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 Τα παιδιά αγαπούν τα φρούτα κι έμαθαν πως 

προσφέρουν πολλά καλά.  Μας δίνουν τις πολύτιμες 

βιταμίνες, είναι χωνευτικά, δεν παχαίνουν και μας χαρίζουν 

όμορφο λαμπερό δέρμα. 

 

 Μαζί με τα λαχανικά προσφέρουν τις αντιοξειδωτικές 

τους ιδιότητες, δηλαδή μας βοηθούν στο να λειτουργεί 

σωστά το έντερό μας , να μην αρρωσταίνουμε και να μη 

γερνάμε γρήγορα!!! 

Φρουτοσυμβουλές 

Τμήμα Α1 

Ποιο έιναι το αγαπημένο φρούτο των παιδιών;  Όπως 

φάνηκε από την ψηφοφορία που έγινε στην τάξη σε 

σύνολο 18 μαθητών «βασίλισσα» των φρούτων 

αναδείχθηκε η φράουλα!!! 
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Το αγαπημένο μου φρούτο

φράουλα 8

μήλο 5

ροδάκινο 2

καρπούζι 2

μπανάνα 1
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Το φρουτοσταυρόλεξο 

3 

7 

Σ 9 

1 Μ 10 

Ρ Κ 

4 

2 

 

8 Ρ Ι 

5 Ο 

6 

1. Ένα μ…… την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα. 

2. Το στίβουμε και το βάζουμε στο φαγητό (λεμονάτο). 

3. Έχουν βιταμίνη C και τα απίνουμε σε χυμό. 

4. Πράσινος πύργος, κόκκινα τζαμάκια και μέσα κατοικούνε 

μαύρα ανθρωπάκια. 

5. Φρούτο πράσινο μέσα σε καφέ χνουδωτό περίβλημα, 

βοηθάει στην καλή λειτουργία του εντέρου. 

6. Τα φ………. και τα λαχανικά είναι απαραίτητα στην 

καθημερινή μας διατροφή. 

7. Τα σπάμε στην είσοδο του σπιτιού την Πρωτοχρονιά. 

8. Στην κορυφή της τούρτας βάζουμε το κ……………….. 

9. Το κρασί γίνεται από σ…………………… 

10. Αρέσει πολύ στις μαϊμούδες και στους ανθρώπους. 

 

Του μαθητή Μανώλη Βάρδα 
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Τα παιδιά ζωγραφίζουν τα φρούτα 
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Πώς να φτιάξετε μια πασχαλινή κάρτα 

Τμή
μα 

Α2 

Για την κατασκευή θα χρειαστούμε: 

1 Πράσινο χαρτόνι Α4 

1 κόκκινο χαρτί Α4 

1 κίτρινο χαρτί Α4 

Κόλλα στικ 

Ψαλίδι 

Μολύβι 

Βήμα 1ο  

Διπλώνουμε στα τέσσερα το 

πράσινο χαρτόνι Α4 

Κόβουμε τα κομμάτια.  Σχεδιάζουμε έναν 

κύκλο με διάμετρο 10—11 εκ. τα φτερά, τα 

ποδαράκια και το «τσουλούφι.» 

Βήμα 2ο  
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Βήμα 3ο  

Κολλάμε τον κύκλο στο διπλωμένο 

χαρτί. 

Βήμα 4ο  

Ξεδιπλώνουμε το χαρτόνι και το ξαναδιπλώνουμε 

κάθετα.  Στο κομμάτι που είναι κολλημένος ο κίτρινος 

κύκλος (στην πίσω πλευρά) κάνουμε ένα άνοιγμα με το 

ψαλίδι και τσακίζουμε τις άκρες. 
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Βήμα 5ο  

Ανοίγουμε την «κάρτα», 

διορθώνουμε το ράμφος και 

αρχίζουμε να κολλάμε ένα ένα τα 

κομμάτια μας. 

