
                              Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 

                                 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΣ  

    Στη Λάρισα τη Τρίτη 11-
12-2012 , στο χώρο του 
αμφιθεάτρου του 4ου Δ. Σχ. 
Λάρισας πρωτοπαρουσιά-
σαμε  το βιβλίο μας το οποίο 
τιτλοφορείται « Οι Χριστου-
γεννιάτικες ιστορίες της Ε` 
τάξης» και περιέχει 10 πα-
ραμύθια, χριστουγεννιάτικα 
δημιουργήματα των μαθη-
τών της φετινής Στ` τάξης. 
Δύο ιστορίες  της Μ. Ζερδα-
λή και Τρ. Θάνου, βραβεύτη-
καν σε  πανελλήνιους διαγω-
νισμούς. Πλήθος κόσμου 
παρακολούθησε την εκδή-
λωση και ανάμεσά τους ο Δ/
ντης Αθμιας Εκπαίδευσης 
κος Σακελλαρίου , ο Προϊσ-
τάμενος Εκπ. Θεμάτων κος 
Δαούλας Θ., οι αιρετοί Π.Ε. 
κοι Δραγανιδάκης Δ. & Σίμος 
Β., ο πρόεδρος της κοινότη-
τας της Βερδικούσας κος 
Μιχαλές Χρ., γονείς, μαθητές 
και εκπαιδευτικοί άλλων 
σχολείων . Στην εκδήλωσή 
μας μίλησαν η συγγραφέας 
κα Φώτου Γιώτα και η σχολι-
κή Σύμβουλος της περιοχής 
μας κα Παπαδοπούλου Μα-
ρία. 

     Στην Ελασσόνα τη Τρίτη 18-12-2012 , στο χώρο του θεάτρου 
της αίθουσας «Βασιλείου Φαρμάκη» παρουσιάσαμε   το βιβλίο 
μας για δεύτερη φορά.  Αυτή η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στο-
υς μαθητές της περιοχής Ελασσόνας. Στην  όμορφη και λιτή εκ-
δήλωση παραβρέθηκε ο δήμαρχος Ελασσόνας  κος Πασχόπου-
λος , ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Βερδικούσας κος Μι-
χαλές, ο πρόεδρος του συλλόγου των εκπ/κών Π.Ε.  Ελασσόνας 
κος Μάγειρας Βαγγέλης, η Σχολική Σύμβουλος κα Παπαδοπού-
λου Μαρία, οι αιρετοί της Π.Ε. κοι Σίμος Β. και Δραγανιδάκης Δ.. 
Το σχολείο του Λυκουδίου  έστειλε δώρο  χειροποίητα κηροπήγι-
α, τα οποία  μοίρασε ο δ/ντης κος Μιχάλης Θανάσης στους μικ-
ρούς  μαθητές-συγγραφείς του δ. σχ. Βερδικούσας. 
  Τέτοιες προσπάθειες  βοηθούν το σχολείο να μετατραπεί σε 
κύτταρο πολιτισμού , αποτελεσματικό και ανοικτό στην ευρύτερη 
κοινωνία.  

          Ο σύλλογος δασκάλων του σχολείου 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ  

ΜΑΘΗΤΕΣ  ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  

ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ 
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  Στις 14 Νοεμβρίου 2012 το 

Δημοτικό Σχολείο πήγε εκ-

δρομή στην Αθήνα. Αφορμή 

ήταν η διάκριση της μαθήτ-

ριας Τρ. Θάνου στον Πα-

νελλήνιο Διαγωνισμό Λογο-

τεχνίας.  

