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      Συνέντευξη από τον δάσκαλο –συγγραφέα  
κο Τσακνάκη Γεώργιο 

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμι-
ας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου 2015,  προ-
σκλήθηκε  στο Δ. Σχ. Βερδικούσσας και 
μίλησε ο δάσκαλος κος Τσακνάκης Γ. 
που κατάγεται από το χωριό μας, συγ-
γραφέας  του παιδικού βιβλίου- μυθιστο-
ρήματος «Η  σπηλιά της Αρκούδας» .  
Οι μαθήτριες Οικονόμου Μ., Μπλιάμπλια 
Θ., και Γκόγκου Αν., πήραν την παρακά-
τω συνέντευξη από τον συγγραφέα: 

  Από μικρός θέλατε να γίνετε συγ-
γραφέας; 

Όχι. Μου άρεσε, όμως, να διαβάζω βιβλί-
α και μάλιστα, τα βιβλία ήταν δυσεύρετα 
εκείνη την εποχή. Δεν ήθελα να γίνω 
συγγραφέας, απλά έγραψα κάτι, κάποιοι 
το διάβασαν και μου έδωσαν την ιδιότητα 
του συγγραφέα. 

 Όταν ήσαστε μικρός γράφατε καλές 
εκθέσεις; 

Στο σχολείο γράφαμε πολλές εκθέσεις. 
Τα πράγματα τότε ήταν λίγο διαφορετικά, 
οι δάσκαλοι δεν είχαν τις γνώσεις των 
δασκάλων σας, για να μας βοηθήσουν να 
αναπτύξουμε την φαντασία μας και τα 
κείμενα μας ήταν πιο περιορισμένα. 

 Γιατί διαλέξατε να γράψετε παιδι-
κό βιβλίο; 

Έχω ζήσει 33 χρόνια με παιδιά, νομίζω 
ότι τα ξέρω αρκετά καλά πια  

 Έχετε γράψει άλλα βιβλία; 
Όχι , έχω γράψει όμως πολλά θεατρικά 
έργα για παιδιά. Τώρα ετοιμάζω ένα νέο 
βιβλίο για παιδιά. 

Πριν πόσα χρόνια το γράψατε αυτό 
το βιβλίο και πόσο χρόνο σας πήρε; 

Το έγραψα  πριν 2 χρόνια,  το βιβλίο 
«Στη Σπηλιά Της Αρκούδας» φτιάχτηκε 
το 2013. Μου πήρε περίπου έξι μήνες για 
να το γράψω. 

Γιατί διαλέξατε η αρκούδα να είναι 
ένας από τους δύο κεντρικούς ήρωες; 

Η αρκούδα είναι ένα ζώο το όποιο έχει κυ-
νηγηθεί πάρα πολύ από τον άνθρωπο. Δυ-
στυχώς, οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται 
το βασικό ρόλο που έχει κάθε οργανισμός 
στην λειτουργία του οικοσυστήματος. Κά-
ποιοι σκοτώνουν τις αρκούδες από φόβο, 
κάποιοι για να κρεμάσουν τα πόδια τους ως 
τρόπαια στο τοίχο τους, ενώ παλιότερα κά-
ποιοι τις βασάνιζαν φρικτά, για να κερδίζουν 
χρήματα περιφέροντας τες στα χωριά προ-
σποιούμενοι  ότι τους είχαν μάθει να χορεύ-
ουνε. 

Τα παιδιά σας διαβάζουν τα έργα σας; 
Ναι, τα διαβάζουν και τους αρέσουν πάρα πολύ. 

