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ΤΙ ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ……….
Να που έφτασε άλλη μια σχολική χρονιά στο τέλος της. Πολλά έχουμε να θυμηθούμε
από αυτή αλλά αυτά θα τα πούμε στη τελική μας εκδήλωση την Πέμπτη 13 Ιουνίου
2013, στην οποία είστε όλοι καλεσμένοι.
Στο σημερινό φύλλο , το οποίο είναι αφιερωμένο σε όλες τις μαμάδες του κόσμου, θα
διαβάσετε για το πώς καθιερώθηκε να γιορτάζεται η γιορτή της μητέρας (σελ.1) και
κάποια όμορφα λόγια αφιερωμένα σ` αυτή από τους μαθητές της Α` τάξης (σελ.5)
αλλά και παροιμίες για τη μητέρα (σελ.6). Οι μαθητές της Ε` τάξης συνεχίζουν την
παρουσίαση των βιβλίων που διάβασαν φέτος (σελ. 3 & 5). Η παρουσίαση τοπικών
εθίμων από τη Δ` τάξη περιλαμβάνει το έθιμο του κουρέματος των προβάτων και το
έθιμο της Λαζαρίνας (σελ.4). Η Γ` τάξη μας εξηγεί πώς να κυκλοφορούμε με ασφάλεια
(σελ.2) και τέλος η ΣΤ` τάξη περιγράφει τις εντυπώσεις της από την πρώτη επίσκεψη
στο καινούριο τους σχολείο (σελ.6) . Στη σελ. 7 προσπαθήστε να λύσετε το σταυρόλεξο
και το sudoku. Μη ξεχάσετε το κουϊζ…. Καλό Καλοκαίρι σε όλους μας..

12 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ
Η μητέρα ήταν,
είναι και θα είναι
ξεχωριστή για το
παιδί, τον έφηβο,
τον ενήλικα. Και η
μέρα της γιορτής
της δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια
ευκαιρία για να την τιμήσουμε και να της
δείξουμε πόσο πολύ την αγαπάμε.
Η Γιορτή της Μητέρας, παγκόσμια
γιορτή, έχει τις ρίζες της στην αρχαία
Ελλάδα. Στην αρχαιότητα 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, σύζυγος του
Κρόνου, μητέρα του Δία και όλων των
ολύμπιων θεών και που ήταν η θεά της
γονιμότητας. Στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία συναντάμε τη Γιορτή της Μητέρας ως
γιορτή αφιερωμένη στη Θεά Κυβέλη. Γιορτή που γινόταν κάθε Μάρτιο.

Συνεχίζοντας το ταξίδι μας στο χρόνο, θα
φτάσουμε στην Αγγλία του 15ου - 16ου αιώνα μ.Χ. όπου η τέταρτη Κυριακή της Σαρακοστής είναι αφιερωμένη στις μητέρες και
ονομάζεται Κυριακή της Μητέρας. Εκείνη τη
μέρα όλοι οι υπηρέτες έπαιρναν από τα αφεντικά τους μία μέρα άδεια, για να επισκεφτούν τα σπίτια τους μαζί με τις μητέρες τους.
Η δεύτερη Κυριακή του Μάη που καθιερώθηκε σαν εθνική γιορτή της μητέρας στις
ΗΠΑ οφείλεται στην έμπνευση μιας γυναίκας
από την Φιλαδέλφεια της δασκάλας Ana
Jarvis. Η Ana Jarvis θέλοντας να τιμήσει τη
μνήμη της μητέρας της ξεκίνησε το 19071908 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.
συνέχεια στη σελίδα 6
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Οι μαθητές της Γ΄ τάξης στα
πλαίσια του προγράμματος της
Κυκλοφοριακής Αγωγής σας προτείνουν κάποιους σημαντικούς κανόνες για την οδική σας ασφάλεια
τους οποίους πρέπει να σέβεστε
και να τηρείται πιστά για να μην
υπάρχουν ατυχήματα και να προφυλάσσεται τόσο τη δική σας ζωή
όσο
και
των
άλλων.
Η χώρα μας έχει από τους μεγαλύτερους αριθμούς τροχαίων
ατυχημάτων στην Ευρώπη. Γι΄ αυτό πρέπει να είστε διπλά προσεκτικοί όταν περπατάτε, κάνετε βόλτα
με το ποδήλατο μας ή είστε συνεπιβάτης σε αυτοκίνητο.