Και η κάρτα μας 

είναι έτοιμη… ή 

μάλλον σχεδόν 

έτοιμη! 
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 Το Β’1 τμήμα στα πλαίσια της 13ης ενότητας της Γλώσσας 

 «Μες στο μουσείο» , οργάνωσε το δικό της λαογραφικό μουσείο, 

παρουσιάζοντας παλιά αντικείμενα από την καθημερινή ζωή των 

κατοίκων του χωριού. Τα παιδιά της τάξης έφεραν τα εκθέματα και 

στη συνέχεια έφτιαξαν λεζάντες με πληροφορίες για όλα τα 

εκθέματα, προετοιμάζοντας έτσι την παρουσίασή τους. 

Τμήμα Β1 
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Τμήμα Β2 
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 Με αφορμή την ημέρα κατά 

του ρατσισμού(21 Μαρτίου), και την 

Πανελλήνια Ημέρα κατά της 

σχολικής βίας(6  Μαρτίου), δόθηκε η 

ευκαιρία  σε μαθητές και 

εκπαιδευτικούς να συζητήσουν και 

να θίξουν φαινόμενα ενδοσχολικής 

και εξωσχολικής βίας πολλά εκ των 

οποίων συνοδεύονται από 

ρατσιστικές επιθέσεις. 

 Στα πλαίσια της ευέλικτης 

ζώνης η σχολική τάξη Β2  

δημιούργησε αφίσες και κολάζ ,με 

συνθήματα όπως «ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ» ,  

«ΟΧΙ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ» , «ΟΧΙ ΣΤΙΣ 

ΜΠΟΥΝΙΕΣ ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΚΛΩΤΣΙΕΣ ΝΑΙ 

ΣΤΙΣ ΑΓΚΑΛΙΕΣ», συνθήματα και 

ζωγραφιές υπέρ της φιλίας, της 

αδελφοσύνης, της αγάπης 

ανεξαρτήτου χρώματος, γλώσσας 

και εθνικότητας. Σας παραθέτουμε 

το παρακάτω σχετικό 

φωτογραφικό υλικό. 
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Σαν αγγειοπλάστες, μπορέσαμε να φτιάξουμε υπέροχες κατασκευές από πηλό! 

 

Η διαδικασία είναι απλή: 

1. Αρχικά, παίρνουμε ένα μικρό 
κομμάτι πηλό και το βάζουμε στον 
τροχό. 
Παλαιότερα ο τροχός ήταν ποδοκίνητος, αλλά 

σήμερα, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, είναι 

ηλεκτροκίνητος. 

2. Στη συνέχεια, σε αυτό το 

κομμάτι πηλό, αρχίζουμε να 

δίνουμε μορφή. 
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3. Αφού ολοκληρώσουμε 

το σχήμα, φτιάχνουμε τις 

μικρές λεπτομέρειες στο 

σκεύος που έχουμε 

δημιουργήσει. 

4. Μετά το πλάσιμο, θα πρέπει ο 

πηλός να ξεκουραστεί στα ράφια 

ώσπου να στεγνώσει τελείως. 

5. Αφού στεγνώσει καλά, 
τοποθετούμε την κατασκευή στο 
καμίνι και την ψήνουμε για 8 ώρες 
στους 1.000 βαθμούς.  
Το πρώτο αυτό ψήσιμο είναι και το 

σημαντικότερο, αφού γίνεται η ουσιαστική 

μεταβολή του ωμού πηλού σε κεραμικό 

σκεύος. 
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6. Αμέσως μετά 

ακολουθεί η διαδικασία 

της διακόσμησης που 

γίνεται με ειδικά 

χρώματα από 

πετρώματα και οξείδια 

που μπορούν να 

αντέξουν στις υψηλές 

θερμοκρασίες. 

7. Το τελικό στάδιο είναι η 

υάλωση, που γίνεται 

βουτώντας το κεραμικό σε ένα 

μείγμα σκόνης γυαλιού και 

νερού. 

