
ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ – Ιανουάριος 2015

Οι Τρεις Ιεράρχες
Πανηγυρίζουμε τη μνήμη των Τριών Ιεραρχών που με το βαθύ φιλοσοφικό τους στοχασμό,
τη μεγάλη και βαθιά πίστη τους ξεχώρισαν. Ο Μέγας Βασίλειος, Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος
και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ήταν άνθρωποι των γραμμάτων και γιʼ αυτό είναι προστάτες
των μαθητών και των δασκάλων.
Ο Μέγας Βασίλειος ίδρυσε την Βασιλειάδα, ένα ίδρυμα που είχε ορφανοτροφείο,

νοσοκομείο και γηροκομείο. Ο Ιωάννης ο
Χρυσόστομος μιλούσε τόσο γλυκά που ήταν σαν από
το στόμα του να έσταζε μέλι. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος
κήρυττε πάντα τον λόγο του Θεού κι γιʼ αυτό
ονομάστηκε Θεολόγος. Και οι τρεις ενδιαφέρονταν για
τα παιδιά και γιʼ αυτό πολλές φορές απευθύνονταν σʼ
αυτά. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Μ. Βασίλειου
«Όπως οι μέλισσες διαλέγουν το νέκταρ από τα
λουλούδια, έτσι κι εσείς διαλέγετε αυτά που
διαβάζετε. Να κρατάτε τα καλά και τα ωφέλιμα».

Γιατί τους γιορτάζουμε και τους τρεις;
Κάποτε οι Χριστιανοί διχάστηκαν ποιος από τους τρεις Ιεράρχες είναι ο Πρώτος και
καλύτερος. Δημιουργήθηκε θόρυβος και σχίσμα μεταξύ των Χριστιανών. Η Εκκλησία τότε
όρισε να γιορτάζονται και να τιμώνται μαζί για την ενότητα των Πιστών. Έτσι, μετά την
ξεχωριστή γιορτή του καθενός γιορτάζουμε τώρα και τους τρεις μαζί στις 30 Ιανουαρίου.
Φέτος η γιορτή των Τριών Ιεραρχών θα γιορταστεί σε όλα τα σχολεία της χώρας μας την
Παρασκευή 29/01/2016. Στο σχολείο μας θα γιορτάσουμε τους Τρεις Ιεράρχες τις δύο
πρώτες ώρες. Τα παιδιά της Ε' και ΣΤ' τάξης έχουν αναλάβει την παρουσίαση της γιορτής.
Από την Ε τάξη, Αποστολίδης Παναγιώτης, Μάρτσιος Δημήτρης

Κοπή Βασιλόπιτας
Την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016 ο Σύλλογος γονέων του
σχολείου μας έφερε Βασιλόπιτες. Οι τυχεροί της χρονιάς
για κάθε τάξη είναι:
Α΄τάξη : Αριστοτέλης Κρητίδης
Β΄τάξη: Ατματζίδης Νίκος, Αλμπάνη Αικατερίνη
Γ΄τάξη: Δάνδαρα Ελένη
Δ΄τάξη: Δούμου Μαρία
Ε΄τάξη: Ατματζίδης Χρήστος και Γιώργος
Στ΄τάξη: Θεόφιλος Ι. Δημητριάδης

Από τη Β΄τάξη Μίσκος Γιάννης, Αλμπάνη Αικατερίνη
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Όπως έχουμε αναφερθεί και σε προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας του σχολείου μας, φέτος
δουλεύουμε ένα πρόγραμμα με τους δασκάλους των ΣΤ ΄ τάξεων του Προφήτη Ηλία, Κ αλής,
Μανδάλου και
Καλλίπολης. Έτσι στις 28-
1-2016 περιμένουμε να
έρθουν στο σχολείο μας οι
συμμαθητές μας απ’ τα
άλλα σχολεία για να
γνωριστούμε καλύτερα
πριν πάμε στο Γυμνάσιο.
Θα συζητήσουμε για το
θέμα των μαθησιακών
δυσκολιών και πόσο αυτές
επηρεάζουν τις σχέσεις
ενός μαθητή με τους
υπόλοιπους στην τάξη και
στη ζωή γενικότερα. Θα κάνουμε διάφορες δραστηριότητες μέσα και έξω απ’ την αίθουσα.
Ελπίζουμε το πρόγραμμα να πετύχει τους στόχους του που είναι η ανάπτυξη φιλίας και
συνεργασίας, η προσπάθεια και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα.

