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Σηα πλαίζια διδαζκαλίαρ ηηρ ζηομαηικήρ ςγιεινήρ 

ζηο μάθημα ηηρ Μελέηηρ, οι μαθηηέρ ηων δύο ηάξεων 

ηηρ Α’ δημοηικού, δημιούπγηζαν δύο εικονογπαθημέ-

νερ ιζηοπίερ.  Απολαύζηε ηερ!!! 

Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό ήηαλ δπν δνληάθηα. Ο Μαπξνύιεο θαη ν Αζπξνύ-

ιεο. Γείηε ηη ηνπο ζπλέβε. 

 

- Καλώς ηον Αζπρούλη! 

  Τη θαζαξόο θη αζηξαθηεξόο πνπ είζαη! 

- Τι έτεις Μασρούλη; Δε δείτνεις και πολύ καλά. 

 

- Εδώ θαη πνιιέο εβδνκάδεο ππνθέξω. Πνλάω παληνύ! 

- Γηαηί; Μήπωο δελ πιέλεζαη θαζεκεξηλά; 

 

- ………. 

- Θα πξέπεη λα βνπξηζίδεζαη πάληα κεηά από θάζε γεύ-

κα. 

 

- Τν μέξω αιιά βαξηέκαη λα πιέλνκαη…. 

- Καη πξνηηκάο λα πνλάο όπωο ηώξα; Άζε πνπ αλ πιέ-

λεζαη γιηηώζεηο θαη ηνλ νδνληίαηξν! 

 

- Εζύ πιέλεζαη θαζεκεξηλά γη’ απηό είζαη ηόζν αζηξα-

θηεξόο θαη πγηήο; 

- Μα θπζηθά! Καη ην ίδην ζα θάλεηο θη εζύ από εδώ θαη 

πέξα! Έια, ζα ζνπ δείμω. 
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Σηο ζημείο αςηό παποςζιάζεηαι η δεύηεπη ιζηοπία πος 

ζςνέθεζαν οι μαθηηέρ/μαθήηπιερ ηηρ ππώηηρ ηάξηρ ηος 

ζσολείος μαρ ζηα πλαίζια ηος μαθήμαηορ ηηρ μελέηηρ. 

Απηή ε ηζηνξία πξνζπαζεί λα πεξάζεη ζηνπο αλαγλώζηεο έλα δίδαγκα, κέζα 

ζηηο ζεηξέο ηεο πξνζπαζεί λα δείμεη γηαηί πξέπεη λα πιέλνπκε ηα δόληηα καο. 

Έλα ραξνύκελν δόληη… 

Άζπξν θαη αζηξαθηεξό 

έθαγε έλα… ιαρηαξηζηό γιπθό 

κα πιύζεθε επζύο ζην ιεπηό! 

Έηζη παξέκεηλε αζηξαθηεξό. 

 

Έλα ιππεκέλν δόληη… 

Άζπξν θαη αζηξαθηεξό 

έθαγε θαη απηό, ην… ιαρηαξηζηό γιπθό 

κα λα πιπζεί βαξέζεθε 

θαη ε ηεξεδόλα επζύο ην επηζθέθηεθε. 

Νηώζεη πόλν ην θαεκέλν 

θαη είλαη ζην δάθξπ βνπηεγκέλν. 

 

Να ην θάλνπκε ραξνύκελν… 

Η ιύζε βξίζθεηαη εδώ 

θνληά ζηνλ νδνληνγηαηξό 

ηελ ηεξεδόλα δηώρλεη ζην ιεπηό 

θαη ην ηεκπέιηθν δνληάθη 

γίλεηαη αζηξαθηεξό, άζπξν θαη ραξνύ-

κελν! 

Οη εθπαηδεπηηθνί Γαβξεϊιίδνπ Μειίλα 

θαη Βάιηζε Επγελία 
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             Με αθνξκή ηελ Παγθό-

ζκηα Ηκέξα Παηδηθνύ βηβιίνπ 

( 2 Απξηιίνπ)                                               

νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ηεο 

Δ’ ηάμεο  ζαο πξνηείλνπλ ηα 

παξαθάησ βηβιία ηνπ αγαπεκέ-

λνπ ηνπο παξακπζά Εσγένιοσ 

Τριβιδά. 

 

 

 

 

«Αιθαβεηάξη κε γιωζζνδέηεο» 

 

Αλ είζαη κηθξόο θαη ηώξα  

καζαίλεηο λα δηαβάδεηο  

 ζα ζνπ αξέζεη πνιύ απηό ην 

βηβιίν πνπ δείρλεη θαη καζαίλεη 

ηα γξάκκαηα ζηα παηδηά ηεο 

Πξώηεο ηάμεο κέζα από έλα 

πνιύ σξαίν παξακύζη. 

 (Μάμηκνο Σηνππλίηζθη) 

 

 

 

 

« Η Δόλα Τεξεδόλα θαη ην κπζηη-

θό ηεο γακήιηαο ηνύξηαο»                     

Τα δόληηα ζνπ ηα πιέλεηο όπσο  

ε Λνπθία; Η Λνπθία ήηαλ έλα κη-

θξό θνξίηζη πνπ είρε πάληα θαζαξά  

ηα δόληηα ηεο , 

αιιά ε Δόλα Τε-

ξεδόλα επεηδή 

λόκηδε όηη απηή 

είρε ην πην σξαίν 

ρακόγειν, ζέιεζε 

λα ηεο ηα θαηα-

ζηξέςεη.. 

( Φξαληδέζθνο Καηζίπεο, Μαλώιεο 

Σηγάιαο, Αιέμαλδξνο Δξόζνο, Σκαξά-

γδα Κνπξή) 

 

 

 

Βιβλιοπαρουςιάςεισ 

«Η Φξνπηνπία» 
 

 

 

 

 

 

 

Μηα θνξά ήηαλ έλαο καλάβεο 

πνπ είδε κηα ζβνύξα θαη κεηα-

κνξθώζεθε ζε θνινθύζη.Τόηε 

αξρίδνπλ νη πεξηπέηεηεο γηα λα 

μαλαγίλεη καλάβεο… 

(Λάδαξνο Δξόζνο,Ειέλε Νηνιί-

ηζα,Σάξα Λπγλνύ, 

Αξηέι Χόηδα) 

 
 

«Αιθαβεηάξη κε γιωζ-

ζνδέηεο» 

 

«Τν ιππεκέλν αξθνπδάθη»  

« Η Δόλα Τεξεδόλα θαη ην 

κπζηηθό ηεο γακήιηαο 

ηνύξηαο»                     

 

«Η Φξνπηνπία»  

«Τα ηξία κηθξά ιπθά-

θηα» 

 

   «Φνπθήρηξα»  

«Τα καγηθά καμηιάξη-

α» 

 

Προτεινόμενα βιβλία: 

Ενησπώζεις ηων παιδιών 

για ηον Εσγένιο Τριβιδά 

«Τα βηβιία ηνπ είλαη θαη γηα 

κηθξνύο θαη γηα κεγάινπο» 

«Έρεη κεγάιε θαληαζία» 

«Γξάθεη δηαζθεδαζηηθά παξα-

κύζηα».  

