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ΠΓΡΖΓΥΟΙΓΚΑ

Γλώθοιιμ:
Υαηνεηηζμόξ ημο δηεοζοκηή μαξ.
Ακεμόμοιμη ημο ΓΣμ ζώμα ηωκ αηζζήζεωκ.
μπμνείμο…
ακ ημ ζθύιμ με ηε γάηα.
Υνόκηα ζηέθμοκ, με ημκ

3

άκεμμ κα γιύθεη ημ θμνμί
ημοξ, ...μοζηηθά θαη όκεηνα
ζθαιηζμέκα πάκω ημοξ,
θενμέκα από ηεκ άκοδνε ζεναϊθή γε θη απ’ ημο Αηγαίμο
ημκ θόνθμ…

Σμ εμενμιόγημ ηεξ Γ΄Σάλεξ.
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Ο 13μξ Άζιμξ ημο Εναθιή.
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Ιπείηε ζηε Ιεπακή ημο Υνόκμο.
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Αενμπιάκα!
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4
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Ηαηακαιώκω… Δεκ Ηαηακαιώκμμαη! 11
ΔΕΙΟΣΖΗΟ ΥΟΘΓΖΟ ΓΙΠΟΡΓΖΟΤ
Δηεοζοκηήξ:
Θάβανεξ Φναγθίζθμξ
Τπμδηεοζοκηήξ: Αιβακόξ Δεμήηνημξ
Γηδηθήξ
Αγωγήξ: Αδαμίδεξ Γεώνγημξ
Ηωκζηακημπμύιμο Γοαγγειία
Α1: Γαβνηειίδμο Ιειίκα
Α2: Βάιηζε Γογεκία
Β1 :ηαονμπμύιμο Ηωκζηακηίκα
Β2: Ηαναμμιέγθμο Ηονηαθή
Β3:Ηαναμμιέγθμξ Γεώνγημξ
Γ1: Γηακκαθμπμύιμο Ηωκζηακηίκα
Γ2:πύνoγιμο Ανγονώ
Δ1:Βαιηάκμο ηέιια
Δ2:Θεμδμζίμο Γανοθαιιηά
Γ1:Αιβακόξ Δεμήηνημξ
Γ2:Παπαδόπμοιμξ Ζωάκκεξ
Σ1: Παπαδόπμοιμξ Ηωκζηακηίκμξ
Σ2: Γοαγγειάημο Ακηηγόκε
Αγγιηθώκ: Ηαιμγενάθε Αμαιία
Γαιιηθώκ: Κηαιαμπύνα Γιέκε
Φοζηθήξ Αγωγήξ:Γιεοζενηάδεξ Ζωζήθ
Ηανακάηζημο Φωηεηκή
Οιμήμενμ πμιείμ: ηγάια Θεώκε

Δωή πωνίξ Σζηγάνμ.
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ηεκ Ακαθύθιωζε ιέμε… Καη!

13

Δνάζεηξ θαη Δναζηενηόηεηεξ ημο
ζπμιείμο μαξ.

14
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Είναι οι άγγελοι με σάρκα και οστά
τα μικρά παιδιά, σαν τα ανθισμένα τα λουλούδια
καθαρά πρόσωπα, χαμόγελα ζεστά
μες τη ζωή μας, γλυκά τραγούδια
μέσα στα μάτια τους η αλήθεια κατοικεί
μικρά ματάκια, που κοιτούν με απορία
όλο ρωτούν, να μάθουν για το καθετί
γέλια και κλάματα, παιχνίδι, φασαρία.
Ξεκινάμε και θέηορ ηο ηαξίδι ζηη Γνώζη
ηην πεπιπλάνηζη ζηο όνειπο
με οδηγό ηο αθώο βλέμμα ηων μαθηηών μαρ.
Εςσαπιζηώ όλοςρ ηοςρ ζςναδέλθοςρ πος κόπιαζαν
για ηην έκδοζη ηος πεπιοδικού και ιδιαίηεπα ηοςρ ζςνηάκηερ
Αλβανό Δημήηπιο και Παπαδόποςλο Ιωάννη.