Σε τι μας βοηθά η άσκηση;
Η άσκηση αυξάνει την ικανότητα των πνευμόνων. Οι πνεύμονες σε κάθε εισπνοή

παίρνουν περισσότερο αέρα, άρα και περισσότερο οξυγόνο με λιγότερη προσπάθεια.
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 (χτύπο της) στέλνει
περισσότερο αίμα στους ιστούς του
σώματος. Έτσι, όταν θέλουμε να
προλάβουμε το λεωφορείο, να παίξουμε στην
παραλία, να ανέβουμε γρήγορα μια σκάλα και
γενικά, να κάνουμε μια έντονη
δραστηριότητα, η καρδιά μας είναι έτοιμη να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Στέλνει με κάθε
χτύπο περισσότερο αίμα και χτυπά σε πολύ αργότερο ρυθμό από την αγύμναστη. Αντίθετα
, η αγύμναστη καρδιά στην προσπάθειά της να ανταποκριθεί, μπορεί να λειτουργήσει
επικίνδυνα.

Δ΄ τάξη Όλγα Κρητίδου, Ελευθερία Συμεωνίδου
ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Ευχαριστούμε πολύ τον σύλλογο γονέων για την έκθεση βιβλίου που διοργάνωσε με
επιτυχία στο σχολείο μας. Χάρη στην πρωτοβουλία τους αυτή βοήθησαν να έρθουμε σε
επαφή με πολλά είδη βιβλίων. Επίσης, βοήθησαν με αυτό τον τρόπο να ενισχυθεί η
φιλαναγνωσία και η σχολική βιβλιοθήκη μας. Μας άρεσε πολύ και θα θέλαμε να
ξαναγίνει! Από την Τρίτη τάξη



Γιατί ο ύπνος είναι τόσο σημαντικός για τους ανθρώπους;
Γιατί:

 Κρατάει την καρδιά υγιή
 Μειώνει το στρες
 Μειώνει τη φλεγμονή
 Προσθέτει ενέργεια
 Βελτιώνει τη μνήμη
 Βοηθάει στη μείωση του βάρους
 Μας καθιστά εξυπνότερους
 Μειώνεται ο κίνδυνος για κατάθλιψη
 Προστατεύει το σώμα μας

Ο ύπνος είναι ζωογόνος και πολύτιμος. Ειδικά για τα παιδιά είναι υπερβολικά σημαντικός. Τα
οφέλη του ύπνου είναι:

 Υγιές βάρος
 Καλύτερη υγεία της καρδιάς
 Πιο οξεία σκέψη
 Καλύτερη ψυχολογία
 Πιο γερό ανοσοποιητικό

Ο καλός ύπνος είναι απαραίτητος για την επιτυχία των παιδιών στο σχολείο
Γ΄ τάξη Ζωή Χιώτη

Πόσες ώρες πρέπει να κοιμούνται τα παιδιά;
 Παιδιά 3 έως 5 χρονών= 11 έως 13 ώρες ύπνου κάθε νύχτα
 Παιδιά 5 έως 12 χρονών= κοιμούνται έως 12 ώρες κάθε νύχτα
 Οι έφηβοι χρειάζονται 9 ώρες ύπνου.

Η απώλεια ύπνου προκαλεί :
 Δυσκολία μνήμης
 Μείωση του χρόνου κατά του οποίου μπορούν να μείνουν συγκεντρωμένα
 Συναισθηματική αστάθεια και κακή διάθεση
 Μείωση της απόδοσης στο σχολείο Γ΄ τάξη Λίτσα Ίτσκου

ΖΩΑ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
Η καφέ αρκούδα
Για κάποιους πολιτισμούς η αρκούδα είναι σύμβολο αναγέννησης και παρθενογέννησης, γιατί