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της διαδικασίας... 
Η κατασκευή μας είναι πλέον έτοιμη! 

"Η κεραμική είναι μια τέχνη που κρύβει ομορφιά και ιδιαιτερότητα, απαιτεί 
υπομονή, επιμονή και πολλή δουλειά..." 
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Έτσι, από εδώ, από τον 

ακατέργαστο πηλό... 
Φτάσαμε εδώ... 

Κι  εδώ... 

Κι  εδώ... 

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ’   ΤΑΞΗΣ 



Η διατροφή είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που 

επηρεάζουν την ανάπτυξη και την υγεία ενός παιδιού. Μια ανεπαρκής 

διατροφή είναι πολύ πιθανόν να οδηγήσει σε καθυστέρηση τόσο στη 

σωματική όσο και στη πνευματική ανάπτυξη του παιδιού, ενώ θα 

εξασθενίσει το ανοσοποιητικό του σύστημα και θα κάνει τον οργανισμό 

του περισσότερο ευάλωτο.  

Αντίθετα, μια διατροφή πλούσια σε λιπαρά και γλυκά είναι αυτή που θα 

προκαλέσει την παχυσαρκία και όλα τα αρνητικά επακόλουθά της. 

Οι ανάγκες εμάς των παιδιών για θρεπτικά συστατικά αλλάζουν 

σταθερά όσο μεγαλώνουμε και αναπτυσσόμαστε - ανάλογα πάντα με το 

φύλο , τις δραστηριότητές και το ρυθμό ανάπτυξής μας. Ωστόσο, το 

πιο σημαντικό είναι να καταφέρουμε όλοι να μάθουμε, να 

κατανοήσουμε και να εφαρμόσουμε καθημερινά τις αρχές της σωστής 

διατροφής, όσο πιο νωρίς γίνεται. 
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Τμήμα Δ1 
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Αποφασίσαμε λοιπόν να ερευνήσουμε μερικές από τις 

βασικές διατροφικές συνήθειες των μαθητών από τις 

μεγάλες τάξεις του Σχολείου μας! Μοιράσαμε ένα 

ερωτηματολόγιο στις τάξεις Δ’, Ε’ και Στ’ και στη συνέχεια 

με πολλή όρεξη και ….μεγάλη δόση απορίας οργανώσαμε τα 

Το δείγμα μας από αυτές τις τρεις τάξεις 

ήταν συνολικά 95 παιδιά, 51 αγόρια και 44 

κορίτσια. 

Τα αποτελέσματά μας είναι τα 

παρακάτω : 
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63
20

11
6

Τρως πρωινό;

Κάθε μέρα

Συχνά

Σπάνια

Ποτέ

27

49

9
8 2

Τι προτιμάς για 
πρωινό;

Βούτυρο με 
μαρμελάδα

Δημητριακά

Αυγά

φρούτα

Γλυκά

8

44
31

10

Πόσα ποτήρια γάλα 
πίνεις την ημέρα;

Κανένα

Ένα

Δύο

Περισσότερα 
από δύο

5
12

36

39

Πόσα φρούτα τρως 
την ημέρα;

Κανένα

Ένα

Δύο

Περισσότερα 
από δύο

6

26

27

37

Πόσες φορές την 
εβδομάδα τρως 

όσπρια;

Καμία

Μία

Δύο

Περισσότερ
ες από δύο

5

24

36

30

Πόσες φορές την 
εβδομάδα τρως 

κρέας;

Καμία

Μία

Δύο

Περισσότερε
ς από δύο

36

35

18
5

Συνοδεύεις το φαγητό σου 
με σαλάτα;

Πάντα

Συχνά

Σπάνια

Ποτέ



Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας ήταν ικανοποιητικά σχετικά με το 

πρωινό, που είναι και το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας, σχετικά με 

την ποσότητα γάλατος και φρούτων που τρώνε οι συμμαθητές μας. Τα 

περισσότερα παιδιά τρώνε κάθε μέρα πρωινό, πίνουν έστω ένα ποτήρι 

γάλα και τρώνε περισσότερα από δύο φρούτα την ημέρα! 

