
Τα μολύβ α του    ου 

  γράφουν…  
Μαθητική  ηλεκτρονική εφημερίδα που εκδίδεται από τους μαθητές του Ε1 
τμήματος του  9ου  Δημ. Σχολείου Πτολεμαΐδας.  Αρ. Φύλλου: 1   Μάρτιος 2015  

σας καλωσορίζουμε στο πρώτο φύλλο της 
εφημερίδας μας για το σχολικό έτος 2014-15! 
Στο φύλλο αυτό, σας παρουσιάζουμε πολλά και 
ενδιαφέροντα θέματα που σχετίζονται με 
δραστηριότητες που έχουμε υλοποιήσει στην 
τάξη μας αλλά και στο σχολείο μας, το 
τελευταίο διάστημα. Σας ευχόμαστε καλή 
ανάγνωση και ελπίζουμε να σας κρατήσουμε 
ευχάριστη συντροφιά! 
                     Η συγγραφική ομάδα του τεύχους 



ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ 
Με την ονομασία Τρεις Ιεράρχες αναφέρονται τρεις επιφανείς άγιοι και θεολόγοι της 
χριστιανικής θρησκείας, προστάτες των γραμμάτων και των μαθητών, ο Ιωάννης ο 
Χρυσόστομος, ο Βασίλειος ο Μέγας και ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός ή Θεολόγος. Εορτάζονται 
30 Ιανουαρίου. 

Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος 
γεννήθηκε στην Αντιόχεια της 
Συρίας. Έγινε ιερέας και για 
τις υπέροχες ομιλίες του 
ονομάστηκε Χρυσόστομος. 
Βοηθούσε και μάζευε συσσίτια 
για τους φτωχούς. Μετά από 
λίγα χρόνια έγινε Πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως. Ονο - 
μάστηκε Χρυσόστομος γιατί 
όταν κήρυττε ήταν σαν να 
έρεε από το στόμα του 
χρυσάφι.  

Ο Μέγας Βασίλειος ήταν επίσκοπος στην 
Καισαρεία της Καππαδοκίας και πάρα πολύ 
μορφωμένος. Φρόντιζε τους φτωχούς, τους 
αρρώστους και τα ορφανά. Έχτισε νοσοκομείο, 
ορφανοτροφείο και γηροκομείο δηλαδή την 
περίφημη « ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑ ». Για να 
φτιαχτούν όμως όλα αυτά πούλησε όλη του 
την ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ! Ονομάστηκε Μέγας για το 
σπουδαίο μεγάλο έργο του.  

Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος γεννήθηκε στην 
Ναζιανζό της Καππαδοκίας. Σπούδασε στην 
Αθήνα και είχε στενή φιλία με τον Βασίλειο. 
Αργότερα έγινε ιερέας και μετά Επίσκοπος 
σε μια μικρή πόλη. Ονομάστηκε Θεολόγος 
γιατί δίδαξε, την αλήθεια για τον Θεό. Με τα 
κηρύγματά του και τα γραπτά του στερέωσε 
την ορθόδοξη πίστη!  Ελένη Π. 

 
Την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015 το σχολείο μας 
παρακολούθησε την  παράσταση "Η Αργοναυτική 
Εκστρατεία" η οποία ανέβηκε από την παιδική 
σκηνή του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης στην Αίθουσα 
Τέχνης στην Κοζάνη. Το μεγάλο έπος της 
μυθολογίας μας για πρώτη φορά σε θεατρική 
σκηνή η οποία ενθουσίασε τους μαθητές μας! 

Επίσκεψη στο ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης! 
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Τα δύο τμήματα της Β΄τάξης του σχολείου μας, στα πλαίσια του εορτασμού της γιορτής των 
Τριών ιεραρχών, κατασκεύασαν καρτούλες και ενθύμια. Σχεδίασαν, έκοψαν, έβαψαν, έγραψαν και 
το αποτέλεσμα του κόπου τους τους αποζημίωσε! 

Δράσεις  τάξεων  του σχολείου μας... 
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Δράσεις  τάξεων του σχολείου μας... 

