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(ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ Γ` ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ)

Επίσκεψη ομάδας του
Δασαρχείου Ελασσόνας
στο Δημοτικό Σχολείο
1
Συνέντευξη των μαθητών της Ε` τάξης
2

Το τεύχος αυτό είναι το τελευταίο για τη φετινή σχολική χρονιά. Διαβάστε για τις
επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο μας (σελ. 1 &2) αλλά και για τις εκδρομές που κάναμε στα μοναστήρια της περιοχής μας και στην όμορφη Μακρινίτσα
(σελ. 3 ) . Μη ξεχάσετε το τελευταίο μέρος της ιστορίας της Β` τάξης (σελ.4 ).Τέλος,
λύστε την ακροστιχίδα του νερού και κερδίστε………….. .

Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών
2
Εκδρομή στη Μακρινίτσα και στο Βόλο
3
Τα μοναστήρια της περιοχής μας
3
Σαν τον παλιό καλό καιρό….
4

Ποιήματα για το γάλα
(Β` τάξη)
5
Εργασίες της Γ` τάξης
για το νερό
5
Ευχάριστη επίσκεψη
στο Δημοτικό
5
Ακροστιχίδα

6

Ανέκδοτα

6

Ανακοινώσεις

6

(ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ Δ` ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΥΤΗ)

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ
Στα πλαίσια εκπόνησης του περιβαλλοντικού προγράμματος «Το δάσος μας» από τους μαθητές των Β`,
Ε` & ΣΤ` τάξεων του Δημοτικού Σχολείου Βερδικούσας, επισκέφτηκαν το
σχολείο ομάδα του Δασαρχείου Ελασσόνας αποτελούμενη από τους :
κα Φτίκα Ζωή (Δασολόγο-Δασάρχη
Ελασσόνας), κα Πετσούλα Βιολέτα
(Δασοπόνο) και τον κο Αληπρασίτη
Βασίλειο (Δασοφύλακα) οι οποίοι με
συνέπεια και πολλή υπομονή παρουσίασαν στους μαθητές του σχολείου
την εισήγησή τους σχετικά με τη χλωρίδα και πανίδα του όμορφου δάσους
του χωριού τους.
Επίσης πραγματοποιήθηκε δενδροφύτευση φυτών σε παρτέρι του σχολείου και επιτόπια επίσκεψη στο δάσος όπου οι μαθητές παρατήρησαν
όσα είχαν ακούσει στην εισήγηση των
δασολόγων. Οι μαθητές της Ε` τάξης
πήραν μια μικρή συνέντευξη από την