προφυλάσεσαι.
Όταν είσαι με κάποιον άλλο
και δεν υπάρχει πεζοδρόμιο
βαδίστε ο ένας πίσω από τον
άλλο.
Επίσης, όταν βαδίζεις σε στενούς δρόμους χωρίς πεζοδρόμιο, να προσέχεις τις στροφές και
ειδικά τις δεξιές, αφού το αυτοκίνητο ή η μοτοσικλέτα που
στρίβει, δε σε βλέπει.
Αν κυκλοφορείς στο δρόμο με
ένα μικρότερό σου, να τον κρατάς πάντα από το χέρι, προσέχοντας να βαδίζει προς το μέρος του πεζοδρομίου.
Να προτιμάς ρούχα ή υποδήματα με αντανακλαστικό υλικό
Να προσέχεις περισσότερο
τη νύχτα που ο κίνδυνος είναι
μεγαλύτερος και ειδικά όταν
δεν υπάρχει φωτισμός στους
δρόμους να κρατάς φακό .

Όταν επιβιβάζεσαι:
Πρέπει να επιβιβάζεσαι
από την πόρτα του αυτοκινήτου που είναι κοντά
στο πεζοδρόμιο.
Μην επιχειρείς ποτέ
να μπεις από την πόρτα
του αυτοκινήτου που
βρίσκεται προς την πλευρά της κίνησης.

Πριν ξεκινήσει το αυτοκ ί ν η τ ο :
Όταν μπεις στο αυτοκίνητο φόρεσε τη ζώνη ασφαλείας.
Ενώ το αυτοκίνητο κιν ε ί τ α ι :
Μην τραβάς τα χερούλια από τις πόρτες. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος αν
ξαφνικά κάποια πόρτα
ανοίξει. Θα χρησιμοποιήσεις τα χερούλια μόνο
Επιβάτης σε αυτοκίνητο
όταν βεβαιωθείς ότι το
αυτοκίνητο έχει σταμαΑν είσαι πεζός
Όταν είσαι επιβάτης σε αυΕίναι σημαντικό να φοράς σε
τήσει κανονικά.
τοκίνητο, πρέπει να ακολουθείς
όλες τις περιπτώσεις (ημέρα ή νύχΜην αποσπάς την προκάποιους κανόνες για να είσαι
τα) ανοιχτόχρωμα ή αντανακλασσοχή του οδηγού. Μέχρι
ασφαλής:
τικά ρούχα για να είσαι ορατός
το αυτοκίνητο να φτάσει
εύκολα στους οδηγούς των οχημάστον προορισμό του,
των.
χρησιμοποίησε το χρόνο
Όταν υπάρχει πεζοδρόμιο, βάδισου απολαμβάνοντας τη
σε σε αυτό. Προσπάθησε να μη
διαδρομή ή συζητώντας
βρίσκεσαι κοντά στην κίνηση.
με τους άλλους επιβάτες
Όταν δεν υπάρχει πεζοδρόμιο,
χαμηλόφωνα.
βάδισε αντίθετα από τη φορά των
αυτοκινήτων ώστε να μπορείς να
Γ`ΤΑΞΗ
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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.
Τίτλος: ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ
Συγγραφέας: Σοφία Φίλντιση
Τόπος: Κάπου στην επαρχία
Χρόνος: O προηγούμενος αιώνας
Αφηγητής: Ο Αρίστος ήρωας του βιβλίου
Ήρωες: Αρίστος, κυρ Στασινός, κυρία Αργυρώ Διαμαντούλα, Στεφανής, Γιάγκος
Το βιβλίο μου άρεσε γιατί:
Γιατί μιλούσε για τον Αρίστο ένα ορφανό παιδί που βρήκε την οικογένεια του κυρίου Στασινού
για να τον φροντίζει. Ακόμη γιατί μιλάει για τις περιπέτειες και τα όνειρα των παιδιών της υπαίθρου σαν κι εμένα.
ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΑΒΔΟΥΛΑ
Τίτλος: ΕΡΡΙΚΟΣ ΣΛΙΜΑΝ
Ο μπακαλόγατος που ανακάλυψε την Τροία
Συγγραφέας: Πόπη Μαγουλά- Γαϊτάνου
Τόπος: Γερμανία Ελλάδα, διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις
Χρόνος: 1812
Αφηγητής: Η συγγραφέας
Ήρωες: Ερρίκος Σλίμαν, Σοφία Σλίμαν
Το βιβλίο μου άρεσε γιατί:
Γιατί έμαθα πολλά πράγματα για τη ζωή του φιλέλληνα αρχαιολόγου που κατάφερε να αποδεί ξει πως ο τρωικός πόλεμος δεν ήταν απλά ένα παραμύθι.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ

Τίτλος: Ο ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ
Συγγραφέας: Ιούλιος Βερν
Τόπος: Κάπου μεταξύ Ειρηνικού και Ατλαντικού Ωκεανού
Χρόνος: 1873
Αφηγητής: O συγγραφέας
Ήρωες: Ντικ Σαντ, κυρία Γουέλντον, Τζάκ Νεγκόρο, πλοίαρχος Χουλ
Το βιβλίο μου άρεσε γιατί:
Γιατί καθώς το διάβαζα έμπαινα κι εγώ στις σελίδες του και ταξίδευα με τον δεκαπεντάχρονο
Ντικ Σαντ στα παράλια της Αφρικής, προσπαθώντας να ξεφύγω από τους δουλεμπόρους για
να φτάσω στην πατρίδα μου.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΧΡΗΣ
Τίτλος: ΑΣΠΡΟΔΟΝΤΗΣ
Συγγραφέας: Tζακ Λόντον

Τόπος: Αλάσκα- ΗΠΑ
Χρόνος: Τέλη 19ου αιώνα
Αφηγητής: O συγγραφέας
Ηρωες: Aσπροδόντης,γκρίζος κάστορας, Ουίντον Σκοτ
Το βιβλίο μου άρεσε γιατί:
Γιατί μιλάει για ένα μικρό λυκόπουλο που
δυσκολίες κατάφερε να μεγαλώσει και να αγαπηθεί.

μέσα

από

πολλές

περιπέτειες

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ

και

σε
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ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ
Το κούρεμα των προβάτων για τους τσοπάνηδες είναι ένα έθιμο που όταν έρχεται τους γεμίζει χαρά. Το συνδυάζουν με
γλέντι και καλό φαγητό. Κουρεύουν όλοι μαζί από στάνη σε στάνη μέχρι να τελειώσουν. Το κούρεμα ξεκινάει από πολύ
παλιά .
Στο τέλος του μήνα Φλεβάρη κουρεύουν τα πρόβατα στην περιοχή των μαστών για να μπορούν να αρμέγονται καλύτερα. Στο τέλος του Απρίλη, ξεκινά το κούρεμα ολόκληρου του προβάτου. Αυτό γίνεται για να μη ζεσταίνονται τα πρόβατα το καλοκαίρι αλλά και για να πουλήσουν το μαλλί. Όταν τελειώσει η διαδικασία, το μαλλί που συγκεντρώθηκε πουλιέται στον έμπορα. Οι έμποροι με τη σειρά τους το δίνουν στα εργοστάσια όπου το μαλλί επεξεργάζεται, γίνεται νήμα και
καταλήγει στο σπίτι μας με διάφορες μορφές π.χ. υφάσματα, υφαντά, κουβέρτες κλπ.
Τις πληροφορίες αυτές τις έδωσε κος Καρκατσέλας Αθ. στον εγγονό του και μαθητή της Δ` τάξης ο οποίος τις κατέγραψε
για το πολιτιστικό πρόγραμμα «ΤΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ»
που έχει αναλάβει ολόκληρη η τάξη με υπεύθυνη τη δασκάλα κα Τσέτσιλα
Δήμητρα.
Στο ίδιο πρόγραμμα κορίτσια και αγόρια αναβίωσαν το πασχαλινό έθιμο
της Λαζαρίνας και της ψηλής καμάρας

το οποίο παρουσίασαν στην Ε-

λασσόνα και θα το παρουσιάσουν και στη Λάρισα σε λίγες μέρες.