Ο Διεςθςνηήρ ηος Σσολείος
Λάβαπηρ Φπαγκίζκορ
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Σαλ ην ζθύιν κε ηε γάηα…

Δ

ισαγωγικό σημείωμα

Σην πιαίζην ηνπ γιωζζηθνύ καζήκαηνο
ζύκθωλα κε ην νπνίν ε γιώζζα πξνζεγγίδεηαη επηθνηλωληαθά θαη ιεηηνπξγηθά, ηα παηδηά
ηνπ Β1 πξνζπάζεζαλ λε επηλνήζνπλ κηα ηζηνξία θαληαζηηθή πνπ ζπγρξόλωο ζα κπνξνύζε λα είλαη θαη πξαγκαηηθή.
Τα παηδηά επηρείξεζαλ λα παξάγνπλ ιόγν
πξνθνξηθό θαη γξαπηό κέζα από κηα νκαδηθή
πξνζπάζεηα θαη εηθνλνγξάθεζαλ ηελ ηζηνξία
όπωο απηά κπόξεζαλ θαιύηεξα.
Η δασκάλα τηρ τάξηρ
Κων/να Σταςποπούλος
αν το σκύλο με τη γάτα…
Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό κηα γάηα έπηλε
λεξό θαη μαθληθά έλαο ζθύινο ηε δάγθωζε
ζηελ νπξά. Ζ γάηα άξρηζε λα ηξέρεη θαη ν
ζθύινο ηελ θπλεγνύζε.
Ζ γάηα αλέβεθε ζ’ έλα δέληξν. Ο ζθύινο
γάβγηδε θαη ε γάηα δελ ηνλ είδε, ηξόκαμε θαη
έπεζε θάηω από ην δέληξν πάλω ζην ζθύιν
(!), ηνλ γξαηδνύληζε θαη απηόο ηελ πήξε ζην
θπλήγη. Καη αθόκα ηξέρνπλ…
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Οι μαθηηές ηοσ Γ΄2 και η δαζκάλα ηοσς Σπύρογλοσ Αργσρώ
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Ο 13ος ΆΘΛΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
Μια υορά κι έναν καιρό...
Ήηαλ έλα πνιύ κεγάιν θξνπαδηεξόπινην πνπ ηαμίδεπε ζην
Αηγαίν θαη έθεξλε ηνπξίζηεο ζηα λεζηά. Σν είρακε δεη πνιιέο θνξέο λα θηάλεη ζην λεζί καο, αζηξαθηεξό θαη ιακπεξό ζαλ δηακάληη!
Όια άξρηζαλ κηα κέξα κε έλα δπλαηό ρηύπεκα ιίγν έμσ
απ’ ηελ Καιληέξα...Σν “Sea Diamond” – έηζη ην έιεγαλ ην
πινίν – άξρηζε ζηγά ζηγά λα βπζίδεηαη… Όινη εκείο ην
βιέπακε απ’ ηε ζηεξηά λα βνπιηάδεη όιν θαη πην πνιύ θαη
νη άλζξσπνη έηξεραλ πάλσ-θάησ γηα λα βγάινπλ κε ηα
ζσζίβηα ηνλ θόζκν έμσ ζην ιηκάλη. Πνιύ γξήγνξα
έθηαζαλ θαη δεκνζηνγξάθνη κε θάκεξεο θαη κηθξόθσλα
ζηα ρέξηα… Σν “Sea Diamond” ηειηθά ράζεθε απ’ ηα κάηηα
καο… ράζεθε ζην βπζό...
Μεηά από κέξεο θάπνηνη ηξάβεμαλ ην πινίν κε ρνληξέο
αιπζίδεο θαη αληί λα ην βγάινπλ ζηε ζηεξηά, ην θόιιεζαλ
ζην βπζό ηεο Καιληέξαο!
Οη κεγάινη πήγαλ ζην Γήκαξρν αιιά εθείλνο είπε πσο δελ
κπνξνύζε λα ην βγάιεη. Μεηά έπαηξλαλ ζπλέρεηα ηειέθσλν ηελ εηαηξεία ηνπ “Sea Diamond” κήπσο θαη έξζνπλ κε
ηνπο γεξαλνύο ηνπο ζην λεζί. Δθείλνη όκσο νύηε πνπ απαληνύζαλ ζηα ηειέθσλα!
Οη κεγάινη ζύκσζαλ θαη έθπγαλ γηα ηελ Αζήλα λα κηιήζνπλ ζηνλ Τπνπξγό. Απηόο όκσο ηνπο είπε πσο ν νπξαλόο
δε βξέρεη ιίξεο θαη γύξηζαλ πίζσ ζηελνρσξεκέλνη… Γελ
ήμεξαλ ηη άιιν λα θάλνπλ θαη ηα παξάηεζαλ. Καλείο δελ
κπνξνύζε λα θάλεη ηίπνηα… Σν βπζηζκέλν πινίν έκεηλε
γηα ελάκηζε ρξόλν ζην βπζό...
Καη ηόηε απνθαζίζακε λα πάξνπκε ΕΜΕΙΣ ηελ θαηάζηαζε
ζηα ρέξηα καο! Γελ κπνξνύζακε λα βιέπνπκε άιιν ηνπο
γνλείο καο ζηελνρσξεκέλνπο θαη ηελ Καιληέξα καο ιεξσκέλε… Όια ηα πεηξέιαηα, νη θαξέθιεο, ηα ηξαπέδηα θαη ηα
ζθνππίδηα ηνπ πινίνπ είραλ βγεη ζηελ επηθάλεηα! Αθόκε
θαη ηα ςόθηα ςάξηα!
Μαδεπηήθακε όια καδί ηα παηδηά θαη θάλακε έλα ζπκβνύιην. θεθηήθακε πνιύ αιιά δελ κπνξνύζακε λα βξνύκε ηη
λα θάλνπκε... Ήξζε ην βξάδπ αιιά δελ ηα παξαηήζακε!
πδεηνύζακε γηα ώξεο θαη απνθνηκεζήθακε πάλσ ζηηο
θαξέθιεο… Σν άιιν πξσί μαθληθά, θάπνηνο έξημε ηελ ηδέα:
«ΝΑ ΦΩΝΑΞΟΤΜΔ ΣΟΝ ΗΡΑΚΛΗ!!!!!!!!» «Ναηηηηηη!!!!!!!!!»,
ζπκθσλήζακε όινη κε κηα θσλή...
Σξέμακε ηόηε ζην ζπίηη ηνπ Ηξαθιή! Υηππήζακε ηελ ηεξάζηηα ζηδεξέληα πόξηα θαη... Όηαλ καο άλνημε ν ίδηνο, καο
θόπεθε ε αλάζα! Ήηαλ όπσο ηνλ είρακε θαληαζηεί! Παλύςεινο θαη δπλαηόο, κε κάηηα παλέμππλα πνπ πεηνύζαλ
θσηηέο! Μαο θάιεζε κέζα λα θάκε θαη λα πηνύκε ρπκό θαη
καο ξώηεζε γηαηί είρακε πάεη λα ηνλ βξνύκε. Όηαλ ηνπ
εμεγήζακε, καο είπε πσο έρεη πνιιέο δνπιεηέο θαη δελ