«Βάδεη πεξίεξγα θαη αζηεία 

νλάκαηα» 

Δ’ ΤΑΞΗ  

«Τν ιππεκέλν αξθνπδά-

θη» 

Είζαη θακηά θνξά ιππε-

κέλνο; 

 Έηζη έλησζε θαη έλα κη-

θξό αξθνπδάθη πνπ πή-

γαηλε ζρνιείν. 

  

Σηα δηαιείκκαηα δελ 

έπαηδε κε ηα άιια αξθνπ-

δάθηα θαη θαζόηαλ κόλν 

ηνπ ζε έλα ζθακλάθη. 

Τν βνήζεζαλ νη θίινη 

ηνπ;   (Μαξία Δαλέδε) 

 «Η δωγξαθηά ηεο 

Χξηζηίλαο» 

«Πνηέ κε γαξγαιάο 

έλα γνξίια» 

 

 

2 Απνηιίμο 

Παγθόζμηα μένα Παηδηθμύ 

Βηβιίμο 

Η Υανά Σεξ Ακάγκςζεξ 
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«Ποτέ μη γαργαλάσ ένα 

γορίλα»      

Μια φορά κι ζναν καιρό 

ιταν ζνασ γζροντασ παπ-

ποφσ που ςυμβοφλευε τα 

άμυαλα παιδιά να μθ 

γαργαλιςουν ποτζ, ποτζ, 

ποτζ, μα ποτζ ζνα γορίλα. 

Γιατί άραγε;  

 (Μαρία Δρόςου)   

 

Στθν Ουρανοφπολθ,μια 

πόλθ με ζναν άδικο βαςι-

λιά ,που τον ζλεγαν Αρ-

πατίλαο,καταργοφνται τα 

πάρτι και οι Απόκριεσ και 

γεμίηει ο τόποσ με φυλα-

κζσ και ςυρματοπλζγμα-

τα...Υπάρχει ελπίδα να 

ξανάρκει το χρϊμα και θ 

χαρά ςτα πρόςωπα των 

Ουρανοπολιτϊν;  

(Στζφανοσ Βάλβθσ,    

 Γιϊργοσ Δρόςοσ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

   Μζςα ςε ζνα παλαιοπωλείο υπιρ-

χαν πολλά παλαιά πράγματα. Υπιρχαν 

μια μπαλαρίνα με ςπαςμζνο πόδι και 

ζνασ ιππότθσ με ςπαςμζνο ςπακί. 

Υπιρχε και ζνα βιβλίο που πάνω του 

ςτεκόταν ζνα ροη γουρουνάκι-

κουμπαράσ. Μζςα ςε αυτό το βιβλίο 

ηοφςε θ Χριςτίνα. Αυτό το κοριτςάκι 

ικελε να τθ διαβάςει κάποιοσ…  

(Μαρία Κατςίπθ) 

 

 

«Τα καγηθά καμηιάξηα» 

 «Η ζωγραφιά τησ Χριςτίνασ» 

   «Φουφθχτρα» 

  Ήταν κάποτε μια μά-

γιςςα, θ Φουφιχτρα, 

που ηοφςε ςε ζνα μα-

κρινό βουνό και μια 

μζρα πζραςε πάνω από 

ζνα πάρκο και ροφφθξε 

με τθ μαγικι τθσ ςκοφ-

πα όλα τα παιδιά, εκτόσ 

από ζνα και όλα τα ηώα. 

Θα ςωκοφν τελικά;  

(Άντηελα Τόςκα,      

Αντριάννα Στεφανάκθ,            

Μάξηα Καηζίπε,  

Μαξηλέια Μαξίλνβα ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΩΡΟ! 

Στο τζλοσ του  

περιοδικοφ υπάρχει 

ζνασ ςελιδοδείκτθσ  

για τουσ μικροφσ μασ 

αναγνϊςτεσ. 

 

 

«Τα τρία μικρά λυκάκια» 

Ήταν  τρία καλά λυκάκια και ζνα κακό γουροφνι που τουσ χαλοφςε το ςπίτι. 

Όποτε το ζφτιαχναν,τουσ το γκρζμιηε. Πώσ ζγιναν φίλοι τελικά;  

(Αντώνθσ Βάλβθσ,Διονυςία Δρόςου)  

Μασ άρεςε επειδι ζχει αςτεία 

 πρόςωπα και είναι το αντίκετο  

από το παραμφκι «Τα τρία  

γουρουνάκια» 

(Ιεροκζα Θωμάτου,Κωνςταντίνα Δρόςου, 
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Ένεοκα ημο Γ1 γηα ηα ηαλίδηα ζημ πνόκμ. 

    Σμ δεμμηηθό ζπμιείμ Γμπμνείμο ζηε μεπακή ημο πνόκμο! 

      Οη μαζεηέξ ηεξ Γ1 ηάλεξ  παίνκμκηαξ αθμνμή από ημ μάζεμα ηεξ 

γιώζζαξ ζπεηηθά με ημ ηαλίδη ζημ πνόκμ, απμθάζηζακ κα θάκμοκ μηα 

ένεοκα ζηηξ ηάλεηξ Γ΄,Δ,΄Γ΄θαη Σ΄ ημο ζπμιείμο μαξ γηα ημ πμο ζα 

ήζειε κα ηαληδέρεη θάπμημξ ακ είπε αοηή ηε δοκαηόηεηα.  

πεμαηίζηεθακ μμάδεξ ηςκ δύμ αηόμςκ μη μπμίεξ ακέιαβακ κα μμηνάζμοκ 

ηα θοιιάδηα ακά ημήμα, ε ζοιιμγή ημοξ έγηκε ημ μεζεμένη ηεξ ίδηαξ μέναξ 

με ζηόπμ ηεκ ακεπενέαζηε θαη αοζόνμεηε έθθναζε ηςκ μαζεηώκ. Καηόπηκ 

ηα θοιιάδηα ανηζμήζεθακ θαη πςνίζηεθακ ζε αοηά ηςκ αγμνηώκ θαη αοηά 

ηςκ θμνηηζηώκ. Κάζε μμάδα πώνηζε ηα δεδμμέκα ηεξ ζε θαηεγμνίεξ θαη πα-

ναηήνεζε όηη: 

Ταμίδη Σην Χξόλν 

Σύλνιν Σρνιείνπ

ηάμεηο Γ΄εώο Ση΄

46

20

49

15

95

35

0
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40
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70
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100

Σαμίδη ζην παξειζόλ Σαμίδη ζην κέιινλ

Πνπ Θα Ταμίδεπα 

Α
ξ

ηζ
κ

ό
ο
 Μ

α
ζ
ε

ηώ
λ

Αγόξηα

Κνξίηζηα

ύλνιν

   Οη πενηζζόηενμη μαζεηέξ ζα ήζειακ 

κα ηαληδέρμοκ ζημ πανειζόκ -95 από 

ημοξ 130- θαη μόκμ 35 ζημ μέιιμκ. 