Οι μαθητές του Γ2, παίρνοντας αφορμή από το μάθημα της 
Μ. Περιβάλλοντος «τα απειλούμενα ζώα» έψαξαν, βρήκαν 
και έγραψαν πληροφορίες, κατασκεύασαν αφίσες και 
δημιούργησαν project με το συγκεκριμένο θέμα… 

Απειλούμενα ζώα  



Ισορροπημένη διατροφή 
Για τη σωστή ανάπτυξη και την καλή 
υγεία του οργανισμού μας είναι βασικό να 
φροντίζουμε, ώστε η καθημερινή μας 
διατροφή να είναι υγιεινή, ισορροπημένη 
και να περιλαμβάνει στη σωστή ποσότητα 
όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Μελετώντας 
τη σύσταση των τροφών επιλέγουμε 
αυτές που θα μας δώσουν χρήσιμα 
συστατικά και την αναγκαία ενέργεια και 
καθορίζουμε την ποσότητα που θα 
καταναλώσουμε. Με αφορμή το σχετικό 
μάθημα στα φυσικά κατασκευάσαμε την 
κυρά Διατροφή, τις διατροφικές 
πυραμίδες και την πυραμίδα αθλητικών 
δραστηριοτήτων. Την παρουσίαση της 
εργασίας μπορείτε να τη δείτε στο 
ιστολόγιό μας, την Οδύσσεια, στην 
παρακάτω διεύθυνση: 
http://tetartitaxi.weebly.com 
                                          Η συντακτική ομάδα 

http://tetartitaxi.weebly.com/
http://tetartitaxi.weebly.com/eta-kappaupsilonrho940-deltaiotaalphataurhoomicronphi942.html
http://tetartitaxi.weebly.com/eta-kappaupsilonrho940-deltaiotaalphataurhoomicronphi942.html
http://tetartitaxi.weebly.com/eta-kappaupsilonrho940-deltaiotaalphataurhoomicronphi942.html
http://tetartitaxi.weebly.com/eta-kappaupsilonrho940-deltaiotaalphataurhoomicronphi942.html
http://tetartitaxi.weebly.com/eta-kappaupsilonrho940-deltaiotaalphataurhoomicronphi942.html
http://tetartitaxi.weebly.com/eta-kappaupsilonrho940-deltaiotaalphataurhoomicronphi942.html
http://tetartitaxi.weebly.com/eta-kappaupsilonrho940-deltaiotaalphataurhoomicronphi942.html
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Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από το Υπουργείο Παιδείας ως Πανελλήνια Ημέρα κατά της 
σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Ο όρος «εκφοβισμός και βία στο σχολείο» (school bullying) 
χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κατάσταση, κατά την οποία ασκείται εσκεμμένη, απρόκλητη, 
συστηματική και επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική συμπεριφορά, με σκοπό την επιβολή, την 
καταδυνάστευση και την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου σε μαθητές από συμμαθητές 
τους, εντός και εκτός σχολείου. 

 
 

Το σχολείο μας λέει... 
 ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ! 
ΝΑΙ ΣΤΗ ΦΙΛΙΑ! 

... και κάνει πράξη τη φράση... 
Μην κάνεις στους άλλους αυτό που δεν 

θα ήθελες να κάνουν σ' εσένα! 

Επιπτώσεις 
Οι επιπτώσεις του σχολικού εκφοβισμού είναι ποικίλες, σοβαρές και μακροχρόνιες και αφορούν 
στα παιδιά που θυματοποιούνται, αλλά και τα παιδιά θύτες καθώς επίσης και τα παιδιά 
παρατηρητές. Η τελευταία κατηγορία αναφέρεται στους μαθητές οι οποίοι παραμένουν αμέτοχοι 
χωρίς να υποστηρίζουν ή να προστατεύουν μία από τις δύο πλευρές. Συνήθως αισθάνονται άβολα 
και αναποφάσιστοι σχετικά με το ποιος είναι ο υπεύθυνος ή αν το θύμα άξιζε της συγκεκριμένης 
αντιμετώπισης ή όχι.                                                                     Πηγή: www.hfcbeatbullying.info 

6 Μαρτίου: Ημέρα κατά της σχολικής βίας και εκφοβισμού 
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Σπάσε τη σιωπή! 

Το παιδί που μετατρέπεται σε θύμα bullying θα πρέπει να βρει τη δύναμη να μιλήσει σε ένα άτομο 

της εμπιστοσύνης του για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και να ζητήσει βοήθεια. Μπορεί να 

αποταθεί είτε στο γονιό του ή ακόμα στον δάσκαλο του. 

Τα σημάδια που πρέπει να ανησυχήσουν 

τους γονείς 

Οποιαδήποτε αλλαγή στη συμπεριφορά 

του παιδιού η οποία δεν είναι η 

συνηθισμένη που πιθανόν να μοιάζει και 

λίγο προβληματική, θα πρέπει να 

ανησυχήσει τους γονείς. Μπορεί δηλαδή 

ένα παιδί να μην θέλει να πηγαίνει 

σχολείο ξαφνικά, η σχολική του απόδοση 

να αρχίσει ξαφνικά να μειώνεται, 

πιθανόν να αρχίσει να παραπονιέται για 

διάφορα προβλήματα υγείας όπως 

αναγούλες, ενοχλήσεις στο στομάχι… Να 

κλείνεται ώρες στο δωμάτιο, να 

αισθάνεται μοναξιά, να μην έχει κάποιο 

φίλο στο σχολείο. Φυσικά δεν σημαίνει 

ότι εάν το παιδί μας τα παρουσιάσει αυτά 

τα χαρακτηριστικά είναι θύμα σχολικού 

εκφοβισμού ή cyber bullying. Όμως θα 

πρέπει να μας θέσει σε επιφυλακή! 