  Η εταιρεία Γραμμάτων και 

Τεχνών Πειραιά έκανε τον 

Δ` Πανελλήνιο Διαγωνισμό 

Λογοτεχνίας για παιδιά και 

εφήβους στη μνήμη του 

ποιητή Νικηφόρου Βρεττά-

κου. Η εκδήλωση έγινε στη 

Δημοτική Πινακοθήκη Πει-

ραιά με την παρουσία του 

προέδρου Παναγιώτη Χαρ-

λαύτη και της κριτικής επιτ-

ροπής κκ. Αντωνάκου Ελέ-

νης, Κωνταρέλλη Ελένης, 

Γαρδικιώτη Κατερίνας, ήταν 

επίσης μαθητές που βραβεύ-

τηκαν, γονείς φίλοι και δάσ-

καλοι. Στην εκδήλωση έγιναν  

ομιλίες από τους διοργανω-

τές, παίχτηκε μουσική πιάνο-

υ, δόθηκαν τα βραβεία και 

απαγγέλθηκαν ποιήματα.  

    Ήταν μια ξεχωριστή βραδι-

ά γεμάτη συγκίνηση που θα 

  μας μείνει αξέχαστη γιατί 

ήταν η πρώτη φορά που πα-

ραβρεθήκαμε σε τέτοια εκδή-

λωση. Μπράβο στο σχολείο 

μας και στους δασκάλους μας 

που πήραν μέρος στο διαγω-

νισμό.Μπράβο στη Τριαντα-

φυλλένια για τη διάκρισή της 

Εκεί θαυμάσαμε κοσμήματα 

και τοπικές φορεσιές που φο-

ρούααν οι Έλληνες πολύ πα-

λιά. 

   Το μέγαρο της Παλιά Βου-

λής είναι ένα από τα καλύτερα 

Μουσεία της Ελλάδας που δε 

θα ξεχάσω ποτέ.!! 

 

  Σοφοκλής—Ηλίας Κατίνας 

               ΣΤ` τάξη 

                ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ                 

Στείλτε το δικό 

σας άρθρο   

στη σχολική 

μας 

μονάδα και 

συμβάλλετε 

έτσι στην 

πολυφωνία της 

εφημερίδας 
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   Το κτίριο που στεγάζει 

σήμερα το Εθνικό Ιστορικό 

Μουσείο αλλά και ο χώρος 

της πλατείας Κολοκοτρώνη 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένα 

με την Ελληνική Κοινοβουλε-

υτική Ιστορία για περίπου 

ένα αιώνα. 

     Το κτίριο της Παλιά Βου-

λής ήταν η πρώην οικεία 

Κοντοσταύλου που αγοράσ-

τηκε από το ελληνικό δημό-

σιο πρώτα για βασιλική κα-

τοικία και μετά ως χώρος 

συνεδριάσεων της Βουλής 

και της Γερουσίας. 

    Το Εθνικό Ιστορικό Μου-

σείο έχει εθνικά κειμήλια από 

την άλωση της Κωνσταντινο-

ύπολης έως το Β` Παγκόσμι-

ο Πόλεμο. 

    Την Παλιά Βουλή επισ-

κεφτήκαμε όταν πήγαμε 

στην Αθήνα στα πλαίσια της 

διήμερης εκδρομής του σχο-

λείου μας. Κατά την επίσκε-

ψή μας μου έκανε μεγάλη 

εντύπωση η ιστορική αίθου-

σα συνεδριάσεων του Ελλη-

νικού Κοινοβουλίου, οι προ-

τομές και οι προσωπογραφί-

ες, τα κράνη και οι πανοπλί-

ες, η «χάρτα της Ελλάδος» 

του Ρήγα Φεραίου και το γρα-

φείο του Αδαμάντιου Κοραή. 

Ακόμη εντύπωση μου έκαναν 

και τα πλοία της Επανάστα-

σης, οι σημαίες του αγώνα 

και ένα βάζο που μας είπαν 

πως περιέχει την καρδιά του 

Κανάρη!!! Υπήρχε ειδικός 

χώρος με τοπικές ενδυμασίες 

από όλη την Ελλάδα.  

 που μας έκανε περήφανους. 