   Θα πρέπει όμως να υπάρξει περισσότερη ενημέρωση για την 

ποσότητα του κρέατος στη διατροφή μας αλλά και των λαχανικών ! 
 

 
 
 

 

  
Οι αρχές της σωστής διατροφής είναι οι εξής:  

1) Ποικιλία  

Η κατανάλωση τροφών από όλες τις ομάδες θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για 

την καλή λειτουργία του οργανισμού, καθώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος να 

εξασφαλιστεί η λήψη όλων των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών.  

2) Ισορροπία  

Ισορροπημένη διατροφή είναι αυτή που παρέχει στον οργανισμό την ποικιλία των 

τροφών στις σωστές αναλογίες.  

3) Μέτρο  

Όταν η κατανάλωση ποικιλίας τροφών δεν συνοδεύεται από μέτρο, μπορεί να 

οδηγήσει μόνο σε αρνητικά αποτελέσματα - (π.χ. παχυσαρκία, υπέρταση κλπ.).  
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Εμείς θα δώσουμε τις παρακάτω συμβουλές σε 

όλα τα παιδιά : 



  
Ένα μόνο ποτήρι γάλα στο δρόμο για το σχολείο έχει συνήθως ως 

αποτέλεσμα τα παιδιά να γεμίζουν αργότερα το στομάχι τους με 

πατατάκια, γαριδάκια, κρουασάν, σοκολάτες και παγωτά, τροφές δηλαδή 

που απλώς χορταίνουν χωρίς να έχουν θρεπτική αξία. Αυτό που 

συνήθως ακολουθεί καθώς περνάνε οι ώρες είναι υπνηλία και 

εξάντληση. Αντίθετα, ένα πρωινό πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, 

βιταμίνες και μέταλλα προσφέρει σωματική, ψυχική και πνευματική 

ευεξία, ενώ επίσης βοηθάει στην κατανάλωση μικρότερης ποσότητας 

φαγητού το μεσημέρι. Τι χρειάζεται να περιλαμβάνει; 

-  1 φλιτζάνι γάλα χαμηλό σε λιπαρά με 1 φλιτζάνι δημητριακά ολικής 

άλεσης και 1 φρούτο εποχής.  

-  1 τοστ με 2 φέτες ψωμί ολικής άλεσης, 1 φέτα τυρί με χαμηλά λιπαρά, 

1 φέτα ζαμπόν γαλοπούλας και 1 ποτήρι φυσικός χυμός.  

-  1 κεσεδάκι γιαούρτι με 1 κουταλιά της σούπας μέλι και ένα φρούτο 

εποχής.  

-  2 φρυγανιές σικάλεως με 1 κουταλάκι γλυκού μαργαρίνη και 1 ποτήρι 

φυσικός χυμός.  

- 1 ποτήρι γάλα χαμηλό σε λιπαρά, 2 μπισκότα τύπου πτι μπερ και 1 

φρούτο εποχής. 
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Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ 
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 Το σώμα μας είναι μια «αξιοθαύμαστη μηχανή» . Αποτελείται από 

εκατοντάδες μυς , οστά και πολλά όργανα , που λειτουργούν αδιάκοπα  μέρα 

νύχτα . Καθώς μεγαλώνουμε , το σώμα μας αναπτύσσεται. Για ένα γερό κι υγιές 

σώμα έχουμε ανάγκη από υγιεινή διατροφή , καθημερινή άσκηση και αρκετό 

ύπνο. Μεγάλη σημασία  έχουν επίσης οι καθημερινές μας δραστηριότητες και 

συνήθειες . Όσα πιο πολλά γνωρίζουμε , τόσο καλύτερα μπορούμε να το 

φροντίζουμε και να το διατηρούμε γερό. 