Ελένη Π.  -  Δέσποινα Σαχ. 



Στην τάξη μας, με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα κατά 
του σχολικού εκφοβισμού (school bullying), είδαμε ταινία, 
προβληματιστήκαμε, συζητήσαμε και ζωγραφίσαμε τις 
αφίσες μας με συνθήματα κατά της σχολικής βίας… 
  

…τις υπόλοιπες αφίσες, μπορείτε να 
τις δείτε στην Οδύσσεια, στον 
παρακάτω σύνδεσμο: 
http://tetartitaxi.weebly.com 

Η συντακτική ομάδα 

http://tetartitaxi.weebly.com/epsilonupsilon941lambdaiotakappataueta-zeta974nueta.html
http://tetartitaxi.weebly.com/sigmachiomicronlambdaiotakappa972sigmaf-epsilonkappaphiomicronbetaiotasigmamu972sigmaf.html
http://tetartitaxi.weebly.com/sigmachiomicronlambdaiotakappa972sigmaf-epsilonkappaphiomicronbetaiotasigmamu972sigmaf.html
http://tetartitaxi.weebly.com/sigmachiomicronlambdaiotakappa972sigmaf-epsilonkappaphiomicronbetaiotasigmamu972sigmaf.html
http://tetartitaxi.weebly.com/sigmachiomicronlambdaiotakappa972sigmaf-epsilonkappaphiomicronbetaiotasigmamu972sigmaf.html
http://tetartitaxi.weebly.com/sigmachiomicronlambdaiotakappa972sigmaf-epsilonkappaphiomicronbetaiotasigmamu972sigmaf.html
http://tetartitaxi.weebly.com/sigmachiomicronlambdaiotakappa972sigmaf-epsilonkappaphiomicronbetaiotasigmamu972sigmaf.html
http://tetartitaxi.weebly.com/sigmachiomicronlambdaiotakappa972sigmaf-epsilonkappaphiomicronbetaiotasigmamu972sigmaf.html
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Πηγή: Δημ.  Σχολείο Αγ. Δημητρίου Στροβόλου 
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Oι Α1 και Α2  τάξεις του 9ou Δημοτικού 

Σχολείου Πτολεμαΐδας , με αφορμή την 

Παγκόσμια ημέρα κατά της σχολικής βίας, 

ακολούθησαν ένα σχετικό πρόγραμμα 

δραστηριοτήτων, χαρακτηρίζοντας 

παράλληλα την εβδομάδα από 6/3 εώς και 

13/3 ως «Εβδομάδα αγάπης».  

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

6-3-2015 
Οι δάσκαλοι ενημέρωσαν τους μαθητές τους για την 
ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό, συζήτησαν πάνω σ’ 
αυτές τις έννοιες και προσπάθησαν να βρουν τρόπους 
αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού.  

Οι μαθητές ζωγραφίσανε, γράψανε 
συνθήματα κατά της σχολικής βίας, 
φτιάξανε μπαλονάκια, σήματα, λουλουδάκια 
με συνθήματα και τα κόλλησαν στα 
παράθυρα. 

Παρακολούθησαν το βίντεο «Ο μικρός 
Νικόλας – Το δώρο της συμφοράς». 
Ακολούθησε συζήτηση, παρακολουθώντας 
παράλληλα σχετικό βίντεο : «Σχολική 
Επιθετικότητα». 
      9-3-2015 
. 9-3-2015 Τα παιδιά άκουσαν το παραμύθι «Η 

Μόνα σε καινούριο σχολείο».  
Ακολούθησε σχολιασμός. 

10-3-2015 
Μαθητές και 

δάσκαλοι 
τραγούδησαν το 
τραγούδι «Όπου 
υπάρχει αγάπη» 
(στίχοι-μουσική: 

Στέφανος Βαρελάς). 

11-3-2015 
Μαθητές και δάσκαλοι βγήκαν στην αυλή, 
φτιάξανε κύκλο και φώναξαν συνθήματα κατά 
της σχολικής βίας .  

Δράσεις  τάξεων του σχολείου μας... 

Ημέρα κατά της σχολικής βίας και του σχολικού εκφοβισμού 



Κατασκευή κολάζ – αφίσας από τους μαθητές του Στ1 

Δράσεις  τάξεων του σχολείου μας... 

Ημέρα κατά της σχολικής βίας και του σχολικού εκφοβισμού 

Από τους μαθητές  
της Γ΄ τάξης 



Μαθαίνω για την Γρίπη, προστατεύω την υγεία μου! 