Επίσης. Όλα τα παιδιά που 

συμμετείχαν στο διαγωνισμό, 

πήραν έπαινο. Ακόμη το σχο-

λείο μας έκανε βιβλίο όλες τις 

ιστορίες των παιδιών. 

    Μακάρι να γίνουν κι άλλοι 

διαγωνισμοί, να συμμετέχουμε 

και να έχουμε κι άλλες διακρί-

σεις. 

           Μαρία Καρκατσέλα 
      Τριανταφυλένια Θάνου  

    ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

  Το Δημοτικό Σχολείο 

Βερδικούσας ευχαριστεί 

την κα. Αναγνωστάκο-

υ Ελένη κάτοικο Αθη-

νών, για την ευγενική 

της χειρονομία να δωρί-

σει βιβλία της προσω-

πικής της συλλογής στη 

βιβλιοθήκη του σχολεί-

ου μας.  

   Τέτοιες χειρονομίες 

αποδεικνύουν πως η 

ευαισθησία δεν έχει 

εκλείψει από την κοινω-

νία μας αλλά συνάμα 

αποτελούν περίτρανο 

παράδειγμα προς μίμη-

ση .                                                                                                       

    Η ΣΧΟΛΙΚΗ   

   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  

     Χάρη στην κυρία 

Ελένη Ιωαννίδου ορ-

γανώθηκε η βιβλιοθήκη 

του σχολείου μας, και   

κάθε Τρίτη δανειζόμασ-

τε ένα βιβλίο. Γράφουμε  

ένα σημείωμα που το 

κρεμάμε στον πίνακα 

των βιβλιοφάγων. Θέ-

λουμε όμως να έχουμε 

περισσότερα βιβλία  

γιατί μας αρέσει το 

διάβασμα. 

                                      Η ΠΑΛΙΑ ΒΟΥΛΗ 



   Με αφορμή στο μάθημα της 

«Μελέτης» το κεφάλαιο «ο 

τόπος μου» τα παιδιά της Β` 

τάξης, αποτύπωσαν την αγά-

πη τους για τον τόπο τους με 

τη δημιουργία ενός υπέροχου 

κολάζ. Οι μαθητές δούλεψαν 

ομαδικά. Το αποτέλεσμα 

φαίνεται στη  φωτογραφία. 

 Ξέρω ένα όμορφο χωριό 

πολύ ψηλά σ` ένα βουνό. 

Έχει όμορφα σπιτάκια 

και πανέμορφα δρομάκια 

             ————— 

Και λίγο ακόμη πιο ψηλά 

ένα δάσος όλο οξιά 

που κάθε άνοιξη ανθίζει 

κι ο τόπος πλημμυρίζει 

           —————- 

Με πολλά όμορφα ζωάκια 

και πολύχρωμα λουλουδάκια 

κι όταν είναι χιονισμένο 

έχουμε τζάκι αναμμένο 

           Ονούφριος  

           Γκέκας 

ξίου Κομνηνού(1081-1118). 
Οι Χριστιανοί χωρίστηκαν σε 
τρεις ομάδες, στους Ιωαννί-
τες, τους Βασιλίτες και τους 
Γρηγορίτες. Το θέμα πήρε 
μεγάλη κι επικίνδυνη διάστα-
ση για τους Χριστιανούς. Τότε 
ο Μητροπολίτης Ευχαϊτών 
Ιωάννης  ο Μαυρόπους πρό-
τεινε να συσταθεί, κατά προτ-
ροπή των ιδίων των Τριών 
Ιεραρχών  τους οποίους είδε 
σε οπτασία, κοινή γιορτή και 
για τους τρεις, η οποία έγινε 
δεκτή με ευχαρίστηση από 
όλους τους Χριστιανούς. 
    Από την εποχή της Τουρ-
κοκρατίας υπήρχε το έθιμο η 
γιορτή των Τριών Ιεραρχών 
να θεωρείται και γιορτή της 

