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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Το φύλλο του Ιανουαρίου δε θα μπορούσε παρά να αναφέρεται στους «τρεις μεγίστους
φωστήρας της τρισηλίου θεότητας...» δηλ. στους τρεις Ιεράρχες (σελίδες 1,2 & 3). Η Α`
τάξη παρουσιάζει τη μικρή αλλά πρωτότυπη
ιστορία της (σελ.2). Αναφορά στο έθιμο της
βασιλόπιτας γίνεται στη σελίδα 3 αλλά και σχετική αναφορά στις βασιλόπιτες του δημοτικού
και του νηπιαγωγείου. Η Β` τάξη συνεχίζει
την ενδιαφέρουσα ιστορία της με τίτλο «Σαν
τον παλιό καλό καιρό» στη σελ. 2 . Αξίζει να
διαβάσετε για τις δράσεις μας που σχετίζονται
τόσο με «Σχολικό κήπο» όσο και με το «Γάλα
και τα προϊόντα του» (σελ.4). Θα μεταφερθούμε νοερά στο Παρίσι και συγκεκριμένα θα ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ξεναγηθούμε στο μουσείο του Λούβρου (σελ. 5) και θα θυμηθούμε την εκδρομή μας στ`
Αμπελάκια (σελ. 4). Μη ξεχάσετε να λύστε το κουίζ, την ακροστιχίδα και να διαβάσετε
τις παροιμίες για το νερό, μέρος του περιβαλλοντικού προγράμματος των Γ` & Δ` τάξεων.
ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Γιορτάζει το σχολείο
Πολλούς μεγάλους Ιεράρχες έχει η
Εκκλησία μας. Ξεχωριστά όμως γιορτάζει τρεις: Το Μέγα Βασίλειο το
Γρηγόριο
Θεολόγο (Ναζιανζινό)
και τον Ιωάννη το Χρυσόστομο.
Καθένας έχει τη δική του γιορτή,
αλλά και τους τρεις μαζί τους γιορτάζουμε στις 30 Ιανουαρίου, γιατί έχουν
πολλά κοινά γνωρίσματα: Ζούσαν
απλή ζωή χωρίς πολυτέλειες. Αφιέρωσαν τη ζωή τους στους φτωχούς
συνανθρώπους τους και στους δυστυχισμένους. ήταν και οι τρεις σοφοί. Αγάπησαν τα γράμματα και τον
πολιτισμό των αρχαίων Ελλήνων.
Έγιναν μεγάλοι - πολύ μεγάλοι δάσκαλοι, πραγματικοί φωστήρες.
Αλλά και σπουδαίοι ρήτορες. Για τη
σοφία τους και την καλοσύνη τους, ο

λαός τους εκτιμούσε και τους αγαπούσε.
Η γιορτή των Τριών Ιεραρχών είναι γιορτή
των δασκάλων και των μαθητών, των σχολείων και των γραμμάτων, των βιβλίων και της
μάθησης.
Τι κι αν πέρασαν τόσα χρόνια από τότε
που έζησαν: Το παράδειγμά τους είναι πάντα νέο, πάντα φωτεινό για να μας δείχνει
το δρόμο.
Ε` ΤΑΞΗ

ΣΧ.ΕΤΟΣ 2013-14,

ΦΥΛΛΟ 2

Σελίδα 2

Ο ιπποπόταμος, το ψάρι και ο παπαγάλος (Α ` ΤΑΞΗ)
Στα πλαίσια του μαθήματος της Γλώσσας, όλοι μαζί οι μαθητές της Α` τάξης συνεργάστηκαν και αποφάσισαν να γίνουν μικροί συγγραφείς και να δημιουργήσουν τη
δική τους ιστορία, ένα δικό τους παραμύθι. Το παραμύθι αυτό γράφτηκε και εικονογραφήθηκε από τους ίδιους τους μαθητές και αποτελεί το δικό τους έργο που παρουσιάζεται στο σημερινό τεύχος της εφημερίδας μας. Αποτελείται από 6 σελίδες

Μια φορά και έναν καιρό
ήταν ένας ιπποπόταμος. Εκεί βρήκε ένα σπίτι.
Αυτός ο ιπποπόταμος Μέσα στο σπίτι
πήγε σε μία λίμνη να φάει
ένα καλάμι.