κα Φτίκα Ζωή την οποία τη δημοσιεύουμε στη
σελ. 2. Επιφυλάχτηκαν δε να στείλουν κάποιες
ζωγραφιές τους με θέμα «Το Δάσος» στο Δασαρχείο Ελασσόνας για να θυμόμαστε όλοι την
ημέρα αυτή.
Η διευθύντρια κα Μπακάλμπαση Ελένη και οι
δάσκαλοι υπεύθυνοι του προγράμματος κος
Νικολακούλης Γ., κος Καρβέλης Β., και Ζησοπούλου Ε., ευχαριστούν την ομάδα του Δασαρχείου Ελασσόνας και κυρίως την δασάρχη
κα Φτίκα για την βοήθειά τους και την άμεση
ανταπόκριση στο αίτημά τους αλλά και τους
υπεύθυνους
του Δασαρχείου Λάρισας οι οποίοι παραχώρησαν
τα
φυτά
που
χρησιμοποιήθηκαν στη
δενδροφύτευση.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε` ΤΑΞΗΣ
Οι μαθητές της Ε` τάξης έκαναν τις
παρακάτω ερωτήσεις στη δασολόγο
κα Ζωή Φτίκα σχετικά με το δάσος
και τις πυρκαγιές. Τις ερωτήσεις τις
είχαν προετοιμάσει στο πλαίσιο του
περιβαλλοντικού προγράμματος «Το
δάσος μας», το οποίο και εκπονούν
στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης. Η
κα Φτίκα με πολύ ευγένεια απάντησε
στις ερωτήσεις των μαθητών και την
ευχαριστούμε.
Τι είναι δάσος;
Δάσος είναι μια περιοχή που καλύπτεται από μεγάλα δέντρα.
Γιατί τα δάση μας είναι γεμάτα
πεύκα τα οποία ταυτόχρονα πιάνουν φωτιά;
Καταρχήν δεν είναι όλα τα δάση
γεμάτα πεύκα. Υπάρχουν δάση με
οξιές , όπως το δάσος της Βερδικούσιας και δρυς (βελανιδιές) καθώς και
άλλα κωνοφόρα και πλατύφυλλα
δέντρα. Σε μέρη που απογυμνώθηκαν τα δάση λόγω πυρκαγιάς, όπως
στη Θάσο , Χαλκιδική, Πελοπόννησο, βλέπουμε να κυριαρχούν πεύκα
λόγω της ικανότητας των κουκουναριών να εκτινάσσονται αλλά και να
παραμένουν κλειστά και να ανοίγουν
μετά τη φωτιά. Επίσης τα πεύκα
είναι ευκολοπροσάρμοστα είδη σχε-

δόν σε όλα τα εδάφη και κλίματα.
Κάνει καλό στο δάσος να κόβονται κάποια δέντρα;
Όταν κόβονται τα κακόμορφα ,
άρρωστα και μεγάλα δέντρα στο
δάσος ευνοούνται τα υπόλοιπα και
αναπτύσσονται . Αρκεί όλα να γίνονται κατόπιν μελέτης, επίβλεψης και
ελέγχου από τη Δασική Υπηρεσία.
Όλα τα δέντρα καίγονται με τον
ίδιο τρόπο;
Όχι. Τα κωνοφόρα δέντρα καίγονται
πιο εύκολα από τα πλατύφυλλα. Τα
πεύκα π.χ. καίγονται πιο εύκολα
από τις ακακίες. Επίσης τα δέντρα
με λεπτό φλοιό καίγονται πιο εύκολα από αυτά με χοντρό φλοιό π.χ.
τα έλατα.
Ποια χώρα έχει την καλύτερη
τεχνογνωσία για τις δασικές φωτιές;
Οι ΗΠΑ αφού χρησιμοποιούν ειδικά
προγράμματα σε υπολογιστές και
μετρώντας τις κλιματικές συνθήκες
κάθε περιοχής δίνουν σήμα για τα
επικίνδυνα σημεία του δάσους που
είναι πιθανόν να εκδηλωθεί πυρκαγιά καθώς και για το δρόμο που θα
ακολουθήσει. Βέβαια σήμερα στην