    Στις 30 Ιανουαρίου γιορτά-
ζουμε την κοινή γιορτή των 
Τριών Ιεραρχών.  
    Η των «τριών μεγίστων 
φωστήρων της Τρισηλίου 
Θεότητας» γιορτή καθιερώθη-
κε και γιορτάζεται αδιάκοπα 
από τον 11ο αιώνα μέχρι σή-
μερα από την Ορθόδοξη Εκ-
κλησία. Αφορμή για την καθιέ-
ρωση του συνεορτασμού των 
Τριών Ιεραρχών υπήρξε μια 
διένεξη  μεταξύ των Χριστια-
νών. Αυτή ξεκίνησε από τη 
διαφωνία μεταξύ των μορφω-
μένων ανδρών στην Κων/
πολη  για το ποιος από τους 
τρεις Ιεράρχες είναι ο πιο 
σπουδαίος. Αυτό έγινε την 
εποχή του Αυτοκράτορα Αλε-

παιδείας. Έτσι, η Σύγκλητος του 
Εθνικού & Καποδιστριακού 
Παν/μίου Αθηνών, το 1841, 
αποφάσισε η γιορτή των Τριών 
Ιεραρχών να θεωρείται και ως 
γιορτή των Ελληνικών Γραμμά-
των.               Ε` Τάξη 

                          ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ 

                          ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

τική εκπομπή του κου Δ. Μαρέδη του 

τοπικού καναλιού astra tv. Είδαν  το στο-

ύντιο όπου γίνονται οι εκπομπές, τα συσ-

τήματα ηχοληψίας και κατάλαβαν τι ση-

μαίνει «είμαστε στον αέρα». Η εμπειρία 

για τους Μούμο Χρήστο, Δίχρη Ιωάννη, 

Κατίνα Σοφοκλή –Ηλία και Τριανταφυλ-

λένια Θάνου ήταν ανεπανάληπτη. Αυτό 

σημαίνει βιωματική μάθηση. Την επόμε-

νη φορά ελπίζουμε η εμπειρία να αφορά 

περισσότερους μαθητές.       

                             

                           Κατσουπέρη Γεωργία 

                       Δασκάλα της Ε` Τάξης 

Στις 10-12-2012 οι μαθητές του Δημοτικού σχολείου 

προκειμένου να διαφημίσουν το βιβλίο του σχολείου 

τους παρουσιάστηκαν στην μεσημεριανή - ενημερω-

Στείλτε μας 

βιβλία για να 

εξοπλίσουμε 

τη βιβλιοθήκη 

μας   
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   ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

  Οι μαθητές και  οι 

εκπαιδευτικοί του 

Δημοτικού Σχολείου 

Βερδικούσας που 

συμμετείχαν στη 

διήμερη εκδρομή 

στην  Αθήνα στις 14 

και 15 Νοεμβρίου 

2012, ευχαριστούν 

ιδιαίτερα το βουλευτή 

κο Γελαλή Δημήτρι-

ο για την εγκάρδια 

υποδοχή που μας 

επεφύλαξε στη Βου-

λή αλλά και τα δώρα 

που έδωσε σε όλους 

μας.  

   ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
    Όλοι οι μαθητές ευχα-

ριστούμε την κα Μαίρη 

Ζαφρανά-Χατζηλάκου  

που ευγενικά μας παρα-

χώρησε 3 παιδικά βιβλία 

για τη σχολική μας βιβλι-

οθήκη. 

   ΑΝΕΚΔΟΤΟ 

Στο σχολείο ο δάσκαλος 

 ρωτά για τα σημεία της 

στίξης:  

-Βασίλη, τι είναι η παύ- 

λα ( - ) ;  

Και ο Βασίλης απαντά: 

-Το θηλυκό του  

Παύλου, κύριε. 