Καρκατσέλας Αθανάσιος (Δ`τάξη)
Υπεύθυνη δασκάλα: Τσέτσιλα Δήμητρα

ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΛΗΣ ΚΑΜΑΡΑΣ
Το Σάββατο του Λαζάρου, το έχει περιβάλει ο λαός
μας με όμορφα έθιμα. Ένα από αυτά είναι τα Κάλαντα
του Λαζάρου. Τα κάλαντα αυτά, τραγουδούν μόνο
κορίτσια, οι λεγόμενες Λαζαρίνες. Πρόκειται για έθιμο
που αναβιώνει σε όλη την ελληνική γη, με εντυπωσιακές ιδιαιτερότητες – παραλλαγές σε κάθε τόπο. Αυτό
το έθιμο γιορτάζονταν , και σήμερα αναβιώνει, στο
όμορφο χωριό της Βερδικούσας.
Από την προηγούμενη οι Λαζαρίνες μάζευαν λουλούδια και με αυτά στόλιζαν καλαθάκια. Με αυτά τα
καλαθάκια γυρνούσαν από σπίτι σε σπίτι και λέγανε
τραγούδια. Οι νοικοκυραίοι τις κερνούσαν φρούτα,
διάφορα φαγώσιμα ή χρήματα. Αξίζει να σημειωθεί
πως στη Βερδικούσα, οι γυναίκες έδιναν ή καλύτερα
χάριζαν τα χρήματα που συγκέντρωναν σε ανθρώπους που τα είχαν ανάγκη. Ανάλογα με την οικογένεια
του κάθε σπιτιού έλεγαν και διαφορετικό τραγούδι
Άλλο για το σπίτι με ανύπανδρο γιο, άλλο για το σπίτι
με μικρό παιδί, άλλο για το σπίτι με ξενιτεμένο και
άλλο για το σπίτι με ανύπαντρη κόρη.
Στη συνέχεια τα κορίτσια πήγαιναν στη τοποθεσία
«ΣΙΛΙΟ» όπου χόρευαν και τραγουδούσαν χωρίς μουσική και όλο το χωριό μαζεύονταν για να καμαρώσει
τις κοπελιές , να δει τις μέλλουσες νύφες και να γίνει
μια πρώτη επιλογή.

Λίγο πιο πέρα , τα αγόρια έπαιζαν τη «ψηλή καμάρα», ένα
παιχνίδι όπου τα αγόρια – οι μελλοντικοί υποψήφιοι γαμπροίέδειχναν τη σωματική τους δύναμη και αντοχή. Έτσι αγόρια και
κορίτσια μόνο με το κοίταγμα ξεχώριζαν το ταίρι τους.
Τέλος, οι Λαζαρίνες πάντα τραγουδώντας το τραγούδι
«Δρεπανάκι» πήγαιναν από τη τοποθεσία ΄΄Σιλιό΄΄ στη τοποθεσία ΄΄Σταυρός΄΄ στο εκκλησάκι του Κοσμά του Αιτωλού, όπου
έθαβαν το «Λάζαρο». Ο Λάζαρος ήταν μια απλή πέτρα. Έτσι,
τελείωνε η εκδήλωση
Το έθιμο της Λαζαρίνας το δίδαξαν στις μαθήτριες του Δημ
Σχ. Βερδικούσας, οι γυναίκες του πολιτιστικού και μορφωτικού
συλλόγου Βερδικούσας, και τις ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που μας διέθεσαν. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τις κυρίες: Τάκα
Μαίρη, Κατίνα Φανή , Δήμκου Χριστίνα, Μιχαλέ Δήμητρα και Γκουντιλιάνη Ειρήνη. Για την αναβίωση του εθίμου
συνεργάστηκαν οι
δασκάλες Τσέτσιλα Δήμητρα και
Δαούλα Νίκη αλλά
και ο γυμναστής
Λάκης Φάνης γιατί
δίδαξε τα αγόρια τη
ψηλή καμάρα.
ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗ
ΕΛΕΝΗ
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ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ
Στα πλαίσια του προγράμματος του ΥΠΑΙΘΠΑ «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» φτιάξαμε και
φέτος το σχολικό μας λαχανόκηπο. Σκοπός του προγράμματος είναι να μάθουν οι μαθητές
πως φυτεύονται τα λαχανικά, την προετοιμασία και προστασία του κήπου. Οι μαθητές με τη
βοήθεια του γυμναστή κου Φάνη Λάκη επιμελούνται το πότισμα ,σκάλισμα και φροντίζουν τα
φυτά που οι ίδιοι φύτεψαν. Έτσι, συνειδητοποιούν πως «τα αγαθά κόποις κτώνται».
Λαχανικά μπορούν να προμηθεύονται δάσκαλοι και μαθητές όταν βγουν οι καρποί τους και
αυτό θα γίνει στις αρχές του καλοκαιριού και συγκεκριμένα κάθε Τετάρτη και Σάββατο από 1012 πμ.

ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΗΤΕΡΑ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ
Σ` αγαπώ πολύ μανούλα
το παιδάκι σου εγώ
σήμερα εσύ γιορτάζεις
και σου λέω ευχαριστώ
Δήμητρα
Η μανούλα μου είναι
η πιο γλυκιά μαμά,
που με παίρνει αγκαλιά
και μου δίνει φιλιά.
Θεοδώρα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΣΑ…. (συνέχεια από τη σελ 3)
Τίτλος: ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΘΕΟ
Συγγραφέας: Nτίνος Δημόπουλος
Τόπος: Aράβησσος, Βέλγιο, Σερβία, Αθήνα
Χρόνος: 20ος αιώνας
Αφηγητής: O συγγραφέας
Ήρωες: Στράτος, Πέτρος, Λαμπρινή, Γιάννης, Αννούλα
Το βιβλίο μου άρεσε γιατί:
Γιατί παρουσιάζει τέσσερις διαφορετικές ιστορίες παιδιών. Στην
πρώτη οι γονείς δουλεύουν μετανάστες σε άλλη χώρα, στη δεύτερη
στο σχολείο του χωριού έχει μείνει ένας μόνο μαθητής, στην τρίτη οι
βόμβες σκοτώνουν παιδιά και στην τέταρτη παιδιά θάβονται στα
συντρίμμια σεισμόπληκτων κτιρίων.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΖΑΚΗ

Η μαμά μου με θαυμάζει
Η μαμά μου μ` αγαπάει
κι εγώ για δώρο σήμερα
θα της κάνω πολλά φιλιά.
Σήμερα έχει τη γιορτή της
όπως όλες οι μανούλες
και μαζί με τα παιδάκια
ετοιμάζουμε ευχούλες
Βαγγέλης

Σ` αγαπώ πολύ μανούλα
χρόνια σου πολλά
τη γιορτή σου να χαρείς
και πολλά φιλιά.
Ραφαήλ

Μανούλα μου γλυκιά
σου στέλνω με αγάπη
φιλιά πάρα πολλά

Τίτλος: ΠΕΙΡΑΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Συγγραφέας: Τζακ Λόντον
Τόπος: Σαν Φρανσίσκο, Σαν Πέδρο, Μεξικό
Χρόνος: 19ος αιώνας
Αφηγητής: O συγγραφέας
Ηρωες: Nηλ, Τσάρλυ, Κινέζοι Γαριδοψαράδες, κίτρινο μαντήλι
Το βιβλίο μου άρεσε γιατί:
Γιατί παρουσιάζει περιπέτειες σε τόπους μακρινούς και κόσμους
επικίνδυνους. Περισσότερο όμως μου άρεσε γιατί δείχνει ότι τελικά η αλήθεια δεν κρύβεται ποτέ.

ΘΕΜΗΣ ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ

Μαρία-Δέσποινα

Χρόνια σου πολλά μαμά
σ` αγαπώ και το ξέρεις
που πάντα με προσέχεις.
Μαριλένα
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ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

12 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ
Στη χώρα μας γιορτάστηκε για 1η φορά στις 2
Φεβρουαρίου του 1929,
θέλοντας να συνδυάσει τη
Γιορτή της Μητέρας με τη
χριστιανική γιορτή της
Υπαπαντής.
Τελικά, κατά τη διάρκεια
της δεκαετίας του 60, η
γιορτή μεταφέρθηκε από
τις 2 Φεβρουαρίου στη 2η
Κυριακή του Μαΐου. Έτσι,

κάθε δεύτερη Κυριακή του
Μαΐου έχει καθιερωθεί να
γιορτάζουν οι μητέρες
όλου του κόσμου και είναι
μια γιορτή με συμβολικό
χαρακτήρα.
Η Γιορτή της Μητέρας λοιπόν είναι μια ευκαιρία να της δείξουμε, με
όποιο τρόπο μπορούμε,
ότι την αγαπάμε και έχει
ξεχωριστώ ρόλο στη ζωή

μας
Δώστε της ένα γλυκό
φιλί μια αγκαλιά και
ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Σίγουρα είναι το ποιο
πολύτιμο δώρο και
ανεκτίμητο που μπορεί να πάρει από εμάς.
Από τη δασκάλα
της Ε΄ τάξης
Γιολάντα Κατσουπέρη