Είναι δύσκολο να γράψει κανείς ένα 
βιβλίο; 

Ο καθένας μπορεί να γράψει, αλλά οι ανα-
γνώστες είναι αυτοί που θα κρίνουν αν το 
βιβλίο είναι καλό. Δυστυχώς, πολλές φόρες 
παρατηρούμε, ότι ένα βιβλίο βρίσκει αντα-
πόκριση στο κοινό χωρίς να είναι ιδιαίτερα 
αξιόλογο. Πέρα από του συγγραφέα για να 
φτιαχτεί ένα βιβλίο, δουλεύουν και άλλοι 
άνθρωποι. Χρειάζεται κάποιος να κάνει την 
εικονογράφηση, το εξώφυλλο, την βιβλιοδε-
σία και να φροντίσει για πολλές άλλες λε-
πτομέρειες μέχρι να εκδοθεί το βιβλίο. 
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     Την Δευτέρα 11-5-2015 οι μαθητές της Ε` τάξης του Δημοτικού Σχολείου συνοδευόμενοι από 
τη δασκάλα μας  κα Παπακωνσταντίνου Εφη και την Διευθύντρια κα Μπακάλμπαση Ελένη  
επισκεφτήκαμε  το Γυμνάσιο και τις Λυκειακές τάξεις για να παρακολουθήσουμε την παρουσίαση 
των διαθεματικών εργασιών (projects) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
     Για κάποιους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου ήταν η πρώτη μας επίσκεψη στο Γυμνάσιο και 
πραγματικά ενθουσιαστήκαμε  με τον χώρο αλλά και με τις ωραίες εργασίες των μαθητών του Γυ-
μνασίου και Λυκείου. Οι εργασίες που παρουσιάστη-
καν είχαν ως θέμα τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών, 
το θέμα της μετανάστευσης  με υπεύθυνη εκπαιδευτι-
κό την θεολόγο κα Σταμάκου Παναγιώτα και το 
έργο του etwinning με υπευθυνη εκπαιδευτικό την 
φιλόλογο κα Καρύτσα Αντιγόνη και   με τίτ-
λο “Ancient Greek and Roman people” . Όλοι χαρήκα-
με  όταν η κα Καρύτσα Αντιγόνη έδειξε και το βίντεο 
της δικής μας παρουσίασης για τα 10 χρόνια γενεθλί-
ων του etwinning  με το παραμύθι μας για την υγιεινή 
διατροφή. 
 Πουρνάρας Κων/νος –Καρκατσέλας Ιωάννης (Ε` τάξη) 

Συνέντευξη από την κα Γκαρά Άλκηστη,  
Δ/ντρια του Γυμνασίου & Λ.Τ. Βερδικούσσας 
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                     Η Ε` τάξη στο Γυμνάσιο και Λ.Τ. Βερδικούσσας 

   Εμείς οι μαθητές της ΣΤ` τάξης του σχολείου μας συνοδευό-
μενοι από την δασκάλα μας  την κα Αικ. Τάκα,  επισκέφτηκαμε 
το Γυμνάσιο την Τρίτη 28 Απριλίου 2015, στο οποίο θα παρα-
κολουθούμε  μαθήματα από την νέα σχολική χρονιά 2015—
16, με σκοπό μία πρώτη γνωριμία με την επόμενη βαθμίδα 
εκπαίδευσης που μας περιμένει.  
Εκεί , μας ξενάγησε η κα Γκαρά Άλκηστης η οποία είναι Διευ-
θύντρια του σχολείου. Είδαμε τους χώρους όπου την νέα σχο-
λική χρονιά θα κάνουμε μαθήματα , μάθαμε λίγα πράγματα για 
την λειτουργία του Γυμνασίου και πήραμε  μια μικρή συνέντευ-
ξη από  την Διευθύντρια η οποία ήταν πολύ ευγενική και μάλι-
στα μας «γλύκανε» με μια σοκοφρέτα.  

- Πόσα παιδιά έχει το σχολείο; 
Συνολικά το σχολείο έχει 77 μαθητές, οι 25 φοιτούν στο Λύκειο και οι υπόλοιποι 52 είναι μαθητές του Γυμνα-
σίου 
-  Είναι δύσκολα τα μαθήματα στο Γυμνάσιο; 
Όχι, δεν είναι δύσκολα. Όλα είναι εύκολα αρκεί να διαβάζουμε και να μελετάμε. 
- Τα  ειδικότητα έχετε; 
Είμαι καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας 
-  Πόσα χρόνια είστε Δ/ντρια; 
Είμαι 4 χρόνια 
-  Είστε ευχαριστημένη από τη δουλεία σας στο σχολείο; 
Πάρα πολύ , και ιδιαίτερα στην Βερδικούσσα. 
-  Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε; 
Τον χειμώνα είναι δύσκολα, λόγω κακών καιρικών συνθηκών η πρόσβαση στο σχολείο είναι δύσκολη. 