     Δύο μαθητές έγραψαν ποιή-

ματα για το χωριό τους , δημιο-

υργήματα που αποδεικνύουν  

πόσο αγαπούν την όμορφη 

Βερδικούσα.     

 
Βερδικούσα ξακουστή 
όμορφη καμαρωτή 
με τα όμορφα παιδάκια 
και τα νόστιμα τυράκια 
          ————— 
Χτισμένη πάνω στην πλαγιά 
που ` χει η πέρδικα φωλιά 
με τα όμορφα δεντράκια 
και τα δροσερά νεράκια. 
 

Κωνσταντίνα 
Καρκατσέλα 

                                                 ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ 



  

   Στα πλαίσια του προγράμμα-

τος «ξεχασμένα επαγγέλματα 

του τόπου μας» που ανέλαβε να  

παρουσιάσει η Δ` τάξη μαζέψα-

με πληροφορίες για παλιά επαγ-

γέλματα τα οποία υπήρχαν κά-

ποτε στο χωριό μας όπως  ο 

σαμαράς, ο γανωτής, ο πεταλω-

τής και  άλλα.  

    Το επάγγελμα που μας έκανε 

εντύπωση και με αυτό ξεκινήσα-

με την έρευνά μας ήταν αυτό 

του «σαμαρά». Ρωτήσαμε τους 

παππούδες μας αλλά ψάξαμε 

και στο internet  και βρήκαμε 

πολλά πράγματα. Έτσι σήμερα 

θα παρουσιάσουμε το επάγγελ-

μα του σαμαρά.  

   Επίσης, με τη βοήθεια της 

κυρίας μας, Δήμητρας Τσέτσι-

λα , φτιάξαμε ένα κρυπτόλεξο 

και λίγες ερωτήσεις για τα παλιά 

επαγγέλματα που ελπίζουμε να 

σας διασκεδάσουν. Βρήκαμε και 

παροιμίες με επαγγέλματα και 

ένα γλωσσοδέτη που μας μπέρ-

δεψε . 

             ΣΑΜΑΡΑΣ 

     Τη τέχνη του σαμαρά την 

έκαναν λίγοι κάτοικοι. Ήταν 

όμως απαραίτητη γιατί στο χω-

ριό σχεδόν τα περισσότερα σπί-

τια είχαν κάποιο άλογο ή μουλάρι τα οποία τα χρησιμοποι-

ούσαν στις αγροτικές δουλειές. 

  Το σαμάρι αποτελούνταν από τρία μέρη: από τον ξύλινο 

σκελετό, από το εσωτερικό γέμισμα κι από τα δερμάτι-

να εξαρτήματα.  

   Η κατασκευή του ξύλινου σκελετού απαιτούσε μεγάλη 

επιδεξιότητα και γίνονταν από καλά πελεκημένα ξύλα. Το 

εσωτερικό γέμισμα ήταν ένα είδος στρώματος το σαμαροσ-

κούτι, (ύφασμα που ύφαιναν στον αργαλειό) και το γέμιζαν 

με χόρτο αφράτο όπως το σάλωμα. Το στρώμα αυτό ρά-

βονταν από το σαμαρά και το έβαζε στον ξύλινο σκελετό. 

Η στερέωση του σαμαριού πάνω στη ράχη του ζώου γί-

νονταν με δερμάτινα ξύλινα εξαρτήματα όπως ήταν η 

μπροστελίνα, τα κοτσιάκια, οι παγίδες και οι δερμάτινες 

λωρίδες όπως η γίγλα που περνούσε κάτω από την κοιλιά 

του ζώου. Όταν το σαμάρι τελείωνε, το διακοσμούσαν με 

φούντες, τρέσες και πρόκες.   