κρύβεται στη φωλιά της στις αρχές του χειμώνα και εμφανίζεται
πάλι της άνοιξη μαζί με τα μικρά της ζώα. Παρεξηγημένη , αφού
παρά τις αντίθετες δοξασίες επιτίθεται μόνο αν βρεθεί σε θέση
άμυνας, ζούσε κάποτε σε όλη τη γηραιά ήπειρο. Σήμερα η
κατάσταση του πληθυσμού και των βιοτόπων της είναι ιδιαίτερα
κρίσιμη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Τους τελευταίους δύο αιώνες η
καφέ αρκούδα έχασε το 60% της επικράτειάς της και το 50%

απειλείται πλέον με εξαφάνιση.
Το τσακάλι
Το τσακάλι μέσα σε λίγα σχετικά χρόνια έφτασε από κοινό
είδος να απειλείται με εξαφάνιση στην Ελλάδα. Ήδη η περιοχή
εξάπλωσής του έχει συρρικνωθεί σημαντικά σε σχέση με τις
αρχές της δεκαετίας του ΄90. Πλέον η βιοκοινότητα δεν
ξεπερνά τα 1500 άτομα. Αυτά περιορίζονται σε
απομονωμένους πληθυσμούς στην Α. Μακεδονία-Θράκη,
Χαλκιδική, παραλιακή ζώνη της Φωκίδας, την Πελοπόννησο κλπ.

Ε΄τάξη  Θάνος Στεργίου , Χρήστος Ατματζίδης



Μάθε φράση κι άστηνε…
«αυγά σου καθαρίζουν και γελάς;» :Κάθε 15 του Μάη, οι Ρωμαίοι τιμούσαν τους θεούς Αφροδίτη
και Διόνυσο, βγαίνοντας στις πλατείες με σκοπό να αλληλοχτυπηθούν με αυγά μελάτα! Χιλιάδες
αυγά πετιόντουσαν εκείνη τη μέρα, όπου τα πάντα γίνονταν
χάλια. Ο κόσμος δε, το απολάμβανε ασταμάτητα. Στη γιορτή
αυτή μπορούσαν να πάρουν μέρος όλοι! Γι’ αυτό και έβλεπε
κανείς μέσα στο πλήθος, δεσποινίδες, στρατηγούς και πολλές
φορές και τον ίδιο τον αυτοκράτορα ( Θερμός θιασώτης, του
αυγοπόλεμου ήταν ο Νέρωνας). Η γιορτή αυτή, πραγματοποιείτο
και στο Βυζάντιο, αλλά για αρκετά μικρό χρονικό διάστημα. Θα
πρέπει να σημειωθεί πως, τα γέλια εξακολουθούσαν για αρκετές
εβδομάδες. Γι’ αυτό και όταν αναφέρουμε τον όρο, αναφερόμαστε σε κάποιον που κατά τη γνώμη
μας, γελάει αναίτια.
«πήραν τα μυαλά του αέρα»: Ο καλόγερος Καλλίνικος από τη Συρία έφερα το περίφημο υγρό πυρ
στο Βυζάντιο τον 7ο αιώνα και οι Βυζαντινοί το αξιοποίησαν δεόντως. Στην πλώρη κάθε πολεμικού

πλοίου με τέσσερις σειρές κουπιά, ήταν τοποθετημένη η κεφαλή ενός
λιονταριού ή άλλου θηρίου, αλλά και ανθρώπου ακόμη, φτιαγμένη
από μπρούντζο, με στόμα ορθάνοιχτο.
Το στόμα επικοινωνούσε με μια σειρά από σωλήνες από τις οποίες
χυνόταν ένα υγρό, που ήταν μαύρο σαν ακάθαρτο πετρέλαιο, ενώ την
ίδια στιγμή από έναν άλλο σωλήνα περνούσε με ειδικές φυσούνες
άφθονος αέρας, ώστε να μπορεί να εκτοξεύεται το υγρό σε μακρινή
απόσταση. Από την ΣΤ τάξη
Οι σωλήνες αυτοί ονομάζονταν από τους Βυζαντινούς «μυελοί» Από

το τελευταίο πέρασε σε μας η φράση «πήραν τα μυαλά του αέρα».

