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ξόινο ηνπ ζεκεξηλνύ ζρνιείνπ είλαη έλαο πνιπζύλζεηνο ξόινο κε
ηδηαίηεξα απμεκέλεο απαηηήζεηο. Η ζύγρξνλε θνηλσλία επηζπκεί έλα ζρνιείν
αλνηθηό πξνο απηήλ, εθαξκόδνληαο ζύγρξνλεο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο. Επηζπκεί λα
δείρλεη ελδηαθέξνλ θαη θξνληίδα ζηνπο καζεηέο θαη λα ηνπο πξνθπιάζζεη από ηηο
θαθνηνπηέο ηεο δσήο. Να ηνπο δίλεη σο ζρνιείν εθηόο από ηηο επθαηξίεο κάζεζεο
θαη επθαηξίεο γηα άιιεο δξαζηεξηόηεηεο αζιεηηθέο θαη πγείαο ώζηε νη καζεηέο λα
αζρνιεζνύλ θαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε δηάθνξα αληηθείκελα γηα λα γίλνπλ πην
ππεύζπλα θαη επαηζζεηνπνηεκέλα. Να αθνπγθξάδεηαη ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο
θαη λα πξνζπαζεί λα είλαη αλνηθηό ζ' απηήλ.
Μέζα ζε απηό ην πιαίζην ν εθπαηδεπηηθόο από ηε κεξηά ηνπ, θαιείηαη λα
απνθηήζεη έλαλ πεξηζζόηεξν θαηλνηνκηθό θαη λα επηηειέζεη έλαλ πνιπζύλζεην
ξόιν, ηειείσο δηαθνξεηηθό από απηόλ πνπ ίζρπε ηα πξνεγνύκελα ρξόληα. Πξέπεη
λα βξίζθεηαη ζε κηα δηαξθή εγξήγνξζε θαη λα βάδεη θάζε πξνζπάζεηά ηνπ ζε
αμηνινγηθή δηαδηθαζία.
Με απηέο ηηο ζθέςεηο γηα εηζαγσγή, ζαο θαισζoξίδνπκε ζηνλ «έληππν
θόζκν» ηνπ ζρνιείνπ καο, λα κνηξαζηείηε καδί καο ηηο εληππώζεηο θαη ηηο εηθόλεο
πνπ ζπιιέμακε όινλ απηό ηνλ θαηξό, κέζα από ην καγηθό ηαμίδη ηεο Γλώζεο.
Σπγραξεηήξηα ζε όινπο ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιείνπ
γηα ηηο δξάζεηο ηνπο θαη ζηε ζπληαθηηθή νκάδα ηνπ πεξηνδηθνύ γηα ην όκνξθν
απνηέιεζκα.

Λάβαξεο Φξαγθίζθνο
Δ/ληήο 12/ζ Δεκ. Σρ. Εκπνξείνπ
Σπληαθηηθή νκάδα: Βαιηάλνπ Σηέιια
Δνπθαθάξνπ Εηξήλε
Σηγάια Θεώλε
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AΘΛΗΤΘΣΜΟΣ ΚΑΘ ΟΛΥΜΠΘΑΚΑ
ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Σηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο επέιηθηεο δώλεο, νη καζεηέο ηνπ Α1
ηκήκαηνο αζρνιήζεθαλ κε ηνλ αζιεηηζκό θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηε
γλωξηκία ηωλ νιπκπηαθώλ αζιεκάηωλ.

Οη καζεηέο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο, γλώξηδαλ έλα έλα ηα νιπκπηαθά
αζιήκαηα θαη δεκηνπξγνύζαλ δωγξαθηέο πνπ ηα είραλ ωο ζέκα.
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Μεξηθέο από ηηο
δεκηνπξγίεο ηωλ
παηδηώλ ζηνιίδνπλ ηελ
ηάμε καο θαη
αλαθέξνληαη ζηα
αζιήκαηα πνπ
γλωξίζακε όπωο:
πνδόζθαηξν,
κπάζθεη, αθνληηζκό,
πνδειαζία, ηέληο,
κπάληκηληνλ,
θνιύκβεζε,
θαηαδύζεηο, ηππαζία,
άξζε βαξώλ,
ελόξγαλε θαη ξπζκηθή
γπκλαζηηθή.
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Αθξύ ζρλλέναμε όζεπ πεοιζζόηεοεπ πλεοξθξοίεπ μπξοξύζαμε, θηιάναμε
ηξ δικό μαπ βιβλίξ για ηε θώκια Μξμάςξρπ—Μξμάςξρπ. Ελπίδξρμε μα
καηαθέοαμε μα ζαπ πεοάζξρμε ηξ μήμρμα:
Η ΔΘΑΣΨΣΗ ΤΗΣ ΦΨΚΘΑΣ ΜΟΝΑΦΟΥΣ-ΜΟΝΑΦΟΥΣ ΕΘΝΑΘ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΨΝ ΜΑΣ!