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΣΕΛΙΔΑ 1

Εκεί που έτρεχε,
έπεσε μέσα στη λίμνη.
Εκεί βρήκε έναν
παπαγάλο. Ο παπαγάλος
τον βοήθησε να βγει έξω.
Και μετά πήγανε για καφέ
ΣΕΛΙΔΑ 4

Στο δρόμο ξαναβρήκανε
τους κυνηγούς και έτρεξαν
πάλι να σωθούν.
Αργότερα συνάντησαν
και ένα ψάρι.
Κάθισαν όλοι μαζί
και παίξανε.
Πήγανε βόλτα σε ένα
ποτάμι και ο ιπποπόταμος
και το ψάρι πέσανε μέσα
ΣΕΛΙΔΑ 5

ζούσαν κάποιοι κυνηγοί.
Επειδή φοβήθηκε μην τον
σκοτώσουν, έτρεξε μακριά.

ΣΕΛΙΔΑ 2

Ξαφνικά είδαν μπροστά
τους ένα κουτί. Το
άνοιξαν και είχε μέσα
χρήματα.
Από τότε ζήσανε αυτοί
καλά και εμείς καλύτερα
ΣΕΛΙΔΑ 6

ΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙΡΟ

Μικρά μηνύματα
"Η παιδεία είναι η
αγωγή που ωφελεί
την ψυχή, αυτή που
με κόπο και πόνο την
καθαρίζει από τις
κηλίδες της κακίας. Κι
αν ακόμη πρόσκαιρα
φαίνεται ότι δεν προκαλεί χαρά, αλλά λύπη, αργότερα θα δώσει σε όσους την δεχθούν καρπούς εσωτερικής ειρήνης, πού
θα βοηθήσουν στη
σωτηρία... " (Μέγας
Βασίλειος)
«Η παιδεία είναι η
μετάληψη της αγιότητας
στη
ζωή
μας» (Ιωάννης ο
Χρυσόστομος)
«Στολίστε τις ψυχές
των παιδιών με την
κατάλληλη μόρφωση
κι όλα τα άλλα θα ακολουθήσουν»
(Γρηγόριος ο Θεολόγος)
«Ειρήνη
είναι το
γλυκύτερο
πράγμα
στον κόσμο»
Γρηγόριος ο Θεολόγος)

(Β` ΤΑΞΗ)

