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Παραμύθια
και
εικόνες
«Μια φορά κι έναν καιρό υπήρχε αυτό που ...υπήρχε! Κι αν τίποτα δεν είχε συμβεί δεν θα είχαμε τίποτα να πούμε!» Ας μιλήσουν τα παραμύθια μας...

Τάξη Α1
Τα παιδιά του τμήματος διασκεύασαν το παρακάτω παραμύθι και ζωγράφισαν τις εικόνες.

ΕΝΑ ΑΛΙΓΚΑΡΑΚΙ ΔΙΧΩ ΠΙΣΙ
Πριν από μερικά καλοκαίρια σε ένα πράσινο αγρό ζούσε την ήσυχη ζωή του ένα
σαλιγκαράκι. Φίλους δεν είχε, ήταν μοναχικό γιατί πίστευε ότι δεν είχε ανάγκη κανέναν
αφού είχε το σπιτάκι του και την ησυχία του. Ένιωθε ότι ξέρει τα πάντα κι ότι μπορεί να
τα κάνει όλα μόνο του!
Ένα πρωινό, καθώς σκούπιζε, τον πλησίασε ένα άλλο σαλιγκάρι.
- Τι μπορώ να κάνω για να σε βοηθήσω; του είπε.
- Δε χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Μπορώ να κάνω τις δουλειές μου μόνος μου, του απάντησε και το άφησε να φύγει.

Ξαφνικά, έπιασε δυνατός άνεμος! Σήκωσε τη σκούπα ψηλά και σκόρπισε τα φύλλα. λα
έγιναν άνω κάτω! «Τι καλά να ήταν εδώ το σαλιγκάρι να με βοηθήσει, σκέφτηκε… χωρίς
όμως να το ξεστομίσει.»
Την άλλη μέρα, όμως, που κουβαλούσε ένα μεγάλο μαρούλι για να φάει, συνάντησε στο δρόμο
του μια γάτα. Κι εκείνη με τη σειρά της προσφέρθηκε με χαρά να το βοηθήσει. Το σαλιγκαράκι,
όμως, που πίστευε ακόμα ότι μπορεί να τα κάνει
όλα μόνο του, πάλι αρνήθηκε κι έδιωξε τη γάτα.
Μέσα σε λίγα λεπτά έγινε πάλι το αναπάντεχο!
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Σκόνταψε σε μια πέτρα και το καρότσι
τώρα έπαιρνε με φόρα… την κατηφόρα! Πάει
το καρότσι του, πάει και το μαρούλι! Τι καλά
να ήταν ακόμα εδώ η μικρή γατούλα..
Δεν πήρε, όμως, το μάθημα που έπρεπε
να πάρει… Γύρισε πίσω κι άρχισε να ετοιμάζει
τη βαλίτσα του για ένα σύντομο ταξιδάκι κοντά
στη θάλασσα. Την ώρα που έβαζε και το μαγιό
του μες στη βαλίτσα, το πλησίασε ένα άλλο σαλιγκάρι. Έβλεπε ότι η βαλίτσα του ήταν πολύ
φορτωμένη και δεν έκλεινε με ευκολία. Γι’ αυτό του πρότεινε να το βοηθήσει να την κλείσουν μαζί. Το σαλιγκαράκι μας με υπεροψία αρνήθηκε τη βοήθεια και το έδιωξε κι αυτό.

Τότε, η βαλίτσα δεν άντεξε το βάρος και… μπαμ! έσκασε δυνατά και τα ρούχα πετάχτηκαν παντού!
Το σαλιγκαράκι άρχισε να στεναχωριέται που όλα του πήγαιναν στραβά και
βγήκε μια βόλτα στον αγρό. Κάθισε κάτω από ένα δέντρο και κοιμήθηκε. Εκείνη
την ώρα περνούσε ένας γαϊδαράκος. Ζαλισμένος απ’ τον ήλιο έχασε την ισορροπία
του, σκουντούφλησε στον κορμό του δέντρου και έπεσε κάτω στη γη ανάσκελα. Η
ουρίτσα στου, όμως, με το πέσιμο προσγειώθηκε στο σαλιγκαράκι που εκείνη τη
στιγμή κοιμόταν του καλού καιρού! «Άουτς!» αναφώνησε με πόνο κι ένα σκρατς ακούστηκε. Το ίδιο δεν είχε πάθει τίποτα, μα το σπίτι του είχε γίνει χίλια κομματάκια.

Ο γαϊδαράκος όταν συνήλθε άκουσε τις φωνές του μικρού σαλιγκαριού κι
έτρεξε αμέσως να το βοηθήσει. Το ανέβασε στην πλάτη του και το πήγε όσο πιο
γρήγορα μπορούσε στο νοσοκομείο του αγρού.
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Εκεί, όλα τα ζώα-γιατροί συνεργάστηκαν
για να το βοηθήσουν, και τελικά του έφτιαξαν
ένα ολοκαίνουριο σπιτάκι! Τις μέρες που χρειάστηκε να μείνει το σαλιγκαράκι στο νοσοκομείο
σκέφτηκε πόσο καλοί ήταν όλοι μαζί του! Αντίθετα, το ίδιο ήταν τόσο άδικο όλον αυτόν τον
καιρό που τον ένοιαζε μόνο ο εαυτός του και
ποτέ δε σκέφτηκε να κάνει τίποτα για κανέναν.
Συγκινήθηκε κι έβαλε τα κλάματα. «Μα δεν αξίζω τη συμπόνια σας, ούτε την αγάπη σας», είπε
με παράπονο. «Την αξίζεις», του απάντησαν όλα
τα ζώα με μια φωνή. «Απλά πρέπει να καταλάβεις ότι κανείς δε μπορεί να ζήσει μόνος του χωρίς τη βοήθεια των άλλων. Ίσως τώρα
που σου συνέβη αυτό να το έμαθες.»
Το σαλιγκαράκι ευχαρίστησε έναν έναν όλους όσοι τον είχαν βοηθήσει και
μάλιστα τους είπε πως ήταν πολύ τυχερός που τους είχε φίλους του! Τους κάλεσε λοιπόν όλους σε ένα δείπνο που το ίδιο με πολλή χαρά είχε ετοιμάσει! Από εκείνη τη μέρα το μικρό σαλιγκαράκι έκανε πολλούς νέους φίλους και βοηθούσε όποιον χρειαζόταν βοήθεια! Έτσι, έζησαν αυτοί καλά κι εμείς ακόμη καλύτερα..!