Οη δσγξαθηέο
καο!
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Τξία πξάγκαηα καο έδσζαλ αθνξκή λα μεθηλήζνπκε θαη λα νξγαλώζνπκε ηελ έθζεζε παιηώλ αληηθεηκέλσλ ζηελ ηάμε καο:ην κάζεκα ηεο
Γιώζζαο,ην κάζεκα «Μειέηε Πεξηβάιινληνο» θαη ε επίζθεςή καο
ζην Λανγξαθηθό Μνπζείν.
Γηα αξρή, ζπδεηήζακε ζηελ ηάμε
γηα ην πιηθό από ην νπνίν είλαη
θηηαγκέλν ην θάζε αληηθείκελν ,πνηα ήηαλ ε ρξήζε ηνπ ζην
ζπίηη, πόηε θηηάρηεθε.
Γηα λα εηνηκάζνπκε ηελ έθζεζε,
γξάςακε ιεδάληεο θάησ από θάζε αληηθείκελν, γηα λα ελεκεξώλνπκε ηνπο επηζθέπηεο γηα ηε
ρξήζε θαη ηε ρξνλνινγία ηνπ.
Φηηάμακε πξνζθιήζεηο θαη
θαιέζακε θάζε ηκήκα ηνπ
ζρνιείνπ μερσξηζηά λα δνπλ
ηελ έθζεζή καο. Εκείο ηα παηδηά
ηεο ηάμεο καο, είρακε ην ξόιν
ηνπ μελαγνύ, εμεγνύζακε ζηνπο
επηζθέπηεο ηα αληηθείκελα .
Με ηνλ ηξόπν απηό κάζακε πώο δνύζαλ νη παππνύδεο θαη νη γηαγηάδεο καο, πνηα αληηθείκελα ρξεζηκνπνηνύζαλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο
δσή ,πνηεο νη δηαθνξέο από ηελ επνρή ηόηε θαη ζήκεξα.

8

Τα αληηθείκελα πνπ θέξακε είλαη ηα εμήο:
παιηέο ιάκπεο θσηηζκνύ κε πεηξέιαην,καγεηξηθά ζθεύε,θαλαξάθηα,
παιηά μύιηλε θνπηαινζήθε, κύινο ηνπ θαθέ,πήιηλα θαλαηάθηα,
ξόθα-αλέκε, θνπδνύληα γηα ηα πξόβαηα,θσηνγξαθίεο από παιηά έπηπια,
θνπδνύλη γηα ηελ εμώπνξηα, παιηά ραξηνλνκίζκαηα από ην 1930
παιηό ζίδεξν κε θάξβνπλν,κπαθηξέληα ζθεύε.

Μαο άξεζε πνιύ απηή ε έθζεζε. Μάζακε, δηαζθεδάζακε, ελεκεξώζακε θαη ηα άιια παηδηά ηνπ ζρνιείνπ καο.
Οη καζεηέο ηνπ Β2
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Θαιάζζηα ξύπαλζε :
Σα παηδηά αλεζπρνύλ...
Οη καζεηέο ηεο Γ’ ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ καο
ζηα πιαίζηα ηεο πεξηβαιινληηθήο ηνπο εξγαζίαο
παξαθνινύζεζαλ έλα ελεκεξσηηθό DVD κε ηίηιν «Ο
θύθινο ησλ Ωθεαλώλ», ζπκπιήξσζαλ έλα
εξσηεκαηνιόγην ζρεηηθά κε ηηο αηηίεο ηεο ζαιάζζηαο
ξύπαλζεο, επηπηώζεηο πνπ έρεη ε ξύπαλζε ηόζν ζηα
ςάξηα όζν θαη ζηνλ άλζξσπν θαζώο θαη ηα κέηξα
πξνζηαζίαο πνπ κπνξνύλ λα ιεθζνύλ.
Απνηειέζκαηα έξεπλαο εξσηεκαηνινγίνπ
ζρεηηθό κε ηε ξύπαλζε ηεο ζάιαζζαο θαη νη απόςεηο
ησλ καζεηώλ γη’ απηό. (Γείγκα 33 καζεηώλ) .