Φίλιππος Τέλλιος (μαθητής ΣΤ` τάξης) 



      Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένα πρόβλημα, το 
οποίο μπορεί να εκδηλώνεται ως δυσκολία ενός 
παιδιού στο να ακούει, να μιλάει, να σκέφτεται, να 
γράφει, να διαβάζει, να ορθογραφεί ή να λύνει πρά-
ξεις. Η αντιμετώπιση του παιδιού με μαθησιακές 
δυσκολίες είναι μια σύνθετη διαδικασία που έχει ως 
στόχο αφενός ν’ αναπτύξει ή να βελτιώσει τις δεξιό-
τητες που συνδέονται με τη σχολική μάθηση και α-
φετέρου ν’ απαλύνει ή να ουδετεροποιήσει τις συ-
ναισθηματικές δυσκολίες που το συνοδεύουν.  
     Ανάλογα με τη μορφή και τη σοβαρότητα των 
μαθησιακών διαταραχών, τις άλλες τυχόν συνυπάρ-
χουσες νοσολογικές οντότητες, καθώς και την ηλικία 
του παιδιού, η αντιμετώπιση επιδιώκει την αξιοποίη-
ση των δυνατοτήτων του παιδιού, τόσο στο γνωστι-
κό, όσο και στον αντιληπτικό τομέα, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες του παιδιού και τις ικανότη-
τες που διαθέτει.  
  ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
Συστηματικό και καθημερινό πρόγραμμα εκπαί-
δευσης και προετοιμασίας. Ενθάρρυνση, επιβρά-
βευση και κίνητρα για να καταβάλει τη μέγιστη δυνα-
τή προσπάθεια. Αυτό μπορεί να βελτιωθεί με την 
ενίσχυση από το σπίτι, το σχολείο, την ανάληψη 
ευθυνών και ρόλων στο σπίτι και το σχολείο, τη συ-
στηματική ένταξη σε ομάδες αθλητισμού ή εικαστι-
κών. 
Στην απογευματινή μελέτη να κάνει συχνά διαλείμ-
ματα με εναλλαγή δραστηριοτήτων. Να εναλλάσσο-
νται κινητικές και στατικές δραστηριότητες για εκτό-
νωση της κούρασης ή της έντασης που νιώθει. 
Είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός ή η οικογένεια 
όταν τον βοηθούν στα μαθήματα να είναι σίγουροι 
ότι έχουν την προσοχή του, ότι κάθεται καλά και ότι 
διατηρούν βλεμματική επαφή.  
Στον γραπτό λόγο χρειάζεται βοήθεια σε επίπεδο 
πρότασης (κεφαλαίο, τελεία, ολοκληρωμένο νόημα). 
Π.χ. να γράφει απλές προτάσεις με ερέθισμα ή τη 
βοήθεια εικόνων: «Αυτό είναι ένα μαχαίρι. Με το 
μαχαίρι κόβω» κτλ. Π.χ. Να γράφει προτάσεις με 
βάση κάποιες μεμονωμένες λέξεις π.χ. τραπέζι. Να 
βάζει στη σωστή σειρά τις ανακατεμένες λέξεις μιας 
πρότασης κτλ. Για την καλύτερη παραγωγή γρα-
πτού λόγου συστήνεται πρώτα η προφορική ανά-
πτυξη του θέματος, μετά η καταγραφή σε ένα πρό-
χειρο των λέξεων-κλειδιών και τέλος η καλύτερη 
οργάνωση και δόμηση ακολουθώντας τα παρακάτω 
σημεία – καθένα από τα οποία μπορεί να γίνει μια 
ξεχωριστή παράγραφος. Προτείνεται η χρήση τετρα-
δίων με τετράγωνα για να μην κολλάει τις λέξεις, και 
η διόρθωση των κειμένων του μαθητή σε συνεργα-
σία με τον ίδιο ώστε να αποφύγει τις επαναλήψεις 
σε λέξεις και φράσεις. 
Στην ορθογραφία  θα βοηθηθεί από την παραγω-
γή οικογενειών λέξεων (π.χ. οίκος, οικοδεσπότης, 
οικογένεια …), την καταληκτική ορθογραφία (π.χ. 