ΤΕΛΟΣ

Τάξη Α2
Τα παιδιά του Α2 χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους έδωσαν ένα διαφορετικό τέλος στην
παρακάτω ιστορία και ζωγράφισαν τις εικόνες τους.

ΣΟ ΚΑΛΑΜΙ ΚΑΙ Η ΕΛΙΑ
Μια φορά δίπλα σε μια ελιά είχε φυτρώσει ένα καλάμι. Η ελιά ήταν ένα μεγάλο
και δυνατό δέντρο γεμάτο φύλλα. Το καλάμι πάλι ήτανε ψηλόλιγνο με καταπράσινα στενόμακρα φύλλα και ωραιότατα λουλούδια που έμοιαζαν με τσαμπιά και είχανε το σχήμα του αδραχτιού.
Η ελιά καυχιότανε ολοένα:
«Τι είσαι εσύ μπροστά μου; Εγώ είμαι ένα δέντρο μεγάλο, δυνατό, ευλογημένο. Οι
άνθρωποι με λατρεύουν γιατί τους δίνω τις ελιές και το λάδι μου. Είμαι μεγάλη, ψηλή,
γερή κι εσύ ένα αδύναμο πραγματάκι που λυγίζεις μπροστά σ’ όλους τους ανέμους .Δεν
μπορώ να καταλάβω πώς είχες την τόλμη να φυτρώσεις πλάι μου.»
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Το καημένο το καλάμι που ήταν από φυσικού του ντροπαλό, τ’ άκουγε όλα αυτά
και δεν έλεγε τίποτα κι ούτε και θύμωνε γιατί αυτό δεν είχε να καυχηθεί για τίποτα.
Ήρθε ένας χειμώνας βαρύς κι άρχισε να φυσάει ένας αέρας δαιμονισμένος που χτυπούσε με μανία την ελιά και την ξερίζωσε…
Το καλάμι, με το φύσημα του ανέμου έγειρε, ο άνεμος περνούσε από πάνω του
χωρίς να το πειράξει.. Κι όταν η καταιγίδα σταμάτησε κι ο άνεμος έπαψε να φυσάει η
ελιά απόμεινε πεσμένη στο χώμα και το καλάμι σηκώθηκε πάλι όρθιο και λυγερό
όπως και πριν…
Αυτό ήταν το τέλος στον μύθο του Αισώπου...Τα παιδιά όμως διάλεξαν διαφορετικά…
Μετά την καταιγίδα λοιπόν…

… Ένα λουλουδάκι φύτρωσε ανάμεσα στην ελιά και το καλάμι. ταν άκουσε την
ελιά να κοροϊδεύει το καλάμι της είπε:
« Κυρία ελιά δεν είναι σωστό να κοροϊδεύουμε τους άλλους! Οι άνθρωποι μας αγαπάνε
όλους το ίδιο γιατί καθένας από εμάς έχει να τους προσφέρει κάτι μοναδικό!» Η ελιά
και το καλάμι αμέσως κοιταχτήκαν και χαμογέλασαν! Είχε δίκιο το λουλουδάκι! Αμέσως η ελιά ζήτησε συγγνώμη από το καλάμι κι ευχαρίστησε το λουλούδι που μίλησε
σωστά! Και οι τρεις τους έγιναν φίλοι και περνούσαν πολύ όμορφα!
Τέλος

… Βγήκε ο ήλιος και ένα πανέμορφο ουράνιο
τόξο! λοι ήταν χαρούμενοι!! Τι είχε γίνει; Το καλάμι
είχε σώσει την ελιά!! Ναι καλά ακούσατε! Ο αέρας που
φυσούσε δυνατά κόντεψε να την ξεριζώσει! Το καλάμι
αμέσως άπλωσε τα μακριά του φύλλα και την κράτησε
να μην πέσει!
Η ελιά κατάλαβε το λάθος της και δεν ξανακορόιδεψε το καλάμι που της είχε σώσει τη ζωή! Του ζήτησε συγγνώμη και όλοι ήταν ευτυχισμένοι!
Τέλος
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… Το καλάμι ήταν τόσο χαρούμενο που η ελιά το σκέφτηκε και το βοήθησε μέσα στην κακοκαιρία...!
ταν άρχισε να βρέχει πολύ η ελιά, που καταβάθος ήταν καλή, είπε στο καλάμι : “Έλα κάτω
από τα κλαδιά μου γιατί θα γίνεις μούσκεμα και θα
αρρωστήσεις! Αν σε χάσω τι θα κάνω μετά;» Μετά από αυτή την καλή πράξη έγιναν δύο αχώριστοι φίλοι!
Τέλος