Σα ηαλίδηα ζημ μέιιμκ πνμηημμύκ ηα 

αγόνηα -20 από ημοξ 66-ζε ακηίζεζε 

με ηα θμνίηζηα -15 από ηα 64. 

ύλνιν ρνιείνπ Αγόξηα Κνξίηζηα ύλνιν 

Σαμίδη ζην παξειζόλ 46     49 95 

Σαμίδη ζην κέιινλ 20 15 35 

   130 

   Ακαιύμκηαξ πενηζζόηενμ ηα δεδμμέκα παναηενήζεθε πςξ δηα-

μμνθώκμκηαη ηέζζενηξ δεμμθηιέζηενμη πνμμνηζμμί: 

Ανπαία Γιιάδα 

 

Γπμπή δεηκμζαύνςκ 

Υνόκηα πμο έδεζε μ Υνηζηόξ 

2008 
1999 

2005 
Πνόζθαημ πανειζόκ 
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Ταμίδη ζην παξειζόλ

26

38

12

10
9

Δπνρή δεηλνζαύξσλ

Αξραία Διιάδα

Υξόληα πνπ έδεζε ν

Υξηζηόο

Πξόζθαην Παξειζόλ

Άιιν

Δπνρή δεηλνζαύξσλ 26 

Αξραία Διιάδα 38 

Υξόληα πνπ έδεζε ν Υξηζηόο 12 

Πξόζθαην Παξειζόλ 10 

Άιιν 9 

 95 

     Από ημ ζύκμιμ ηςκ μαζεηώκ πμο επηζομμύκ ηαλίδη ζημ 

πανειζόκ, ε Ανπαία Γιιάδα ζογθεκηνώκεη ηηξ πενηζζόηενεξ 

πνμηημήζεηξ 38, 26 ε επμπή ηςκ δεηκμζαύνςκ,12 ηα πνόκηα 

πμο έδεζε μ Υνηζηόξ θαη 10 ημ πνόζθαημ πανειζόκ (θονίςξ 

μη μαζεηέξ επηζομμύκ αοηό ημ ηαλίδη γηα κα λακαδήζμοκ πα-

ιηέξ εμπεηνίεξ ή κα δημνζώζμοκ ιάζε ημο πανειζόκημξ)!   

   Από ηεκ  ένεοκά μαξ αοηή δε ζα μπμνμύζε κα ιείπεη ε CE2 

ηάλε ημο ζπμιείμο Ecole elementaire d’ ISLY από ημ Carcas-

sonne  ηεξ Γαιιίαξ πμο μαξ έζηεηιε ηηξ  δςγναθηέξ ηεξ.      Σ μ 

ζπμιείμ μαξ ζηα πιαίζηα ηεξ δνάζεξ e-twinning έπεη    αδειθμ-

πμηεζεί με ημ παναπάκς ζπμιείμ 
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Σ α βηβιία θαη 

νη βηβιηνζήθεο είλαη ζηε-

λά ζπλδεδεκέλα κε ηε 

ζρνιηθή πξαγκαηηθόηε-

ηα. Βέβαηα πνιιέο είλαη 

νη βηβιηνζήθεο πνπ π-

πάξρνπλ ζην λεζί καο 

θαη δελ ρξεζηκνπνηνύ-

ληαη από ηνπο καζεηέο/

καζήηξηεο. Παίξλνληαο 

ινηπόλ σο αθνξκή ηελ 

παξαπάλσ πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε μεθίλεζε κηα 

ζρνιηθή δξαζηεξηόηεηα 

κε ηνλ ηίηιν 

«θπηαινδξνκία Αλά-

γλσζεο». 

Αξρηθά ηα παηδηά ρσξί-

ζηεθαλ ζε ηξεηο νκάδεο 

θαη θάζε νκάδα είρε πέ-

ληε κέιε, ζηε ζπλέρεηα, 

ηα παηδηά επηζθέθηεθαλ 

ηε βηβιηνζήθε ηνπ ζρν-

ιείνπ καο θαη δαλείζηε-

θαλ από έλα ινγνηερλη-

θό βηβιίν ζύκθσλα πά-

ληα κε ηα πξνζσπηθά 

ηνπο ελδηαθέξνληα. Σα 

κέιε ηεο νκάδαο 

άιιαδαλ βηβιία κεηαμύ 

ηνπο θαη κεηά από εμή-

ληα εκέξεο θάζε παηδί 

είρε δηαβάζεη πέληε ιν-

γνηερληθά βηβιία. 

Δθηόο όκσο από ηελ 

αλάγλσζε ησλ βηβιίσλ, 

ηα παηδηά αζρνιήζεθαλ 

ζε κεγαιύηεξν βαζκό 

κε ηα ινγνηερληθά βηβιί-

α πνπ επέιεμαλ λα δηα-

βάζνπλ, αθνύ ζπλέιε-

μαλ πιεξνθνξίεο γηα ην 

ζπγγξαθέα ηνπ βηβιίνπ 

ηνπο, έγξαςαλ πεξηιή-

ςεηο ησλ βηβιίσλ, θαηα-

ζθεύαζαλ δηαιόγνπο 

θαη πήξαλ ηε ζέζε ηνπ 

ήξσα ή ησλ εξώσλ, 

ιύλνληαο ηα δηάθνξα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνέ-

θππηαλ κε ην δηθό ηνπο 

κνλαδηθό ηξόπν. 

Σειεηώλνληαο ηελ αλά-

γλσζε ησλ ινγνηερλη-

θώλ βηβιίσλ θάζε παηδί 

είρε έλαλ πξνζσπηθό 

θάθειν όπνπ θαηέγξα-

θε κε ην δηθό ηνπ ηξόπν 

ηηο εληππώζεηο ηνπ από 

ην βηβιίν πνπ δηάβαζε. 

Σα παηδηά αληακείθζε-

θαλ γηα ηε δύζθνιε 

πξνζπάζεηά ηνπο ιακ-

βάλνληαο έπαηλν αλά-

γλσζεο ζε κηα ζεκλή 

ηειεηή πνπ έιαβε ρώξα 

ζηελ αίζνπζα δηδαζθα-

ιίαο ησλ παηδηώλ. 

Η ζρνιηθή δξαζηεξηό-

ηεηα ζπλδπάζηεθε κε 

ηε δηδαθηηθή ύιε θαη ζπ-

γθεθξηκέλα κε ηελ 

«ελόηεηα 9» ηνπ ζρνιη-

θνύ βηβιίνπ ηεο γιώζ-

ζαο «βηβιία-

βηβιηνζήθεο». 