Πνηεο είλαη νη βαζηθόηεξεο αηηίεο κόιπλζεο ηεο ζάιαζζαο;
Σα παηδηά αλέθεξαλ: ηα ζθνππίδηα, ηo πεηξέιαην, ηα ιύκαηα θαη ηα απόβιεηα ησλ πινίσλ θαηά ζεηξά σο ηηο βαζηθόηεξεο
αηηίεο κόιπλζεο ηεο ζάιαζζάο καο (εκθαλώο επεξεαζκέλα από ην πξόζθαην λαπάγην ζην λεζί καο).
Γηαηί δε πξέπεη λα πεηάκε ζθνππίδηα ζηε ζάιαζζα θαη ηηο αθηέο;
Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ απάληεζαλ πσο ηα ζθνππίδηα κνιύλνπλ ηε ζάιαζζα θαη γίλνληαη αηηίεο ζαλάηνπ ησλ ςαξηώλ
ελώ έλα κηθξόηεξν πνζνζηό ζπκπιήξσζε ζηα παξαπάλσ πσο θάηη ηέηνην ζα έρεη αξλεηηθέο επηπηώζεηο θαη ζηελ αλζξώπηλε
πγεία.
Γηαηί κεηώλνληαη ηα ψάξηα ηεο ζάιαζζαο;
Ωο αηηίεο κείσζεο ησλ ςαξηώλ, ηα παηδηά αλέθεξαλ ηα ζθνππίδηα, ην πεηξέιαην θαη ηελ επξύηεξε κόιπλζε ηεο ζάιαζζαο
θαζώο επίζεο θαη ηελ παξάλνκε αιηεία.
Ση κπνξνύκε λα θάλνπκε γηα λα δηαηεξήζνπκε θαζαξέο ηηο παξαιίεο;
Με ηηο απαληήζεηο ηνπο ζε απηή ηελ εξώηεζε ηα παηδηά θάλεθε όηη είλαη αξθεηά ελεκεξσκέλα θαη γλσξίδνπλ ηη πξέπεη λα
γίλεη ώζηε λα απνθεπρζεί ε νηθνινγηθή ξύπαλζε ησλ αθηώλ. Έηζη, παίξλνληαο ππόςε όηη αλαθύθισζε δελ ππάξρεη ζην λεζί
καο, νη πεξηζζόηεξνη αλέθεξαλ σο πξνηεξαηόηεηα ηελ ηνπνζέηεζε εηδηθώλ θάδσλ αλαθύθισζεο. Δπίζεο αλέθεξαλ σο
πξόηαζε ηνλ εζεινληηθό θαζαξηζκό ησλ αθηώλ θαζώο θαη ηελ αλάξηεζε ηακπειώλ.
Ση γλωξίδεηο γηα ην λαπάγην ηνπ ‘Sea Diamond’; Πξνθάιεζε πξνβιήκαηα; Ση πηζηεύεηο όηη πξέπεη λα γίλεη
Αλνηθηή εξώηεζε όπνπ ηα παηδηά κπνξνύζαλ λα εθθξαζηνύλ ειεύζεξα θαη λα πξνβάιινπλ ηηο απόςεηο ηνπο. Πξαγκαηηθά
θάλεθε πσο νη καζεηέο ήηαλ αξθεηά ελεκεξσκέλνη θαη νξηζκέλνη κάιηζηα, γλώξηδαλ αξθεηέο ιεπηνκέξεηεο . ινη νη
καζεηέο έγξαςαλ όηη ην λαπάγην κνιύλεη ηε ζάιαζζα θαη νη πεξηζζόηεξνη αλέθεξαλ όηη πξέπεη λα βγεη. Υαξαθηεξηζηηθά
απνζπάζκαηα απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ:
«Τν Sea Diamond πξνθαιεί πνιιά πξνβιήκαηα, ηα ςάξηα πεζαίλνπλ από ην πεηξέιαην θαη ηα ρεκηθά πνπ έρεη ».
«Πξέπεη λα ην ζεθώζνπλ πάλσ γηαηί ζα ςνθήζνπλ όια ηα ςάξηα»!!!
«Τν λαπάγην πξνθάιεζε πνιιά πξνβιήκαηα. Πξέπεη ν Δήκνο λα θηηάμεη έλα ξνκπόη, λα ην βάινπλ κέζα ζηε ζάιαζζα θαη λα
βγάινπλ έμσ ην πινίν».
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ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ
1. Οξπθηό θαύζηκν, θπζηθή πεγή ελέξγεηαο, απνθαιείηαη θαη καύξνο ρξπζόο.
3. Κηίζκα κε εηδηθό κεραληζκό πνπ εθπέκπεη θσο. Βνεζεηηθό κέζν ζηελ αζθαιή λαπζηπινΐα.
4. «ΜΖN ΠΔΣΑΣΔ ΚΟΤΠΗΓΗΑ» έγξαθε ε _________ ζηε παξαιία.
5. Οη πεηξειαηνθειίδεο πξνθαινύλ ζνβαξή __________ ζην ζαιάζζην νηθνζύζηεκα.
7. Βξίζθνληαη ζην βπζό ηεο ζάιαζζαο θαη απνηεινύλ ζεκαληηθή πεγή βηηακηλώλ θαη ηρλνζηνηρείσλ γηα ηελ αλζξώπηλε δηαηξνθή.
9. Εώλε μεξάο πνπ εθηείλεηαη από ηνλ αηγηαιό πξνο ηελ ελδνρώξα θαη επηζθέπηνληαη θπξίσο ηνπο ζεξηλνύο κήλεο νη ινπόκελνη.
10. Δίλαη ε Caretta-caretta.
ΚΑΘΔΣΑ
2. πλώλπκν ηεο κόιπλζεο.
6. Σξνθηθή _____________ νλνκάδεηαη ε αθνινπζία ηεο κεηαθνξάο ύιεο θαη ελέξγεηαο
από νξγαληζκό ζε νξγαληζκό κε ηε κνξθή ηξνθήο, όπνπ νη επόκελνη (ή αλώηεξνη) ηξέθνληαη από ηνπο πξνεγνύκελνπο.
8. Κπθιηθό παξάζπξν πινίνπ.