…Το καλάμι μας
πέταξε μακριά.. Ο δυνατός άνεμος το χτυπούσε
με μανία ώσπου στο τέλος
το ξερίζωσε. Το λεπτοκαμωμένο καλάμι βρέθηκε
στον αέρα…
...Η ελιά προσπάθησε να το βοηθήσει αλλά
δεν τα κατάφερε. Ο κορμός της ήταν τόσο χοντρός και σκληρός που
δεν μπορούσε να κουνηθεί. ταν είδε το καλάμι να πετάει μακριά στεναχωρήθηκε
πάρα πολύ κι έβαλε τα κλάματα..Πρόλαβε όμως να του φωνάξει δυνατά « Συγχώρεσε
με καλό μου καλάμι..ήμουν άδικη μαζί σου.. θα σε θυμάμαι πάντα. Καλό ταξίδι!» Το
καλάμι την χαιρέτησε και χάθηκε στην ομίχλη..
Τέλος
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...Κάποιοι άνθρωποι έβαλαν στην ελιά έξι
πολύχρωμες παγίδες. Αυτές οι παγίδες έπιαναν
τα έντομα και ό, τι άλλο έκανε κακό στην ελιά.
Ήταν όμως τόσο μεγάλες που έκαναν την ελιά
πολύ αστεία! Το καλάμι πήρε θάρρος και
άρχισε τώρα με τη σειρά του να την κοροϊδεύει
: « Χα Χα .. Κοίτα τώρα πώς είσαι! Κορόιδευες
εμένα που είμαι μικρή και ασήμαντη όμως,
κοίτα εσένα τώρα! Αυτές οι πολύχρωμες παγίδες είναι σαν πολύχρωμα μεγάλα αυτιά! Είδες;
Σημασία δεν έχει τελικά πώς είμαστε εξωτερικά
γιατί από μέρα σε μέρα όλα μπορεί να αλλάξουν!»
Η κυρία ελιά ένιωσε πολύ άσχημα και κατάλαβε ότι δεν ήταν ωραίο που κορόιδευε και παινευόταν.. Ποτέ δεν την είχε κοροϊδέψει κανείς. Ήταν πάντα όμορφη και
αξιοθαύμαστη. Τώρα είχε πάρει ένα καλό μάθημα.
Τέλος
… ταν σταμάτησε τελείως η καταιγίδα
εμφανίστηκε ένα πανέμορφο ουράνιο τόξο, ένα
χαμογελαστό συννεφάκι κι ένα… σκιουράκι! Το
σκιουράκι ήταν τόσο χαρούμενο, που είχε σταματήσει η βροχή, και βγήκε να παίξει. Τίποτα
δεν του χαλούσε το κέφι, ώσπου… Ακούει μια
φωνή που έλεγε όχι και τόσο ευχάριστα πράγματα. Γυρνάει πίσω του και βλέπει την ελιά να κοροϊδεύει το καλάμι. Έτσι όπως ήταν ευδιάθετο το
σκιουράκι είπε στην ελιά:

« Δεν σε καταλαβαίνω ελιά , όλοι γύρω μας γελάνε,
όλη η πλάση είναι ευτυχισμένη κι εσύ μόνο είσαι μουτρωμένη. Κοίτα γύρω σου τι όμορφα που είναι όλα!»
Η ελιά κοίταξε ψηλά και κατάλαβε τι εννοούσε το σκιουράκι.
ταν αυτό έφυγε, το καλάμι και η ελιά έδωσαν τα χέρια κι
έγιναν δυο πολύ καλοί φίλοι.
Τέλος
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Με ασξρμή ρξ μάθημα ρηο Μελέρηο για ριο
πςμξικίεο ρξς τωριξύ μαο, πκεσρήκαμε όρι
μια βόλρα πρη γειρξμιά ρξς πτξλείξς μαο θα
ήραμ πξλύ καλή ιδέα. Και είταμε δίκιξ!!!

Ξεκιμήπαμε από ρξ
πτξλείξ σςπικά!

Πρώρη πράπη ακριβώο ένω από ρξ πτξλείξ μαο, η εκκληπία ρξς τωριξύ μαο, ξ Εςαγγελιπμόο.

Γεύση από Καστέλι

Περίπαρξο πρξ τωριό μαο
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Τώρα αρτίζει ρξ περπάρημα...

Άλλη μια εκκληπία! Αςρή είμαι «ρξς Χρι-

Και πςμετίζξςμε, ώππξς επιρέλξςο...
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...βλέπξςμε μπρξπρά μαο ρημ
«πόρρα» ρξς καπρελιξύ. Και μπαί-

Τξ καμπαμαριό ρηο
«παλιάο Παμαγιάο».
Μάλλξμ ταθήκαμε...
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Κι όμωο καρασέραμε μα βγξύμε…
Να κι ξ Άγιξο Σπςρίδωμαο, ξ πξλιξύτξο
ρξς τωριξύ μαο!

Και η αςλή ρξς, ό,ρι πρέπει για παιτμίδι.
Φεύγξμραο είδαμε ρξ Καπρέλι
από μακριά.

Μα αςρή η εκδρξμή δεμ έτει ρέλξο...

Εμπορείου δράσεις και αποδράσεις - Δεκέμβριος 2013

...εςρςτώο!!!

Οι μαθηρέο
ρηο Β’ ράνηο
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Η Γ ΄ τάξη πήγε λα δεη ην παξαδνζηαθό ρσξηό ζηνλ Πύξγν.
Ήηαλ ε πξώηε καο εθδξνκή γηα ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά.
Είδακε ελδηαθέξνληα πξάγκαηα,μελαγεζήθακε ζηνπο ρώξνπο ηνπ

Είδακε παιηέο θσηνγξαθίεο από ηνπία ηεο Σαληνξίλεο,άγλσζηεο ζε
καο ηα παηδηά,θαζώο
παιηά ηα ρσξηά ηνπ λεζηνύ ήηαλ πνιύ δηαθν-

Μαο έθαλαλ εληύπσζε ηα κεγάια,μύιηλα,δξύηλα βαξέιηα
ρσξεηηθόηεηαο κεγαιύηεξεο ησλ 2000 θηιώλ γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ κνύζηνπ!
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Η απόζηαμε ηζηθνπδηάο γηλόηαλ
από ην εηδηθό θαδάλη θαη επηηξεπόηαλ κόλν γηα 24 ώξεο.

Γηλόηαλ κεγάιε γηνξηή θαη
δνθίκαδαλ όινη ηελ ηζηθνπδηά.

Τν μύιηλν κάγθαλν,πνιύ ζπάλην,ειηθίαο
400 θαη πιένλ εηώλ.