απλές καταλήξεις ρημάτων), την λειτουργική χρήση της 
γραμματικής π.χ. άρθρα, αριθμοί. Μια τεχνική που 
μπορεί να δοκιμάσει είναι να βλέπει μια λέξη, να κλείνει 
τα μάτια και να προσπαθεί ενορατικά να δει την ορθο-
γραφία της και τέλος να τη γράφει (Δες – Κρύψε – Γρά-
ψε). 
Για την καλύτερη κατανόηση ενός μεγάλου κειμένου 
συστήνεται η συγκέντρωση της προσοχής με μια γενι-
κή προφορική εισαγωγή του θέματος/μαθήματος και 
στη συνέχεια η αξιοποίηση των παρακάτω σημείων:  
1. Επικεφαλίδα (συγκέντρωση εγκεφάλου - ανάκληση 
προηγούμενων πληροφοριών – κίνητρα για μάθηση 2. 
Λέξεις κλειδιά 3. Υπότιτλους στις επιμέρους παραγρά-
φους 4. Αναδιήγηση 5. Απαντήσεις σε επιμέρους ερω-
τήσεις. 
Κάτι που θα τον βοηθήσει όχι μόνο με τα μαθήματα, 
αλλά και με την κοινωνικοποίηση του είναι η συνεργα-
σία με τους συμμαθητές του (υπενθύμιση μαθημάτων  
και ασκήσεων της ημέρας, ανταλλαγή ιδεών κτλ. 
Στην ανάγνωση θα βελτιωθεί αν έχει το χρόνο να 
διαβάσει πιο ήρεμα, χωρίς πίεση. Μπορούν να δοθούν 
προγράμματα για σωστή και γρήγορη ανάγνωση. Κα-
λό είναι να προηγείται σιωπηρή ανάγνωση πριν τη 
φωναχτή. 
Να προσπαθούμε ο χώρος μελέτης να είναι χωρίς 
παρεμβολές. 
Να γίνεται διάσπαση των εργασιών του σε μικρότε-
ρες και απλούστερες. 
Αυτοέλεγχος, αυτοαξιολόγηση. 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΗ 
Βάζουμε το παιδί να καθίσει κοντά στον δάσκαλο, 
κοντά σε έναν καλό μαθητή, μακριά από παράθυρο ή 
πόρτα και να κοιτά προς τον πίνακα. 
Απομακρύνουμε από το θρανίο αντικείμενα που δια-
σπούν την προσοχή (αφού πρώτα έχουμε ζητήσει 
από τον ίδιο να το κάνει). 
Αυξάνουμε τις αποστάσεις μεταξύ των θρανίων. 
Προσπαθούμε να μην υπάρχει πολύς θόρυβος μέσα 
στην τάξη. 
Πλησιάζουμε το παιδί όταν θέλουμε να του απευθύ-
νουμε τον λόγο. 
Δίνουμε ευκαιρίες για διαλείμματα από καθιστικές 
εργασίες. 
Χρησιμοποιούμε επιθυμητές δραστηριότητες ως επι-
βράβευση λιγότερο επιθυμητών δραστηριοτήτων. 
Επιβραβεύουμε συχνά θετικές συμπεριφορές πριν 
προκύψουν προβλήματα. 
Όταν διαπιστώνουμε ότι πρόκειται να διασπαστεί η 
προσοχή του από την εργασία του, του απευθύνουμε 
κάποια ερώτηση σχετικά με το θέμα. 
Ατομικά με τον ίδιο, εντοπίζουμε προβληματικές συ-
μπεριφορές και τρόπους βελτίωσης. Καταρτίζουμε ένα 
πρόγραμμα βελτίωσης όπου ανταμείβουμε (π.χ. με 
αυτοκόλλητα) κάθε θετική συμπεριφορά.  
                                                  συνέχεια σελ.4 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ  
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 Εμείς οι μαθητές της Ε’ τάξης συμμετείχαμε με 
τρεις αφίσες γεμάτες φαντασία και όνειρα στον 4ο 
Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό του Ο.ΚΑ.ΝΑ. με τίτλο 
«Όλοι διαφορετικοί– Όλοι απαραίτητοι – Όλοι μαζί». 
στο διαγωνισμό αυτόν, η αφίσα μας των μαθητών 
Γκουντιλιάνη Ελένης ,Πουρνάρα  Χρήστου και 
Ζερδαλή Διονύση κέρδισε το 2ο βραβείο και οι 
τρεις μαθητές τιμήθηκαν στην ειδική εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε στο μαγευτικό χώρο του Δημοτι-
κού Ωδείου Λάρισας  την Τρίτη 12-Μαΐου 2015       