11

Έλα παξακύζη πνπ
δελ απέρεη πνιύ από
ηελ πξαγκαηηθόηεηα!
- Πώο; Ρώηεζε έλα ρηαπόδη πνπ έηξσγε ξόδη ιίγν πην θάησ.
Πξέπεη κε θάπνην ηξόπν λα καδέςνπκε όιν ην πεηξέιαην από
ηε πεξηνρή . Πξόηεηλε κηα ζαξδέια πνπ
Δκπξόο καξο…έλα δύν…ελ δπν…ελ δπν!
- Μα ηη γίλεηαη εδώ; Γηα πού ηο βάιαηε; Ρώηεζε ο γιάρος ηα
ςάξηα πνπ είραλ καδέςεη ηα ππάξρνληα ηνπο θαη ήηαλ
έηνηκα γηα αλαρώξεζε!
- Η ζσληρηπηηθή πιεηουεθία ηφλ ζεραχθώλ υαρηώλ
απνθάζηζε λα εγθαηαιείςεη ηελ ζάιαζζα ηνύηελ δηόηη ε
δσή καο απεηιείηαη βεβαίσο βεβαίσο! Απάληεζε ν θπξθέθαινο, επηθεθαιήο ηεο νκάδαο.
- Μα ηη ζσλέβε; Από ηη απεηιείηαη ε δφή ζας;
- Έλα ηεξάζηην ζηδεξέλην θήηνο θείηεηαη ζηνλ κέρξη πξόηηλνο
ήζπρν βπζό καο!
- Εεε θαη; Είλαη ηροκερό ασηό; Σας ηρώεη ηο θαί ζας;
- Ότη!
- Μήπφς δελ ζας αθήλεη λα θοισκπήζεηε;
- Ούηε!
- Έτεη θάεη θαλέλαλ από ζας;
- Ότη!
- Ε κα ηόηε …ηη ζας πεηράδεη; Απ’ όηη κοσ ιέηε είλαη έλα
θξόληκν, ήζπρν, άθαθν θαη ραξηησκέλν ζηδεξέλην θήηνο!
- Δελ είλαη έηζη ηα πράγκαηα.
- Καη πφς είλαη δειαδή;
Ζ κηθξή Σνύια καξηδνύια μεθίλεζε λα πεξηγξάθεη ζηνλ γιάξν
πσο μεθίλεζε όιν ην θαθό.
- Ήηαλ κηα ζπλεζηζκέλε κέξα ζαλ όιεο ηηο άιιεο! Ωο
ζπλήζσο πάλσ από ην θεθάιη καο πεξλνύλ όισλ ησλ εηδώλ ηα
πινία, πινία ηεο γξακκήο, ηαρύπινα, ηζηηνπιντθά,
θξνπαδηεξόπινηα, βαξθνύιεο…Δκείο δε ηνπο δίλνπκε
ζεκαζία, γηαηί όια πεξλνύλ θαη ράλνληαη. Αλ θαη καο
ελνρινύλ ιηγάθη έρνπκε ζπλεζίζεη θαη ηξηγπξλάκε ακέξηκλνη
ζην καγηθό βπζό καο. Έλα από απηά όκσο μαθληθά άξρηζε λα
καο πιεζηάδεη αξγά αξγά…
- αλ θεξακίδα έπεζε ζην θεθάιη καο! Πξόζζεζε κηα
παιακίδα.
- Σξόκαμα όηαλ ην είδα ! Δίπε κηαο ζθπξίδα.
- Ήηαλ ζαλ έλα γηγάληην ηέξαο πνπ έβγαδε πνιύ κειάλη,
θώλαμε έλα θαιακάξη.
- Γπζηπρώο όκσο δελ έβγαδε κειάλη αιιά πεηξέιαην, είπε
έλαο γαιένο.
- Σν καύξν απηό πγξό εμαπιώζεθε γξήγνξα παληνύ! Γέκηζαλ
νη αθηέο θαη νη γύξσ πεξηνρέο.
- Μαύξε ε ώξα εθείλε θώλαμαλ κε έλα ζηόκα έλα
κπαξκπνύλη θαη έλα ιπζξίλη.
- Μα από όζν μέξσ θαη κπνξώ λα δσ πεηώληαο ηξηγύξσ ην
πεηξέιαην έρεη καδεπηεί θαη νη αθηέο είλαη πιένλ θαζαξέο,
ζρνιίαζε ν γιάξνο, δελ ππάξρεη ινηπόλ ιόγνο γηα λα
αλεζπρείηε!
- ίγνπξα θύξηε γιάξε από θεη ςειά πνπ πεηάηε κπνξεί όια
λα θαίλνληαη εληάμεη ……αιιά γηα ξσηήζηε θη εκάο πνπ δνύκε
εδώ ζην βπζό … ηα ςάξηα έρνπλ αξρίζεη λα αξξσζηαίλνπλ έλα
έλα!
Ο ζθάξνο, ν ζπάξνο θαη ν κπαθαιηάξνο πάεη θαηξόο πνπ
δελ θνιπκπάλε κε επθνιία.
- ζν γηα ηνλ αζηεξία θαη ην μηθία έρνπλ πάζεη πζηεξία.
- Αληί λα ην βάινπκε ζηα πόδηα πξνηείλσ λα πνιεκήζνπκε θαη
λα θάλνπκε ηε ζάιαζζα καο όπσο πξηλ. Δίπε ε ζνθή
ζνππηά.
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θνξνύζε κηα ξνδ θνξδέια.
- Θα βνεζήζνπκε θη εκείο. Αο θάλνπκε θάηη γξήγνξα πξηλ