Μπήθακε ζηελ θνπδίλα ζαληνξηληνύ ζπηηηνύ. Σε όκνξθα,άζπξα
ληνπιάπηα είρε ε θάζε λνηθνθπξά ηα πηάηα θαη ηα ζεξβίηζηα ηεο.

Παιηά αληηθείκελα,ρξεζηηθά θνζκνύλ θάζε έπηπιν
ηνπ ζαληνξηληνύ ζπηηηνύ.Εδώ,βιέπνπκε έλα κεγάιν μύιηλν κπανύιν,πνπ ρξεζίκεπε γηα απνζήθεπζε ξνύρσλ,θνπβεξηώλ,αιιά θαη σο θξεβάηη!
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Παιηά αληηθείκελα,ρξεζηηθά θνζκνύλ θάζε έπηπιν
ηνπ ζαληνξηληνύ ζπηηηνύ.Εδώ,βιέπνπκε έλα κεγάιν μύιηλν κπανύιν,πνπ ρξεζίκεπε γηα απνζήθεπζε ξνύρσλ,θνπβεξηώλ,αιιά θαη σο θξεβάηη!

Οη λνηθνθπξέο ζηδέξσλαλ κε ζίδεξα
πνπ ζηε βάζε ηνπο
έβαδαλ θαξβνπλάθηα
θαη δεζηαηλόηαλ ε
πιάθα ηνπ ζίδεξνπ.Ήηαλ,όκσο,βαξη
ά γηα ρξήζε.

Σηε Σαληνξίλε,ηα παιηά
ρξόληα νη αγξόηεο θαη νη αγξόηηζζεο δνύιεπαλ ζθιεξά ζηα ρσξάθηα
ηνπο,ηξπγνύζαλ ηα ζηαθύιηα ηνπο, παηνύζαλ ηα ζηαθύιηα κε ηα πόδηα,επεμεξγάδνληαλ ηελ ληνκάηα, γηα λα βγάινπλ ρπκό,λα ηελ απνμεξάλνπλ θαη
λα ηελ απνζεθεύζνπλ ζε
μύιηλα βαξέιηα.

Εμπορείου δράσεις και αποδράσεις - Δεκέμβριος 2013
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Τν αγξνηηθό ζαληνξηληό ζπίηη ήηαλ απιά θαη ιηηά επηπισκέλν.Σην θαζεκεξηλό δσκάηην ππήξρε ν πέηξηλνο
ρεηξόκπινο πνπ εηνίκαδαλ ηε γλσζηή θάβα Σαληνξίλεο!

Οη λνηθνθπξέο έςελαλ ην ςσκί
θαη ην θαγεηό ηνπο ζηνπο ρηηζηνύο θνύξλνπο θαη ην απνηέιεζκα ήηαλ γεπζηηθόηαην!

Τα ζπίηηα ησλ αξρόλησλ Σαληνξηληώλ δελ είραλ θακία ζρέζε κε ηα
ζπίηηα ησλ αγξνηώλ.Τα ζηόιηδαλ σξαία μύιηλα έπηπια κε εληππσζηαθή ηελ θξεβαηνθάκαξα ηνπ δεπγαξηνύ θαη ηελ θνύληα ηνπ κσξνύ.

Παξαγσγή θξαζηνύ,ηξύγνο,απνζήθεπζε ζε βαξέιηα

Απόζηαμε ξαθήο

Παξαγσγή ηνκαηνπνιηνύ

Επεμεξγαζία θάβαο

Δηαθόζκεζε ζαληνξηληνύ ζπηηηνύ


Όια απηά ηα είδακε ζε θηίξηα πνπ ρηίζηεθαλ ην 1895!
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ΣΟ ΠΑΡΑΜΤΘΙ ΣΗ ΣΑΓΟΝΑ...

Μια φορά και έναν καιρό, στο Δημοτικό χολείο Εμπορείου Θήρας, έγινε κάτι εξωπραγματικό! Κάτι μαγικό!!! Κάτι που συμβαίνει μόνο στα παραμύθια…
Ήταν μια μέρα σαν όλες τις
άλλες για τους μαθητές του Δ1
τμήματος. Ή τουλάχιστον έτσι
φαινόταν. Σο κουδούνι είχε
χτυπήσει και τα παιδιά ήταν
έτοιμα να ξεκινήσουν το μάθημα, όταν κάτι απίστευτο συνέβη…
Όλα ξεκίνησαν όταν μια σταγόνα νερού έφυγε από
το μπουκάλι και έπεσε στο πάτωμα. Κανείς δεν
έδωσε σημασία. Χωρίς να το περιμένουν η σταγόνα
μεγάλωσε, μεγάλωσε , μέχρι που τους αγκάλιασε
όλους και βρέθηκαν μέσα της

Γύρω τους δεν υπήρχαν πια καρέκλες και θρανία. Ση θέση τους είχε
πάρει το νερό, που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα!! Σο μόνο που ακουγόταν ήταν ένας εκκωφαντικός
θόρυβος, μια βοή.
¨Μα που βρισκόμαστε;¨ αναρωτήθηκαν
τρομαγμένοι. Μα πριν προλάβουν να
ολοκληρώσουν τη σκέψη τους , ο θόρυβος χάθηκε και το νερό εξαφανίστηκε
από τα μάτια τους.

Και τότε άρχισαν να πέφτουν λες
και βρίσκονταν σε μία μεγάλη νεροτσουλήθρα. Πιάστηκαν όλοι
μαζί και έκλεισαν τα μάτια τους.
Έπεφταν και έπεφταν......
Δεν πέρασε πολύ ώρα, όταν ένα δυνατό φως τους ανάγκασε να τα ανοίξουν τα μάτια τους δειλά. Όλα είχαν
αλλάξει. Γύρω τους απλωνόταν ένα
απέραντο γαλάζιο και επικρατούσε απόλυτη ηρεμία,
ενώ στα χείλη τους είχαν έντονα μια αλμυρή γεύση.
Μια ηρεμία που δεν έμελλε να κρατήσει για πολύ. Η θερμοκρασία αυξήθηκε και τα παιδιά βρέθηκαν πάλι
σε κίνηση.