Συμπαραστάτρια και υπεύθυνη της όλης κου-
ραστικής προσπάθειας η δασκάλα, κα. Αγγελέτου 
Χαρά. Το βραβείο – εκτός από τον έπαινο- συμπερι-
λάμβανε και μια δωροεπιταγή 50 ευρώ για αγορά 
βιβλίων από το βιβλιοπωλείο ΠΑΙΔΕΙΑ .Την όλη 
εκδήλωση ομόρφυναν και πλαισίωναν άλλα σχολεία 
που παρουσίασαν εργασίες με το θέμα της διαφορε-
τικότητας, είτε με πλούσιες χορογραφίες είτε με ω-
ραία μουσικά σύνολα ακόμα και βίντεο .  

Συγχαρητήρια επίσης αξίζουν και στους υπό-
λοιπους μαθητές της Ε’ τάξης την Γελαλή Ηλιάνα, 
Γεωργία Τέλιου ,Γκόγκου Ηλιάνα Καρκατσέλα 
Ιωάννη ,Πουρνάρα Κων/νο που μπορεί οι αφίσες 
τους να μην είχαν την ίδια τύχη αλλά αποχτήσανε 
πολύτιμη εμπειρία και πολλή φαντασία από τη συμ-
μετοχή  στην διαδικασία της δημιουργίας και προ-
βληματισμού με το θέμα της διαφορετικότητας. 

2ο Βραβείο της ΑΦΙΣΑΣ 
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ΑΝΕΚΔΟΤΑ 

Στρατηγικές αντιμετώπισης μαθησιακών 
δυσκολιών (συνέχεια από σελ.3) 

Όλου του κόσμου τα παιδιά 

Χρησιμοποιούμε μικρές ομάδες εργασίας. 
Δίνουμε ερωτήσεις κατανόησης πριν από την ανά-
γνωση. 
Κατά την ανάγνωση, μαγνητοφωνούμε και έπειτα 
τον καλούμε να εντοπίσει τα λάθη του. 
Δείχνουμε πώς να υπογραμμίζει και να κρατά ση-
μειώσεις καθώς διαβάζει. 
Να ενθαρρύνεται η προφορική απάντηση όταν ο 
γραπτός λόγος τον κουράζει. 
Δίνουμε πρώτα έμφαση στο περιεχόμενο και μετά 
στην ορθογραφία. 
Δείχνουμε πώς να διορθώνει τα λάθη του. 
Συντάσσουμε έναν κατάλογο των σημείων που πρέ-
πει να προσέχει όταν γράφει και του ζητάμε να τον 
χρησιμοποιήσει στο τέλος για να ελέγξει ο ίδιος το 
γραπτό του. 
Ζητάμε να διαβάσει ένα πρόβλημα δύο φορές πριν 
προσπαθήσει να το λύσει. Κατά τη λύση, του δεί-
χνουμε πώς να εντοπίσει λέξεις κλειδιά και πώς να 
διατυπώνει βασικές ερωτήσεις (π.χ. δεδομένα, ζη-
τούμενα, απαιτούμενες πράξεις). 
Να κάθεται στην πρώτη σειρά, ώστε να μπορεί ο 
εκπαιδευτικός να ελέγχει διακριτικά την εργασία του 
και να τον βοηθά. 
Να δίνονται ευκαιρίες για συμμετοχή του σε δρα-
στηριότητες όπου είναι ιδιαίτερα ικανός. 
Οργάνωση των μαθητών σε ομάδες. 
Να δίνεται περισσότερος χρόνος για τις γραπτές 
δραστηριότητες. 
 ΛΙΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ   (Δασκάλα Ειδικής Αγωγής) 