Ελλάδα υπάρχει ειδικό πρόγραμμα από
την Πολιτική Προστασία, όπου καθημερινά και τις επικίνδυνες ημέρες παρακολουθούνται οι κλιματικές συνθήκες ( θερμοκρασία, αέρας κ.λ.π.) και εκδίδεται
ένας χάρτης με τις περιοχές επικινδυνότητας έτσι ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες
να είναι σε επιφυλακή δηλαδή Δασική
Υπηρεσία, Πυροσβεστική Υπηρεσία,
Εθελοντές πολίτες για να παρακολουθούν πιθανόν έκρηξη πυρκαγιάς. Και
είναι προτιμότερο να προλάβουμε μια
πυρκαγιά παρά να προσπαθούμε να τη
σβήσουμε. Στη Δασική Υπηρεσία σύμφωνα με ειδικά προγράμματα Δασοπροστασίας που εφαρμόζονται γίνονται περιπολίες όλο το 24ώρο για πρόληψη στο
δάσος από πυρκαγιά.
Το θαλασσινό νερό που ρίχνουμε
από τα ελικόπτερα , με το αλάτι που
περιέχει δεν βλάπτει το περιβάλλον
όταν τα φυτά θέλουν να ξαναβλαστήσουν;
Το αλάτι μπορεί να κάνει και κακό στο
έδαφος αλλά προτεραιότητά μας είναι να
σβήσουμε τη φωτιά για να μην καταστρέψει μεγάλες εκτάσεις και γίνει ανεξέλεγκτη. Τα ελικόπτερα σε περιοχές μακριά
από τη θάλασσα προμηθεύονται νερό
από λίμνες ή φράγματα.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
Τη Δευτέρα 12 Μαΐου 2014
επισκέφτηκε το Δημοτικό Σχολείο
Βερδικούσας η νοσηλεύτριαεκπαιδεύτρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού του παραρτήματος
Λάρισας κα Γιώτσα Χριστίνα η
οποία μίλησε σε μαθητές και εκπαιδευτικούς για τις πρώτες βοήθειες σε ατυχήματα που μπορούν
να συμβούν τόσο στο σχολείο
όσο και στην καθημερινή μας
ζωή.
Η παρουσίαση εξέγειρε το
ενδιαφέρον των μικρών μαθητών
οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά και

φαίνεται να αποκόμισαν πολλές
χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με
την αντιμετώπιση μικροατυχημάτων.
Η διευθύντρια κα Μπακάλμπαση Ελένη ευχαριστεί την κα Γιώτσα για την άμεση ανταπόκριση
της στην πρόσκληση για την συγκεκριμένη ομιλία πράγμα που
αποδεικνύει το αναπτυγμένο αίσθημα εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς του Ερυθρού
Σταυρού.
Η κυρία Γιώτσα μίλησε και
στους μαθητές του Λυκείου Βερ-

δικούσας για το θέμα των πρώτων
Βοηθειών σε ατυχήματα που μπορεί
να συμβούν στο χώρο του σχολείου
και όχι μόνο.
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ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΟΛΟ
Ξεκινήσαμε στις 7 το πρωί τη Δευτέρα 5 Μαΐου . Μπήκαμε στο λεωφορείο και κατευθυνθήκαμε για το
πιο όμορφο χωριό του Πηλίου.
Στη διαδρομή είδαμε ζώα, χωράφια και όμορφα τοπία. Μόλις φτάσαμε, το λεωφορείο σταμάτησε έξω
από το χωριό γιατί δεν επιτρέπονται λεωφορεία πιο κοντά στην πλατεία. Περπατήσαμε και είδαμε πολλά
καταστήματα . Μετά πήγαμε στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης όπου μας περίμεναν οι υπεύθυνοι.
Χωριστήκαμε σε ομάδες και γράψαμε ερωτήσεις για το νερό. Τις απάντησε η γραμματέας του χωριού. Μετά
πήγαμε να δούμε τις πιο σημαντικές κρήνες του χωριού όπως και αυτή στην πλατεία που οι αρχαίοι έλεγαν
πως είναι το αθάνατο νερό. Ήπιαμε κι εμείς για να γίνουμε αθάνατοι. Όταν τελειώσαμε τη ξενάγηση, επιστρέψαμε στο ΚΠΕ όπου μας κέρασαν ένα σάντουιτς,
χαιρετήσαμε τους υπεύθυνους και φύγαμε.
Μετά πήγαμε στο λιμάνι του Βόλου. Φάγαμε, παίξαμε ηλεκτρονικά , κάναμε βόλτες και περάσαμε όμορφα. Όταν η
ώρα έφτασε, επιστρέψαμε στο λεωφορείο και φύγαμε.
Γυρίσαμε στη Βερδικούσα πολύ αργά.
Μου άρεσε πολύ αυτή η εκδρομή και θα ήθελα να ξαναπάω.
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(Ε` ΤΑΞΗ)