 Πρέπει να προσέχουμε τι τρώμε , 

ειδικά το πρωινό μας είναι το πιο 

σημαντικό γεύμα της ημέρας.   

ΓΚΕΛΑΡΝΤΙΝΑ ΧΟΝΤΖΑ 

    Ο σωστός αθλητισμός μαζί 

με τη διατροφή  βοηθούν  στη 

σωστή ανάπτυξη του σώματός 

μας . 

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΣΤΙΜΟΣ  

Το δυνατό σώμα « χτίζεται» με 

σωστή γυμναστική   

ΚΕΒΙΝ ΜΠΙΛΤΣΑΡΙ 
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Είμαστε ό, τι τρώμε … Με τη σωστή διατροφή  έχουμε και καλή 

υγεία.  

ΡΕΤΖΙΝΑ ΤΟΣΚΑ 

Πρέπει να τρώμε πολλά φρούτα και σαλάτες για να  

έχουμε γερό σώμα και γερή καρδιά.  

ΛΟΥΙΖ ΧΟΝΤΖΑ  

Πρέπει να βάλουμε τις 

αθλητικές δραστηριότητες 

στην καθημερινή μας ζωή , 

μόνο με αυτό τον τρόπο θα 

φτιάξουμε ένα υγιές σώμα. 

ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ 

Η διατροφή για  το σώμα 

μας και τη σωστή ανάπτυξη 

του είναι  πολύ σημαντική . 

ΘΕΩΝΗ ΦΥΤΡΟΥ  

Τα υγιεινά φαγητά βοηθούν τον 

ανθρώπινο οργανισμό . Φαγητά 

πλούσια σε βιταμίνες . Προσοχή 

στην πυραμίδα υγιεινής 

διατροφής. ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΛΒΗΣ  

Τα φρούτα και τα λαχανικά 

βοηθούν την ανάπτυξη μας . 

Οι σωστές ποσότητες μας 

διατηρούν υγιείς και δυνατούς. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ 

ΑΝΤΩΝΗΣ  - ΠΡΕΚΑ ΜΑΡΙΑ 

 Μερικά τρόφιμα βοηθούν το 

σκελετό να αναπτυχθεί σωστά και 

να δώσουν την απαραίτητη 

ενέργεια στον οργανισμό . 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
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Ο  συνδυασμός  σωστής 

διατροφής και άθλησης 

βοηθούν στην ισορροπία του 

ανθρώπινου οργανισμού . 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ  ΜΑΡΙΟΣ 

Ένα σωστό και γεμάτο πρωινό 

μπορεί να μας κρατάει δυνατούς 

στη διάρκεια της ημέρας. 

ΠΡΕΚΑΣ ΙΑΣΩΝ 

Κάποιες καθημερινές 

συνήθειες αν δε γίνονται 

σωστά μπορούν να 

προκαλέσουν 

προβλήματα στην 

ανάπτυξη του σώματός 

μας.ΣΙΓΑΛΑΣ ΤΖΑΝΝΕΣ 

Οι μαθητές του 
Δ2 



 

    Ένα από τα χειρότερα πράγματα στη ζωή είναι ο ρατσισμός και 

η ρατσιστική βία. Εάν ήμασταν όλοι  ίδιοι η ζωή θα ήταν βαρετή. 

   Μερικά δείγματα ρατσισμού είναι ο θρησκευτικός , ο πολιτικός , 

ο φυλετικός  και ο εθνικός ρατσισμός. 

   Δεν έχει σημασία η θρησκεία, το χρώμα, 

η φυλή, το έθνος.Σημασία έχει ο χαρακτήρας  μας. Όλοι είμαστε  

διαφορετικοί, αλλά όλοι είμαστε ίσοι!!! Ο θεός  μας  

έφτιαξε όλους ίσους, στον καθένα έδωσε διαφορετικό  χρώμα, 

διαφορετικές επιθυμίες, αλλά όχι διαφορετικά συναισθήματα. 