θνπόο ηεο δξαζηεξηό-

ηεηαο απηήο δελ ήηαλ 

κόλν ε αλάγλσζε κεξη-

θώλ βηβιίσλ από ηνπο/

ηηο καζεηέο/καζήηξηεο 

αιιά ε ελεξγή ελαζρό-

ιεζε κε ηελ αλάγλσζε, 

ε αλάπηπμε ηεο θαληα-

ζίαο, ε ρξήζε πξνθνξη-

θνύ θαη γξαπηνύ ιόγνπ 

γηα λα εθθξαζηνύλ. Σέ-

ινο, κε ηε δξαζηεξηόηε-

ηα απηή δόζεθε θίλεηξν 

ζηα παηδηά γηα πεξαηηέ-

ξσ δεκηνπξγηθή αλά-

γλσζε.  

Ο Δάςκαλοσ τθσ τάξθσ Ρά-

παδόπουλοσ Γιάννθσ. 

Η Ε΄ τάξθ διαβάηει... 
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    Απζναντι από τον πφργο του Γουλά υπάρχει ο λόφος του Γαβρίλου ι παλιότερα βουνό Πλατανι-

μοφ, ςτον οποίο υπάρχουν οκτϊ παραδοςιακοί ανεμόμυλοι του 19ου αιϊνα και βυηαντινά ερείπια. 

Οι ανεμόμυλοι ζχουν ανακθρυχκεί ωσ ιςτορικά και διατθρθτζα κτίςματα και οι ζξι από αυτοφσ ζχουν 

παραχωρθκεί ςιμερα ςτο Διμο Θιρασ. Σφμφωνα με μελζτθ που ζχει ςυνταχκεί για λογαριαςμό του 

διμου, ςτο μζλλον προβλζπεται οι δφο να δουλεφουν ωσ κανονικοί ανεμόμυλοι, ο ζνασ ωσ μουςείο 

για ανεμόμυλουσ και εργαλεία μυλωνάδων, ζνασ ωσ παραδοςιακό καφενείο και οι υπόλοιποι ωσ 

καταςτιματα παραδοςιακϊν προϊόντων. Δυςτυχϊσ μζχρι 

ςιμερα κάτι τζτοιο δεν ζχει γίνει, αντίκετα ζχουν αφεκεί ςτθ 

μοίρα τουσ,  να υποςτοφν τθν φκορά του χρόνου. Τα παιδιά 

ευαιςκθτοποιθμζνα από τθν καταςτροφι του περιβάλλοντοσ 

και τισ κλιματικζσ αλλαγζσ που ςυμβαίνουν ςτον πλανιτθ μασ 

πιραν τθν πρωτοβουλία να προτείνουν ριηοςπαςτικζσ λφςεισ: 

Τθ δθμιουργία ενόσ αιολικοφ πάρκου ςτο λόφο του Γαβρίλου.  

Ιδζα των μακθτϊν είναι το πάρκο να διατθριςει το παραδοςι-

ακό χαρακτιρα του ενϊ ςυνάμα κα αποτελεί ζνα κζντρο πα-

ραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ που κα καλφπτει τισ ανάγκεσ  

του Διμου Εμπορείου και γιατί όχι όλθ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ.  Ζτςι προχωριςαμε ςτθν καταςκευι 

μιασ μακζτασ του Λόφου του Γαβρίλου όπωσ τον φανταςτικαμε ςτο μζλλον ςαν ζνα ςφγχρονο αιολι-

κό πάρκο που οι ανεμογεννιτριεσ κα διατθροφν τθ μορφι που είχαν παλιότερα ςαν ανεμόμυλοι.  

Λεηάντα που περιγράφει τθν εικόνα ι το γραφικό. 

Η ςχέςη του ανέμου με τουσ ανθρώπουσ   Γιατί ονομάςτηκε Aιολικθ ενέργεια; 

Το όνομά τθσ το πιρε από τον Αίολο το κεό των 

ανζμων. Ο Αίολοσ κρατοφςε τουσ ανζμουσ μζςα 

ςε αςκοφσ και τουσ άφθνε μετά από εντολι του 

Δία. Πταν ο Οδυςςζασ του ηιτθςε μετά από καιρό 

τθ βοικεια του να φφγει αυτόσ ζκλειςε όλουσ 

τουσ ανζμουσ ςε ζνα αςκί και άφθςε μόνο τον 

Ηζφυρο να φυςιξει και να τον βοθκιςει . Με τθ 

βοικεια του Ηζφυρου ο Οδυςςζασ και οι ςφντρο-

φοι του ζφταςαν πολφ κοντά ςτθν Ικάκθ, αλλά 

όταν ο Οδυςςζασ αποκοιμικθκε οι ςφντροφοί 

του άνοιξαν το αςκί, νομίηοντασ ότι ζχει χρυςάφι, 

και άφθςαν ελεφκερουσ όλουσ τουσ ανζμουσ. 

Ξζςπαςε κφελλα θ οποία ζςτειλε τον Οδυςςζα 

πίςω ςτο νθςί του Αιόλου, ο οποίοσ όμωσ δε 

δζχτθκε να τον ξαναβοθκιςει τιμωρϊντασ τον για 

τθν αςζβεια των ςυντρόφων του. Μία από τισ 

κόρεσ του Αιόλου ιταν θ Αλκυόνθ θ οποία ςχετί-

ηεται με το μφκο των Αλκυονίδων θμερϊν. Θ 

Αλκυόνθ ερωτεφτθκε τον Κφθκα και ηοφςαν 

ευτυχιςμζνοι, αλλά μια μζρα ο Κφθκασ πνίγθκε 

ψαρεφοντασ και θ Αλκυόνθ από τον πόνο τθσ 

ζπεςε ςτα βράχια και ςκοτϊκθκε. Οι κεοί τουσ 

λυπικθκαν και τουσ ζκαναν πουλιά. Ο Δίασ 

μάλιςτα πρόςταξε τον Αίολο κάκε χρόνο τον 

Ιανουάριο να ςταματάει τουσ ανζμουσ για να 

μπορεί θ Αλκυόνθ να επωάςει τα αυγά τθσ... 

Από τα πολφ παλιά χρόνια οι άνκρωποι προςπάκθςαν να κάνουν τον άνεμο ςφμμαχό τουσ. Κα-

τάλαβαν πωσ το παιχνίδι του κα μποροφςε να τουσ φανεί χριςιμο για να περιςτρζψουν ανεμό-

μυλουσ ι ανεμοτροχοφσ, να προωκιςουν ιςτιοφόρα πλοία και οχιματα ι να κινιςουν αντικεί-

μενα, να παράγουν δθλαδι ενζργεια!  

 

 

 

 

 

Αυτι θ ενζργεια, θ αιολικι ενζργεια, αξιοποιείται ςτισ μζρεσ μασ ολοζνα και περιςςότερο, ςε 

περιοχζσ όπου ςυχνά φυςοφν ιςχυροί άνεμοι.  