Η γρίπη είναι μια οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού 
συστήματος που προκαλείται από διάφορους ιούς  οι 
οποίοι μπαίνουν στον οργανισμό μας με την εισπνοή 
σταγονιδίων που εκπέμπονται με την ομιλία, τον βήχα ή 
το φτέρνισμα των νοσούντων. Τα κύρια συμπτώματα της 

γρίπης είναι: Πονοκέφαλος, πόνοι στις αρθρώσεις και 

στην πλάτη, ζάλη και ίλιγγος, αδυναμία και κομάρες, 
πυρετός υψηλός που έρχεται συνήθως απότομα και 

συνοδεύεται από ρίγη και διαρκεί 3-4 ημέρες, έντονοι 
ιδρώτες. 

Στη γρίπη σπάνια έχουμε τρέξιμο ή μπούκωμα της μύτης, ενώ μπορεί να υπάρχουν βήχας, 

φτερνίσματα, ανορεξία, ναυτία και έμετος. Τα έντονα συμπτώματα της γρίπης διαρκούν 4-6 

ημέρες, ενώ πλήρης αποκατάσταση της υγείας έχουμε 7-10 ημέρες μετά την έναρξη των 

συμπτωμάτων. Τα αντιβιοτικά δεν έχουν καμία δράση στις ιώσεις και κατά συνέπεια δεν έχουν 

θέση στη γρίπη. Διαπράττει μεγάλο λάθος πολύς κόσμος που καταφεύγει στη λήψη αντιβιοτικών 

από μόνος του ή μετά από πίεση στο γιατρό του.                                                   Πηγή: iatronet.gr  

Οδηγίες ατομικής υγιεινής: 

1)Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και 

το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης από 

τον ιό. 2)Αποφυγή κοινής χρήσης των μολυβιών, των 

στυλό, των μαρκαδόρων και άλλων προσωπικών 

αντικειμένων. 3)Σε βήχα ή φτέρνισμα , κάλυψη της 

μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του 

αγκώνα ή με χαρτομάντιλο. Το χρησιμοποιημένο 

χαρτομάντιλο πρέπει να απορρίπτεται αμέσως μετά 

τη χρήση τόσο από τα παιδιά όσο και από το 

προσωπικό μέσα στους κάδους απορριμμάτων. 

4)Απαγορεύεται τα παιδιά να πίνουν νερό απευθείας 

από τη βρύση με το στόμα. 5)Τακτικό πλύσιμο των 

χεριών των παιδιών και των εργαζομένων με υγρό 

σαπούνι και νερό. Ακολουθεί προσεκτικό στέγνωμα 

των χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης 

οι οποίες θα απορρίπτονται στους κάδους 

απορριμμάτων.  6)Τα χέρια πρέπει να πλένονται 

καλά  οπωσδήποτε πριν τη λήψη τροφής.                         

Πηγή: paidiatros.gr 

 Η γρίπη δεν μας τρομάζει όταν 
γνωρίζουμε και εφαρμόζουμε 

τους κανόνες υγιεινής! 

Νικολέτα Κ. 



 

 

Μόλις πριν από 100 χρόνια, το γρηγορότερο μεταφορικό μέσο στην ξηρά ήταν το άλογο. Ύστερα ήρθαν τα 
αυτοκίνητα και τα τρένα, που σταδιακά έγιναν πιο γρήγορα, ασφαλή και άνετα. Παράλληλα, οι ατμομηχανές 
αντικατέστησαν τα πανιά ως κινητήρια δύναμη των πλοίων. Την αρχή έκανε στην Γαλλία, το έτος 1769, 
ο Νικολά Κουνιό (Nicolas Jοseph Cugnot), δημιουργώντας το πρώτο αυτοκίνητο όχημα, ένα 
ατμοκινούμενο αμάξι, το fardier. Το ασταθές αυτό όχημα ανετράπη και χτύπησε σε ένα τοίχο, 
αποτελώντας έτσι και το πρώτο ατύχημα με αυτοκινούμενο όχημα στην ιστορία.Το έτος 1770, ο Γερμανο-
Αυστριακός εφευρέτης Ζίγκφριντ Μάρκους (Siegfried Marcus) συναρμολόγησε ένα αμαξίδιο. Το όχημα 
του Μάρκους έχει ήδη ξεπεράσει το μηχανικό κινητήρα του Κουνιό σε μηχανική ενέργεια.  

