Η εκδήλωση θα γίνει
την
Πέμπτη
25
Απριλίου 2013 στο
χώρο του θεάτρου στην
Ελασσόνα.

- Ποιες δυσκολίες έχει το επάγγελμά σας;
Είναι κουραστικό, έχει άγχος και
είναι δύσκολη δουλειά.
- Πόσα χρόνια κάνετε τη δουλειά αυτή;
Ασκώ το επάγγελμα αυτό εδώ
και 43 χρόνια.
- Μας λέτε λίγα λόγια για τη
δουλειά σας;
Κύρια δουλειά μου είναι μα φτιάχνω πόρτες, παράθυρα και
κάγκελα.
- Τι εργαλεία χρησιμοποιείτε;
Τα βασικά μου εργαλεία είναι: ο
δράπανος,ο τροχός, το αμόνι, το
πριόνι και ηλεκτροκόληση.
- Θα θέλατε κάποιο από τα
παιδιά σας να συνεχίσει τη
δική σας δουλειά;
Θα το ήθελα αλλά επειδή είναι
δύσκολη και αγχώδης εργασία, ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟδε θα τους το πρότεινα.
ΜΗ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ
- Θα αλλάζατε τη δουλειά σας
Όλοι περιμένουμε με
αν είχατε την ευκαιρία;
ανυπομονησία
την ώρα
Αγαπώ τη δουλειά μου και γι`
αυτό την κάνω, αλλά αν μου να γίνει η τριήμερη εκδινόταν η ευκαιρία για κάτι καλύδρομή μας σε Ναύπλιτερο, θα το έκανα.
Οι μαθητές της Δ` τάξης
Γκαμζέλας Ηλίας
Πανταζής Αθανάσιος
Συνάπαλος Άγγελος

ο, Επίδαυρο και Μυκήνες.
Φωτογραφίες
άλλα

θα

και

υπάρχουν

στην επόμενη εφημερίδα μας.

ΙΣΠΑΝΙΚΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ

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

Στα πλαίσια του προγράμματος e-twinning που εφαρμόζεται στο σχολείο μας με ευθύνη
της δ/ντριας κας Μπακάλμπαση Ελένης, μαθητές του σχολείου μας συνομιλούν με μαθητές ενός ισπανικού σχολείου
που ονομάζεται “Colegio
público Otero de Navascués"
στη Β.Α. Ισπανία.
Σε ειδικό ισότοπο, στον οποίο
οι μαθητές μπαίνουν με τον
κωδικό τους, έχουμε αναρτήσει
4 ελληνικά παραδοσιακά παιχνίδια: τα βαρελάκια, το τζαμί,
το μαντηλάκι και τους κλέφτες κι αστυνόμους.
Αυτά τα παιχνίδια τα μεταφράσαμε στα αγγλικά με τη βοήθεια της κας Ιωαννίδου Ελένης,
φτιάξαμε ένα power point και
τα στείλαμε στους Ισπανούς

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
πους συμμαθητές τους .
Το ίδιο θα κάνουμε κι
εμείς με τα δικά τους 12
παραδοσιακά παιχνίδια
που μας έστειλαν και είναι
τα περισσότερα σαν τα
δικά μας. Το σκοινάκι, το
κουτσό, το 1,2,3, ζεστή
σοκολάτα (το δικό μας
αγαλματάκια), η αράχνη
(το δικό μας ο γίγαντας) ,
οι κλέφτες κι αστυνόμοι,
το μαντηλάκι, οι τσουβαλοδρομίες,
το
botebote , η αλυσίδα, η τυφλή κότα , το pelota mano
και το τράβηγμα σκοινιού (η δική μας διελκυνστίδα).

Τώρα βρισκόμαστε στη
φάση που ζωγραφίζουμε τα
διάφορα παιχνίδια και προετοιμαζόμαστε να τα παίξουμε
αφού τα μεταφράσαμε και
καταλάβαμε με ποια δικά
μας μοιάζουν.
Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι
μαθητές μας την εμπειρία
επικοινωνίας με ξένους μαθητές, να εξασκήσουν τα
αγγλικά τους και να συνειδητοποιήσουν πόσο μοιάζουμε
με άλλους ευρωπαϊκούς
λαούς αφού μοιραζόμαστε
ίδιες παραδόσεις και παιχνίδια όπως το σκοινάκι, το
κουτσό κ.λ.π.

μαθητές οι οποίοι και οφεί-

λουν να τα παίξουν και να τα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ

παρουσιάσουν σε ειδική γιορτή
στους υπόλοιπους

ΑΓΩΝΕΣ ΒΟΛΕΫ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ
Τριανταφυλλένια , Καρκατσέλα Μαρία, Στατήρη
Αφροδίτη, Δούικα Ριάνα, Ζερδαλή Μαρκέλα και
σαν οι αγώνες πετοσφαίρισης (mini
Μπουνταλά Αναστασία.
volleyball) Δημοτικών Σχολείων τα
Τις μαθήτριες συνόδευσε ο δάσκαλος της Στ` τάξης
πλαίσια του ευ αγωνίζεσθαι στο κλεκος Καρβέλης Βασίλης ενώ η γυμνάστρια κα Παπαιστό γήπεδο στην Ελασσόνα.
γιάννη Μαριάννα ήταν αυτή που τις προπόνησε.
Το παρόν έδωσε και το Δημοτικό
Την Πέμπτη 4-4-2013 διεξήχθη-

Μικροί
Ερευνητές
Μηνιαία
Σχολική
Εφημερίδα

Σχολείο Βερδικούσας με δύο ομάδες κοριτσιών της ΣΤ` τάξης. Οι δύο
ομάδες του σχολείου μας έδωσαν 4
αγώνες με ομάδες αγοριών και κοριτσιών Δημοτικών σχολείων από
την Ελασσόνα. Νικητές ήταν όλοι οι
μαθητές που έπαιξαν με κέφι

στα

πλαίσια της ευγενούς άμιλλας.
Συγχαρητήρια λοιπόν στις μαθήτριες μας Τσιάρα

Χρυσοβαλάντω,

Βάϊου Μαρία, Θάνου

ΜΙΚΡΟΙ
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ !!!!!!