ομαδική εργασία Ε` τάξης 

Σε πολλές χώρες του κόσμου τα παιδιά ζούνε 
πολύ διαφορετικά από εμάς. Ο πόλεμος και η φτώ-
χεια αναγκάζουν ολόκληρες οικογένειες να ξενιτεύο-
νται και να γίνονται πρόσφυγες. Τα παιδιά δουλεύ-
ουν από πολύ μικρά για να φέρουν χρήματα στο σπί-
τι και δεν έχουν χρόνο για σχολείο και παιχνίδι. Σε 
κάποια μέρη της γης δεν υπάρχει καθαρό νερό με 
αποτέλεσμα τα παιδιά που το πίνουν να αρρωσταί-
νουν.  

Κάποιες οργανώσεις όπως η Unicef, η 
ActionΑid και οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα βοηθούν τα 
παιδιά σε κάθε γωνιά της γης δίνοντας τους τρόφιμα, 
φάρμακα, καθαρό νερό, ρούχα, βιβλία, παιχνίδια και 
τους παρέχουν ιατρική περίθαλψη.  

Θα θέλαμε να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά του 
κόσμου να έχουν μια καλύτερη, ευτυχισμένη και ο-
μορφότερη ζωή, με ειρήνη, αγάπη, φίλους, παιχνίδι-
α, σχολείο και παιδικές χαρές γεμάτες γέλια! 

Θεοδώρα Τσέτσιλα, 
Μαρία –Ελένη Χαραλάμπους (Γ` Τάξη) 

Έσκαβε ο Τοτός στην αυλή του μια τρύπα. Περνούσε ο 
γείτονας και είδε τον Τοτό να σκάβει. Τον ρωτάει: 
– Τι κάνεις εκεί μικρέ; 
– Πέθανε το καναρίνι μου και το θάβω, αποκρίνεται ο Το-
τός με σκυμμένο το κεφάλι. 
– Και γιατί κάνεις τόσο μεγάλη τρύπα; Ξαναρωτάει ο γείτο-
νας. 
– Γιατί το καναρίνι μου είναι μέσα στον ηλίθιο τον γάτο 
σου, απαντάει ο Τοτός. 

Χτυπάει το τηλέφωνο στο σχολείο: 
– Εμπρός, απαντά η δασκάλα. 
– Καλημέρα σας. Πήρα να σας πω ότι ο Τοτός δεν θα 
μπορέσει να έρθει σήμερα στο σχολείο. 
– Ποιος είναι στο τηλέφωνο παρακαλώ; 
– Ο μπαμπάς μου! 



 Επίσκεψη  του Νηπιαγωγείου στην Α` Τάξη  του Δημοτικού Σχολείου 
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         Αλληλογραφία με Β`  τάξη του 12ου  
                               Δ. ΣΧ. Δράμας 

       Η τελευταία σχολική μας εκδρομή 
ήταν στην Ελασσόνα και περάσαμε πραγ-
ματικά πολύ ωραία! Πήγαμε σε έναν  πολύ 
όμορφο χώρο, στο Πνευματικό Κέντρο, 
όπου μιλήσαμε  σε μαθητές άλλων σχολεί-
ων για την σωστή διατροφή και την 
άσκηση μέσα από ένα παραμύθι που γρά-
ψαμε οι ίδιοι. Έπειτα πήγαμε στην κεντρι-
κή πλατεία της πόλης και περιηγηθήκαμε 
σε μια γαστρονομική εκδήλωση τις 
«Γεύσεις Ολύμπου». Δοκιμάσαμε παραδο-
σιακά προϊόντα της περιοχής μας και πα-
ρακολουθήσαμε τη διαδικασία παρα-
σκευής του χαλβά αλλά και της νόστιμης 
γαλατόπιτας. Τελευταίος σταθμός ήταν 
ένας  υπαίθριος παιδότοπος  με τοξοβολί-
α, κυνήγι θησαυρού, γευσιγνωσία 
και  αναρρίχηση. Εμένα μου άρεσε πιο 
πολύ η αναρρίχηση!   
    Πέρασα πάρα πολύ ωραία γιατί είχαμε 
την καλύτερη παρέα και η μέρα μας ήταν 
γεμάτη με δημιουργικές ασχολίες. Μακάρι 
όλες οι εκδρομές να είναι φανταστικές σαν 
και αυτή!      Καρκατσέλα Κ. (Δ`τάξη) 