ΤΑ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ

Ιερά Μονή Παναγίας της Ολυμπιωτίσσας
Ελασσόνας
Η Ιερά Μονή Ολυμπιωτίσσης είναι το πιο παλαιό και γνωστό μοναστήρι της Παραολύμπιας περιοχής. Χτισμένο σε περίοπτη θέση, στο λόφο Βορειοδυτικά της πόλης της Ελασσόνας, στους πρόποδες του κάτω Ολύμπου της Θεσσαλίας. Αποτέλεσε πνευματικό φάρο, σεβάσμιο τόπο προσκύνησης,
θεματοφύλακας της Μητροπόλεως και επαρχίας Ελασσόνας.
Η παλαιότερη έγγραφη πηγή που αναφέρεται στην ιστορία
και δράση της Παναγίας Ολυμπιώτισσας, είναι το χρυσόβουλο
της Μονής, το οποίο αποδίδεται στον Βυζαντινό Αυτοκράτορα
Ανδρόνικο Γ΄ Παλαιολόγο (1336). Η Μονή οφείλει το όνομά
της στην εικόνα της Παναγίας όπου σύμφωνα με την παράδοση μεταφέρθηκε από ένα εγκαταλελειμμένο μοναστήρι της
Καρυάς στους πρόποδες του Ολύμπου. (Δ` ΤΑΞΗ)

Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού
Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας Σπαρμού βρίσκεται στην νοτιοδυτική πλευρά του όρους Ολύμπου. Είναι κτισμένο σε υψόμετρο 1000 μέτρων στη θέση που είναι γνωστή με το όνομα
«Σκαμνιώτικες Μαγούλες» . Η Ιερά Μονή απέχει 28 χλμ. από
την Ελασσόνα. Η χρονολογία ίδρυσής της τοποθετείται στα
μέσα 16ου . Η Μονή τον 18ο αιώνα γνώρισε μεγάλη πνευματική και οικονομική ακμή. Η πνευματική ακμή συνδέεται με την
πνευματική άνθηση του Ελληνισμού και με την ύπαρξη μιας
σπουδαίας βιβλιοθήκης η οποία περιλάμβανε θεολογικούς
τίτλους, χειρόγραφους κώδικες, έργα μαθηματικών και γεωμετρίας, μυθολογίας και αρχαίων ελληνικών γραμμάτων. Όλα τα
παραπάνω έγγραφα βρίσκονται σήμερα στη Μονή της Ολυμπιώτισσας Ελασσόνας. (ΣΤ` ΤΑΞΗ)