Αυτή τη φορά όμως προς τα πάνω. Η σταγόνα τους
έσπασε σε μικρότερες σταγονίτσες , με κάθε μαθητή να βρίσκεται
μέσα σε μία από αυτές. Και έτσι
απλά, άρχισαν όλες μαζί
να ανεβαίνουν..

Ανέβαιναν και ανέβαιναν ψηλά μέχρι που σταμάτησαν να
ξαποστάσουν σε κάτι μεγάλα
άσπρα μαξιλάρια..

Εμπορείου δράσεις και αποδράσεις - Δεκέμβριος 2013

Σότε όλα έμοιαζαν λογικά για τα παιδιά.
¨Βρισκόμαστε στα σύννεφα¨ αναφώνησαν.
¨υμμετέχουμε στον κύκλο του νερού¨. Από κάτω μπορούσαν πια να διακρίνουν καθαρά την πορεία τους. Από το ποτάμι και τον καταρράκτη,
στη θάλασσα και από εκεί στα σύννεφα, με τον
ήλιο να τους κλείνει το μάτι.

Επισκέφτηκαν χωράφια
δροσίζοντας φυτά και
καλλιέργειες.
Παρήγαγαν ενέργεια

Μα το ταξίδι του νερού δεν σταματάει εκεί..
‘

Ένας κρύος αέρας άρχισε
να διαπερνά το σώμα τους
και μία, μία σταγόνα πήρε
το δρόμο της επιστροφής
για τη γη.
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Ξεδιψάσανε κοπάδια ζώων

Έγιναν μέρος εθίμων και
Οι πιο άτυχες ανέ- θρησκευτικών μυστηρίων
λαβαν τις βρώμικες
δουλείες, φροντίζοντας για την υγεία
και την καθαριότητα.

Και κάποιες την είδαν καλλιτέχνες και αθλητές..
Όλοι τους νόμιζαν πως η περιπέτειά τους έφτασε
στο τέλος.. Αλλά το ταξίδι τους επιφύλασσε ακόμα μια στάση.

Ως δια μαγείας όλες οι σταγόνες προσγειώθηκαν
στα κλαδιά ενός δέντρου. Δεν ήταν ένα συνηθισμένο
δέντρο . Ήταν ένα δέντρο μαγικό με πολλούς και
διαφορετικούς καρπούς.

Και όλες μαζί κατέληξαν να
κυλάνε μέσα στο σώμα του
ανθρώπου δίνοντάς του ζωή.

ΣΟ ΔΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΝΕΡΟΤ.
Ξαφνικά, το μπουκάλι έκλεισε, η σταγόνα στέγνωσε και τα παιδία βρέθηκαν ξανά πίσω στην
τάξη προσπαθώντας να καταλάβουν τι έγινε..Αλήθεια ή ψέματα δεν ξέρουμε..
Πάντως το δέντρο ήταν εκεί..
Πολύ γρήγορα οι
σταγόνες άρχισαν
να ταξιδεύουν σε
διάφορους προορισμούς.

Η ηαγόνα πποειδοποιεί και ζςμβοςλεύει..
Εμείρ επιλέξαμε..
Εζύ;
Αλ θνηηάμνπκε ηε γε από ην δηάζηεκα θαίλεηαη ζαλ κηα ηεξάζηηα γαιάδηα ζθαίξα. Τν λεξό θαιύπηεη ην 70% ηεο επηθάλεηαο ηεο
κα κόιηο ην 3% είλαη γιπθό λεξό. Οη κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο απηνύ ηνπ γιπθνύ λεξνύ είλαη ζηνπο πόινπο κε ηε κνξθή πάγωλ ή
βξίζθνληαη θάηω από ηε γε ζε ππόγεηεο θπζηθέο δεμακελέο.
Άξα εκείο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε πεξίπνπ κόλν ην 1% πνπ βξίζθεηαη ζηα πνηάκηα θαη ζηηο ιίκλεο γηα λα ηθαλνπνηήζνπκε ηηο αλάγθεο καο. Καη απηό ηειεηώλεη.. Είλαη ζην ρέξη καο λα κελ αθήζνπκε

ηην άζκοπη καηανάλωζη
νεπού και ζηη ζπαηάλη!!!

Απλοί Τπόποι
Εξοικονόμησηρ
Νεπού



Ειέγρνπκε γηα δηαξξνέο.



Κιείλνπκε ηε βξύζε όηαλ δελ ρξεηαδόκαζηε ην λεξό, όπωο
γηα παξάδεηγκα όηαλ βνπξηζίδνπκε ηα δόληηα καο, όηαλ
ινπδόκαζηε, όηαλ μπξηδόκαζηε.



Κάλνπκε ζύληνκα ληνπο αληί λα γεκίδνπκε ηελ κπαληέξα.



Δελ ηξαβάκε άζθνπα ην θαδαλάθη.



Ξεπιέλνπκε θξνύηα θαη ιαραληθά ζε
κηα ιεθάλε κε λεξό, κε ην νπνίν
κπνξνύκε κεηά λα πνηίζνπκε ηα
ινπινύδηα καο.



Κιείλνπκε ηε βξύζε όζε ώξα ζαπνπλίδνπκε ηα πηάηα.



Μνπιηάδνπκε ηα ιεξωκέλα ζθεύε ζε λεξό, αληί λα απνκαθξύλνπκε ηα απνθάγηα αθήλνληαο ηε βξύζε λα ηξέρεη.



Γεκίδνπκε ην πιπληήξην πηάηωλ πξηλ λα ην ζέζνπκε ζε ιεηηνπξγία.



Πνηίδνπκε ηα θπηά λωξίο ην πξωί ή αξγά ην απόγεπκα, θπξίωο
ην θαινθαίξη.