(Η συνέχεια της ιστορίας των μαθητών της Β` τάξης από την προηγούμενη εφημερίδα μας τον Ιανουάριο. Η εργασία αυτή αποτελεί δράση του προγράμματος με τίτλο: Ο σχολικός κήπος– Υγιεινή διατροφή)
Όταν η κυρία Βασιλική τελείωσε με τις δουλειές του νέου σπιτιού και όταν πλέον όλα είχαν μπει σε μία σειρά έπειτα από την μετακόμιση στο
χωριό άρχισε να σκέφτεται πώς θα μπορούσε να βοηθήσει την οικογένειά της παράγοντας διάφορα προϊόντα όπως έκαναν παλιά οι γυναίκες στα
χωριά.
Σκέφτηκε λοιπόν πως ένας καλός τρόπος για να γλιτώνει χρήματα θα ήταν να καλλιεργήσει στο πίσω μέρος του σπιτιού διάφορα λαχανικά εκεί
όπου η μητέρα της η Λενιώ πριν από πολλά χρόνια και όταν αυτή ήταν μικρή καλλιεργούσε διάφορα λαχανικά για τις τότε ανάγκες της οικογένειας.
Θυμήθηκε, σαν σε όνειρο, την μητέρα της να κουβαλάει κάθε πρωί ολόφρεσκα λαχανικά με έντονα χρώματα και αρώματα. Επίσης ήρθαν στο
μυαλό της εκείνες οι γεύσεις, που παρόμοιες τόσα χρόνια στην πόλη δεν είχε ξανασυναντήσει, όσο ακριβά και αν πλήρωνε αυτά που αγόραζε, από
τον μανάβη της γειτονιάς, και το κυριότερο, όλα αυτά η μητέρα της τα έφερνε χωρίς να πληρώνει ούτε μία δραχμή.
Το μέρος πίσω από το σπίτι ήταν σαν ένα μικρό χωράφι. Θα μπορούσε λοιπόν, αν ασχολούνταν, να παράγει τόσα προϊόντα που θα εξασφάλιζαν
τις ανάγκες σε λαχανικά όχι μίας αλλά περισσότερων οικογενειών. ‘Ετσι λοιπόν, χωρίς να χάνει χρόνο η κυρά Βασιλική το συζήτησε με τον κυρ
Δημήτρη τον άντρα της και αφού τα συμφώνησαν την επόμενη το πρωί σηκώθηκαν νωρίς να δουν από πού θα μπορούσαν ν’ αρχίσουν γιατί δεν
γνώριζαν και πολλά πράγματα μπορούσαν ν’ αρχίσουν γιατί δεν γνώριζαν και πολλά πράγματα πάνω στην καλλιέργεια των λαχανικών. Στην
πραγματικότητα τόσα χρόνια που είχαν περάσει κόντευαν να πιστέψουν πως τα διάφορα λαχανοκομικά προϊόντα δεν παράγονταν από τη γη αλλά από τα
ράφια των σούπερ μάρκετ. ( Η συνέχεια στο επόμενο φύλλο)
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Το έθιμο της βασιλόπιτας
Η ελληνική ορθόδοξη παράδοση για την βασιλόπιτα,
είναι βεβαίως συνδεδεμένη με την προσωπικότητα του
Μεγάλου Βασιλείου, από τον οποίο έχει πάρει και το
όνομά της. Κατά την παράδοση λοιπόν, κάποτε στη Καισαρεία της Καππαδοκίας στη Μικρά Ασία που επίσκοπος
ήταν ο Μέγας Βασίλειος εμφανίστηκε ο αυτοκράτορας
Ιουλιανός ο Παραβάτης, απαιτώντας έκτακτο φόρο για
την εκστρατεία του κατά των Περσών.
Τότε ανατέθηκε στον επίσκοπο Βασίλειο να αναλάβει
την συγκέντρωση και απόδοση του φόρου στον αυτοκράτορα. Οι κάτοικοι της πόλης βρέθηκαν βέβαια σε δύσκολη
θέση, εφόσον είχαν ήδη πληρώσει τον κανονικό φόρο της
χρονιάς και η πόλη δυσανασχετούσε με τις νέες εξωφρενικές απαιτήσεις του Ιουλιανού.
Έτσι ο Μέγας Βασίλειος, σκεπτόμενος δίκαια και θέλοντας να προστατέψει τους φτωχούς, ζήτησε από τους
πλούσιους της πόλης του να μαζέψουν ότι χρυσαφικά
μπορούσαν προκειμένου να τα παραδώσει ως φόρο στον
αυτοκράτορα. Πράγματι συγκεντρώθηκαν πολλά τιμαλφή.