Ιερά Μονή Αναλήψεως Συκιάς
Η Ιερά Μονή της Αναλήψεως του Σωτήρος βρίσκεται
κτισμένη στα δυτικά του χωριού Συκιά Ελασσόνας σε απόσταση 3 χλμ. από αυτό και δίπλα στο προσφυγικό συνοικισμό Ανάληψη. Το όνομα της Μονής είναι Ιερά Μονή
Κοιμήσεως της Θεοτόκου και Αναλήψεως, αλλά πανηγυρίζει την ημέρα της Αναλήψεως του Σωτήρος. Η Ιερά Μονή
ιδρύθηκε το 1650 από τους μοναχούς Ιωακείμ και Ιωάννη
και από τοv ιερομόναχο Διονύσιο επί αρχιερατείας Αρχιεπισκόπου Ελασσόνας Γερμανού. Το 1932 έπαψε να λειτουργεί, αλλά από το 1988 εγκαταστάθηκε γυναικεία αδελφότητα. Σήμερα έχουν ανακαινισθεί οι χώροι της Μονής.
Η Μονή διέθετε μεγάλη περιουσία από δωρεές και κληρονομήσεις επί Τουρκοκρατίας και βοήθησε πολύ στην εκπαίδευση των νέων, την εποχή εκείνη. Αρχικά λειτουργούσε κρυφό
σχολείο εντός της Μονής. Αργότερα η ίδια χρηματοδότησε την
ανέγερση δημοτικού σχολείου στο χωριό Συκιά και κάλυπτε τα
λειτουργικά έξοδα και τον μισθό του δασκάλου. Η Μονή αποτελούσε τόπο προσκυνήματος και για ανθρώπους που ήταν
βασανισμένοι ή προσπαθούσαν να γιατρευτούν από αρρώστιες.
Το μοναστήρι στήριξε τους αγώνες του έθνους εναντίoν των
Τούρκων και στον Μακεδονικό Αγώνα, προσφέροντας στους
αγωνιστές υλική βοήθεια και ηθική στήριξη, καθώς και στην
Μικρασιάτικη καταστροφή με την υποδοχή των προσφύγων.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ (Ε`ΤΑΞΗ)
Οι μαθητές και εκπαιδευτικοί του σχολείου επισκέφτηκαν τα
μοναστήρια στις 8 Απριλίου 2014 στα πλαίσια περιβαλλοντικού προγράμματος
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ΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙΡΟ Β` ΤΑΞΗ(συνέχεια από τα προηγούμενα τεύχη..)
Βέβαια είναι και η εποχή όπου έπρεπε να ετοιμαστούν ζεστές γωνιές σε προφυλαγμένα μέρη, βάζοντας σ’ αυτές τις γωνιές κοπριά και άχυρο για ζέσταμα, στις οποίες και θα έσπερνε τα καλοκαιρινά βασικά λαχανικά που αργούν να μεγαλώσουν. Έτσι λοιπόν στους τελευταίους δύο μήνες του χειμώνα τον Ιανουάριο και κυρίως τον Φεβρουάριο έπρεπε να σπείρει και τις ντομάτες, τις μελιτζάνες, τα κολοκυθάκια και τις πιπεριές. Επίσης, έπρεπε να φυτέψει τα μαρούλια για το Πάσχα
και κρεμμυδάκια τόσο για πράσινα τρυφερά για τη μαγειρίτσα της Ανάστασης όσο και για ξερά που θα τα μάζευε το καλοκαίρι για τις σαλάτες και τα φαγητά για ολόκληρο το χρόνο.
Βέβαια, από την αρχή που η κυρά Βασιλική άρχισε ν΄ ασχολείται με τον κήπο και από συζητήσεις με τις γειτόνισσες ένα
πράγμα είχε στο μυαλό της, πότε θα έλθει η «ΑΝΟΙΞΗ» Να λοιπόν που ήλθε αυτή η εποχή που τόσο οι άνθρωποι αλλά
περισσότερο η φύση περιμένει να ξαναγεννηθεί. Την άνοιξη λοιπόν η κυρά Βασιλική δεν προλάβαινε να σπέρνει και να
σημειώνει στο ημερολόγιό της για να θυμάται. Ποιο λαχανικό ήταν αυτό που να είχε ονειρευτεί και δεν θα μπορούσε την
άνοιξη να το παράγει; Κανένα!
Σημείωνε λοιπόν σπορά από ντομάτες, μελιτζάνες, αγγουράκια, κολοκυθάκια, φασολάκια, πατάτες, μυρωδικά, καλαμπόκια για ψητά και ποπ-κορν, μαρουλάκια, βλήτα, ρεπανάκια και άλλα πολλά. ‘Οσο προχωρούσε η άνοιξη τόσο έβλεπε
τους κόπους της να ανταμείβονται. ‘Εβλεπε τα φυτά της να παράγουν καρπούς που σε λίγο καιρό θα είχε την ευχαρίστηση να γευτεί.