Το έτος 1862, 92 χρόνια αργότερα, ο Ετιέν 
Λενουάρ (Etienne Lenoir) έφτιαξε το πρώτο αυτοκίνητο με 
μηχανή εσωτερικής καύσης και ένα χρόνο αργότερα, 
το 1863 ο Λενουάρ πραγματοποίησε το 1ο ταξίδι στον 
κόσμο καλύπτοντας κυκλική διαδρομή 19,3 χλμ. με μέση 
ταχύτητα 6,4 χλμ/ώρα και ισχύ μόλις 0,5 
ίππους.Αυτοκίνητα με μηχανές εσωτερικής 
καύσης παράχθηκαν για πρώτη φορά στην Γερμανία από 
τον Καρλ Μπεντς (Κarl Benz) το 1885 - 1886 και 
τον Γκότλιμπ Νταίμλερ (Gotlieb Daimler) ανάμεσα 
στο 1886 και το 1889. Ο Μπεντς ξεκίνησε να δουλεύει 
πάνω στα σχέδια ενός νέου κινητήρα το 1878. Στην αρχή 
επικεντρώθηκε στην κατασκευή ενός αξιόπιστου δίχρονου 
βενζινοκινητήρα, βασισμένος στα σχέδια του τετράχρονου 
κινητήρα του Όττο.  Μοντέλο Karl Benz 1894 

Τα σχέδια του Όττο απορρίφθηκαν, ενώ ο Μπεντς είχε έτοιμο τον κινητήρα του την Πρωτοχρονιά και 
πήρε άδεια ευρεσιτεχνίας το 1879. Ο Μπεντς κατασκεύασε τα πρώτα τρίκυκλα αυτοκίνητα το 1885 και 
πήρε άδεια ευρεσιτεχνίας από την πόλη του Μάνχαϊμτον Ιανουάριο του 1886.Το 1886 οι Γκότλιμπ 
Ντάιμλερ (Gottlieb Daimler) και Βίλχελμ Μάιμπαχ (Wilhelm Maybach) στην Στουτγκάρδη κατέθεσαν 
αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την μοτοσυκλέτα, κατασκευασμένη και δοκιμασμένη επίσης το 1885. 
Αργότερα, τα αυτοκίνητα εξελίχτηκαν και πλέον μπορούσαν να καλύπτουν μεγαλύτερες αποστάσεις σε 
λιγότερο χρόνο. 

Πείραμα  

Υλικά για το πείραμα 
μερικά καλοβρασμένα 
αβγά 
1 μπουκάλι με λεπτό 
στόμιο 
χαρτί 
φωτιά 

Βήματα 
1. Καθαρίζουμε 1 καλοβρασμένο αβγό. Προσέχουμε ώστε όταν τα 
καθαρίσουμε να είναι λεία εξωτερικά, χωρίς 

βαθουλώματα και τρύπες που μπορεί να περάσει αέρας. 
2. Σε ένα μπουκάλι τοποθετούμε ένα αναμμένο χαρτί. 
3. Μόλις το χαρτί πέσει μέσα στο μπουκάλι βάζουμε στο στόμιο του 
μπουκαλιού ένα αβγό. Τι παρατηρούμε ; 

Παρατήρηση: Το αναμμένο χαρτί προκαλεί διαστολή του αέρα στο εσωτερικό 
του οπότε υπάρχει μερική έξοδος αέρα από το μπουκάλι. Όταν τοποθετούμε 
το αβγό, σβήνει η φλόγα και το φυλακισμένο αέριο ψύχεται και συστέλλεται. Η 
πίεση που προκύπτει είναι μικρότερη της ατμοσφαιρικής και έτσι το αβγό 
μπαίνει στο μπουκάλι. 

Ελένη Τ. - Μάριος Δ. 

Μια εφεύρεση που άλλαξε τον κόσμο 
Το αυτοκίνητο 
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Στο γερμανικό υπάρχουν δύο εξωτερικοί 

παίκτες αντίπαλης ομάδας και  οι 

υπόλοιποι μέσα. Όταν ο παίκτης που  

βρίσκεται στο εξωτερικό ρίξει τη μπάλα 

και αυτοί σκάσει στο έδαφος του γηπέδου, 

της αντίπαλης ομάδας του, οι παίχτες 

προσπαθούν να κάψουν την άλλη ομάδα  

προσέχοντας όμως να μην καεί ο ίδιος, 

λόγο του ότι τον περιτριγυρίζουν έξω από 

το γήπεδο παίκτες αντίπαλης ομάδας. Άμα 

κάψει έστω και ένας παίκτης (αντίπαλης 

ομάδας) τότε εκείνος βγαίνει έξω από το 

γήπεδο και πηγαίνει από την μεριά των 

αντιπάλων. Όταν μένει ένας παίκτης σε 

μια ομάδα  τότε προσπαθούν να τον 

κάψουν με περιθώριο 12 βολών. Αν δεν 

κάψουν τον παίκτη τότε έχουν χάσει το 

παιχνίδι.   

                Γεωργία Α. – Μιχαέλα Τ.    