                                      Οι μαθητές της Δ` τάξης 

  

                                                   ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
                ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ 

                                         ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 
ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

 
«Ο καλός ο καπετά-
νιος στη φουρτούνα 

φαίνεται» 
 

«Μάθε τέχνη κι 
άστηνε κι αν πεινά-

σεις πιάστηνε» 
 

“Ακαμάτης 
άνθρωπος τον κλέφ-

τη ξεπερνά» 
 

«Παλιό γιατρό και 
γέρο καπετάνιο να 

γυρεύεις» 
 

«Χέρια που δουλεύ-
ουν ποτέ δε ζητια-

νεύουν» 
 

«Του κυνηγού και 
του ψαρά το πιάτο, 
δέκα φορές είν` α-

δειανό και μια φορά 
γεμάτο» 

 
«Πολυτεχνίτης κι 

ερημοσπίτης» 

ΓΛΩΣΣΟΔΕΤΗΣ 
 

Ο βαρκάρης με τη βάρκα 
έκανε βαρκάδα με μια βράκα 
αλλά έμπασε νερά η βάρκα 
και του βράχηκε η βράκα 

 
 
 

Με τη βάρκα του βρεγμένη 
και τη βράκα μουσκεμένη 

ορκίστηκε να μη ξαναβραχεί 
ούτε να ξαναβρακομουσκευτεί 

 

 .ΒΡΕΙΤΕ  8 ΠΑΛΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

1. Παλιός τεχνίτης που επικαλύπτει τα χάλκινα σκεύη με κασ-
σίτερο. 
           

                Γ _ _ _ _ _ _ 
 
2. Παλιός τεχνίτης που χρησιμοποιούσε καλάμια. 
          

               Κ _ _ _ _ _ _ 
 
3.  Παλιός τεχνίτης που άλεθε σιτάρι και έφτιαχνε αλεύρι. 
          

               Μ _ _ _ _ _ _ 
 
4.  Παλιός τεχνίτης που γυάλιζε τα παπούτσια. 

              Λ _ _ _ _ _ _ _  
 

Τ Ο Β Α Ρ Ε Λ Α Σ Π 

Ι Σ Α Μ Α Ρ Α Σ Ε Ε 

Α Ψ Α Ζ Ο Μ Ι Μ Ο Τ 

Δ Ρ Α Γ Α Τ Η Σ Ν Α 

Α Π Ι Ε Κ Ο Π Ο Μ Λ 

Ω Ε Κ Α Ν Α Τ Α Σ Ω 

Ο Α Β Ε Β Ι Ρ Γ Ο Τ 

Σ Ζ Γ Α Ν Ω Τ Η Σ Η 

Μ Ν Ε Ρ Ο Υ Λ Α Σ Σ 



Με αφορμή το μάθημα 
της Νεοελληνικής Γλώσσας 
¨Τα χαρτιά ανακυκλώνον-
ται¨ ασχοληθήκαμε και μά-
θαμε όχι μόνο για την ανα-
κύκλωση του χαρτιού αλλά 
και άλλων υλικών καθώς 
και συσκευών. Διαπιστώσα-
με ότι με την ανακύκλωση 
λύνουμε το πρόβλημα των 
σκουπιδιών και με αυτόν 
τον τρόπο έχουμε καθαρό-
τερες ακτές, θάλασσες και 
ωκεανούς. Έτσι ο τόπος 
που ζούμε γίνεται καθαρό-
τερος και έχουμε περισσό-
τερο οξυγόνο. 

Είναι σημαντικό να συνει-
δητοποιήσουμε όλοι ότι τα 
πλαστικά, τα γυαλιά και τα 
μέταλλα, τα χαρτιά δεν 