Ήρθε λοιπόν εκείνη η στιγμή που περίμενε να γευτεί τους καρπούς για τους οποίους τόσο κόπιασε. ‘Ηρθε η εποχή της
συγκομιδής, ήρθε το «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ». Το καλοκαίρι λοιπόν η κυρά Βασιλική δεν προλάβαινε να μαζεύει και να μαγειρεύει
τα προϊόντα της.
Καθημερινά, κάνοντας μία βόλτα στον κήπο, γέμιζε το καλάθι της και στη συνέχεια το τραπέζι της οικογένειάς της με προϊόντα τεράστιας αξίας χωρίς ούτε ένα ευρώ. Είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου και είχε καταφέρει μέσα σε λίγο χρόνο να
μην εξαρτάται από αυτό που την άγχωνε καθημερινά στην μεγαλούπολη, που δεν ήταν άλλο, παρά το «χρήμα».
Μπορούσε πλέον να ζει χωρίς καθημερινά να πληρώνει. Νίκησε την κρίση μέσα σε λίγους μήνες και δεν χρειάστηκε ούτε
να δανειστεί, ούτε να υποχρεωθεί, ούτε να ξενιτευτεί παρά μόνο να χρησιμοποιήσει ότι είχε αφήσει και αμελήσει και κυρίως υποτιμήσει όλα αυτά τα χρόνια. Καταλάβαινε πως για να μπορέσει να περάσει όμορφα ένας τρόπος μόνο υπήρχε. Να
ζήσει «Σαν τον παλιό καλό καιρό».
Στο ημερολόγιό της το καλοκαίρι δεν είχε πολλά για σπορές παρά μόνο λίγα πράσα, λάχανα, κουνουπίδια, καρότα και
παντζάρια, είχε όμως κάτι άλλο πολύ πιο βασικό, το μάζεμα των σπόρων. ‘Έτσι λοιπόν, με το τέλος του καλοκαιριού και
πριν μπει καλά-καλά το φθινόπωρο και αρχίζει να κάνει τις ίδιες δουλειές όπως και πέρυσι, είχε μαζέψει και τους σπόρους
της για την επόμενη χρονιά γιατί κατάλαβε πως αυτός θα ήταν ο μόνος τρόπος να ξεφύγει τελείως από την εκμετάλλευση
του εμπορίου. ‘Έτσι θα μπορούσε να ζήσει τελείως ελεύθερη και αυτόνομη χωρίς εξαρτήσεις και περιορισμούς.
Την επόμενη χρονιά η μικρή Ελένη πήγε στη Β’ τάξη στο Δημοτικό. Η δασκάλα τους η κα Ελένη αποφάσισε, στην ώρα
της ευέλικτης ζώνης, να διδάξει στα παιδιά μαθήματα «Οικιακής Οικονομίας». ‘Έτσι μία ημέρα είπε στα παιδιά να ετοιμάσουν κάτι από το σπίτι τους γιατί κάθε εβδομάδα για λίγες ώρες θα ασχολούνται με τον κήπο που υπάρχει στο πίσω μέρος
του σχολείου. Το κάθε παιδί λοιπόν έφερε και από κάτι που θα χρησίμευε στην ενασχόλησή του με τον κήπο. Άλλο παιδί
έφερε τσάπα, άλλο σκαλιστήρι, άλλο σπόρους, άλλο κοπριά. Το πιο εντυπωσιακό απ’ όλα όμως ήταν ένα μικρό χαρτόνι
που πάνω του ήταν γραμμένοι οι μήνες και δίπλα στον καθένα τι σπέρνεται ή φυτεύεται στον καθένα και λίγα σπόρια που
πρέπει να σπέρνονται από το κάθε είδος το συγκεκριμένο μήνα. Το όνομα αυτού του Πίνακα ήταν «Σαν τον παλιό καλό
καιρό».
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ :κρεμμυδάκια, σπανάκια, μαρούλι, σκόρδο
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ :καρότο, μαρούλι, κρεμμύδια, μαϊντανός, παντζάρι, σέλινο, σκόρδο, πράσο, μελιτζάνα, πιπεριά, σπανάκια, αρακάς
ΜΑΡΤΙΟΣ :αγγούρι,άνηθος,καρότο,κολοκύθια,κρεμμύδι,μαϊντανός,μελιτζάνα,παντζάρι, πατάτα, πιπεριά, σέλινο, σκόρδο,
τομάτα, αρακάς, σπανάκι, αντίδι
ΑΠΡΙΛΙΟΣ :αγγούρι, άνηθος, κολοκύθια, κουνουπίδι, λάχανο, μαϊντανός, μελιτζάνα, μπρόκολο, παντζάρι, πατάτα, πεπόνι, πιπεριά, φασολάκια, τομάτα, σπανάκι, αντίδι
ΜΑΪΟΣ :κολοκύθια, κουνουπίδι, λάχανο, μαϊντανός, μπάμια, μπρόκολο, παντζάρι,