( ΣΤ` ΤΑΞΗ)

Κατά την παράδοση όμως είτε επειδή μετάνιωσε ο αυτοκράτορας Ιουλιανός, είτε επειδή εν τω μεταξύ μεσολάβησε ο
θάνατός του μετά από τραυματισμό σε μάχη κατά των Περσών - η χρονική διαδοχή των γεγονότων είναι ασαφής - η
καταβολή του φόρου δεν ήταν πλέον απαραίτητη.
Έτσι ο Μέγας Βασίλειος βρέθηκε μπροστά στο δύσκολο
επιχείρημα της επιστροφής των τιμαλφών - που στο μεταξύ
είχαν ανακατευτεί - στους νομίμους κατόχους τους, χωρίς να
γίνει μπέρδεμα!
Προκειμένου όμως ο Μέγας Βασίλειος να επιστρέψει τα
τιμαλφή στους δικαιούχους, μη γνωρίζοντας σε ποιόν ανήκει
τι, έδωσε εντολή να παρασκευαστούν μικροί άρτοι εντός των
οποίων τοποθέτησε ανά ένα των νομισμάτων ή τιμαλφών
και τα διένειμε στους κατοίκους την επόμενη του εκκλησιασμού.
Το γεγονός αυτό απέληξε σε διπλή χαρά από της αποφυγής της καταστροφής της πόλης και συνεχίσθηκε η παράδοση αυτή κατά τη μνήμη της ημέρας του θανάτου του (εορτή
του Αγίου και Μεγάλου Βασιλείου).

Η κοπή πίτας στο Δημοτικό Σχολείο
Την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014 η κάθε τάξη
έκοψε τη δική της βασιλόπιτα προσφορά μαμάδων
του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου
μας. Η Διευθύντρια και οι δάσκαλοι ιδιαίτερα ευχαριστούν τις μαμάδες: Μπακλαβά Βασ. (Α` τάξη),
Μπλιάμπλια
Μαρ. (Β` τάξη),
Καρκατσέλα Θ.
(Γ`τάξη), Γκουντιλάνη Ειρ. (Δ`
τάξη),
Καρκατσέλα Ντ. (Ε`
τάξη) και Δίχρη

Βικ. (ΣΤ` τάξη) για τις πεντανόστιμες βασιλόπιτες που έφτιαξαν
και τις προσέφεραν οικιοθελώς για να τηρηθεί και φέτος το έθιμο
στο σχολείο μας. Οι τυχεροί μαθητές που βρήκαν το φλουρί ήταν
οι εξής: Γκόγκος Ηλίας (Α` τάξη) , Τσέτσιλα Θεοδώρα (Β` τάξη), Καρκατσέλα Κων/να (Γ`τάξη) Ζερδαλής Διονύσης (Δ`
τάξη), Τσέτσιλας Κων/νος (Ε`
τάξη) και Μπαργιώτα Ηλιάνα
(Στ` τάξη). Το τυχερό φλουρί
συνοδεύονταν με ένα απλό αλλά
εύχρηστο δωράκι .
Συγχαρητήρια στους νικητές και
να είναι πάντα τυχεροί.
Η διευθύντρια

Η βασιλόπιτα του Νηπιαγωγείου
Τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου
2014 στο νηπιαγωγείο μας στη Βερδικούσα, τα νήπια γίναμε μικροί
ζαχαροπλάστες και δημιουργήσαμε
μία πεντανόστιμη βασιλόπιτα, τηρώντας το πατροπαράδοτο έθιμο
του Αγίου
Βασιλείου αλλά και
πραγματοποιώντας μία από τις
δράσεις του προγράμματος υγείας
που αναλάβαμε να υλοποιήσουμε
τη φετινή χρονιά: «Τρέφομαι υγιεινά, τρέφομαι Μεσογειακά».
Συμμετείχαμε ενεργά στη συγκέντρωση των υλικών της πίτας. Γράψαμε και ζωγραφίσαμε τη συνταγή
και με ενθουσιασμό και προθυμία
ανακατέψαμε στο μίξερ τα υλικά
φορώντας το σκούφο του ζαχαρο-