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΚΑΙ ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ
Άβυσσος βαθιά η καρδιά της μάνας. Στα βάθη της πάντα η συγχώρεση ( Μπαλζάκ)
Άμα βλέπεις τη μάνα κλαις το παιδί (Ελληνική παροιμία)

ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗΣ
ΑΞΙΑΣ
ΔΩΡΟ .
ΔΩΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ
Δ/ΝΤΡΙΑ.
1.
Μια μητέρα φτερωτή κάνει παιδί αφτέρωτο και το αφτέρωτο
παιδί γεννά μητέρα
φτερωτή. Τι είναι;
2. Αν η αδερφή του
θείου σας δεν είναι
θεία σας, τι είναι;

Αν δεν είσαι μητέρα, δεν πρέπει να πιάνεις στο στόμα σου την υπέροχη λέξη που λέγεται Αγάπη

3. Από μητέρα κόκκινη

Ας προσπαθήσει καθένας μας να βρει μια γιαγιά… είναι η μόνη από τους ενήλικες που

γεννιέμαι παιδί μαύρο,

έχει χρόνο
Για τη μητέρα, το παιδί είναι το παν, ενώ για το παιδί ο γονέας είναι μονάχα ένας κρίκος
στην αλυσίδα της ζωής του (Ντισραέλι)
Δεν μπορώ να υποφέρω τα μητρικά δάκρυα (Βιργίλιος)
Δεν πρέπει να ταπεινώνεται κανείς παρά εμπρός στη μητέρα του (Αζαήλ)
Δεν υπάρχει για τα παιδιά καλύτερο καταφύγιο από τη μητρική αγκαλιά (Μόντι)
Δες μάνα και πάρε κόρη ( Ελληνική παροιμία)
Όταν η μητέρα χάσει την ομορφιά της, υπερηφανεύεται για την ομορφιά της

φτερά δεν έχω μα πετώ, τα σύννεφα για να
βρω. Τι είμαι;
4. Μ’ ένα άλφα στην
αρχή γίνονται της μητέρας γιοι. Ποιοι είναι;

κόρης της (Μοντεσκιέ)
Το μέλλον του παιδιού είναι πάντοτε έργο της μητέρας (Ναπολέων)

5. Ποιο πρόσωπο δεν

Ό,τι είμαι, με έκανε η μητέρα μου (Έρασμος)

μπορεί να πει στο γιό

Κατά μάνα κατά κύρη (κατά γιο και θυγατέρα) ( Ελληνική παροιμία)

του “είμαι ο πατέρας

Μάνα είναι μόνο μία (Ελληνική έκφραση)

σου”;

Επειδή ο Θεός δεν μπορεί να βρίσκεται παντού, γι' αυτό έφτιαξε τη μητέρα (Δουμάς,

Καλή επιτυχία !!!

πατέρας)
Ο Θεός δεν μπορούσε να βρίσκεται παντού, γι’ αυτό δημιούργησε τις μητέρες (Εβραϊκή
παροιμία)
Οι μητέρες από τους πατέρες, αγαπούν πιο πολύ τα παιδιά τους. Κι αυτό γιατί πρώτα ο
τοκετός είναι οδυνηρός και δεύτερο έχουν τη βεβαιότητα πως τα παιδιά που γέννησαν
είναι δικά τους (Αριστοτέλης) .

Η συμπεριφορά ενός παιδιού είναι πάντοτε έργο της μητέρας του (Ναπολέων)

Οι
νικητές
των
προηγούμενων
κουίζ:
1) Καζάκης Γιάννης
(ΣΤ` τάξη)
2)
Γ κο υν τιλ ιάν η
Ελένη (Γ` τάξη)
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ…...
Την Πέμπτη 23-5-2013 τα
αγόρια των Δ`, Ε `& ΣΤ` τάξεων
συμμετείχαν στο τουρνουά ποδοσφαίρου δημοτικών σχολείων
που έλαβε χώρα στα γήπεδα του
«Αθλητικού Κέντρου Γ. Μητσιμπόνα», στη Λάρισα. Οι μαθητές

μας κατέβηκαν με δύο ομάδες και «σάρωσαν» στο
πέρασμά τους . Έπαιξαν
με αντίστοιχες ομάδες σχολείων της Λάρισας και της
Γιάννουλης. Βασική επιδίωξή των αγώνων αυτών ,

είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες που
παίρνουν μέρος, ν΄ αποκομίσουν τα
ιδιαίτερα στοιχεία ευρύτερης παιδείας
που ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει
μέσω της συμμετοχής, της προσπάθειας, του συναγωνισμού και της υπέρβασης μέσω του αθλητισμού.
Τους μαθητές συνόδευσαν οι εκπαιδευτικοί Ζουρλαδάνης Βασίλης ,
Λάκης Φάνης και Παπαγιάννη Μαριάννα.
Παπαγιάννη Μαριάννα
(γυμνάστρια)

ΏΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΗΣ….