 Ο ΑΙΟΛΟΣ   

Έκα Αημιηθό Πάνθμ  ζημ ιόθμ ημο Γαβνίιμο 

Μηα Ιδέα ηςκ μαζεηώκ ηεξ η΄1 ηάλεξ  
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 Οη άκζνςπμη γηα κα θάκμοκ ηε δςή ημοξ πημ εύθμιε δεμημύνγε-

ζακ μεπακέξ. Δεκ μπμνείηε κα θακηαζηείηε πόζεξ... ζα ζαξ δώζμομε 

μενηθά παναδείγμαηα: 

 

 Αοηέξ μη μεπακέξ ιμηπόκ γηα κα ιεηημονγήζμοκ πνεηάδμκηαη 

εκένγεηα. Σεκ πενηζζόηενε εκένγεηα ηεκ παίνκμοκ με ηε μεηαηνμπή ηςκ 

εκενγεηώκ ζε ειεθηνηζμό. Γίκαη δεδμμέκμ πςξ ε δςή μαξ πενηθιείεηαη 

από μεπακέξ πμο δε ζα μπμνμύζακ κα ιεηημονγήζμοκ πςνίξ ειεθηνηθή 

εκένγεηα. Η ειεθηνηθή εκένγεηα ζε ακαιώζημε μμνθή δεκ οπάνπεη αοηό-

κμμε ζημ πενηβάιιμκ. Γίκαη πνμσόκ μεηαηνμπήξ θάπμηαξ άιιεξ εκένγεηαξ. 

Πανάγεηαη από ενγμζηάζηα ειεθηνηζμμύ. Οη πημ δηαδεδμμέκεξ μμκάδεξ 

παναγςγήξ ειεθηνηθμύ νεύμαημξ πνεζημμπμημύκ γαηάκζναθεξ όπςξ π.π. 

ημ ενγμζηάζημ ηεξ Μεγαιόπμιεξ ζηεκ Πειμπόκκεζμ θαη ημο Αιηβενίμο 

ηεξ Γύβμηαξ. ε μενηθέξ πενημπέξ όπςξ ζημ κεζί μαξ γηα ηεκ παναγςγή 

ειεθηνηθμύ νεύμαημξ πνεζημμπμηείηαη ε θαύζε πεηνειαίμο.  Αζθαιώξ 

ε θαύζε ημο πεηνειαίμο είκαη ε βαζηθή αηηία γηα ημ θαηκόμεκμ ημο 

ζενμμθεπίμο θαη ηεκ οπενζένμακζε ημο πιακήηε μαξ. 

Η ηεπκμιμγία ζηεκ δςή μαξ θαη μη ζοκέπεηέξ ηεξ  

Εργοςτάςιο Αλιβερίου                                           

Εργοςτάςιο Μεγαλουπόλεωσ  

Γπεηε ζθεθηεί πμηέ ηη ζα μπμνμύζαηε κα θάκεηε γηα κα δηαηενήζμομε ημ   

πενηβάιιμκ  θαζανό; Yπάνπμοκ πμιιέξ ιύζεηξ, ανθεί κα εκδηαθενζμύμε!  

 Η Αλημπμίεζε ηεξ Αημιηθήξ εκένγεηαξ γηα ηεκ 

παναγςγή ειεθηνηθήξ εκένγεηαξ 

 Η αημιηθή εκένγεηα είκαη ακελάκηιεηε, αθμύ μ θαιόξ 

μαξ ήιημξ ζα θνμκηίδεη πάκηα κα οπάνπμοκ ζενμμθναζηα-

θέξ δηαθμνέξ μεηαλύ ηςκ δηάθμνςκ πενημπώκ ηεξ γεξ, 

ώζηε κα πνμθαιμύκηαη μη άκεμμη, δειαδή ακακεώζημε.  

  Γπίζεξ είκαη θηιηθή πνμξ ημ πενηβάι-

ιμκ, αθμύ ε μεηαηνμπή ηεξ ζε ειεθηνηθή δεκ ημ επηβανύ-

κεη. Η πώνα μαξ, πνμζθένεηαη ηδηαίηενα γηα ηεκ αλημπμίε-

ζε αοηήξ ηεξ ακακεώζημεξ θαη θαζανήξ πεγήξ αθμύ δηα-

ζέηεη ηζπονμύξ ακέμμοξ, βμοκμθμνθέξ θαη απμμμκςμέκα 

κεζηά. 

 Ακαιμγηζηείηε: Yπμιμγίδεηαη όηη είκαη δοκαηό μενηθέξ 

πηιηάδεξ ακεμμγεκκήηνηεξ κα πανάγμοκ ηεκ εκένγεηα πμο δίκεη 

ε θαύζε μενηθώκ εθαημμμονίςκ βανειηώκ πεηνειαίμο ή ε ιεη-

ημονγία εκόξ μηθνμύ πονεκηθμύ ενγμζηαζίμο! Γηαηί ιμηπόκ κα 

μεκ πνμζπαζήζμομε κα θαηαζθεοάζμομε έκα αημιηθό πάνθμ θαη 

ζημ κεζί μαξ ζηεκ πενημπή ημο ιόθμο ημο Γαβνίιμο; Γθεί πμο 

παιηόηενα οπήνπακ ακεμόμοιμη ζήμενα κα γίκμοκ ακεμμγεκκή-

ηνηεξ! 
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Απμθεύγμομε ηηξ μεηαθηκήζεηξ 

μαξ με αοημθίκεημ. Πνμηημμύμε 

κα πενπαηάμε! 

Υνεζημμπμημύμε πμδήιαημ 

θαη πνμηημάμε ηα ιεςθμνεία ηεξ 

ζογθμηκςκίαξ. 

Όηακ μαξ πεγαίκμοκ ή μαξ 

παίνκμοκ από ημ ζπμιείμ με ημ 

αοημθίκεημ, πνμζθαιμύμε θαη 

άιιμοξ ζομμαζεηέξ μαξ κα 

ένζμοκ μαδί μαξ. 

Παναθηκήζηε ημοξ γμκείξ 

ζαξ κα ζοκεκκμεζμύκ μεηαλύ 

ημοξ ώζηε θάζε θμνά ημ αοημθί-

κεημ πμο ζαξ πεγαίκεη ή ζαξ 

παίνκεη από ημ ζπμιείμ κα είκαη 

γεμάημ με θίιμοξ ή ζομμαζεηέξ 

ζαξ. 

Κιείκμομε ημοξ δηαθόπηεξ 

ημο ειεθηνηθμύ νεύμαημξ όηακ 

δεκ ημ πνεηαδόμαζηε. 

 Παναθηκήζηε ημοξ γμκείξ 

ζαξ κα μδεγμύκ ζςζηά θαη κα 

απμθεύγμοκ ορειέξ ηαπύηεηεξ 

θαη απόημμα θνεκανίζμαηα. 

Δεκ ακμηγμθιείκμομε ηεκ 

πόνηα ημο ρογείμο πςνίξ ιόγμ. 

Πνμηημμύμε κα βάδμομε ηηξ 

ειεθηνηθέξ ζοζθεοέξ ζημ off 

πανά ζημ stand by όηακ δε ζα 

ηηξ πνεζημμπμηήζμομε γηα ανθεηή 

ώνα. 