κπνξεί λα έξζεη ζην λεζί, γηαηί ν Δπξπζζέαο ηνπ έρεη βάιεη
12 άζινπο θαη αλ δελ ηνπο θάλεη δε ζα γίλεη αζάλαηνο θαη
δε ζα αλέβεη ζηνλ Όιπκπν. «Καζίζηε όκσο λα ζαο θεξάζσ θαη ιίγν ηζάη», καο είπε, «πνπ θάλαηε ηόζν θόπν λα
έξζεηε κέρξη εδώ». Αιιά εκάο ην κόλν πνπ καο έλνηαδε
ήηαλ λα ηνλ πείζνπκε! «ε παξαθαινύκε Ηξαθιή, έια λα
καο βνεζήζεηο θαη ζα ζε πάξνπκε καδί ζην σξαίν καο
λεζί λα ζε θηινμελήζνπκε γηα 1 ρξόλν θαη λα ζε μελαγήζνπκε παληνύ!». Σνλ παξαθαιέζακε πνιύ θαη ν Ηξαθιήο
είδε πόζν είρακε ιππεζεί... «Άληε, κε θαηαθέξαηε! Θα αθήζσ γηα ηώξα ηνπο 12 άζινπο θαη ζα έξζσ πξώηα καδί ζαο.
Θα ην βγάισ ηώξα ακέζσο ην πινίν γηαηί ζαο ζπκπάζεζα
πνιύ!».
Φύγακε ραξνύκελνη καδί κε ηνλ Ηξαθιή θαη ηξέμακε λα ηνπ
δείμνπκε πνύ έρεη βπζηζηεί ην “Sea Diamond”. Σόηε εθείλνο
βνύηεμε ζηε ζάιαζζα, ζήθσζε ηα δπν ηνπ ρέξηα θαη κε ηα
δπλαηά ηνπ κπξάηζα έβγαιε ην πινίν έμσ από ην λεξό!!!
«Πσ πσ!», θσλάδακε εκείο, «ν Ηξαθιήο είλαη ηόζν δπλαηόο πνπ κπνξεί λα ζεθώζεη 10 θαξάβηα!!!»... «Μπξάβν
Ηξαθιή!!!» ... «’ επραξηζηνύκεεεε!!!»... «Δίζαη ν ήξσάο
καο!!!»... Οη κεγάινη έηξεμαλ ζηελ Καιληέξα θαη δελ πίζηεπαλ ζηα κάηηα ηνπο!
Λίγν πξηλ θύγεη ηνλ αθνύζακε λα καο ιέεη: «Σώξα, παηδηά,
ζα κπνξείηε μαλά λα θάλεηε κπάλην ζε θαζαξή ζάιαζζα,
πάλε ηα ζθνππίδηα θαη ηα πεηξέιαηα! Η ζάιαζζα είλαη
δηθή ζαο θαη κελ αθήζεηε θαλέλαλ πηα λα ηε βξσκίζεη! Καη
λα μέξεηε πσο ό,ηη βάιεηε ζην κπαιό ζαο, κπνξείηε λα ην
θαηαθέξεηε! Να κελ εγθαηαιείπεηε ηα όλεηξά ζαο θαη λα κε
ιπγίδεηε πνηέ! Αληίν!!!»
Μείλακε ζην ιηκάλη λα ηνλ θνηηάδνπκε λα θεύγεη πξνο ηνλ
νπξαλό...
Υαξνύκελνη θαη ιππεκέλνη καδί....
Καη μέξακε πηα πσο θακηά θνξά ηα όλεηξα βγαίλνπλ αιεζηλά...
Και έζησαν όλοι καλά κι εμείς καλύτερα...