Αλλά για τα βάσανα που τράβηξε από ανθρώπους άσπλαχνους, 

ένιωθε μίσος και οργή. Αυτό το βιβλίο μπορούν να το διαβάσουν 

άτομα κάθε ηλικίας καταλαβαίνοντας μέσα από αυτό το νόημα της 

πραγματικής φιλίας. Η προσωπική μου άποψη γι’ αυτό το βιβλίο:   

-θα το χαρακτήριζα ως ένα από τα καλύτερα που έχω 

διαβάσει, γιατί μέσα από αυτό περνά σε όλους μας τι θα πει 

σεβασμός!!!   

ΤΙΤΛΟΣ:  

Η ΜΑΥΡΗ ΚΑΛΛΟΝΗ 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:  

ANNA SEWELL 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ:  

LITTLE FRIENDS 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 

Η μαύρη καλλονή πήρε το όνομα αυτό επειδή είναι 
πανέμορφη, καλόκαρδη και ευγενική. Τις 
ευτυχισμένες στιγμές που έζησε δίπλα σε καλούς 
ανθρώπους οι οποίοι τη φρόντιζαν ήταν 
ευχαριστημένη   και  είχε  εμπιστοσύνη   σε  αυτούς.  

Βαθμολογία:  

ΤΙΤΛΟΣ: 
 
ΜΑΙΡΗ ΠΟΠΠΙΝΣ 
 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:  
 
Π.Λ. ΤΡΑΒΕΡΣ 
  
ΕΚΔΟΣΕΙΣ:  
 
ΚΕΡΔΟΣ 

Γιατί καμία νταντά δεν αντέχει τα παιδιά των Μπανκς, την Τζέιν 
και το Μάικλ; Πώς εμφανίζεται ξαφνικά στο σπίτι τους η Μαίρη 
Πόπινς; Είναι δυνατό να πάει κανείς βόλτα μέσα σε μια 
ζωγραφιά; Ή να αρχίσει να πετάει επειδή τον έπιασε νευρικό 
γέλιο; Και θα μείνει τελικά με τα παιδιά η Μαίρη Πόπινς... 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 

Η προσωπική μου άποψη γι’ αυτό το βιβλίο:   -θα το 
χαρακτήριζα ως ένα πολύ καλό βιβλίο που έχω διαβάσει… 

Βαθμολογία:  
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1- Η άσκηση αυξάνει την ικανότητα των 
πνευμόνων. Οι πνεύμονες σε κάθε 
εισπνοή παίρνουν περισσότερο αέρα, άρα 
και περισσότερο οξυγόνο με λιγότερη 
προσπάθεια.  
2- Αυξάνει την ικανότητα της καρδιάς με 
διάφορους τρόπους. Η καρδιά είναι και 
αυτή ένας μυς. Όσο πιο γυμνασμένη είναι 
τόσο πιο αποδοτικά εργάζεται. Η 
αγύμναστη καρδιά δεν είναι ικανή να 
ανταποκριθεί σε μια κουραστική 
δραστηριότητα. Η γυμνασμένη καρδιά σε 
κάθε παλμό (κτύπο της) στέλνει 
περισσότερο αίμα στους ιστούς του 
σώματος. Έτσι, όταν θέλουμε να 
προλάβουμε το λεωφορείο, να παίξουμε 
στην παραλία, να ανεβούμε γρήγορα μια 
σκάλα και γενικά ,να χάνουμε μια έντονη 
σωματική δραστηριότητα, η καρδιά μας 
είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις. Στέλνει με κάθε κτύπο 
περισσότερο αίμα και κτυπά σε πολύ 
αργότερο ρυθμό από την αγύμναστη. 
Αντίθετα η αγύμναστη καρδιά, στην 
προσπάθεια της να ανταποκριθεί, μπορεί 
να λειτουργήσει επικίνδυνα. 
3- Πλάθει το σώμα όχι μόνο ωραίο αλλά 
και γερό. Βοηθά το μυοσκελετικό 
σύστημα. Με την άσκηση αποκτάμε 
καλύτερη στάση. Δεν καμπουριάζουμε 
πια ούτε γέρνουμε μπροστά. Έχοντας 
δυνατό σκελετό και μυς γινόμαστε πιο 
γρήγοροι και πιο δυνατοί. Μπορούμε να 
τρέξουμε στο πάρκο, να πηδήσουμε 
μακριά, να σκαρφαλώσουμε στη 
βουνοπλαγιά, να σηκώσουμε ένα βαρύ 
αντικείμενο πιο εύκολα. Γινόμαστε 
βέβαια και πιο ελαστικοί. Αποκτώντας 
όλα αυτά τα οφέλη αποκτούμε 
περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό μας 
και στις δυνατότητες μας.  
4- Η άσκηση θωρακίζει την υγεία μας 
και μας προστατεύει από επιδημίες και 
ασθένειες  

Αλέξανδρος Ι. - Τάσος Σ. - Θοδωρής Β.  