Ακηηθαζηζημύμε ημοξ ια-

μπηήνεξ θςηηζμμύ με ιαμπηήνεξ 

πμο θαίκε ιηγόηενμ νεύμα. 

 

 

    ημ μάζεμα ηςκ Αγγιηθώκ   

αζπμιεζήθαμε με ημ πνόβιεμα 

ηεξ πενηβαιιμκηηθήξ μόιοκζεξ , 

ακαιύζαμε ημύξ ηνόπμοξ με ημοξ 

μπμίμοξ ζοκηειείηαη αοηή ε θαηα-

ζηνμθή ζε γε, ζάιαζζα θαη αένα, 

θαη δώζαμε ζογθεθνημέκα πανα-

δείγμαηα πμο μαξ επενεάδμοκ 

άμεζα.  

Γηα μαξ πμο δμύμε ζηε ακημνίκε 

ημ πημ ζεμακηηθό είκαη ε ημληθή 

βόμβα πμο οπάνπεη ζημ βοζό ηεξ 

θαικηέναξ μαξ, ημ καοάγημ ημο 

―Sea Diamond”.  

 

   Δε ζηαζήθαμε όμςξ μόκμ ζηεκ 

ελέηαζε ημο πνμβιήμαημξ αιιά 

πνμζπαζήζαμε κα δώζμομε ιύ-

ζεηξ θαη ηδέεξ γηα κα πενημνηζηεί 

ή θαη κα ελαιεηθζεί μ θίκδοκμξ 

πμο απεηιεί ημκ πιακήηε μαξ. 

   Σμ μήκομα πμο ζέιμομε κα 

δηαδώζμομε είκαη όηη όιμη πνέπεη 

κα βμεζήζμομε κα ζςζεί μ πια-

κήηεξ μαξ γηαηί είκαη μ μόκμξ πμο 

έπμομε! 

Σεξ Αμαιίαξ Καιμγενάθε 

ΙΔΓΓ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ 

ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Αξ  ακαιμγηζημύμε επίζεξ όηη ε 

ζοζηεμαηηθή εθμεηάιιεοζε ημο πμιύ 

αληόιμγμο αημιηθμύ δοκαμηθμύ ηεξ 

Γιιάδα ζα ζομβάιεη:  

 

ζηεκ αύλεζε ηεξ παναγςγήξ 

ειεθηνηθήξ εκένγεηαξ με ηαοηόπνμκε 

ελμηθμκόμεζε ζεμακηηθώκ πμζμηήηςκ 

ζομβαηηθώκ θαοζίμςκ,. 

 ζε ζεμακηηθό πενημνηζμό ηεξ 

νύπακζεξ ημο πενηβάιιμκημξ, αθμύ 

έπεη οπμιμγηζζεί όηη ε παναγςγή 

ειεθηνηζμμύ μηαξ μόκμ ακεμμγεκκή-

ηνηαξ ηζπύμξ 550 Kw ζε έκα πνόκμ , 

οπμθαζηζηά ηεκ εκένγεηα πμο πανά-

γεηαη από ηεκ θαύζε 2.700 βανειηώκ 

πεηνειαίμο, δειαδή απμηνμπή ηεξ 

εθπμμπήξ 735 πενίπμο ηόκςκ CO2 

εηεζίςξ θαζώξ θαη 2 ηόκςκ άιιςκ 

νύπςκ.  

ΜΙΑ ΕΚΚΛΘΣΘ ΤΩΝ ΜΑΘΘΤΩΝ ΓΙΑ ΤΘ ΣΩΤΘΙΑ ΤΟΥ ΡΛΑΝΘΤΘ  ΓΘ !!! 

Ανεμομαηώματα, ανεμοςκορπίςματα Σι 

σθμαίνει: Oςα μαηεφουν οι ριπζσ του 

ανζμου, τα ςκορπίηουν οι ριπζσ του 

ανζμου και μεταφορικά, τα αποκτθκζντα 

με κακό τρόπο χάνονται με κακό τρόπο  

  Αν πασ ςτο μφλο κα αλευρωκείσ κι αν 

πασ ςτον καρβουνιάρθ κα μουτηουρω-

κείσ Σι σθμαίνει: Οι ςυναναςτροφζσ 

επθρεάηουν τον άνκρωπο  

Πολλι βουι ςτο μφλο μασ, μα τ΄ αλευρά-

κι λίγο Σι σθμαίνει: Oταν τα λεγόμενα 

ξεπερνοφν τθν πραγματικότθτα    

Oποια δε κζλει να πάει ςτο μφλο, μια 

βδομάδα κοςκινίηει Σι σθμαίνει: Για 

όςουσ δεν ζχουν τθ διάκεςθ να κάνουν 

κάποια δουλειά και όλο τθν αναβάλλουν  

  Oποιοσ αζρασ κι αν φυςά, ο μφλοσ 

πάντα αλζκει Σι σθμαίνει: Για όςουσ 

εκμεταλλεφονται κάκε κατάςταςθ .. 

Να ζομάζηε πςξ όζμ ιηγόηενμ 

νεύμα θαηακαιώκμομε, ηόζμ ζα 

μεηώκεηαη θαη ε ακάγθε πανα-

γςγήξ ημο. ομβάιιμομε με ημκ 

ηνόπμ μαξ ζηεκ πνμζηαζία ημο 

πενηβάιιμκημξ!  

Πνμζέπμομε γηα κα έπμομε 
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ΜΙΚΡΟΙ ΓΦΓΤΡΓΣΓ ¨ΠΩ ΝΑ  ΚΑΣΑΚΓΤΑΓΣΓ ΜΙΑ 

ΑΝΓΜΟΓΓΝΝΗΣΡΙΑ …” 

   ηεκ ηάλε μαξ  θαηαζθεοάζαμε θαη ηε δηθηά μαξ ακεμμγεκκήηνηα με 

ηε βμήζεηα ημο δαζθάιμο μαξ πνεζημμπμηώκηαξ παιηά παηπκίδηα. Μπμ-

νείηε  κα ημ δμθημάζεηε θαη ζεηξ θαη κα πανάγεηε εκένγεηα από ημκ 

άκεμμ!   

   Υνεηαζηήθαμε έκακ έιηθα από ειηθμπηενάθη, έκα μμηέν από θάπμημ 

ειεθηνμκηθό αοημθηκεηάθη θαη μία βάζε από  ζθιενό πανηί θμοδίκαξ . 