Οι μαθηηές ηοσ Γ΄1 και η δαζκάλα ηοσς Γιαννακοπούλοσ Κφνζηανηίνα.
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Γίμε κι εζύ αγγειοπλάζηης
ηης Γεωμεηρικής εποτής!
Υλικά
Πειόξ
Κενό
ηέμπενεξ
πηκέιμ

Βπερ τιρ κπςμμένερ λέξειρ…

Εκηέλεζη
Πιάζμομε ιίγμ ιίγμ πειό θαη θαηαζθεοάδμομε
ανπηθά ηε βάζε. ηε ζοκέπεηα θηηάπκμομε ιωνίδεξ θαη βνέπμκηαξ ηα πένηα μαξ ηηξ εκώκμομε
μία μία με ηε βάζε. Δίκμομε όπμημ ζπήμα ζέιμομε (αμθμνέα, πηκάθημ, ιεθάκε) θαη ημ αθήκμομε 1
μένα κα ζηεγκώζεη. ημ ηέιμξ πνωμαηίδμομε με
γεωμεηνηθά ζπήμαηα ( ηεηνάγωκα, θύθιμοξ, ηνίγωκα, θ.ά.)
Υνεζημμπμημύμε ημ αγγείμ γηα ηηξ δηθέξ μαξ ακάγθεξ!
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Ηαιή επηηοπία!
(Θα πανμύμε πμιύ κα δμύμε ημ δηθό ζμο αγγείμ.
Οη μαζεηέξ ημο Δ1 θαη Δ2)
Ζ αθξνζηηρίδα ηνπ ΑΓΓΔΗΟΥ
Α… … ……………
Δθεί απνζήθεπαλ ην θξαζί.
Γ … … … … … … … … … Τέηνηα ζρήκαηα
δωγξάθηδαλ ζηα αγγεία
Γ… … …
Γύν έρεη… ην αγγείν
Δ .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Αγγεία κε θόθθηλεο κνξθέο
Η…… …
Τν απνζήθεπαλ ζηα αγγεία (αληίζηξνθα)
Ο………………
Τν αξραίν πηάην (αληίζηξνθα)
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Καηαλαιώλω… Γελ θαηαλαιώλνκαη!