¨Εσύ και οι συμπαίκτες σου¨ 
Το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό άθλημα στο οποίο κανένας παίκτης, όσο καλός κι αν είναι, 
δεν μπορεί να κάνει τα πάντα μόνος του, γιατί τόσο η νίκη όσο και η ήττα είναι ομαδική 
υπόθεση. 

¨Το ομαδικό πνεύμα¨ 
Είναι δύσκολο για μια ομάδα να παίξει καλά αν υπάρχουν προστριβές ανάμεσα στους παίκτες. 
Οι συμπαίκτες μιας ομάδας πρέπει να βοηθούν ο ένας τον άλλο. 

¨Τα συστήματα¨ 
Για να λειτουργεί μια ομάδα, πρέπει να είναι οργανωμένη με τέτοιον τρόπο, ώστε ο κάθε 
παίκτης να ξέρει τι να κάνει μέσα στο γήπεδο σε σχέση και με τους συμπαίκτες του – σε τέλεια 
αρμονία, σαν μια καλά συντονισμένη ορχήστρα. 

¨Η διορατικότητα¨ 
Το να κρατάς ψηλά το κεφάλι και να κατέχεις στην εντέλεια την ικανότητα να στέλνεις την 
μπάλα εκεί που θέλεις να πάει είναι τα δύο βασικά στοιχεία της διορατικότητας. 

¨Εσύ και το παιχνίδι¨ 
Εκτός από όμορφο, το ποδόσφαιρο είναι και απλό παιχνίδι και ίσως η ομορφιά του να βασίζεται 
ακριβώς σε αυτό, στην απλότητά του. Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι λίγοι και μπορεί να τους 
καταλάβει ο καθένας. Όμως δεν είναι εύκολο να τους εφαρμόσεις, αν δεν τους γνωρίζεις. 
 
 
 
 
 
 
 

¨Εσύ και … ο εαυτός σου¨ 
Για να πετύχεις τα καλύτερα αποτελέσματα, το να γνωρίζεις απλώς ποδόσφαιρο δεν είναι 
αρκετό. Εσύ είσαι αυτός που αγωνίζεται, γι’ αυτό πρέπει επίσης να γνωρίζεις καλά και τον 
εαυτό σου. 

¨Πώς, πού, πόσο και πόσοι¨ 
Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι που μπορείς να παίξεις παντού, για ώρες και χωρίς 
συγκεκριμένο αριθμό παικτών. Όμως, όταν παίζεις ένα «επίσημο» παιχνίδι, πρέπει να 
ακολουθείς κάποιους συγκεκριμένους κανόνες και φυσικά μην ξεχνάς την παρουσία του 
διαιτητή, που είναι απαραίτητος σε ένα «επίσημο» παιχνίδι. 

¨Οι ποινές¨ 
Αν παραβείς τους κανονισμούς, πρέπει να υποστείς τις συνέπειες. Η εξαιρετικά άσχημη 
συμπεριφορά μπορεί ακόμη και να σε βγάλει από το παιχνίδι. 

¨Φυσική προετοιμασία¨ 
Το σώμα είναι σαν μια μηχανή. Πρέπει να είναι εξαιρετικά αποδοτική για να σου επιτρέψει να 
τρέχεις πάνω κάτω στο γήπεδο. 

¨Οδηγίες χρήσης¨ 
Μόνο οι σωστές προφυλάξεις και η προσοχή θα σε βοηθήσουν να χαρείς με ασφάλεια το 
ποδόσφαιρο. 

¨Εξοπλισμός¨ 
Είναι σημαντικό να επιλέγεις προσεκτικά και να φροντίζεις τον ποδοσφαιρικό σου εξοπλισμό. 

Το ποδόσφαιρο 

Αλέξανδρος Ι. - Τάσος Σ. - Θοδωρής Β.  
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Οι γραμμές δείχνουν να είναι παράλληλες; 

  
  
Ποια κατακόρυφη γραμμή είναι μεγαλύτερη; 

 

  
  
Ποιος εσωτερικός κύκλος δείχνει μεγαλύτερος; 

 

Οπτικές απάτες…  

Είναι ακριβώς ίδιοι ! 

Έχουν και οι δύο ακριβώς το ίδιο μήκος ! 

και όμως είναι ! 

Χρήστος Ζ. - Λευτέρης Μ. 

Προσπαθήστε να πείτε τα χρώματα που βλέπετε 
(όχι τα γραμμένα ονόματά τους). Θα 
δυσκολευτείτε αφάνταστα και πιθανότατα θα 
κάνετε λάθος. Ξεκινήστε π.χ. από το πράσινο, 
κόκκινο κτλ. 