Ο Χριστός μας κήρυξε το δίδαγμα ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ. 

Αυτό το φαινόμενο πρέπει να σταματήσει  το γρηγορότερο  δυνατόν. 

  

Οι μαθητές του Ε1 
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 Η σχολική βία είναι ένα φαινόμενο σχολικής παραβατικότητας 

που εμφανίζεται σε πολλές χώρες του κόσμου. Εμφανίζεται με την 

μορφή της λεκτικής βίας (κοροϊδία, διακρίσεις) της κοινωνικής βίας 

(διάδοση φημών , καταστροφή προσωπικών αντικειμένων) της 

σωματικής βίας (χτυπήματα σπρωξίματα, κλωτσιές) και της 

ηλεκτρονικής βίας  (εκβιασμός μέσω διαδικτύου). Σύμφωνα με μια 

μελέτη το 25% των μαθητών έχει υποστεί  κάποια μορφή βίας με 

συχνότητα 2 ή 3 φορές τον μήνα. Εμφανίζεται κυρίως στο σχολείο σε 

χώρους όπως η αυλή ή ο διάδρομος και γενικά σε χώρους όπου ο 

δάσκαλος δεν έχει την επίβλεψη.  

Τμή
μα 

Ε2 

Τι είναι η σχολική βία;; 

 Οι λόγοι που κάποια παιδιά βρίσκονται στο στόχαστρο της 

σχολικής βίας είναι γιατί διαφέρουν από τα άλλα παιδιά είτε στον 

τρόπο που μιλάνε, στον τρόπο που περπατάνε , στο όνομα τους, στο 

χρώμα τους στο ανάστημα τους ή και στα κιλά τους. Τα παιδιά που 

ασκούν βία το κάνουν κυρίως για να γίνουν δημοφιλή, να δείχνουν 

ότι είναι δυνατά και ότι έχουν τον έλεγχο. 
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 Τα παιδιά που γίνονται θύματα νιώθουν φόβο, απόγνωση, 

αισθάνονται ότι απειλούνται τρομάζουν και δεν θέλουν να πάνε 

σχολείο. Συχνά κατηγορούν τον εαυτό τους για αυτό που γίνεται 

και αισθάνονται μόνα και δυστυχισμένα.  Γίνονται επιθετικά , 

νευρικά και πολλές φορές ασκούν κι αυτά βία σε άλλα παιδιά ή και 

στα αδέρφια τους στο σπίτι. 

Συνέπειες σχολικής βίας: 

 Τα παιδιά θύματα θα πρέπει να μάθουν να ‘’μιλούν’’ είτε 

στους γονείς τους(οι οποίοι συνήθως δεν γνωρίζουν τα γεγονότα 

καθώς τα θύματα τα εξομολογούνται μόνο στους φίλους τους) είτε 

στο σχολείο στον δάσκαλο / α τους. Θα πρέπει να έχουν το 

θάρρος της γνώμης τους , να συμμετέχουν στα κοινά και στον 

αθλητισμό… 

Τρόποι αντιμετώπισης: 

ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ ΕΣΤΩ ΝΑ ΤΟ 

ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΟΥ  ΝΑ ΤΟ ΠΕΙΣ 

ΚΑΙ ΤΗ ΛΥΣΗ ΘΑ ΤΗ ΒΡΕΙΣ 

ΝΑΙ ΣΤΗ ΧΑΡΑ.ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΜΙΖΕΡΙΑ.  

ΦΥΓΑΝ ΟΙ ΝΤΑΗΔΕΣ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΠΟΥ ΤΟΥΣ 

ΕΙΔΕΣ! 



  ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 
Στα πλαίσια των μαθημάτων της Γλώσσας και των Μαθηματικών, οι μαθητές της 

ΣΤ τάξης του σχολείου μας συνεργάστηκαν για να διεξάγουν μια έρευνα για τα 

σχολικά ατυχήματα στο Δημοτικό. 