ΤΟ ΚΟΥΙΖ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Θυμηθείτε την παρουσίαση
πλάστη.
που έγινε για τους Τρεις ΙεΗ κυρία Βάσω Μπακλαβά με χαράρχες και απαντήστε στα
ρά έψησε τη βασιλόπιτα στο φούρνο
του κυλικείου και την ευχαριστούμε παρακάτω: 1) Η Βασιλειάδα
πολύ.
Τέλος, κόψαμε και φάγαμε το δημιούργημά μας έχοντας όλοι την αγωνία για το φλουρί
Η νηπιαγωγός κα Σουλτούκη Όλγα

ήταν
μια
πόλη
με
………………….,
…………….
και……………… .
2) Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος
έγινε Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης (σωστό-λάθος)
3) Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ήταν πολύ μορφωμένος και
έγραψε πολλά ποιήματα (σωστό –
λάθος)

Φέρτε τις απαντήσεις στη δ/ντρια και θα κερδίσετε ένα δώρο……….!! !
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ΜΑΓΕΙΡΕΥΩ ΥΓΙΕΙΝΑ
Ο κύριος γυμναστής
μας είχε μια καταπληκτική ιδέα: να φτιάξουμε
έναν κήπο με βιολογικά
λαχανικά. Έτσι με τη
βοήθεια των δασκάλων ,
της διευθύντριας και τη
δική μας καλλιεργήσαμε
διάφορα λαχανικά.
Μια μέρα λοιπόν με τις
συμμαθήτριές μου σκεφτήκαμε να φτιάξουμε τα
δικά μας πιτάκια με πράσα από τον κήπο μας.
Με τη βοήθεια της μαμάς
ενός συμμαθητή μας (την
κα Πουρνάρα Μαρία)

φτιάξαμε τη ζύμη, ανοίξαμε
φύλλο και ψήσαμε τα υπέροχα πρασοπιτάκια που
δοκίμασε όλο το σχολείο
μας.
Γι` αυτή μας τη δράση
αλλά και για τον κήπο μας
έγραψε η τοπική εφημερίδα
η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Το επόμενο σχέδιό μας είναι να δημιουργήσουμε το θερμοκήπιό μας το οποίο σχεδόν
είναι έτοιμο.
Γελαλή Ηλιάνα
(μαθήτρια της Δ` τάξης )

Σελίδα 4

«ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ ΠΡΩΪΝΟ ΜΟΥ»
Στα πλαίσια του προγράμματος Αγωγής Υγείας που εφαρμόζεται στο σχολείο μας από τις Α` και Β` τάξεις με τίτλο "Το γάλα
και τα προϊόντα του όπως παράγονται στην περιοχή μας", οι
μαθητές των δύο αυτών τάξεων την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου
2014, έφεραν γαλακτοκομικά προϊόντα (γάλα, τυρί, βούτυρο)
αλλά και δημητριακά , ψωμί και
μέλι και έφτιαξαν το πρωινό
τους στη τάξη το οποίο και
έφαγαν. Έτσι εφάρμοσαν ό,τι
μέχρι τώρα έχουν αναφέρει
σχετικά με την υγιεινή διατροφή σε συνδυασμό με τα προϊόντα του γάλατος.
Ψωμαλιά Μαρία
(Δασκάλα
Α` τάξης)

Το ποίημα για το γάλα
Το γάλα μου το πίνω,
Καθόλου δεν αφήνω!
Γιατί η μαμά μαλώνει
το γάλα δυναμώνει