Ο Πλανήτης Δίας : Ο  Δίας είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού συστήματος. Σε διάσταση
και μάζα είναι ο πέμπτος κατά σειρά ξεκινώντας από τον ήλιο, με μάζα  320 φορές μεγαλύτερη από
τη Γη. Γεωργία Μπακάλη Στ τάξη
Πλανήτης Ερμής : Ο Ερμής είναι ο πλησιέστερος στον Ήλιο πλανήτης και ο μικρότερος στο Ηλιακό
σύστημα. Ο Ερμής
περιβάλλεται από
ένα λεπτό στρώμα
ήλιου , οξυγόνου
,ενώ οποιοδήποτε
άλλο είδος
ατμόσφαιρας κι
αν  είχε , χάθηκε
πριν από
δισεκατομμύρια
χρόνια , αφού η βαρύτητα του , η οποία δεν υπερέβαινε το 1/3 της γήινης , δεν κατόρθωσε να την
συγκρατήσει . Το ήλιο προέρχεται από τον ηλιακό άνεμο και φυλακίζεται από το μαγνητικό του
πεδίο , ενώ η ποσότητα που υπάρχει είναι τόσο μικρή ώστε για να γεμίσουμε ένα παιδικό μπαλόνι
θα έπρεπε να συγκεντρώναμε όλο το αέριο που περιλαμβάνεται σε μια σφαίρα της Γης είναι ένα
τρισεκατομμύριο φορές πυκνή από αυτήν του Ερμή .Στο αφήλιο του οι μεσημεριανές
θερμοκρασίες στην επιφάνεια φτάνουν τους 285 βαθμούς κελσίου , ενώ στο περιηλίου η
θερμοκρασία ξεπερνάει τους 430 βαθμούς κελσίου 7,5 δηλαδή φορές την μέγιστη θερμοκρασία
που δεν έχει καταγραφεί ποτέ στην επιφάνεια της Γης. Όλγα Σουρουτζίδου ΣΤ τάξη

Μάθε φράση κι άστηνε…
«αυγά σου καθαρίζουν και γελάς;» :Κάθε 15 του Μάη, οι Ρωμαίοι τιμούσαν τους θεούς Αφροδίτη
και Διόνυσο, βγαίνοντας στις πλατείες με σκοπό να αλληλοχτυπηθούν με αυγά μελάτα! Χιλιάδες
αυγά πετιόντουσαν εκείνη τη μέρα, όπου τα πάντα γίνονταν
χάλια. Ο κόσμος δε, το απολάμβανε ασταμάτητα. Στη γιορτή
αυτή μπορούσαν να πάρουν μέρος όλοι! Γι’ αυτό και έβλεπε
κανείς μέσα στο πλήθος, δεσποινίδες, στρατηγούς και πολλές
φορές και τον ίδιο τον αυτοκράτορα ( Θερμός θιασώτης, του
αυγοπόλεμου ήταν ο Νέρωνας). Η γιορτή αυτή, πραγματοποιείτο
και στο Βυζάντιο, αλλά για αρκετά μικρό χρονικό διάστημα. Θα
πρέπει να σημειωθεί πως, τα γέλια εξακολουθούσαν για αρκετές
εβδομάδες. Γι’ αυτό και όταν αναφέρουμε τον όρο, αναφερόμαστε σε κάποιον που κατά τη γνώμη
μας, γελάει αναίτια.
«πήραν τα μυαλά του αέρα»: Ο καλόγερος Καλλίνικος από τη Συρία έφερα το περίφημο υγρό πυρ
στο Βυζάντιο τον 7ο αιώνα και οι Βυζαντινοί το αξιοποίησαν δεόντως. Στην πλώρη κάθε πολεμικού

πλοίου με τέσσερις σειρές κουπιά, ήταν τοποθετημένη η κεφαλή ενός
λιονταριού ή άλλου θηρίου, αλλά και ανθρώπου ακόμη, φτιαγμένη
από μπρούντζο, με στόμα ορθάνοιχτο.
Το στόμα επικοινωνούσε με μια σειρά από σωλήνες από τις οποίες
χυνόταν ένα υγρό, που ήταν μαύρο σαν ακάθαρτο πετρέλαιο, ενώ την
ίδια στιγμή από έναν άλλο σωλήνα περνούσε με ειδικές φυσούνες
άφθονος αέρας, ώστε να μπορεί να εκτοξεύεται το υγρό σε μακρινή
απόσταση. Από την ΣΤ τάξη
Οι σωλήνες αυτοί ονομάζονταν από τους Βυζαντινούς «μυελοί» Από

το τελευταίο πέρασε σε μας η φράση «πήραν τα μυαλά του αέρα».