Τι είναι το Sudoku;
Το σουντόκου (Sudoku) είναι ένα πάζλ που βασίζεται στη λογική. Στόχος είναι να συμπληρωθούν όλα
τα κουτάκια στον πίνακα (9x9), ώστε κάθε στήλη,
κάθε σειρά και κάθε κουτάκι 3x3 να περιέχουν όλα τα
ψηφία από το 1 μέχρι το 9. Μερικά κουτάκια είναι ήδη
συμπληρωμένα, ώστε να υπάρχει μόνο μία δυνατή
λύση.
Το

σουντόκου

επινοήθηκε

από

τον

Αμερικα-

νό Χάουαρντ Γκάρνς το 1979 και δημοσιεύτηκε για
πρώτη φορά από την εταιρεία Dell Magazines με το
όνομα

"Number

Place".

Έγινε

δημοφιλές

στην Ιαπωνία το 1986, όταν εκδόθηκε από τον οίκο
Nikoli και δόθηκε το όνομα Sudoku. Έγινε μόδα ανά
την υφήλιο το 2005.

Προσπαθήστε να λύσετε το sudoku. Είναι
σίγουρο πως θα σας αρέσει.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ

Δημοτικό Σχολείο
Βερδικούσας
Διεύθυνση:
Βερδικούσα
Τ.Κ. 40005
Τηλ. και fax
2492081207
E-mail:mail@dimverdik.lar.sch.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ

Μικροί
Ερευνητές
Μηνιαία
Σχολική
Εφημερίδα

Την προηγούμενη εβδομάδα επισκεφτήκαμε μαζί με το δάσκαλό μας το σχολείο
που θα μας φιλοξενήσει τα επόμενα 6 χρόνια δηλ. το Γυμνάσιο με τις Λυκειακές
τάξεις.
Γνωρίσαμε κάποιους καθηγητές και μας μίλησε η κα δ/ντρια. Ξεναγηθήκαμε στους χώρους του. Είδαμε την αίθουσα πληροφορικής, το γυμναστήριο, το εργαστήριο
φυσικής και το γραφείο των καθηγητών. Ύστερα, οι καθηγητές μας μίλησαν για τις
διαφορές που έχει το Γυμνάσιο με το Δημοτικό όπως ότι θα έχουμε, όχι ένα δάσκαλο, αλλά διαφορετικό καθηγητή για κάθε μάθημα.
Ιδιαίτερα μας άρεσε το γυμναστήριο γιατί έχει πολλά όργανα γυμναστικής αλλά
και το εργαστήριο φυσικής επειδή θα μπορούμε να κάνουμε πολλά πειράματα. Τέλος, εντύπωση μας έκανε και ο κήπος με τα πολύχρωμα λουλούδια του. Στο σχολείο συναντήσαμε και τους περσινούς συμμαθητές μας που θα μας περιμένουν το
Σεπτέμβριο.
Οι μαθήτριες της ΣΤ` τάξης

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΣΤ` ΤΑΞΗΣ
Πριν από έξι χρόνια οι μαθητές της σημερινής έκτης τάξης πέρασαν δειλά την
πόρτα του δημοτικού Σχολείου και σε λίγες μέρες έφτασε ο καιρός, εμείς οι δάσκαλοι
και οι υπόλοιποι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Βερδικούσας, να τους αποχαιρετήσουμε και να τους ευχηθούμε καλή σταδιοδρομία στο νέο τους σχολείο. Ελπίζουμε να μη ξεχάσουν το παλιό τους σχολείο, που αν και παλιό κτιριακά, έχει ωστόσο
νεανική καρδιά… και ζωντανή ψυχή.. Ευχόμαστε επίσης σε όλους τους μαθητές να
καταφέρουν να γεμίσουν το λεύκωμα της ζωής τους με στιγμές ΕΥΤΥΧΙΑΣ και

ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ.
ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ
«ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ»

ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΕΝΟ
ΜΙΚΡΟΙ
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