Ο

η αλάγθεο ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο, νη
γλώζεηο πνπ πξέπεη
λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο
από ην ζεκεξηλό ζρνιείν, νδήγεζαλ ην δεύηεξν ηκήκα ηεο Δ΄ ηάμεο λα λα εθπιεξώζεη πξόγξακκα Αγσγήο Τγείαο κε ηίηιν
«Καηαλαιώλσ… Γελ θαηαλαιώλνκαη!». ηα πιαίζηα ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο έγηλαλ ζεηξά από δηδαζθαιίεο, ηέζεθαλ
ζηόρνη θαη ζθνπνί κε ζθνπό λα
απνθηήζνπλ ηα παηδηά ηηο απαηηνύκελεο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο
από ην ίδην ηνπο ην ζρνιείν.
H πξώηε δηδαζθαιία κε ηίηιν
«Σξνθηθέο Ππξακίδεο θαη Ππξακίδεο Γξαζηεξηνηήησλ» είρε δηάξθεηα ηξηώλ δηδαθηηθώλ σξώλ θαη
έιαβε ρώξα ζηηο 18-11-2008 κε ην
ζύλνιν ησλ καζεηώλ/ηξησλ. Καηά
ηε δηδαθηηθή πξάμε θαη ησλ δπν
δηδαζθαιηώλ έγηλε ρξήζε ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο θαη ηεο κεζόδνπ project (θαηλνηόκεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο).
Αλαιπηηθά ε πνξεία δηδαζθαιίαο
ήηαλ ε αθόινπζε:
Παξνπζίαζε ζην βηληενπξνβνιέα ηξνθηθώλ ππξακίδσλ θαη ππξακίδσλ δξαζηεξηνηήησλ. Αθνινύζεζε ζπδήηεζε γηα θαηαλόεζε.

Καηαζθεπή ησλ ππξακίδσλ
από ηα παηδία (έρνληαο σο ππό-

δεηγκα ηελ παξνπζίαζε ζηνλ βηληενπξνβνβιέα) νκαδηθή εξγαζία.

Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηώλ
πνπ θάζε νκάδα θαηαζθεύαζε
ζηελ άιιε νκάδα.
πδήηεζε γύξσ από ην ζέκα:
Ση καο δείρλνπλ νη ππξακίδεο πνπ
θαηαζθεπάζακε.
Ιζνξξνπεκέλε δηαηξνθή θαη ηα
ζπζηαηηθά ησλ ηξνθώλ.

ξα «πξνβιήκαηα» πνπ έρνπλ ηα
δηθά καο δόληηα (π.ρ. ζθξαγίζκαηα, ζπαζκέλα δόληηα).
Μεηξήζακε
ηα
δόληηα θαη
κάζακε γηα ηα λενγηιά θαη ηα κόληκα δόληηα.
Αλαγλσξίζακε ηα δηαθνξεηηθά
είδε δνληηώλ.
Δμεηάζακε ηα κέξε ηνπ δνληηνύ
θαη θαηαζθεπάζακε αθίζα.
«Ο νδνληίαηξνο» θύιιν εξγαζίαο γηα λα εθθξάζνπλ ηα παηδηά
ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο πνπ αθνξνύλ ηνλ νδνληίαηξό ηνπο.
πκπεξαζκαηηθά ηα παηδηά απέθηεζαλ γλώζε θαη δεμηόηεηεο κέζα από ηελ νκαδηθή εξγαζία θαη
ζπλεξγαηηθόηεηα, δηαζθέδαζαλ
θαη έδεημαλ πξαγκαηηθό ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα, θαηαλνώληαο
ζε κεγάιν βαζκό ην αληηθείκελν
ηεο δηδαζθαιίαο.

Γξαζηεξηόηεηεο κε ηηο ζεξκίδεο
πνπ
θαηαλαιώζακε
θαη
«θάςακε».
Η δεύηεξε δηδαζθαιία κε ηίηιν
«Σα ρακόγειν είλαη νκνξθηά» είρε
δηάξθεηα ηεζζάξσλ δηδαθηηθώλ
σξώλ θαη έιαβε ρώξα ζηηο 24-112008 θαη πάιη κε ην ζύλνιν ησλ
καζεηώλ/ηξησλ.
Αλαιπηηθά ε πνξεία δηδαζθαιίαο ήηαλ ε αθόινπζε:
Παξαθνινπζήζακε ρακόγεια
ζηνλ βηληενπξνβνιέα θαη ζρνιηάζακε ηα δόληηα.
Δμεηάζακε ηα δηθά καο δόληηα
(κνηξάζακε ζηα παηδηά κηθξά θαζξεπηάθηα) θαη ζεκεηώζακε ζε
εηδηθό θύιιν εξγαζίαο ηα δηάθν-