Ο Πλανήτης Δίας : Ο  Δίας είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού συστήματος. Σε διάσταση
και μάζα είναι ο πέμπτος κατά σειρά ξεκινώντας από τον ήλιο, με μάζα  320 φορές μεγαλύτερη από
τη Γη. Γεωργία Μπακάλη Στ τάξη
Πλανήτης Ερμής : Ο Ερμής είναι ο πλησιέστερος στον Ήλιο πλανήτης και ο μικρότερος στο Ηλιακό
σύστημα. Ο Ερμής
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Η διατροφή των Αρχαίων Ελλήνων
Τις διατροφικές συνήθειες των αρχαίων Ελλήνων χαρακτηρίζει η λιτότητα, που

αντικατόπτριζε τις δύσκολες συνθήκες υπό της οποίες διεξάγετε η ελληνική γεωγραφική
δραστηριότητα. Θεμέλιο τους ήταν η λεγόμενη «μεσογειακή τριάδα ».

Στη βάση της διατροφής των αρχαίων
Ελλήνων συναντούμε τα δημητριακά, το σιτάρι και
σε περιπτώσεις ανάγκης, μείγμα κριθαριού με
σιτάρι, με  το οποίο παρασκευαζόταν ο άρτος. Τα
δημητριακά συνοδεύονταν συνήθως από
οπωροκηπευτικά (λαχανικά, κρεμμύδια, φακές και
ρεβίθια). Η κατανάλωση κρέατος και θαλασσινών
σχετιζόταν με την οικονομική κατάσταση της
οικογένειας, αλλά και με το αν κατοικούσε στην
πόλη, στην ύπαιθρο ή κοντά σε θάλασσα. Οι
Έλληνες κατανάλωναν ιδιαιτέρως τα
γαλακτοκομικά και κυρίως το τυρί. Το βούτυρο
ήταν γνωστό, αλλά αντί αυτού γινόταν η χρήση
κυρίως του ελαιόλαδου. Το φαγητό συνόδευε

κρασί (κόκκινο, λευκό ή ροζέ) αναμειγμένο με νερό.
Για τους Έλληνες τα γεύματα της ημέρας  ήταν τρία στον αριθμό.Το πρώτο από αυτά

αποτελούσε κριθαρένιο ψωμί βουτηγμένο σε κρασί, συνοδευμένο από σύκα ή ελιές. Το δεύτερο
λάμβανε χώρα το μεσημέρι ή νωρίς το απόγευμα. Το τρίτο το οποίο ήταν και το σημαντικότερο της
ημέρας, σε γενικές γραμμές καταναλωνόταν αφού η νύχτα είχε πλέον πέσει. Σε αυτά μπορεί να
προστεθεί ένα επιπλέον ελαφρύ γεύμα αργά το απόγευμα. Τέλος ήταν το κανονικό γεύμα που
μπορούσε να σερβιριστεί αργά το απόγευμα στην θέση του δείπνου. Θεμέλιο τους ήταν  η
μεσογειακή τριάδα σιτάρι, λάδι και κρασί.

Όλγα Σουρουτζίδου , Ελευθερία Αγγελάκη, Ελένη Κόντη,
Πασχαλίνα Πασάκη, Θεόφιλος Δημητριάδης ΣΤ τάξη