Σθνππίδνπκε ηελ απιή ή ην κπαιθόλη αληί ηελ πιύλνπκε κε ην
ιάζηηρν.
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Ξεθηκώκηαξ ε θεηηκή ζπμιηθή πνμκηά,
πιήζμξ ακεζοπίεξ, πνμβιεμαηηζμμί, εηδήζεηξ,
εηθόκεξ θαη

μειςδίεξ έμπαηκακ θάζε μένα

ζηεκ ηάλε μαξ! Θέιαμε όμςξ όια αοηά κα
μπμνέζμομε κα ηα μμηναζημύμε θαη με άιια
παηδηά ηεξ ειηθίαξ μαξ ! Έηζη ήνζε ε είδεζε
πςξ οπάνπεη έκα δηαδηθηοαθό ναδηόθςκμ με
ημ όκμμα “European School Radio”, ημ μ-
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Σμ Μαζεηηθό Δηαδηθηοαθό Ραδηόθςκμ έπεη
ςξ ζθμπό κα πνμβάιιεη ηηξ ηδέεξ, ηηξ δεμημονγίεξ, ηηξ ακεζοπίεξ ηεξ μαζεηηθήξ θμηκόηεηαξ
θαη κα ηηξ επηθμηκςκεί με ημ ζήμενα, δεμημονγώκηαξ έκα δίθηομ ζπμιείςκ θαη μαζεηώκ/
ηνηςκ μη μπμίμη ζα επηηειμύκ ηεκ ιεηημονγία
ημο δηαδηθηοαθμύ μαζεηηθμύ ναδημθώκμο.
Μεηά από ζθέρε θαη ζοδήηεζε απμθαζίζαμε, θαη ηα δύμ ημήμαηα ηεξ Ε’ ηάλεξ, κα…. ημ
ημιμήζμομε θαη κα βγάιμομε ζημκ… αένα πνμ-

πμίμ είκαη ημ πνώημ μαζεηηθό ναδηόθςκμ,

βιεμαηηζμμύξ, ακεζοπίεξ, εηδήζεηξ , πνμγνάμ-

θαη απμηειεί μηα ζοιιμγηθή πνμζπάζεηα με-

μαηα με ηα μπμία ζα αζπμιεζμύμε ζηεκ ηάλε

ηαλύ ηςκ ζπμιείςκ πμο απμθαζίδμοκ κα ζο-

μαξ, πανμοζηάζεηξ βηβιίςκ θαζώξ θαη πμιιή-

κενγαζημύκ.

Σμ

δηαδηθηοαθό

ναδηόθςκμ

ΠΟΛΛΗ μμοζηθή.

“European School Radio” εκηάζζεηαη ζε μηα
εονύηενε εθπαηδεοηηθή θηιμζμθία ε μπμία
ζέιεη ημ μαζεηή κα βιέπεη ημ ζπμιείμ ςξ
πώνμ δεμημονγίαξ θαη έθθναζεξ.
Ψάλαμε γηα ηίηιμ ηεξ εθπμμπή μαξ! Θέιαμε θάηη κα ηαηνηάδεη ζηε δηάζεζε θαη ζημ θέθη με ηα μπμία ακαιαμβάκμομε αοηή ηε δναζηενηόηεηα. Ύζηενα από ζθέρε θαη πμιιέξ ηδέεξ πμο αθμύζηεθακ ε εθπμμπή μαξ ζα ιέγεηαη:
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Αμέζςξ ακαιάβαμε δνάζε θαη πςνηζηήθαμε ζε
μμάδεξ γηα κα δμοιέρμομε. Αξ ζοζηεζμύμε :

ΟΜΑΔΑ ΤΝΣΑΚΣΩΝ
Αμηωμία, Αογροξύλα, Καηεοίμα, Πέηοξπ, ξθία και
ηέλλα
Εμείξ ζα απμθαζίδμομε, μεηά από ζοδήηεζε με ημοξ ζομμαζεηέξ μαξ, γηα ημ ζέμα πμο ζα έπεη ε θάζε μαξ εθπμμπή. Θα
μνγακώκμομε ηε ζεηνά ηςκ ζεμάηςκ πανμοζίαζεξ θαη ζα
ζοκημκίδμομε ηε δνάζε ηςκ δεμμζημγνάθςκ μαξ! ημ ηέιμξ
ζα δαθηοιμγναθμύμε ηηξ εηδήζεηξ πμο ζα παίνκμομε μνγακςμέκεξ από ηε δεμμζημγναθηθή μμάδα !

ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ
Αμδοέαπ, Γιώογξπ, Κροιακή, Μιςάληπ, ηάθηπ, Σζέμη
Εμείξ, αθμύ πάνμομε ζαθείξ μδεγίεξ από ημοξ ζοκηάθηεξ γηα
ημ ζέμα θαη ημ πενηεπόμεκμ ηεξ θάζε εθπμμπήξ, ζα ακαδεηήζμομε πιενμθμνίεξ ζημ δηαδίθηομ, ζε εθεμενίδεξ θαη βηβιία.
ηε ζοκέπεηα ζα ηηξ μνγακώζμομε θαη ζα επηιέλμομε ηηξ ζεμακηηθόηενεξ πιενμθμνίεξ από ηεκ θάζε μία γηα κα ηηξ παναδώζμομε ζηεκ μμάδα ηςκ ζοκηαθηώκ!

Εμπορείου δράσεις και αποδράσεις - Δεκέμβριος 2013

ΗΥΟΛΗΠΣΕ- ΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Κωμζηαμηίμξπ και Ρξρζζέηξπ
Εμείξ ζα θνμκηίδμομε κα ιεηημονγμύκ άρμγα ηα μεπακήμαηα ώζηε κα γίκεηαη ηέιεηα ε θάζε μαξ επμγνάθεζε!
Επίζεξ, με ηε βμήζεηα ηεξ δαζθάιαξ μαξ, ζα επηιέγμομε
ηα μμοζηθά θμμμάηηα θαη ηηξ μειςδίεξ πμο ζα αθμύγμκηαη ζηεκ εθπμμπή μαξ !
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Εκ ώνα δνάζεξ ! ημ ενγαζηήνημ πιενμθμνηθήξ, με ηε βμήζεηα ημο δαζθάιμο πιενμθμνηθήξ,
θ. Μακόιε Καζαπάθε, επμγναθμύμε ημ ζπμηάθη ηεξ εθπμμπήξ μαξ!