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ
ΚΑΙ ΣΤ` ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ
Την Πέμπτη στις 21/11/2013 πήγαμε εκδρομή στα Τέμπη και στα γραφικά Αμπελάκια. Ήταν μια πολύ ωραία εκδρομή
γιατί είδαμε πολύ όμορφα μέρη και μάθαμε καινούρια πράγματα.
Αρχικά επισκεφτήκαμε το ναό της Αγίας Παρασκευής στα Τέμπη. Περάσαμε πάνω από την κρεμαστή γέφυρα. Από
κάτω μας περνούσε ο ποταμός Πηνειός ο οποίος έχει την ίδια θερμοκρασία όλες τις εποχές. Ο ναός της Αγίας Παρασκευής είναι αρκετά μεγάλος. Στο εξωτερικό του υπάρχει μια τεράστια εικόνα της Αγίας, πολλές γλάστρες με λουλούδια
και ένα πανύψηλο καμπαναριό με τρεις σειρές από καμπάνες. Στο εσωτερικό του ναού υπάρχουν πολλές εικόνες από
ξύλο και στο Ιερό ο Τάφος του Χριστού.
Λίγο πιο πέρα από την εκκλησία υπάρχει ένα σπήλαιο όπου οι πιστοί μπορούν να μπουν σκυφτοί για να πάρουν το
αγίασμα. Το σπήλαιο, επειδή βρίσκεται σε ένα γιγάντιο βράχο, έχει πολύ υγρασία. Όλοι μας περιμένουνε στη σειρά υπομονετικά γιατί πρόκειται για ένα πολύ στενό διάδρομο που χωρά μόνο ένα άτομο τη φορά. Αφού περάσαμε από τα μικρομάγαζα δίπλα στην Εθνική Οδό όπου αγοράσαμε μικρά δωράκια, ανεβήκαμε στο λεωφορείο και πήγαμε στα Αμπελάκια
Τ` Αμπελάκια είναι ένα ιστορικό χωριό πάνω στον Κίσσαβο. Όλα τα σπίτια
είναι χτισμένα με πέτρες . Το πιο όμορφο όμως είναι το αρχοντικό του Σβάρτς,
που σήμερα είναι μουσείο. Το κτίριο έχει ύψος 20 μέτρα, είναι τριώροφο με
καταπληκτική θέα, κατασκευάστηκε τον 17ο αιώνα και στα δωμάτια υπάρχουν
πολλές ζωγραφιές με έντονα χρώματα. Επισκεφτήκαμε επίσης τις εκκλησίες
του Αγίου Γεωργίου και της Αγίας Παρασκευής.
Είδαμε και μάθαμε πολλά κατά τη διάρκεια της εκδρομής μας και ελπίζουμε
να ξαναπάμε σύντομα.
Οικονόμου Μαρία - Πανταζής Αθανάσιος
(μαθητές της Ε` τάξης)
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Le Musée du Louvre
Le musée du Louvre est
le plus grand musée parisien par sa surface
(210 000 m² dont 60 600
consacrés aux expositions) et l'un des plus importants du monde. Situé
au cœur de la ville de Paris, entre la rive droite de
la Seine et la rue de Rivoli,
dans le Ier arrondissement, le bâtiment est un
ancien palais royal, le Palais du Louvre.
Musée universaliste, le
Louvre couvre une chronologie et une aire géographique larges, depuis
l'Antiquité jusqu'à 1848, de
l'Europe occidentale jusqu'à l'Iran, via la Grèce,
l'Égypte et le ProcheOrient. Les œuvres sont
de nature variée : peintures, sculptures, dessins,
céramiques, objets archéologiques et objets
d'art. Le Louvre est le musée le plus visité au
monde.
Τσελά Βασιλική
(καθηγήτρια Γαλλικών)

(Το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι)

Το Μουσείο του Λούβρου είναι το πιο μεγάλο μουσείο του Παρισιού λόγω της
επιφάνειάς του (210 000 m²) και ένα από τα πιο σημαντικά μουσεία του κόσμου.
Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης ανάμεσα από τη δεξιά όχθη του Σηκουάνα και
το διάσημο δρόμο Ριβολί. Τα παλιά χρόνια πριν γίνει μουσείο, ήταν ένα βασιλικό
ανάκτορο, το Παλάτι του Λούβρου. Το Μουσείο περιέχει έργα όλων των πολιτισμών, από την αρχαιότητα μέχρι το 1948. Τα νεότερα έργα μεταφέρθηκαν στο
Μουσείο Ορσέ. Περιλαμβάνονται πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά, κεραμικά, σκίτσα, αρχαιολογικά και άλλα καλλιτεχνικά αντικείμενα