είναι σκουπίδια. Η γη μας 
δεν έχει απεριόριστες πο-
σότητες αυτών των υλικών 
και επομένως είναι σημαντι-
κό να τα ανακυκλώνουμε 
ώστε να τα επαναχρησιμο-
ποιούμε. Κατά αυτό τον 
τρόπο και ενέργεια εξοικο-
νομούμε και φυσικούς πό-
ρους διατηρούμε και πάνω 
απ' όλα επενδύουμε σε ένα 
καλύτερο αύριο.  Αλουμίνι-
ο, γυαλί και χαρτί δεν το 
πετάμε στους πράσινους 
κάδους, αλλά στους ειδικο-
ύς μπλε κάδους ανακύκ-
λωσης. Παλαιές ηλεκτρικές 
συσκευές δεν τις πετάμε 
στα σκουπίδια. Τις πηγαίνο-
υμε για ανακύκλωση. Συνή-
θως τα μεγάλα καταστήμα-

τα ηλεκτρικών ειδών διαθέ-
τουν ειδικούς κάδους όπου 
μπορούμε να αφήσουμε τις 
παλαιές μας συσκευές. 

Τις μπαταρίες δεν τις πε-
τάμε σε καμία περίπτωση 
στα σκουπίδια. Είναι τοξικές 
και επιβαρύνουν πολύ το 
περιβάλλον. Στο σχολείο 
μας, όπως και σε όλα τα 
σχολεία υπάρχουν ειδικές 
στήλες συλλογής μπαταρι-
ών. 

Το χωριό μας όμως δεν 
έχει μπλε κάδους ανακύκ-
λωσης. Πρέπει να συμμε-
τέχουμε όλοι μας, μικροί 
και μεγάλοι στην ανακύκ-
λωση για ένα καλύτερο 
αύριο.  

2ο βήμα: Περιμένουμε προφυ-

λαγμένοι όσο διαρκεί ο σεισμός 

3ο βήμα: Όταν ο σεισμός τελει-

ώσει, βγαίνουμε από τα θρανία 

και ακολουθούμε τις οδηγίες 

του δασκάλου μας 

4ο βήμα: Εκκενώνουμε το 

κτίριο χωρίς πανικό και χωρίς 

να τρέχουμε 

5ο βήμα: Συγκεντρωνόμαστε  

ανά τμήμα στο προαύλιο μακρι-

ά από το κτίριο 

6ο βήμα: Περιμένουμε τους 

γονείς μας για να μας παραλά-

      Τη Τρίτη 22-1-2013 πραγ-

ματοποιήθηκε στο σχολείο μας 

«Άσκηση ετοιμότητας σε 

περίπτωση σεισμού». Αρχικά 

οργανώθηκε «σχέδιο έκτακτης 

ανάγκης» από τη Δ/ντρια και 

τους δασκάλους  του σχολείου 

μας. Στη συνέχεια έγινε η 

άσκηση . Τότε όλοι οι μαθητές 

μάθαμε τι πρέπει να κάνουμε 

σε ανάλογη περίπτωση: 

1ο βήμα: Καλυπτόμαστε κάτω 

από το θρανία, κρατώντας το 

πόδι του θρανίου με το χέρι 

μας 

βουν. 

  Εάν βρεθούμε μόνοι μας εν-

τός σχολικού κτιρίου, προφυ-

λασσόμαστε ανάλογα στο χώ-

ρο που βρισκόμαστε και φεύγο-

υμε από το κτίριο όταν τελειώ-

σει ο σεισμός, σύμφωνα με το 

σχέδιο εκκένωσης του σχολεί-

ου. 

Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε 

είναι πως δεν πρέπει να πανι-

κοβληθούμε και φυσικά να 

ακούμε τις οδηγίες των δασκά-

λων μας. 

 Ιωάννης Δίχρης (Ε` τάξη)                                            

                                 Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ         (Γ` ΤΑΞΗ) 

               ΑΣΚΗΣΗ  ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ 
        (Μένω στο χώρο-Σκύβω- Καλύπτομαι- Κρατιέμαι) 

                  ΑΣ ΠΑΙΞΟΥΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩΝΤΑΣ 

 Επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα του 

Σχολείου μας στην 

ηλεκτρονική 

διεύθυνση http;//dim

-verdik.lar.sch.gr  
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   Να θυμάστε 

- για να φτιαχτεί 1 κιλό 

αλουμίνιο χρειάζονται 4 

κιλά βωξίτη, που είναι 

ορυκτό της γης. Άρα 

κάποιο βουνό θα σκαφ-

τεί, πολλά δέντρα θα 

κοπούν, το οξυγόνο θα 

μειωθεί. 