  Η έρευνα είχε διττό στόχο. Οι μαθητές συνειδητοποίησαν πόσα ατυχήματα  αλλά 

και πώς μπορούν να τους συμβούν. Επίσης αξιοποίησαν τις γνώσεις που είχαν 

αποκομίσει ως τότε, συντάσσοντας και αναλύοντας ερωτηματολόγια. Το τερπνόν 

μετά του οφελίμου. 

  Για να ολοκληρωθεί η έρευνα πιο γρήγορα έγινε καταμερισμός εργασιών. Το ΣΤ1 

ανέλαβε τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τη Γ΄ και Δ΄ τάξη, το ΣΤ2 από την 

Ε΄ και ΣΤ΄ και το ΣΤ3 από τις «μικρές» Α΄ και Β΄.      

Ερώτηση 1η : Τι αποτελέσματα είχε το ατύχημα; 
 

 

                                        
Συμπέρασμα 1ο: Το πιο συνηθισμένο αποτέλεσμα ενός τραύματος στα παιδιά του 

Δημοτικού, ανεξαρτήτου ηλικίας, είναι η μελανιά. 

Συμπέρασμά 2ο: Τα παιδιά στις ηλικίες 6-8 ετών συνήθως δεν τραυματίζονται 

σοβαρά. Όσο όμως μεγαλώνουν, δηλαδή από 8-12, είναι πιο επιρρεπή σε σπασίματα 

οστών.  
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Ερώτηση 2η : Ποια ήταν η αιτία του ατυχήματός σου;  

 

Συμπέρασμα: Τα παιδιά στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού είναι πιο απρόσεκτα και 

πέφτουν κάτω ευκολότερα από τα μεγαλύτερα. Τούτο συμβαίνει κυρίως λόγω της 

έλλειψης προσανατολισμού. 

 Ερώτηση 3η: Πού συνέβη το ατύχημά σου; 

  
Συμπέρασμα: Ο πιο συνηθισμένος τόπος ατυχήματος των μαθητών 6-8 ετών είανι 

το προαύλιο του σχολείου. Τα μεγαλύτερα παιδιά παθαίνουν ατυχήματα κυρίως στο 

σπίτι.    
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Ερώτηση 4η:Πού πήγες να θεραπευτείς; 

 

Συμπέρασμα:Από τον παραπάνω πίνακα συμπεραίνουμε πως  όλα τα παιδιά 

απευθύνονται στους γονείς τους για να θεραπευτούν. Είναι αρκετά μεγάλο το 

ποσοστό των μαθητών που θεραπεύονται από τους δασκάλους σε περίπτωση που το 

ατύχημα συμβεί στο σχολείο. 

 

 Ερώτηση 5η:Πού οφείλονται κατά τη γνώμη σου τα σχολικά ατυχήματα;  

 

Συμπέρασμα: Η απροσεξία των μαθητών καθώς και το πάθος του παιχνιδιού είναι 

οι κυριότερες αιτίες για τα σχολικά ατυχήματα.  
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 Οι μαθητές της Στ΄Τάξη κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα: 

 

Τα περισσότερα ατυχήματα συμβάινουν στο σπίτι. 

Στην αυλή γίνονται τα περισσότερα σχολικά ατυχήματα. 

Τα περισσότερα ατυχήματα που συμβαίνουν στα παιδιά δεν οδηγούν σε σοβαρό 

τραυματισμό. 

Συνήθως οι δάσκαλοι  και οι γονείς  είναι αυτοί στους οποίους απευθύνονται τα 

παιδιά για να θεραπευτούν. 

Η απροσεξία είναι η αιτία για τα περισσότερα ατυχήματα. 
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Στο λόφο του Γαβρίλου μια φορά... 