• Ανεβαίνει, κατεβαίνει και στη ίδια θέση μένει. 
Τι είναι; 

• Ανεβαίνει, κατεβαίνει, κι ο γιατρός μας 
μπαίνει βγαίνει. Τι είναι; 

• Άνοιξη σ' ευχαριστώ καλοκαίρι σε δροσίζω, σε 
τρέφω το Φθινόπωρο , χειμώνα σε ζεσταίνω. 
Τι είναι; 

• Απάνω κόφτει, κάτω κόφτει στη μέση κόρη, 
λέει και λέει. 

• Από έξω είναι αγκαθωτό κι από μέσα 
μαλλιαρό κι από μέσα από το μαλλί μια 
μπουκιά καλή. 

• Από κοντά σου έρχομαι. Φαΐ, ψωμί, δε σου 
γυρεύω. Τι είναι; 

• Από μητέρα κόκκινη γεννιέμαι παιδί μαύρο, 
φτερά δεν έχω μα πετώ, τα σύννεφα για να 
βρω. 

• Από πάνω σαν σκαφίδι, από κάτω σαν 
πλαστήρι. 

• Από πάνω σαν τηγάνι, από κάτω σαν βαμβάκι 
και από πίσω ψαλιδάκι. 
 

Οι απαντήσεις στην τελευταία σελίδα της 
εφημερίδας μας!                             

                                                                  Γιώργος Κ. 

Λίγο από όλα… 
-Πώς λέγεται το αμάξι που 
 ανεβαίνει στο βουνό; 
- Κάρ-βουνο! 
-Πώς λέγεται το αμάξι που ζει; 
- Καρ-πούζει! 

Φάουλ! 
Έπαιζαν ποδόσφαιρο οι ελέφαντες με τα 
μυρμήγκια και οι ελέφαντες ποδοπατούσαν 
συνεχώς τα μυρμήγκια. 
Φωνάζει ο προπονητής των μυρμηγκιών 
στον διαιτητή: 
- Φάουλ! Φάουλ! Τυφλός είσαι; Θες να 
αρχίσουμε και εμείς να παίζουμε έτσι; 

Βασίλης Α. 
Γιάννης Τ. 

Ο Ανεκδοτάκιας! 
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ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 
ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ 

Σπαζοκεφαλιά 1: Ποιο ήταν 

το ψηλότερο βουνό του 

κόσμου, πριν ανακαλυφθεί το 

Everest; 

Σπαζοκεφαλιά 2: Ο Κύριος Τάκης βγήκε για 

περίπατο χωρίς να πάρει ομπρέλα. Αν και δεν 

φορούσε καπέλο, δεν στάθηκε κάτω από κανένα 

υπόστεγο και δεν προστατεύτηκε με κανένα άλλο 

μέσο, δεν έβρεξε τα μαλλιά του. Ο κύριος Τάκης 

έχει μπόλικα μαλλιά. Πώς τα κατάφερε ; 

Σπαζοκεφαλιά  3: Μια υπερταχεία ηλεκτρική 

αμαξοστοιχία ταξιδεύει Νότια, Νότιο-ανατολικά με 

ταχύτητα 90 km την ώρα. Ο άνεμος πνέει προς τα 

Δυτικά με ταχύτητα 30 km την ώρα. Προς ποια 

κατεύθυνση θα πηγαίνει ο καπνός της μηχανής και 

τι ταχύτητα θα έχει ;  
Σπαζοκεφαλιά  4: 20 άνθρωποι μπορούν να  

σκάψουν 40 λακκούβες σε 60 ημέρες.  Σε πόσες 

ημέρες 10 άνθρωποι  μπορούν να σκάψουν 20 

λακκούβες; 
Σπαζοκεφαλιά 5: Έχουμε 18, 28 και 38 ποιος 

αριθμός λείπει; 

Οι απαντήσεις στην τελευταία σελίδα της 
εφημερίδας μας!        Εύη Τ.  και  Αλεξάνδρα Π.                           
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Αινίγματα – Απαντήσεις: 
Το στόμα 

Το θερμόμετρο 
Το δέντρο 

Γλώσσα και δόντια 
Το κάστανο 

Ο ίσκιος 
Ο καπνός 
Η χελώνα 

Το χελιδόνι 

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ 
Σπαζοκεφαλιά 1  Και πάλι το Έβερεστ ήταν! 

Σπαζοκεφαλιά 2  Κανείς δεν είπε πως έβρεχε! 

Σπαζοκεφαλιά 3  Ποιος καπνός ; Είπαμε πως είναι ηλεκτρική.  

Σπαζοκεφαλιά 4  Σε 60 ημέρες! 

Σπαζοκεφαλιά 5  Το 48! 

Ε1 
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