Γ

Α

Α) η περίφημη
Τζοκόντα
του Λεονάρντο
Ντα Βίντσι
Β) η Αφροδίτη
της Μήλου
Γ) Η νίκη της
Σαμοθράκης

Β

Γράμματα και κάρτες που λάβαμε………..
Αυτές είναι οι δύο όψεις της χριστουγεννιάτικης κάρτας του Παναγιωτάτου Πατριάρχη Κωνσαταντινουπόλεως, ο οποίος φαίνεται να λειτουργεί
στη Λυκία στις 6-12-13 ανήμερα της
γιορτής του Αγίου Νικολάου στη Βασιλική των Μύρων . Απάντησε στην ευχετήρια κάρτα των μαθητών και
έγραψε:

Λάρισα, 13-12-2013
Αγαπητά μου παιδιά,
σας γράφω για να σας ευχαριστήσω για το καλαίσθητο ημερολόγιο που μου χαρίσατε. Την ιδέα να
το συνδυάσετε με την προβολή των εκκλησιών και
των εξωεκκλησιών του χωριού σας τη βρίσκω
ωραία και επικοδομητική. Σας συγχαίρω ακόμη
μια φορά για όλες τις δραστηριότητές που αναπτύσσετε, πέρα από την καθημερινή ρουτίνα των
μαθημάτων σας.
Θέλω ακόμα να σας πω πως ενθουσιάστηκα με τη
δραστηριότητά σας να καλλιεργήσετε λαχανικά και
να έχετε το δικό σας σχολικό κήπο. Πολύ διασκέδασα με τα πράσα σας από την παραγωγή που
έγιναν πρασόπιτα, που τη γευτήκατε ομαδικά και
κατέληξε σε γιορτή. Φοβερή εμπειρία συλλογικής
δουλειάς.
Εύχομαι Καλά Χριστούγεννα, Καλή Πρόοδο.
Πάντα υγεία και χαρές.
Με αγάπη, η φίλη σας
Μαίρη Χατζηλάκου

ΣΧ.ΕΤΟΣ 2012-13,

ΦΥΛΛΟ 2

Σελίδα 6

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΩΡΑ
Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ
1.
Α__ __
2.
Γ__ __ __ __ __
3.
Ι__ __ __ __ __ __ __
4.
Α__ __ __ __ __ __
5.
Σ__ __ __
6.
Μ__ __ __ __ __
7.
Ο__ __ __ __ __ __ __
8.
Σ__ __ __ __ __ __

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ

Μικροί
Ερευνητές
Μηνιαία
Σχολική
Εφημερίδα

ΜΙΚΡΟΙ
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Η ……..Τριάδα
Τα Θεοφάνια είναι μεγάλη…….
Εκεί βαπτίστηκε ο Χριστός
Το αντίθετο του ορατός
Γέννησε τον Ισαάκ
Οδήγησε τους Ισραηλίτες μακριά από την Αίγυπτο
Βάπτισε τον Ιησού
Το πιο σπουδαίο σύμβολο
των Χριστιανών
(Γ` τάξη)

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Ο Κωστάκης μόλις τον έβαλαν να κοιμηθεί,
φωνάζει:
- Μαμά, διψάω!
- Κοιμήσου παιδί μου! λέει η μαμά.
- Μα σου λέω διψάω! Θέλω νερό.
- Κωστάκη, αν δεν κοιμηθείς αμέσως θα
έρθω να σε δείρω!
- Καλά μαμά. Αλλά όταν έρθεις να με δείρεις
φέρνεις και ένα ποτήρι νερό;
———————————————————
Χτυπάει κάποιος την πόρτα ενός Σκωτσέζου, ανοίγει και του λέει ο επισκέπτης
«Καλημέρα σας.
Κάνουμε έρανο για να καταφέρουμε επιτέλους να αποκτήσουμε ένα δημόσιο κολυμβητήριο στη
γειτονιά μας. Θα μας βοηθήσετε σας παρακαλώ;”
Και ο Σκοτσέζος : «Μα φυσικά. Μισό λεπτό
να σας φέρω ένα ποτηράκι νερό.
——————————————————-