πάζνπκε θαλέλα κεγάιν θαθό θαη από ρξπζόςαξα γίλνπκε
καπξόςαξα. Φώλαμαλ ηα ρξπζόςαξα.
-Θα έξζνπκε θη εκείο θώλαμαλ ηα αθξόςαξα θαη ηα
θνθθηλόςαξα.
-Ίζσο αλ δεηνύζακε βνήζεηα από ηνπο αλζξώπνπο λα
κπνξνύζαλ λα θάλνπλ θάηη. θέθηεθε ν αρηλόο πνπ ΄λαη απ’
όινπο πην ζνθόο.
- Αο ηνπο ζηείινπκε ην κήλπκά καο κε ην γιάξν.
Ακέζσο ε γαξίδα έπηαζε ηε γξαθίδα, ην θαιακάξη έβγαιε
κειάλη θαη άξρηζαλ λα θαηαγξάθνπλ ζην ραξηί ηα
πξνβιήκαηα, δεηήκαηα θαη ηα δίθαηα αηηήκαηα ηνπο. Ζ
πεηαιίδα έβαιε ζην ηέινο ηε ζθξαγίδα θαη έθπγε λα
ζπλαληήζεη ηε καξίδα πνπ ζα έδηλε ην κήλπκα ζην γιάξν
βνιίδα!
Οη άλζξσπνη βιέπεηο ζέινπλ ρξόλν γηα λα απνθαζίζνπλ
… κα επηπρώο θαηάιαβαλ ην δηθό καο πόλν! Έθαλαλ
ζπκβνύιηα πνιιά, ζπδεηήζεηο …θη όινη θώλαδαλ καδί,
θάλνληαο ηηο δηθέο ηνπο αλαιύζεηο! Πέξαζαλ κέξεο, κήλεο,
ρξόληα θαη ε απάληεζε έθηαζε ζαλ ηα ρηόληα! ινη θαηάιαβαλ
πσο ε ιύζε είλαη κία θαη δελ ρσξάεη ακθηβνιία! Πξέπεη
ακέζσο ην πινίν απηό λα βγεη πξηλ ηελ επόκελε απγή!
Ρπκνπιθά, θνξηεγίδεο θαη αλπςσηήξεο πήξαλ ζέζε , νη
δύηεο ην θαξάβη έρνπλ δέζεη θαη πξνηνύ πξνιάβεη λα πέζεη ην
αλειθύνπλ ζηε ζηηγκή!
Φώηα, θάκεξεο θαη αεξνπιάλα θαηαθιύδνπλ ην λεζί θαη
κηα δεκνζηνγξάθνο ε θπξία Λακπίλε παίξλεη ζπλέληεπμε απ’
έλα ιπζξίλη!
«Πώο ληώζεηε πνπ επηηέινπο απνκαθξύλζεθε ην λαπαγηζκέλν
θνπθάξη ηνπ πινίνπ από ην ζπίηη ζαο;
« Αλαθνύθηζε κεγάιε πνπ γιίησζα ηε κεηαθόκηζε! Σώξα δελ
ππάξρεη ιόγνο λα ην βάινπκε ζηα πόδηα …βιέπεηε σο
πξόγνλνη εθείλσλ πνπ είρε βηληενζθνπήζεη ν Κνπζηώ δελ
καο πήγαηλε θαξδηά λα εγθαηαιείςνπκε εηνύην ην
ζαιάζζην παξάδεηζν!»
Γιέληη κεγάιν ζηήζεθε εληόο θη εθηόο ηεο ζάιαζζαο. Γηα
άιιε κηα θνξά απνδείρηεθε, πσο πνηέ ν άλζξσπνο δε ράλεη αλ
θξνληίζεη λα δηαθπιάμεη ην πεξηβάιινλ πνπ δεη θαη κεγαιώλεη
θαζαξό θαη ιακπεξό!

Τεκ Τεηάνηε 17 Μανηίμο ε
Γ’ Δεμμηηθμύ παναθμιμύζεζε ηε
ζεαηνηθή πανάζηαζε « Η Λίμκε
ηςκ Κύθκςκ», από ηε ζεαηνηθή
μμάδα Οκεηνμπόιεζε ημο ζεάηνμο
Κάηηα Δακδμοιάθε.

Οη μαζεηέξ εκζμοζηάζηεθακ με ηε
ζεαηνηθή πανάζηαζε.Ταιακημύπμη
εζμπμημί, όμμνθα ζθεκηθά, εκηοπςζηαθά θμζημύμηα, θαηαπιεθηηθή
μμοζηθή ( Τζασθόθζθη ) θαη επηπιέμκ ε εκενγόξ ζομμεημπή ηςκ μηθνώκ μαζεηώκ ήηακ μη ιόγμη πμο
έθακακ ηα παηδηά κα πενάζμοκ οπένμπα ζ’ αοηή ηεκ εθδνμμή.
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Ζώα υπό εξαφάνιση
Τπάξρνπλ πνιιά
δώα πνπ θηλδπλεύνπλ
λα εμαθαληζηνύλ θαη
απηό καο αθ νξ ά
όινπο . Ση λόεκα ζα
έρεη ε δσή καο ζε έλα
λεθξό πιαλήηε; Γλσξίζηε
απηά ηα δώα…

16

Μπνξείο λα βνεζήζεηο θαη εζύ ζηε δηαηήξεζε ηεο δσήο. Μπνξείο λα
έξζεηο ζε επαθή κε ηε δηεζλή νκάδα WWF ή λα γίλεηο κέινο ζε απηή
πνπ πξνζηαηεύεη ηα δώα ζε όιν ηνλ θόζκν!

Από ηνπο καζεηέο θαη ηηο
καζήηξηεο ησλ ηκεκάησλ
Γ1 θαη Γ2
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E1

Ρωκαϊθό

Βπδαληηλό

Οη άλζξσπνη άξρηζαλ λα θηηάρλνπλ ςεθηδσηά από ηνπο ειιεληζηηθνύο θαη ξσκατθνύο ρξόλνπο. ηελ αξρή δεκηνπξγνύληαλ από
κηθξά θνκκάηηα καξκάξνπ ή ρξσκαηηζηέο πέηξεο θαη ηα ρξεζηκνπνηνύζαλ γηα ηε δηαθόζκεζε ησλ δαπέδσλ δεκόζησλ θηηξίσλ θαη λαώλ. Ζ
παξάδνζε απηή ζπλερίζηεθε γηα πνιιά ρξόληα. Καηά ηε βπδαληηλή πεξίνδν, ηα ςεθηδσηά ηα ρξεζηκνπνηνύζαλ αληί ηεο ηνηρνγξαθίαο .
Με νδεγό ηηο γλώζεηο πνπ απνθνκίζακε γηα ηα ςεθηδσηά κέζα από ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ καο, εκείο νη καζεηέο ηνπ Δ1,
δεκηνπξγήζακε ςεθηδσηά κε απιά πιηθά. Μπνξείο θη εζύ λα θηηάμεηο ην δηθό ζνπ ςεθηδσηό!