πεπόνι, τομάτα, φασολάκια

ΙΟΥΝΙΟΣ :κολοκύθια,κουνουπίδι,λάχανο,μαϊντανός,μπρόκολο,παντζάρι,φασολάκια
ΙΟΥΛΙΟΣ :καρότο, κολοκύθια, μαϊντανός, παντζάρι, πατάτα, φασολάκια
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ :καρότο, κολοκύθια, κρεμμυδάκια, μαϊντανός, μαρούλι, παντζάρι, φασολάκια
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ :καρότο, κρεμμυδάκια, μαϊντανός, μαρούλι, μπιζέλι, σπανάκι, αντίδι
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ :καρότο, κρεμμύδι, μαρούλι, μπιζέλι, σκόρδο, αρακάς, σπανάκι, αντίδι
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ :καρότο, κρεμμύδι, μαρούλι, μπιζέλι, σκόρδο, αρακάς, σπανάκι

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ :μαρούλι,σπανάκι

ΣΧ.ΕΤΟΣ 2013-14,
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ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΛΑ (Β` ΤΑΞΗ)
Γάλα, γάλα, γαλατάκι
Είμαι άσπρο σαν χιονάκι
Με πίνεις ζεστό ή δροσερός
σε δυναμώνω στο λεπτό
Θα κάνεις γερό δοντάκι
και κάτασπρο νυχάκι
αν γίνεις φίλος μου καλός
θα γίνεις γερός και δυνατός

(ΔΗΜΗΤΡΑ)

(ΚΟΚΚΑΣ ΝΙΚΟΣ)

Το γάλα μου το πίνω
καθόλου δεν αφήνω
γιατί η μαμά μαλώνει
το γάλα δυναμώνει

(ΡΑΦΑΗΛ – ΒΑΓΓΕΛΗΣ)

Τρώω γαλακτοκομικά κάθε μέρα
και τον γιατρό τον κάνω πέρα

(ΔΗΜΗΤΡΗΣ)

Τρώω κάθε μέρα γαλακτοκομικά,
αποφεύγω τα πολλά γλυκά.
Γάλα , γιαούρτι και κασέρι
κι είμαι ανάλαφρη σαν περιστέρι (ΔΕΣΠΟΙΝΑ)
Πίνω γάλα κάθε μέρα
Και πετάω στον αέρα.

( ΘΕΟΔΩΡΑ)

Ψωμάκι πάντα με τυρί
γάλα στο ποτηράκι
το πρώτο γεύμα το πρωί
το ίδιο το βραδάκι
(ΜΑΡΙΛΕΝΑ- ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ Γ` ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Η υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας κα Χατζημίχου Κωνσταντίνα επισκέφτηκε το Δημοτικό
Σχολείο Βερδικούσας , τη Τρίτη 6 Μαίου 2014. Με ξεναγούς μαθητές της
Β` και Α` τάξης είδε από κοντά το σχολικό κήπο αλλά και το όμορφο χωριό τους τη Βερδικούσα. Οι μαθητές με περισσή χαρά έδειξαν στην κα
Χατζημίχου το σχολείο τους, την παιδική χαρά , την πλατεία του χωριού
αλλά και το λαογραφικό Μουσείο. Εκεί, πολύτιμη στάθηκε η βοήθεια του
προέδρου της Βερδικούσας κου Μιχαλέ Χρήστου ο οποίος παρουσίασε
τα εκθέματα του Μουσείου , το οποίο αποτελεί έναν αξιόλογο επισκέψιμο
χώρο. Οι μαθητές ξεπροβόδησαν την κα Χατζημίχου με την ελπίδα να
την ξαναδούν στο σχολείο τους σύντομα.