  Το σχεδιάζαμε από καιρό και επιτέλους τα καταφέραμε! Μας βοήθησε 

βέβαια και ο καιρός. Τρεις δάσκαλοι και πενέηντα τέσσερις μαθητές 

ξεκινήσαμε με νερά, φαγητά, φωτογραφικές μηχανές και απεριόριστο 

ενθουσιασμό την ανάβαση του λόφου.  

  Η διαδρομή για την κκορυφή ήταν γεμάτη χρώματα και αρώματα. Η 

φύση λες και το ήξερε και μας περίμενε. Τα πάντα γύρω μας 

μοσχοβολούσαν, ήταν καταπράσινα και ανθισμένα.  

  Το ξέραμε πως ανάβαση θα ήταν δύσκολη. Έγινε όμως δυσκολότερ. Το 

μονοπάτι ήταν γεμάτο «εμπόδια».  Κάναμε σαν τα τα κατσίκια για να τα 

προσπεράσουμε, γεγονός που μας κούρασε, αλλά μας έκανε να γελάσουμε 

πολύ. 

  Φτάνοντας στην κορυφή και αφού πήραμε μια βαθιά ανάσα απολαύσαμε 

το τοπίο. Από τη μια μερια οχτώ πανέμορφοι 19ου αιώνα σε ταξίδευαν σε 

άλλες εποχές. Από την άλλη το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας σε 

καλούσε κοντά του. Είναι Απρίλης όμως ακόμα και το νερο έιναι κρύο! 

Μπρρρ..... 

  Προχωρώντας λίγο ακόμα ανακαλύψαμε ένα πανέμορφο ξωκκλήσι. Είχε 

έρθει η ώρα της χαλάρωσης και της φωτογραφίας. Τα φλας πήραν φωτιά! 

  Δυστυχώς όλα τα καλά κάποια στηιγμη τελειώνουν. Έπρεπε να αρχίσει 

ο γυρισμός. Μαζέψαμε τα πράγματά μας και αρχλισαμε τον κατήφορο. 

Αποχαιρετίσαμε τα ζώα της περιοχής και πριν καλά καλά το καταλάβουμε 

βρεθήκαμε ξανά μέσα στην τάξη... 

  Οι αναμνήσεις από τον τόπο του Γαβρίλου θα μείνουν πάντα τυπωμένες 

στο μνήμη μας και, πού ξέρεις, ίσως ξαναπάμε μια μέρα...  
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Οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης 
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PROJECTS ARE FUN! 

 Για το β’ τεύχος του σχολικού μας 
περιοδικού τα παιδιά ετοίμασαν πλούσιο 
υλικό, βασισμένο τόσο στην ύλη των 
βιβλίων όσο και στα γενικότερα 
ενδιαφέροντά τους.  Πιο συγκεκριμένα... 

 ...η Γ’ τάξη οπτικοποίησε το πρώτο βασικό 
λεξιλόγιο που έμαθε στα αγγλικά φέτος... 
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 ...η Δ’ τάξη ζωγράφισε την ιδανική πόλη 
και παρουσίασε πασχαλινά έθιμα από όλο τον 
κόσμο... 
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 ...η Ε’ τάξη 
ασχολήθηκε με την 
ανακύκλωση και τα 
οφέλη της... 

...καθώς 
επίσης και με 
την ιστορία 
μεγάλων 
εφευρέσεων... 
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 ...η ΣΤ’ τάξη έδειξε το πόσο έχουν αλλάξει 
τα παιχνίδια, η διατροφή, η κατοικία και τα 
μέσα μεταφοράς από το παρελθόν μέχρι 
σήμερα... 
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 ...ανέλυσε το φαινόμενο του ρατσισμού και 
έδωσε το δικό της μήνυμα... 

 ...και τέλος δημιούργησε το δικό της blog 
όπου υπάρχουν οι εργασίες τους σχετικά με τα 
παιχνίδια του χτες και του σήμερα, αρχαίους 
πολιτισμούς του κόσμου και τα πιο παράξενα 
φαγητά του πλανήτη!!! 
(st3taksiagglika.blogspot.com) 