Οη καζεηέο ηνπ Δ΄2 θαη ν δάζθαιόο ηνπο Παπαδόπνπινο Ισάλλεο
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Τν Ση΄2 ζέιεη Εωή… Φωξίο Τζηγάξν

Α

π ρ ο κ α λ ο ύ ν ζ ηο σ ς
άλλοσς γύρω ηοσς. Σν
βαζηθό είλαη όηη ελνρινύλ,
ηαιαηπσξνύλ ηνπο δηπιαλνύο ηνπο ρσξίο λα θηαίεη.
Απαράδεκηο θαη αλεπίηξεπην είλαη όηαλ νη γνλείο

ξηέξγεηα ην δνθηκάδνπλ.
Όινη θαπλίδνπλ γηα λα
πεξάζεη ε ώξα από ζπλήζεηα.
Τι πρέπει να γίνει; Φπζηθά λα θόςνπλ ην θάπληζκα νη θαπληζηέο θαη εηδηθά ζε
δεκόζηνπο ρώξνπο.
Καη απηό
ζα γίλεη
κε ηζρπξή ζέιεζε. Σν πεξπάηεκα, νη δηάθνξεο εξγαζίεο
ζα γίλνληαη επθνιόηεξα,
ζα κεησζεί ν βήραο, ε θνύξαζε θαη ν θίλδπλνο γηα
θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα.

λήθεια, ηι είναι ηο κάπνιζμα; Μηα ζπλήζεηα πνπ
επηλόεζε ν άλζξσπνο ε
νπνία έρεη σο απνηέιεζκα
ηνλ εζηζκό ηνπ ζηνλ θαπλό θαη γίλεηαη πνιύ δύζθνιν λα απαιιαγεί από
απηόλ ζηε ζπλέρεηα.
Παξαηεξνύκε θαζεκεξηλά
γύξσ καο αλζξώπνπο λα
θαπλίδνπλ, όπσο ζπγγελείο, εθήβνπο, ειηθησκέ- θαπλίδνπλ θνληά ζηα παηδηά ηνπο. Σα παηδηά ζα
έρνπλ θαη απηά αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα. Οη
έγθπεο γπλαίθεο δελ πξέπεη θαζόινπ λα θαπλίδνπλ, επεηδή θηλδπλεύεη λα
κελ αλαπλέεη ζσζηά όηαλ Οη καζεηέο ηνπ Ση΄2 θαη
γελλεζεί.
ε δαζθάια ηνπο ΔπαγΓιαηί καπνίδοσν οι γειάηνπ Αληηγόλε.
άνθρωποι; Οη έθεβνη θαπλίδνπλ γηαηί παξαζύξνλνπο, ηνπο δαζθάινπο ληαη από ηηο παξέεο ηνπο,
καο.
ζέινπλ λα ληώζνπλ θαη λα
Τι κακό προκαλούν ζηον δείρλνπλ κεγάινη, από πεεασηό ηοσς; Πξώηα από
όια δελ κπνξνύλ λα αλαπλεύζνπλ, θνπξάδνληαη
εύθνια, κπξίδεη ε αλαπλνή ηνπο, ηα ξνύρα ηνπο,
ηα καιιηά ηνπο, νη πλεύκνλεο γεκίδνπλ θαπλό.
Το τειρόηερο κακό ηο
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Σηελ αλαθύθιωζε ιέκε… ΝΑΗ!