Εθπέμπμκηαξ . . . αιζιξδξνία, ςαμόγελξ, εμημέοωζη
θαη μελωδίεπ !
Ειάηε κα θηηάλμομε όιμη μαδί ημ δηθό μαξ παναμύζη ! ! !
Οη μαζεηέξ ηεξ Ε’ ηάλεξ εθπέμπμοκ ΔΤΝΑΣΑ από
ημ Δημξηικό ςξλείξ Εμπξοείξρ Θήοαπ!!!

ημ επόμεκμ ηεύπμξ ζα ζαξ πανμοζηάζμομε οιηθό από ηηξ εθπμμπέξ μαξ ! Πνμξ ημ πανόκ ζα ζαξ απμθαιύρμομε
ημκ ηίηιμ ηεξ πνώηεξ : ‘’ Όηαμ η θύζη . . . μεροιάζει’’. αξ πνμζθαιμύμε ζηεκ ειεθηνμκηθή δηεύζοκζε http://
blogs.sch.gr/esrblog/ γηα κα αθμύζεηε εμάξ αιιά θαη ηεκ πανέα μαξ από ηα οπόιμηπα ζπμιεία ηεξ Ειιάδαξ πμο
ζομμεηέπμοκ !

Εμπορείου δράσεις και αποδράσεις - Δεκέμβριος 2013

E2: ΙΑΘ ΣΑ … ΑΔΕΠΟΣΑ ΕΥΟΤΜ ΖΩΗ
Ε ηάλε ημο Γ2 πςνίζηεθε ζε 2 μμάδεξ θαη
έγναρε 2 ηζημνίεξ ζθύιςκ εκηειώξ δηαθμνεηηθέξ. Γπίζεξ βνήθακ θςημγναθίεξ θαη δςγνάθηζακ αδέζπμηα δώα. Όιεξ αοηέξ μη δναζηενηόηεηεξ έγηκακ ζημ πιαίζημ ημο μαζήμαημξ ηεξ Γιώζζαξ (4ε Γκόηεηα).
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Ομάδα 1: Σδάκεξ, Θάζωκαξ, Απηιιέαξ, Λάνημξ, Ρεηδίκα, Γθάμπνηει, Γθειανκηίκα, Ακηώκεξ , Λάνθμξ
Η ηζημνία ημο Ρμύκηη
Γεηα ζαξ, με ιέκε Ρμύκηη. Γίμαη ηνηώκ εηώκ θαη δς ζε έκα εγθαηαιειεημμέκμ ζπηηάθη. Γθεί πμο δς έπεη ζπαζμέκεξ πόνηεξ , πανάζονα, ζπαζμέκμ ηαβάκη θαη δμθάνηα.
Ε νάηζα μμο είκαη θακίξ, είμαη μαύνμξ θαη έπς άζπνεξ βμύιεξ. Γίμαη θμκηόξ , με
μαθνηά αοηηά, θόθθηκα μάηηα θαη έπς πιεγέξ. Ψάπκς ζηα ζθμοπίδηα γηα θαγεηό, γηαηί
είμαη θμθθαιηάνεξ. Γπίζεξ πάς έλς από ζπίηηα θαη εζηηαηόνηα γηα κα δεηηακέρς ,αιιά ζοκήζςξ με δηώπκμοκ θαη με θιςηζάκε.
Γίμαη αθίκδοκμξ, γεκκαίμξ, έλοπκμξ θαη αθμύναζημξ ,αθμύ ράπκς ζηα ζθμοπίδηα
θάζε ιεπηό. Βέβαηα είμαη θαη ιίγμ δειηάνεξ, γηαηί δειεύς ηα ζθοιηά πμο έπμοκ αθεκηηθά θαη ηα πενηπμημύκηαη.
Θα ήζεια κα είπα θαη εγώ έκακ θαιό ηδημθηήηε, έκα δηθό μμο ζπηηάθη, έημημμ θαγεηό θαη έκα δηθό μμο θμιιάνμ.
Γύπμμαη ημ όκεηνό μμο κα γίκεη πναγμαηηθόηεηα!!! Γμοθ γμοθ!!!

Εμπορείου δράσεις και αποδράσεις - Δεκέμβριος 2013

Ομάδα 2: Ιέβηκ, πύνμξ, Θεώκε, Κμοίδ, Λανία, Αγγειηθή, Γηάκκεξ,
Γηώνγμξ,
Η ηζημνία ημο Λαλ
Γεηα ζαξ, με ιέκε Μαλ. Γίμαη 5 μεκώκ θαη δς ζε μηα μεγάιε βίια ζηα βόνεηα
πνμάζηηα ηεξ Αζήκαξ. Δς μαδί με ημ αθεκηηθό μμο θαη ηεκ μηθμγέκεηά ημο.
Τμ πνώμα μμο είκαη μαύνμ με ιίγμ άζπνμ, ηα μάηηα μμο είκαη γαιακά, είμαη έλη
θηιά, θμνάς πνοζό θμιάνμ θαη έπς θμοκηςηέξ παημοζίηζεξ.
Τμ αθεκηηθό μμο με αθήκεη κα μπαίκς ζηε ιημμοδίκα ημο κα πίκς πμνημθαιάδεξ θαη κα ηνώς ζάκημοηηξ. Κάζε εβδμμάδα θάκς μπάκημ ζημ ηδαθμύδη ημο με
ζθμογγάνη θαη ζαπμύκη.
Γίμαη ηεμπέιεξ, επεηδή μμο ηα δίκμοκ όια έημημα, παηπκηδηάνεξ θαη πμιύ ζθιενόξ με ημοξ άιιμοξ , αθμύ όιμη είκαη θαηώηενμί μμο.
Θα ήζεια κα είμαη μ βαζηιηάξ ημο θόζμμο!!!