Τλικά
1

Μπλξκ Ακξραοέλαπ

2

Κόλλα Τγοή

3

Σέμπεοεπ

4

Φαλίδι

5

Υαοηόμι 15x20

Σξόπνο

Μνληέξλν

Καηαζθεπήο

Σπεδηάδμομε ζημ ςαοηόμι ηε δςγναθηά
Φςνίδμομε ηεκ

δςγναθηά

μαξ

μαξ.

ζε μηθνά θμοηάθηα.

Σπεδηάδμομε ζημ μπλξκ μεγάια μνζμγώκηα θαη ηα βάθμομε με ηα πνώμαηα πμο πνεηαδόμαζηε.
Κόβμομε ηα μνζμγώκηα ζε μηθνά ηεηναγςκάθηα ( ρεθίδεξ ).
Κμιιάμε ηηξ ρεθίδεξ ζηε δςγναθηά μαξ.

Ζ αμία ηεο ηέρλεο δε βξίζθεηαη
ζε αθξηβά ή πεξίεξγα πιηθά,
αιιά ζηελ ηθαλόηεηά καο λα ηαηξηάδνπκε ηα δώξα ηεο θύζεο θαη
λα ηνπο δίλνπκε ρξώκα, έθθξαζε
θαη δσληάληα!

Παξαιιαγέο
Γηα ςεθίδεο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε αληί
γηα θνκκάηηα από ην κπινθ αθνπαξέιαο:
Βόηζαια
Φαθέο
Πειό
Φαζόιηα
Κνρύιηα
θ.ά.
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Κωλζηαληίλα Γξόζνπ

Αξγπξνύια Βάιβε

Διεπζεξία Γαιαλνύ

Μαξίλα Αδάξ

Αληώλεο Βάιβεο

Μάμηκνο ηνππλίηζθη

Μαξία Γξόζνπ
Ιεξνζέα Θωκάηνπ

πύξνο Βάιβεο

Αιίλ Μάξηζηνπθ

Γηώξγνο Γξόζνο

Λίθα Γθηόξγθαηδε

Μαξία Γαλέδε

Ιάθωβνο Γαξδέληαο

Αλαζηαζία Κνξωλαίνπ
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Γηνλπζία Γξόζνπ

20

21

22

Σξ θαμηαζμέμξ παπάκι

η2

Μεηά από ημ ηαλίδη μαξ ζηα μκεμεία ημο θόζμμο απμθαζίζαμε κα ηαληδέρμομε
με ηε θακηαζία μαξ ζημκ θόζμμ ηςκ παναμοζηώκ. Δεμημονγήζαμε δηθμύξ μαξ ήνςεξ
αιιά θαη δακεηζηήθαμε μενηθμύξ. Ειπίδμομε κα ζαξ ανέζεη ε ηζημνία πμο δηαιέλαμε κα
δεμμζηεοηεί. Καιή ακάγκςζε θαη κα ζομάζηε όηη μ θαζέκαξ από εμάξ είκαη λεπςνηζηόξ
με ημ δηθό ημο μμκαδηθό ηνόπμ.