         Την Πέμπτη 14 Μαΐου 2015 μια όμορφη εμπειρία ζήσαμε στο Δημο-
τικό Σχολείο Βερδικούσσσας με πρωταγωνιστές τους μικρούς μαθητές 
του νηπιαγωγείου και τους μαθητές της Α` τάξης του Δημοτικού Σχολεί-
ου. Οι πρώτοι ήρθαν να επισκεφτούν τους δεύτερους στην τάξη στην 
οποία τα νήπια από το Σεπτέμβριο θα παρακολουθούν μαθήματα.  
        Με την βοήθεια της νηπιαγωγού κας Λέτσιου Μαρίας και της δα-
σκάλας κας Λιθοξοπούλου Σ. οι λιλιπούτειοι μαθητές γνωρίστηκαν, χό-
ρεψαν και τραγούδησαν. Τα νήπια πρόσφεραν μια ζωγραφιά στους μα-
θητές της πρώτης τάξης και τα πρωτάκια υποσχέθηκαν να επισκεφτούν 
τα νήπια την ερχόμενη Δευτέρα στο νηπιαγωγείο για να ολοκληρωθεί 
έτσι ένα σύνολο δράσεων όλης της χρονιάς που είχαν ως στόχο την ομαλή μετάβαση των νηπίων στο δημο-
τικό σχολείο και περιελάμβαναν επισκέψεις-εκδρομές-ενημερώσεις.                               Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

      Με αφορμή την ενότητα του βιβλίου της Γλώσσας της Β` 
τάξης με τίτλο «Αλληλογραφώ», ξεκίνησε μια δραστηριότητα 

ανταλλαγής γραμμάτων με την Β` τάξη του 12ου Δημοτικού 
Σχολείου Δράμας.  
      Η επιλογή της συγκεκριμένης τάξης έγινε επειδή δασκάλα 

του τμήματος είναι η αδελφή 
της κας Λιθοξοπούλου Σο-
φίας , δασκάλας της Α` τάξης 

του σχολείου μας.  

      Ο ι  μ ι κρ οί  μαθητέ ς 
έγραψαν λοιπόν 2 γράμματα  

στα οποία παρουσίαζαν την 
τάξη τους, το σχολείο τους και 
τον τόπο τους.  

  Τα παιδιά εξασκήθηκαν στην 

παραγωγή του γραπτού λό-
γου. Έδειξαν μεγάλο ενδιαφέ-

ρον , ενθουσιάστηκαν και 
έδωσαν υπόσχεση να συνα-
ντηθούν  κάποια στιγμή στο 

μέλλον. 

            
         Η δασκάλα της Β` τάξης                                                   
             Ταμπούρα Ευαγγελία 

         Δοκιμάζοντας τις «Ολύμπου 
γεύσεις» στην Ελασσόνα 

 Η Β` τάξη του 12ου  
Δ. Σχ. Δράμας 

 Η Β` τάξη του   
Δ. Σχ. Βερδικούσσας 
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Δημοτικό Σχολείο 
Βερδικούσσας 

Διεύθυνση: 
Βερδικούσσα  

Τ.Κ. 40005 
Τηλ. και fax  

2492081207 
  

 
 

ΜΙΚΡΟΙ 
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ  

ΛΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΪΖ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ!!!!!!       

Μικροί  
Ερευνητές          
Μηνιαία 
Σχολική  
Εφημερίδα 

  
    

          Αυτή είναι η τελευταία μας εφημερί-
δα για το σχ. έτος 2014-15. Λίγες μέρες α-
πομένουν για να τελειώσει άλλος ένας  
χρόνος στο σχολείο. Θα τα ξαναπούμε από 
τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Να είστε όλοι 
καλά. 
 
 
 ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  