- για να φτιαχτεί ένα 

αλουμινένιο κουτάκι 

χρειάζεται τόση ενέργεια 

όση για να καίει μια λάμ-

πα για 5 ώρες 

- τα γυάλινα προϊόντα 

χρειάζονται χιλιάδες 

χρόνια για να διαλυθούν  

από τη γη ως απορρίμ-

ματα!!! 

  Βάλτε τη πλαστική σακούλα στην ανακύκλωση  
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Δημοτικό Σχολείο 
Βερδικούσας 

Διεύθυνση: 
Βερδικούσα  
Τ.Κ. 40005 
Τηλ. και fax  

2492081207 
  

  COLOURS  
 

 1. the colour of lemons  __ __ __ __ __ __ 
 
2 .the colour of Panathinaikos    __ __ __ __ __ 
 
3 .the colour of apples  __ __ __ 
 
4. the colour of oranges   __ __ __ __ __ __              επιμέλεια Αφροδίτη Στατήρη 
                                                                                                 Στ’ δημοτικού 
5. the colour of the car tyres    __ __ __ __ __ 
 

6.  the colour of the sky  __ __ __ __ 
 
7 . the colour of the teeth   __ __ __ __ __ 
 
8 .the colour of the clouds on a rainy day __ __ __ __  
 
9 .the color of the eggplant __ __ __ __ __ __ 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ  

ΜΑΘΗΤΕΣ  ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  

ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ 

 
 

     Στο μάθημα της γυμναστικής μιλήσαμε για τα παραδοσιακά παιχνίδια και η κυρία Μαριάννα 

Παπαγιάννη μας έβαλε να παίξουμε το τζαμί, το μαντηλάκι , τους κλέφτες κι αστυνόμους, τα 

βαρελάκια και τα σκαμνάκια. Περάσαμε ωραία γιατί τρέξαμε και γελάσαμε αφού ο καιρός ήταν 

καλός. Τελικά καταλάβαμε πως η παράδοσή μας έχει πολλά  πράγματα να μας διδάξει.  

                                                            

                                                                          Η Δ` Τάξη                                           

ΜΙΚΡΟΙ 
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ  

        «Ο ζητιάνος» , ένα μυθιστόρημα γραμμένο από τον Ανδρέα Καρκαβίτσα 

είναι μια ιστορία με ένα ζητιάνο που πηγαίνει από χωριό σε χωριό και με διάφορους 

τρόπους εξαπατά τους ανθρώπους. 

        Ο συγγραφέας μας μεταφέρει σε μια περιοχή ανάμεσα στον Κίσσαβο και στον 

Όλυμπο, σε ένα ήρεμο χωριό, το Νυχτερέμι, χωρίς προβλήματα μέχρι τη στιγμή 

που έρχεται ο ζητιάνος και η ηρεμία χαλάει. Εξαπατά τις γυναίκες με βότανα λέγον-

τας τες πως είναι μαγικά για να πάρει πολύτιμα πράγματα τους. Εξαιτίας του υπο-

φέρουν  άνθρωποι και πολλοί πεθαίνουν.  

        Το μυθιστόρημα « Ο ζητιάνος» είναι μια εξαιρετική ιστορία. Περιγράφει την ε-

ξαθλίωση και δείχνει τι μπορεί να προκαλέσει η αμάθεια .  

                                                                    Μαρκέλα Ζερδαλή 

                                                                        ΣΤ` Τάξη 

                  ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 

                        ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Μικροί  
Ερευνητές          
Μηνιαία 
Σχολική  
Εφημερίδα 

                               ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 