Οη μαζεηέξ ημο ΣΤ2

ΣΟ ΦΑΝΣΑΜΕΝΟ ΠΑΠΑΚΙ
Μηα θμνά θη έκακ θαηνό, ζε μηα όμμνθε ιίμκε, δμύζε μηα πάπηα με ηα
παπάθηα ηεξ.
Λίγμ πημ πένα από ηε ιίμκε βνηζθόηακ έκα μεγάιμ θηήμα. Από θεη
ενπόηακ ζοπκά μ ηδημθηήηεξ, έπηακε έκα παπάθη θαη ημ έδηκε ζημ μάγεηνα
ημο κα ημ μαγεηνέρεη!!! Τα παπάθηα ήλενακ πμιύ θαιά πμηα ήηακ ε ηύπε
ημοξ, μα θακέκα δεκ έιεγε ηίπμηα.
Έκα παπάθη, όμςξ, ημ πημ δςενό θαη ημ πημ θακηαζμέκμ βανέζεθε
κα δεη με ηε ζθέρε όηη μηα μένα ζα θαηαιήλεη ζηεκ θαηζανόια ημο μάγεηνα
θαη απμθάζηζε κα θύγεη.
«Δε μμο ανέζεη κα είμαη πηα παπάθη. Θέις κα γίκς ΚΥΚΝΟΣ!!!»,
είπε έκα πνςί ζηε μαμά πάπηα.
«Μα ηη ιεξ, παηδί μμο; Πώξ ζθμπεύεηξ κα ημ θαηαθένεηξ αοηό;»,
νώηεζε ε μεηένα ημο.
«Θα πάς ζηεκ θαιή κενάηδα, κα ηεκ παναθαιέζς κα με θάκεη θύθκμ,
κ’ ανμεκίδς ζηηξ ιίμκεξ με θαμάνη», απάκηεζε εθείκμ.
«Με θύγεηξ, παηδάθη μμο», ημο θώκαδε ε μαμά ημο «ζα ημ
μεηακηώζεηξ αοηό πμο παξ κα θάκεηξ», αιιά ημ παπάθη δεκ άθμογε ηίπμηα.
Έθογε θαη πήγε κα ράλεη ηεκ θαιή κενάηδα.
Ήλενε αθνηβώξ πμύ ζα ηεκ έβνηζθε. Σηεκ άιιε πιεονά ηεξ ιίμκεξ.
Δε δοζθμιεύηεθε θαζόιμο.
«Τη δεηάξ εζύ εδώ;», νώηεζε ε κενάηδα.
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«Ήνζα κα με βμεζήζεηξ κ’ αιιάλς ηεκ ελςηενηθή μμο εμθάκηζε, γηαηί
δε μμο ανέζεη θαη πμιύ. Θέις κα γίκς έκαξ πακέμμνθμξ θύθκμξ»
Η θαιή κενάηδα ημ θμίηαλε παναλεκεμέκε θαη απμθάζηζε κα
ηθακμπμηήζεη ηεκ επηζομία ημο ιέγμκηάξ ημο αοηά ηα ιόγηα:
«Θα γίκεη αοηό πμο ζέιεηξ. Ειπίδς μόκμ κα ημ ζθέθηεθεξ θαιά
θαη κα μεκ ημ μεηακηώζεηξ».
Φηοπάεη ημ μαγηθό ναβδάθη ηεξ θαη ημ παπάθη μαξ άνπηζε κα
μεηαμμνθώκεηαη. Τα θηενά ημο μεγάιςζακ, μ ιαημόξ ημο έγηκε
μαθνύξ θαη ηα πμύπμοιά ημο θάηαζπνα. Σε ιίγα ιεπηά ε επηζομία
ημο πναγμαημπμηήζεθε. Έγηκε έκαξ πακέμμνθμξ θύθκμξ.
Αμέζςξ πέηαλε ρειά γηα κα πάεη κα ζοκακηήζεη θη άιιμοξ
θύθκμοξ. Ούηε θακ άθμοζε ηε κενάηδα πμο θάηη πνμζπαζμύζε κα ημο
πεη. Πνώηα ζθέθηεθε κα πενάζεη από ηε ιίμκε πμο δμύζε πνηκ γηα κα
δμοκ μη άιιεξ πάπηεξ πόζμ όμμνθμξ έγηκε θαη κα δειέρμοκ. Όιμη
έηνελακ κα ημκ δμοκ, μα αοηόξ έθακε μηα βόιηα, πςνίξ θακ κα
παηνεηήζεη ηε μεηένα ημο θαη ζα κα μεκ έθηακε αοηό θεύγμκηαξ είπε:
«Τη θηςπέξ θαη μίδενεξ πμο είκαη μη πάπηεξ. Αξ πάς κα δήζς
πιμοζημπάνμπα μαδί με ημοξ θύθκμοξ».
Πενκώκηαξ πάκς από έκα θμηέηζη μηα γνηά γαιμπμύια ημο
θώκαλε:
«Μαθνηά από δς ακόεημ θαη θακηαζμέκμ πιάζμα!!!»
Ο κέμξ θύθκμξ απόνεζε με ημ ζνάζμξ ηεξ αιιά δεκ έδςζε
ζεμαζία. Θα λεθηκμύζε ηεκ θαηκμύνηα ημο δςή.
Έηζη ιμηπόκ ηνάβελε γηα ηε ιίμκε πμο ήηακ μαδεμέκμη όιμη μη
θύθκμη.
«Μα πμημξ είκαη αοηόξ μ λέκμξ;», ακανςηήζεθε μ ανπεγόξ ηςκ
θύθκςκ. «Δεκ πέναζε θαη κςνίηενα από ηα μένε μαξ;» Πήγε θμκηά
ημο θαη άνπηζε κα ημο θάκεη ενςηήζεηξ
«Από πμύ ένπεζαη, λέκε; Πώξ είκαη η’ όκμμά ζμο; Τη γονεύεηξ
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ζηα μένε μαξ μιμμόκαπμξ;»
«……..??????»
Ο κέμξ θύθκμξ δεκ ήλενε κα μηιήζεη, δεκ ήλενε κα πεη ηίπμηα
θαη κηνμπηάζηεθε. Σημ ηέιμξ είπε μόκμ αοηό πμο ήλενε κα ιέεη θαιά:
«Πα! πα! πα!»
Άνπηζακ όιμη κα γειμύκ μαδί ημο θαη κα ημ θμνμσδεύμοκ.
«Καιέ αοηό είκαη έκα παιημπαπί πμο πανηζηάκεη ημκ θύθκμ. Φύγε
από δς. Μάζε πνώηα κα μηιάξ θαη κα θένεζαη θαη ηα λακαιέμε».
Καη ημκ έδηςλακ με ηζημπηέξ θαη πηοπήμαηα.
Έθογε θιαίγμκηαξ θαηαηνμμαγμέκμ θαη πήγε ζηεκ θαιή κενάηδα κα ηεξ
δηεγεζεί ηεκ πενηπέηεηα πμο έδεζε. Τεξ ελμμμιμγήζεθε όηη ημο
έιεηπε ε μαμά ημο θαη η’ αδένθηα ημο θαη πςξ είπε μεηακηώζεη πηθνά
γηα ημκ ηνόπμ πμο θένζεθε. Σημ ηέιμξ ηεξ δήηεζε κα ημ ζώζεη.
« Σε παναθαιώ λακαθάκε με παπάθη»,ηεξ είπε.
« Είζαη ζίγμονμξ πςξ αοηό πναγμαηηθά ζέιεηξ; Δε ζα πεηξ άιιε
εοθαηνία κα γίκεηξ θύθκμξ», απάκηεζε εθείκε.
«Δε ζέις πηα κα είμαη θύθκμξ! Θέις κα είμαη μ εαοηόξ μμο!»
Καη ηόηε γηα δεύηενε θμνά ε θαιή κενάηδα ζήθςζε ημ ναβδάθη
ηεξ θαη μεηαμόνθςζε ημκ θύθκμ ζημ παπάθη πμο ήηακ πνηκ.
Φανμύμεκμ, αιιά θαη μεηακηςμέκμ, γύνηζε
ζηεκ αγθαιηά ηεξ μαμάξ ημο θαη ζηε δεζηή θςιηά
ημοξ.
Καη δήζακ αοημί θαιά θαη εμείξ θαιύηενα.*