Έ

ληαη θαη μαλαγίλνληαη θνπηηά ή θηάιεο αληίζηνηρα.
λα από ηα πην Αλαθύθισζε κπνξνύκε
έληνλα πεξη- λα θάλνπκε ζην ραξηί, ην
βαιινληηθά πξνβιήκαηα γπαιί, ην πιαζηηθό θαη ηα
ηεο ζύγρξνλεο επνρήο εί- κέηαιια, ηα νθέιε δε πνπ
λαη ε παξαγσγή θαη ε έρνπκε από ηελ αλαθύδηάζεζε ησλ απνξξηκκά- θισζε πιηθώλ είλαη ζεησλ. Οη ζπλέπεηεο γίλν- καληηθά.
ληαη αηζζεηέο ζε όινπο ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΜΠΑΣΑκαο, ηεΡΙΩΝ, όηαλ
ξάζηηεο
κηα κπαηαξία
π ε ξη ν αδεηάζεη θαη
ρέο εηελ πεηάμνπκε
δάθνπο
ζηα ζθνππίδηκνιύα ηόηε δηαθόλνληαη,
πηνπκε ηνλ
επηθαθύθιν δσήο
λεηαθά Τα παιδιά ηοσ Ολοήμεροσ ζτολεί- ηεο, ράλνπκε
ηις ιδέες ηοσς για ηην π ν ι ύ η η κ ε ο
θαη π- οσ έγραυαν
ανακύκλφζη.
πόγεηα
πξώηεο ύιεο
λεξά ξππαίλνληαη από θαη θαηά ζπλέπεηα ελέξηελ έθιπζε βαξέσλ κε- γεηα, ελώ θάπνηα ζηνηρεία
ηάιισλ, δηνμίλεο από ηελ ηεο κπνξνύλ λα πεξάθαύζε ησλ ζθνππηδηώλ ζνπλ ζηνλ πδξνθόξν νξίπξνζβάιινπλ ηνλ αηκν- δνληα κε επηθίλδπλεο επηζθαηξηθώλ αέξα, ςάξηα, πηώζεηο γηα ηελ πγεία ηνπ
πνπιηά θαη ζειαζηηθά ηί- αλζξώπνπ.
ζεληαη ζε θίλδπλν από ηα ΈΝΑ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟ ΒΗκηθξά απνξξίκκαηα
ΜΑ ΔΙΝΑΙ Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΕμείς ηι μπορούμε να Η ΥΑΡΣΙΟΤ. Σνπνζεηήκάνοσμε για όλα ασηά;;; ζηε ζην κπαιθόλη ή ζηελ
ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ πνπ ζε- απιή όκνξθα θνπηηά πνπ
καίλεη παξαγσγή πξντό- ζα αγνξάζεηε ή ζα θηηάλησλ από ηελ επεμεξγαζί- μεηε κόλνη ζαο. Δθεί καα ήδε ρξεζηκνπνηνύκε- δέςηε εθεκεξίδεο, ραξηηά
λσλ απνξξηκκάησλ. Με- από ηνλ εθηππσηή, ραξηηά
ξηθέο θνξέο επαλαρξεζη- από ζπζθεπαζίεο ηξνθίκνπνηνύκε ηα πιηθά γηα κσλ, ράξηηλεο ζαθνύιεο
ηνλ ίδην ζθνπό π.ρ. παιηά ηνπ καλάβε θ.α.
θνπηάθηα αινπκηλίνπ θαη
γπάιηλεο θηάιεο ιηώλν-

Εικαζηικές δημιοσργίες από
άτρηζηα σλικά

Η πεηαλούδα με κοσμπιά!
Σξόπνο θαηαζθεπήο
ρεδηάδνπκε ζε ραξηηά Α4 κηα κεγάιε πεηαινύδα θαη ηα παηδηά θνιινύλ κηθξά θνπκπηά ζην
ζώκα ηεο πεηαινύδαο θαη κεγάια ζηα θηεξά
ηεο. Πξνζζέηνπλ έλα κεγάιν θνπκπί γηα θεθάιη
θαη δσγξαθίδνπλ ηηο θεξαίεο κε καύξν καξθαδόξν.
Χάρηινες βαρκούλες!
Σξόπνο θαηαζθεπήο
Παίξλνπκε έλα ηεηξάγσλν ρξσκαηηζηό ραξηί
από πεξηνδηθό ή από εθεκεξίδα ζην κέγεζνο
πνπ ζέινπκε θαη ην δηπιώλνπκε ζηε κέζε. Σν
μαλαδηπιώλνπκε ζηε κέζε θαη κεηά δηπιώλνπκε ην έλα από ηα θύιια έηζη ώζηε ε θάησ γσληά ηνπ λα πέζεη ζηελ επάλσ. Γηπιώλνπκε κε
ηνλ ίδην ηξόπν θαη ηα ηξία θύιια καδί από ηε
άιιε κεξηά. Αλνίγνπκε από θάησ θαη ην ηζαθίδνπκε γηα λα θηηάμνπκε έλα ξόκβν. Σξαβάκε ηηο
πάλσ γσλίεο πξνο ηα έμσ θαη ε ράξηηλε βαξθνύια είλαη έηνηκε.

Οινήκεξν ρνιείν
Τπεύζπλε: ηγάια Θεώλε.
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