ΣΧ.ΕΤΟΣ 2012-13,

ΦΥΛΛΟ 1

Σελίδα 6

ΛΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ
ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ ΤΗΣ ΦΡΑΣΗΣ «ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ»

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

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ

Ν __ __ __ __ __ __ __

Φίδι που ζει στο νερό

Ε __ __ __

Μέρος με λιμνάζοντα νερά, βάλτος

Ρ __ __ __ __

Ποταμάκι

Ο __ __ __

Ανάχωμα, ακτή.

Π __ __ __ __ __ __

Ακρογιαλιά, ακτή

Η __ __ __ __ __ __ __ __ __

Έκθεση σώματος στον ήλιο, ηλιοθεραπεία

Γ __ __ __ __ __ __ __

Κελαρυστός, διαυγής (για νερό)

Η __ __ __ __ __ __

Μυστήριο της εκκλησίας που χρησιμοποιείται το
νερό (αντίστροφα)

Ζ __ __ __ __ __ __ __ __

Ζαχαρένιο νερό

Ω __ __ __ __ __ __

Μεγάλη θαλάσσια έκταση

Η __ __ __ __ __ __ __

Εκεί το νερό παγώνει( αντίστροφα)

Σ __ __ __ __

Σταγόνα

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ
ΔΑΣΚΑΛΑ: Για ποιο λόγο, Λιλίκα, άλλα σύννεφα είναι άσπρα κι άλλα μαύρα;
ΛΙΛΙΚΑ: Γιατί τα άσπρα γίνονται από τα
νερά που είναι καθαρά και τα μαύρα από τα
βρώμικα.
———————————–———

Μικροί
Ερευνητές
Μηνιαία
Σχολική
Εφημερίδα

ΜΑΚΗΣ: Γιατί τα ψαράκια δεν μπορούν να
μιλήσουν;
ΜΙΜΙΚΑ: Μα γιατί κάθε φορά που ανοίγουν
το στόμα τους για να πούνε μια λέξη, μπαίνει το νερό μέσα και τα εμποδίζει να μιλήσουν.
———————————————
ΜΑΜΑ: Αννούλα, άλλαξες το νερό στη γυάλα με τα χρυσόψαρα;
ΑΝΝΟΥΛΑ: Όχι μαμά, δεν το έχουν πιει
ακόμα.
(Γ` ΤΑΞΗ)

(Γ` ΤΑΞΗ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Οι μαθητές της Στ` τάξης θα συμμετέχουν σε διαγωνισμό βίντεο με τίτλο «Το
σχολείο των παππούδων μας» που διοργανώνει το ΕΚΕΔΙΣΥ.
Ομάδα ποδοσφαίρου από μαθητές των
Ε` και Στ` τάξεων θα πάρει μέρος στο
τουρνουά ποδοσφαίρου που θα γίνει στη
Λάρισα, στις 28-5-14 στα γήπεδα του
Μιτσιμπώνα.
Η Στ` τάξη θα παρουσιάσει στη Λάρισα
στο χώρο της δημοτικής Βιβλιοθήκης το
Σάββατο 31-5-14 το πολιτιστικό πρόγραμμα «Η εκκλησία του Προφήτη Ηλία:
ένα πολιτιστικό μνημείο του χωριού
μας».
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ
ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ΜΙΚΡΟΙ
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