*Εθηόξ ίζςξ από ημκ ηδημθηήηε ημο θηήμαημξ, μ
μπμίμξ μεηά από μηα ζμβανή ηνμθηθή δειεηενίαζε
μνθίζηεθε όηη δε ζα λακαθάεη πμηέ πάπηα ζηε δςή
ημο.
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ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΔΙΑΚΟΜΗΜΕΝΑ ΓΤΑΛΙΝΑ
ΔΟΥΕΙΑ

ΘΑ ΥΡΕΙΑΣΟΤΜΕ:
Γράλιμα δξςεία
Υοωμαηιζηέπ κιμωλίεπ
Καπάκια από βάδα
Υαοηόμια
αλάηι

1.Ξύκμομε ηηξ πνςμαηηζηέξ θημςιίεξ
μέζα ζηα θαπάθηα θαη
ηηξ ακαθαηεύμομε με
ανθεηό αιάηη.

2. Φηηάπκμομε πςκηά
με πανηόκηα γηα κα
μπμνέζμομε κα γεμίζμομε ημ δμπείμ με εοθμιία.
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3. Γεμίδμομε ηα δμπεία με δηαθμνεηηθέξ
ζηνώζεηξ πνςμαηηζημύ αιαηημύ, ζύμθςκα με ημ γμύζημ
μαξ.

Το Σχολείο μας αλλάζει!!
Είλαη γεγνλόο όηη κε ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ πνιιά πξάγκαηα ζηελ θαζεκεξηλή καο
δσή αιιάδνπλ, βνεζώληαο ηελ, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, λα
γίλεη πην εύθνιε.
Εκείο ηα παηδηά
πεξλάκε έλα κεγάιν κέξνο ηεο
δσήο καο ζην
ζρνιείν. Οπόηε, νη
αιιαγέο πξνο ην
θαιύηεξν πνπ γίΑύγνπζηνο 2009
λνληαη ζ’ απηό, όρη
κόλν καο ραξνπνηνύλ, αιιά ηηο θξίλνπκε
θαη απαξαίηεηεο. Είλαη απηνλόεην όηη όινη νη
καζεηέο ζέινπλ έλα όκνξθν θαη ιεηηνπξγηθό
εθπαηδεπηηθό ίδξπκα. Κάηη πνπ θαίλεηαη λα
ζπλδπάδεη πιένλ
ην δηθό καο ζρνιείν, ην Δεκνηηθό
ρνιείν Εκπνξείνπ Θήξαο. Ο
ρώξνο ζηνλ νπνίν έκαζαλ ηα
πξώηα ηνπο
γξάκκαηα νη
παππνύδεο καο,
επηέκβξηνο 2009
νη γνλείο καο αθόκα θαη εκείο ζηα πξώηα καο ρξόληα,
άιιαμε θαη πιεζίαζε
πεξηζζόηεξν ζηελ επνρή καο.To παιηό δηδαθηήξην αλαθαηαζθεπάζηεθε θαη έδσζε
ηε ζέζε ηνπ ζε έλα
ζύγρξνλν θηίξην ρσξίο
σζηόζν λα ράζεη ην
Γεθέκβξηνο 2009
παξαδνζηαθό ηνπ αξρηηεθηνληθό ύθνο.
Πιένλ εδώ ζηεγάδεηαη
ην γξαθείν ησλ εθπαηδεπηηθώλ , ηνπ δηεπζπληή θαη έλαο εηδηθά δηακνξθσκέλνο ρώξνο κε
θαηλνύξηεο βηβιηνζήθεο
απ’ όπνπ κπνξνύκε λα Οθηώβξηνο 2009

δαλεηζηνύκε ηα βηβιία πνπ καο αξέζνπλ.
Επίζεο κηα από ηηο αίζνπζεο ηνπ δηδαθηεξίνπ, ζα θηινμελήζεη ηελ ςεθηαθή ηάμε,
εμνπιηζκέλε κε δηαδξαζηηθό πίλαθα θαη
όια ηα ζύγρξνλα κέζα ηερλνινγίαο. ε
ζπλδπαζκό κε
ηνλ εζσηεξηθό
ρώξν, αιιαγέο
έγηλαλ θαη ζηνλ
πξναύιην ρώξν
ηνπ ζρνιείνπ
πνπ καο βνήζεζαλ ζηελ θαιύηεξε εθκάζεζε
Απξίιηνο 2010
ησλ αζιεκάησλ
(πνδόζθαηξν, κπάζθεη, βόιετ) θαη έθαλαλ
πην επράξηζηα ηα δηαιείκκαηά καο. Είλαη
πνιύ ζεκαληηθό όηη ηνπνζεηήζακε θάγθεια θαη ειεθηξηθή
πόξηα , γηαηί ληώζνπκε πην αζθαιείο.
Η ηάμε καο ινηπόλ , είλαη πνιύ
ραξνύκελε πνπ
πξόιαβε λα δεη
Απξίιηνο 2010
θαη λα αμηνπνηήζεη ηηο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
ζην ζρνιείν καο θαη λα απνθνηηήζεη από
ην Δεκνηηθό
έρνληαο ηηο θαιύηεξεο αλακλήζεηο.

Φεβξνπάξηνο 2010

Φεβξνπάξηνο 2010
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