Αθμύ θμιιήζαμε ημκ έιηθα πάκς ζημ μμηέν ζηε ζοκέπεηα ημ ημπμζε-

ηήζαμε πάκς ζηε βάζε μαξ από πανηί θμοδίκαξ . Μπμνμύμε κα βάρμο-

με ηε βάζε μαξ με μανθαδόνμοξ θαη κα δώζμομε έηζη δςκηάκηα θαη θα-

κηαζία ζημ ένγμ μαξ . Βάραμε ηηξ  ακεμμγεκκήηνηεξ ημο αημιηθμύ μαξ 

πάνθμο  ζακ παναδμζηαθμύξ  ακεμόμοιμοξ,  γηα κα με παιάζμοκ ημ θο-

ζηθό ημπίμ θαη κα δηαηενήζμοκ ακαιιμίςηε ηεκ μμμνθηά ημο ιόθμο! Με 

ηε βμήζεηα εκόξ αμπενόμεηνμο, μπμνμύμε κα δηαπηζηώζμομε όηη με 

ηεκ θίκεζε ημο έιηθα ηεξ ακεμμγεκκήηνηαξ πανάγεηαη ειεθηνηθό νεύμα!  

Για οικολόγουσ … λφτεσ 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 

2.ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΙΟΛΙ-

ΚΑ ΡΑΚΑ  

4.ΕΚΕΙ ΑΛΕΘΑΝ ΡΑΛΙΑ ΤΟ ΑΛΕΥΙ 

5.ΤΑ ΡΛΟΙΑ ΡΟΥ ΡΑΝΕ ΜΕ ΤΘ ΒΟΘ-

ΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ  

7..ΤΟΥ ΑΝΘΑΚΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΡΟΒΛΘ-

ΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ 

8.Θ ΕΝΕΓΕΙΑ ΡΟΥ ΡΑΙΝΟΥΜΕ ΑΡΟ 

ΤΟ ΝΕΟ  

9.Θ ΕΝΕΓΕΙΑ ΡΟΥ ΡΑΙΝΟΥΜΕ ΑΡΟ 

ΤΟΝ ΘΛΙΟ  

10.ΤΟ ΔΘΜΙΟΥΓΕΙ ΣΤΘΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙ-

Α ΤΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΑΚΑ  

11.ΘΤΑΝ Ο ΗΕΦΥΟΣ ΣΤΟΝ ΑΣΚΟ ΤΟΥ 

ΑΙΟΛΟΥ...  

ΚΑΘΕΤΑ 

1.ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ..  

3.ΑΛΛΙΩΣ ΟΙ ΜΡΑΤΑΙΕΣ 6.ΥΡΑΧΟΥΝ 

ΚΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΡΑΚΑ  

Ο Δάζθαινο ηεο ηάμεο  

Κσλζηαληίλνο Παπαδόπνπινο 

    
1                                    

2                              
3            

                                      

          
4                              

                                      

                                      

              
5                          

          
6                              

7                      
8                    

                                      

        
9                    

10              

                                      

                                      

          
11                              
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«ΑΝΟΙΞΗ - Η ΚΑΛΤΣΓΡΗ ΓΠΟΥΗ» 

 

 Η Άκμηλε είκαη πμιύ ςναία επμπή γηαηί μ ήιημξ 

είκαη ιαμπενόξ θαη ηα ιμοιμύδηα ακζίδμοκ , μαξ θάκμοκ 

εοηοπηζμέκμοξ θαη λεπκάμε όια ηα πνμβιήμαηά μαξ . 
Γπίζεξ ε Άκμηλε όηακ ένπεηαη γεμίδεη ηε θύζε με πνώ-

μαηα  θαη μαξ δίκεη θμονάγημ γηα κα γίκμομε θαιύηενμη 

άκζνςπμη!               

(μμάδα μαζεηώκ Γ’ ηάλεξ) 

Η Άκμηλε είκαη όμμνθε . 

Κειαεδμύκ πμιιά πμοιηά  

ακζίδμοκ πμιιά θοηά  

θαη θένκεη θαη πμιιή πανά! 

Δεξ! Ακζίδεη μηα αμογδαιηά  

Πμο ‘πεη πάκς ηεξ πμιιά πμοιηά! 

(Κμνςκαίμο Ακαζηαζία) 

Spring is a season  

for joy and glee  

where Easter bunnies run around happily 

Christ has risen  

we will sing Υνηζηόξ Ακέζηε in Greek. 

(Φονμύθε Γηνήκε) 

Η ημηπμγναθία ηεξ Άκμηλεξ - Αθνςηήνη 

Σα παηδηά γνάθμοκ ζθέρεηξ , 
ζοκαηζζήμαηα , πμηήμαηα γηα 

ηεκ Άκμηλε. 

Η Άκμηλε είκαη πμιύ όμμνθε επμπή. Ακζίδμοκ ηα ιμοιμύ-
δηα, πμοιηά πεημύκ από δς θη από θεη, θάζε μένα έπεη 

θαιό θαηνό θαη μη άκζνςπμη βνίζθμοκ εοθαηνία κα λεθμο-

ναζημύκ θαη κα απμιαύζμοκ ηε θύζε.  

(ηγάια Γηνήκε) 

 

Η Άκμηλε είκαη λεπςνηζηή επμπή γηα μέκα.  

(Ιάθςβμξ Δνόζμξ)  

Μπμηηηζέιη άκηνμ – Άκμηλε  

 

Η Άκμηλε είκαη μηα επμπή πμο ηεκ αγαπώ πμιύ! 

(Καηζίπεξ Μακώιεξ) 

 

Άκμηλε είζαη ηνέια, είζαη ηνέια…απ βνε Άκμηλε μμο ςναία, είζαη 

όμμνθε ζακ θμπέια.  

(Μμομηδέιεξ Υάνεξ) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:BirdsW.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:NAMA_Akrotiri_4.jpg
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ΠΑΡΟΙΜΙΓ ηεξ Άκμηλεξ 

 

-Έμα ςελιδόμι δε θέομει ηημ άμξινη. 

ΜΑΡΣΙΟ 

- Λείπει ξ Μάοηηπ από ηη Σαοακξζηή; 

- Μάοηηπ είμαι ςάδια κάμει, πόηε κλαίει, πόηε γελάει. 

- Μάοηηπ γδάοηηπ και κακόπ παλξρκξκαύηηπ. 

- Από Μάοηη καλξκαίοι και από Αύγξρζηξ ςειμώμα. 

_Σμ Μάνηε λύια θύιαγε, μεκ θάρεηξ ηα παιμύθηα! 

 

ΑΠΡΙΛΙΟ 

- Αμ κάμει ξ Αποίληπ δρξ μεοά κι ξ Μάηπ άλλξ έμα, 

πανά ζημκε ημκ γεςνγό πμο ‘πεη πμιιά ζπανμέκα. 

-Ο Αποίληπ με ηα λξύλξρδα κι ξ Μάηπ με ηα οόδα. 

-Τξρ Αποίλη η βοξςή, κάθε ζηάλα και θλξροί. 

 

ΜΑΙΟ  

- Ζήζε, Μάη μξρ, μα θαπ ηοιθύλλι και ηξμ Αύγξρζηξ 

ζηαθύιη.  

-Μάηπ άβοεςξπ, μξύζηξπ άμεηοξπ. 

- Μάηπ άβοξςξπ, ηοργηηόπ ςαοξύμεμξπ. 

-Μήμαπ πξρ δεμ έςει οξ, οίνε ζηξ κοαζί μεοό. 