Ποιο είναι το αγαπημένο στυλ κολύμβησης της κάμπιας; H πεταλούδα
φυσικά.
Πώς λέγεται στα αγγλικά το νερό του
μέλλοντος; Watermellon!

Αλλού χτυπάει το νερό κι αλλού βροντάει ο μύλος. / Έμεινε στα κρύα του λουτρού
Άνεμος και νερό στο σακί δε χωράνε.
/Ας το πάρει το ποτάμι.
Άσε να βρεις το ποτάμι κι απέ (μετά) γδύνεσαι. (βιασύνη)
Άτυχος πάει να πνιγεί, στερεύουν τα πηγάδια.
Γράφει στο νερό και σπέρνει στη λίμνη. (ακατόρθωτο)
ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ
Γυρεύει με το βελόνι ν’ ανοίξει πηγάδι.
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
Δίχως νερό ο μύλος δεν αλέθει.
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ
Διψάει η αυλή μας για νερό κι εμείς το χύνουμε έξω.
(Γ` τάξη)
Με κουβαλητό νερό δε γυρνάει ο μύλος.
Είπαμε το νερό νεράκι. (διψάσαμε) / Είσαι άνω ποταμών… (απαράδεκτος)
Έκανε (κάναμε) μια τρύπα στο νερό.(Τίποτα - ματαιοπονούμε)
Έχασε τα νερά του… -Ή- Είναι έξω απ’ τα νερά του… (Εκτός περιβάλλοντος)
Θέλω να πνιγώ μα φοβάμαι το ρέμα.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ
Η παιδική ομάδα του ποδοσφαίρου
βρίσκεται στη 4η θέση του Γ` ομίλου του
παιδικού πρωταθλήματος. Προσπαθήσαμε
να φτάσουμε στη 3η θέση για να εξασφαλίσουμε μια θέση στις δυνατές ομάδες. Στην
ομάδα συμμετέχουν οι: Νυχτερίδας Ρ.
(τερματοφύλακας), Φατούρας Αθ., Δίχρης
Ιω., Τσέτσιλας Αθ., Χαράλαμπος Κων.,
Δημήρης Αθ.,Κουματζέλης Χρ., Μούμος
Χρ., Μπακλαβάς Ευθ., Ιγγλέζος Κων.,
Μπαρούτας Απ.,Κατίνας Σοφ., Πανταζής
Αθ., Συνάπαλος Άγγ., Θάνος Ιω., Δαούλας
Χρ., Χαράλαμπος Γ..
Ως τώρα έχουμε πετύχει 10 τέρματα με
σκόρερ τους : Κουματζέλης Χρ.(3),

Δημήρης Αθ. (2), Χαράλαμπος Γ. (2) , Χαράλαμπος Κ. (1), Μπακλαβάς Ε. (1) και
Μπαρούτας Απ. (1).
Η κατάταξη των ομάδων του ομίλου έχει
ως εξης:
1.
ΠΟΕ 18
2.
ΑΙΑΝΤΑΣ 15
3.
ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟΣ 7
4.
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ 4
5.
ΑΠΟΕΛ 4
6.
ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ 1
7.
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ 0
Πρέπει να νικήσουμε τον Αίαντα για να ανεβούμε στην 3η θέση. Θα βάλουμε τα δυνατά μας!!!! ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΔΙΧΡΗΣ-ΔΗΜΗΡΗΣ-ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ-ΜΟΥΜΟΣΝΥΧΤΕΡΙΔΑΣ (ΣΤ` ΤΑΞΗ)