Οη μαζεηέξ ημο Ε2 δωγναθίδμοκ θαη θάκμοκ θμιάδ.
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ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ
Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΕΜΠΟΡΕΙΟΤ

Είπαν για τα βιβλία…
Υπάνπμοκ πενηζζόηενμη
ζεζαονμί ζηα βηβιία από
ό,ηη ζε μιόθιενε ηε ιεία
ηςκ πεηναηώκ ζημ Νεζί
ηςκ Θεζαονώκ.
Walt Disney

Είκαη θαιό βηβιίμ αοηό
πμο ακμίγεηαη με ιαπηάνα θαη θιείκεηαη με ηθακμπμίεζε θαη θένδμξ.
Amos Bronson Alcott

Τμ δηάβαζμα είκαη γηα ημ
μοαιό ό,ηη ε γομκαζηηθή
γηα ημ ζώμα.
Joseph Addison

Ο πναγμαηηθόξ ζθμπόξ
ηςκ βηβιίςκ είκαη κα
παγηδέρμοκ ημ μοαιό γηα
κα ημ ακαγθάζμοκ κα
ζθεθηεί μόκμ ημο.
Christopher Morley

Τμ μεγαιύηενμ πάνηζμα
είκαη ημ πάζμξ γηα δηάβαζμα.
Edmund Burke

Τα θαιύηενα ηαλίδηα ηα θάκεη θακείξ με ηα βηβιία…
Δηαβάδμκηαξ ηα μπμνείξ κα θηάζεηξ από ηα βάζε
ηςκ ςθεακώκ ςξ ημ θεγγάνη, ζα γκςνίζεηξ μένε μαθνηκά, ζα μπιεπηείξ ζε απίζακεξ πενηπέηεηεξ θαη ζα
κηώζεηξ μμκαδηθά ζοκαηζζήμαηα. Κονίςξ όμςξ, ζα
γκςνίζεηξ θίιμοξ πμο ζα ζε δηδάλμοκ πμιιά θαη ζα
μμηναζηείξ μαδί ημοξ εμπεηνίεξ πμο ζα ζε ζοκηνμθεύμοκ γηα πάκηα.
Ταλίδερε, ιμηπόκ, με ημκ Τμμ Σόγηεν ζημ Μηζηζηπή,
με ημκ Πίηεν Πακ ζηε Φώνα ημο Πμηέ, θάκε ημ Γύνμ ημο Κόζμμο με ημκ Φηιέα Φμγθ, επηζθέρμο έκα
άιιμ λεπςνηζηό πιακήηε με ημκ Μηθνό Πνίγθηπα,
γκώνηζε ημκ Αιακηίκ, ηε Σηαπημπμύηα θαη ημ Σεβάπ
ημ Θαιαζζηκό. Ξεηύιηλε ηεκ θόθθηκε θιςζηή απ΄ηεκ
ακέμε θαη ηαλίδερε ζε όιεξ ηηξ γεηημκηέξ ημο θόζμμο…
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ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ
Εμείς λέμε για τα βιβλία…

Τα βηβιία μαξ μμνθώκμοκ, ιέκε ηζημνίεξ, μαξ θάκμοκ κα
έπμομε αγςκία θαη μενηθέξ θμνέξ μαξ δηδάζθμοκ ημ θαιό…
Τα βηβιία πνμζθένμοκ δεληόηεηεξ: μαζαίκμομε θαηκμύνηεξ ιέλεηξ θαη ελαζθμύμαζηε κα δηαβάδμομε πημ γνήγμνα.
Κάζε βηβιίμ είκαη μηα εμπεηνία…
Νηώζμομε γαιήκε όηακ δηαβάδμομε έκα θαιό βηβιίμ θαη
μαξ λοπκάκε όμμνθα ζοκαηζζήμαηα.
Οη μαζεηέξ ηεξ ΣΤ΄ ηάλεξ

Ππόηαζη…

Φηιάξε ηο δικό ζος ζελιδοδείκηη !!!
Υλικά

πνςμαηηζηό πανηί
πνώμαηα (μανθαδόνμη, λοιμμπμγηέξ, ηέμπενεξ…)
ραιίδη
πάναθαξ
δηαθακέξ αοημθόιιεημ «κηοζίμαημξ» βηβιίςκ
δηαθμνεοηήξ
θμνδέια
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Οδηγίερ καηαζκεςήρ

Σπεδίαζε

μνζμγώκηεξ ιςνίδεξ με ημ πάναθά ζμο
πάκς ζημ πνςμαηηζηό πανηί

Σηόιηζε

ηηξ ιςνίδεξ με δςγναθηέξ ή ζπέδηα, με θάπμημ
ζηίπμ ή θνάζε από θάπμημ αγαπεμέκμ ζμο ακάγκςζα ή θαη
με ημ όκμμά ζμο…
Κόρε

πνμζεθηηθά ηηξ ιςνίδεξ

Πιαζηηθμπμίεζε

αοημθόιιεημ

ηηξ ιςνίδεξ με ημ δηαθακέξ

Κάκε

μία ηνύπα με ημκ δηαθμνεοηή ζημ πάκς μένμξ ηεξ ιςνίδαξ θαη
δέζε έκα θμνδειάθη.

Ιδέα!!!
Θα μπμνμύζεξ κα δςνίζεηξ έκα βηβιίμ ζε έκα αγαπεμέκμ ζμο
πνόζςπμ… Μπμνείξ κα ζοκμδέρεηξ ημ δώνμ ζμο με έκα ζειηδμδείθηε με ημ όκμμα ημο πνμζώπμο ζημ μπμίμ ζα πανίζεηξ
ημ βηβιίμ!!!