-Ο Μάηπ με ηα λξύλξρδα, ξ Μάηπ με ζηεθάμια! 

 

 

Αηκίγμαηα   
 

Αηκίγμαηα θαη γνίθμη γηα παηδηά,  

πμο αθμκίδμοκ ημ μοαιό. 

Απ , δε με μάκηερεξ , ζαννώ... 

Να ημ πάνεη ημ πμηάμη ;  

Έκα ...δύμ ...ηνία ...είμαη ... 

 

Ένπμμαη θίιε από μαθνηά 

θη ακ είκαη μνηζμόξ ζμο, 

κα πηίζς ημ θαιύβη μμο 

έλς από ημ ανπμκηηθό ζμο. 

Ση είκαη ; 

 

Από πάκς ζακ ηεγάκη από θάης ζακ βαμβάθη θη από 

πίζς ζακ ραιίδη. Ση είκαη; 

 

Άκμηλε ζ' εοπανηζηώ θαιμθαίνη ζε δνμζίδς,  

ζε ηνέθς ημ θζηκόπςνμ, πεημώκα ζε δεζηαίκς.  

Ση είκαη; 

 

Αξ θαιςζμνίζμομε ημοξ θμοναζμέκμοξ θίιμοξ μαξ, ηα 

πειηδόκηα, θαη αξ ηα βμεζήζμομε κα θηηάλμοκ ηηξ θς-

ιηέξ ημοξ. 

http://junior.imo.gr/pictures/to-ksexasmeno-xelidoni.jpg
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ΛΙΓΗ ΔΡΑΗ………. 

ομπιήνςζε ημοξ ζηίπμοξ: 

Έκα  ημ _______________ θη ε__________.αθνηβή 

Γηα κα γονίζεη __________ ζέιεη δμοιεηά πμιιή ! 

Βνεξ ηηξ ιέλεηξ.: 

 

1. Ο 2μξ μήκαξ ηεξ Άκμηλεξ. 

2. Σεκ Άκμηλε γημνηάδμομε ηεκ …ημο Υνηζημύ . 

3. Σεκ Άκμηλε ακζίδμοκ ηα … 

4. Ο 3μξ μήκαξ ηεξ Άκμηλεξ. 

5. Σεκ Άκμηλε πεγαίκμομε βόιηεξ ζηεκ … 

Η Άκμηλε είκαη μηα … ημο πνόκμο. 

Ήλενεξ όηη… 

Σμ έκημμμ με ηεκ θαιύηενε όναζε ζημκ θόζμμ 

είκαη ε ιηβειμύια! 

Ο Νείιμξ είκαη μ μμκαδηθόξ πμηαμόξ ηεξ Αθνη-

θήξ πμο δηαζπίδεη ηεκ ένεμμ απάνα πςνίξ 

κα απμννμθάηαη από αοηήκ. 

Έκα θαγθμονό μπμνεί κα πεδήλεη έςξ θαη 14 

μέηνα μαθνηά. 

Σμ μηθνόηενμ ζειαζηηθό ζημκ θόζμμ είκαη ε μο-

γαιή ή ζόνελ. Έπεη μήθμξ μόκμ 7 εθαημζηά.  

Σμ πηεκό πμο δεη ηα πενηζζόηενα πνόκηα είκαη μ 

θόκδμναξ. Σα έκημμα πήνακ ημ όκμμά ημοξ 

από ηηξ 2 βαζηέξ εκημμέξ πμο πςνίδμοκ ημ 
ζώμα ημοξ ζε 3 μένε (ημ θεθάιη, ημ ζώναθα 

θαη ηεκ θμηιηά). 

Ακέθδμηα 

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
Γηάλλεο: Λνηπόλ, πεο κνπ, Τάθε , έκαζεο λα δηαβά-
δεηο ζην ζρνιείν;  
Τάθεο: Όρη αθόκε.  

Γηάλλεο: Τνπιάρηζηνλ λα γξάθεηο;  
Τάθεο: Ούηε.  
Γηάλλεο: Μα ηόηε ηη θάλεηο ζην ζρνιείν;  
Τάθεο: Πεξηκέλσ λα ζρνιάζνπκε. 

Βαθμοί 
-Παλιόπαιδο! Σι απαίζιοι βαθμοί είναι ασηοί ζηον 
έιεγρν;  
-ιγόηερα, μπαμπά, να μη μας ακούζει η μαμά…
Είλαη έλαο παιηόο έιεγρόο ζνπ, πνπ ηνλ βξήθα ζην 
παηάξη… . 

TIMΩΡΙΕΣ 
- Είναι ζφζηό ,μαμά, να ηιμφρηθώ για κάηι ποσ 
δελ έθαλα;  
- Ότι βέβαια, παιδί μοσ.  
- Και όμφς ο δάζκαλος με ηιμώρηζε ,γιαηί δεν 
έγξαςα ηελ έθζεζε. 

Τα λάθη 
Ο Τνηόο πάεη ζην βηβιηνπσιείν εθλεπξηζκέλνο.  
- Ασηά ηα μολύβια ποσ μοσ ποσλήζαηε είναι ελαη-
ησκαηηθά.  
-Γιαηί, ηι έτοσν ;  
-Κάνοσν ζσνέτεια ορθογραθικά λάθη! 

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
Κπξία: Νίθν, πεο κνπ κία πξόηαζε κε ηε ιέμε δά-
ραξε.  
Νίθνο: Κάζε πξσί πίλσ ην γάια κνπ.  
Κπξία: Μα πνύ είλαη ε ιέμε δάραξε;  
Νίθνο: Μεο ζην γάια, θπξία. 

 

Ρσηάεη ν δάζθαινο ηνλ καζεηή: Γηαλλάθε , πνηνο 
έθηηαμε ηελ Αθξόπνιε;  

Ο Γηαλλάθεο δελ ήμεξε θαη ηνπ ιέεη ν δηπιαλόο ηνπ 
ζηγαλά  :ν  Ιθηίλνο θαη ν Καιιηθξάηεο. 

 Ο καζεηήο πνπ δελ άθνπζε θαιά απαληά. Τν θηή-
λνο ν Καιιηθξάηεο!!!! 

 

O κηθξόο Γηαλλάθεο πξνζεύρεηαη: «Θενύιε κνπ! 
Κάλε λα γίλεη ε Θεζζαινλίθε πξσηεύνπζα ηεο Ει-
ιάδαο!»  

- Γιαηί παιδί μοσ ; Ρφ-
ηάεη ε κακά ηνπ .  

- Γιαηί έηζι έγραυα 
ζην δηαγώληζκα ηεο 
Γεσγξαθίαο.  

1         Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο  

2       Α Ν Α  

Σ

α Α  Η   

3       Λ Ο Τ Λ Ο Τ Γ Ι Α 

4     Μ Α Ι Ο            

5       Δ Ξ Ο Υ Η         

6 Δ Π Ο Υ Η               
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ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ 

 ΕΜΠΟΡΕΙΟΤ 

 