Το ξέρεις ότι πρέπει
να τρως κάθε μέρα
απ’ όλες τις ομάδες

τροφών;
Β΄ τάξη
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1.  Πρωτεύουσα του νομού Πρέβεζας.
2. Η πρωτεύουσα της χώρας μας.
3. Πρωτεύουσα του νομού Φθιώτιδας.
4. Έχει καταρράχτες.
5. Μεγάλη πόλη του νομού Ημαθίας.
6. Μεγάλο λιμάνι και πρωτεύουσα του
νομού Καβάλας.
7. Πόλη της Ηπείρου γνωστή για το
γεφύρι της...που όλο γκρεμιζόταν.
8. Πρωτεύουσα γειτονικού νομού μας.
9.  Πρωτεύουσα του νομού Δράμας.
10. Μεγάλη πόλη του νομού    Αργολίδας
που έχει το ίδιο όνομα  με το σκύλο του
Οδυσσέα.
11. Μεγάλη πόλη της Θεσσαλίας.
12. Πρωτεύουσα του νομού Πιερίας.
13. Πρωτεύουσα του νομού Ημαθίας.
14. Πόλη της Ηπείρου με μεγάλη λίμνη.
15. Πρωτεύουσα του νομού Χανίων.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Μεγάλη πόλη του νομού Κοζάνης.
2. Πρωτεύουσα του νομού Μαγνησίας.
3. Η πιο μεγάλη πόλη της Μακεδονίας.
4. Πρωτεύουσα του νομού Έβρου.
5. Μεγάλη πόλη του νομού Πέλλας.
6. Πρωτεύουσα του νομού Αργολίδας.
7. Πόλη, πρωτεύουσα νομού της
Μακεδονίας γνωστή για τις πιπεριές της.
8. Πόλη, πρωτεύουσα νομού της Θράκης,
γνωστή για το καρναβάλι της.
9. Πόλη, πρωτεύουσα νομού της
Πελοποννήσου, γνωστή για τη σταφίδα
της.
10. Πρωτεύουσα του νομού Γρεβενών.
11. Πόλη, πρωτεύουσα νομού της
Πελοποννήσου, γνωστή για το καρναβάλι
της.
12. Πόλη του νομού Πέλλας.
13. Η πρωτεύουσα της Εύβοιας.
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Ο Α Ε Ι Π Τ Ψ Χ Ι Α Ρ Υ Ρ
Δ Σ Μ Ο Τ Ο Σ Ι Κ Λ Ε Τ Α
Η Α Δ Η Ι Ο Β Λ Ο Π Ν Ο Β
Λ Α Ι Κ Υ Ρ Ε Φ Ω Ν Ο Κ Ι
Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ο Ζ Ν Κ
Τ Ο Ρ Υ Χ Ψ Μ Ν Α Υ Ι Β Η
Ο Γ Α Β Λ Ε Ω Φ Ο Ρ Ε Ι Ο
Ο Τ Μ Π Β Ε Υ Θ Ι Ο Δ Ε Χ

Σε αυτό το κρυπτόλεξο «κρύβονται» 10 μεταφορικά μέσα. Μπορείς να τα ανακαλύψεις;
Ε΄ τάξη   Καλή επιτυχία



Το ποίημα της μουσικής

Η μουσική πάνω στη γη
είναι πολύ σημαντική.

Κάθε άνθρωπος μπορεί
μέσα από αυτή να εκφραστεί

Όταν ακούμε μουσική
χαλαρώνουμε πολύ
Θέλουμε να ακούμε πάντα

μια όμορφη, γλυκιά μπαλάντα

Σε μια λύπη ή γιορτή
η μουσική είναι πάντα εκεί.
Μας αρέσει πιο πολύ
από οτιδήποτε στη γη

Οι μαθητές και μαθήτριες της Ε’ τάξης
ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ (από τη Γ τάξη)

Λύσε την ακροστιχίδα με αινίγματα. Μόλις τελειώσεις, θα δεις ότι τα αρχικά γράμματα των
λέξεων σχηματίζουν το όνομα μιας μεγάλης γιορτής του Ιανουαρίου.

1. _ _ _ _ _ _ _
2. _ _ _ _
3. _ _ _ _ _ _ _
4. _ _ _ _ _ _
5. _ _ _ _ _ _
6. _ _ _ _ _ _ _
7. _ _ _ _ _
8. _ _ _ _ _ _
9. _ _ _ _ _ _
1. Πάπλωμα παπλωματίζει, πάει πίσω

και γυρίζει. Τι είναι;
2. Τα νιάτα μου είναι πράσινα, μαύρα

τα γηρατειά μου, τροφή είναι τα
δάκρυά μου. Τι είναι;

3. Εκκλησίτσα θολωτή, θολωτή,
καμαρωτή, βρέχεται, χιονίζεται,
δαχτυλίδι γίνεται. Τι είναι;

4. Κίτρινο είμαι και χλωμό, πολλή
δύναμη έχω, μ’ αναζητούν και με
σφαλούν, μα εγώ φεύγω και τρέχω.
Τι είναι;

5. Όλο τον καιρό υφαίνει και ποτέ
πανί δε στένει. Τι είναι;

6. Μια κοντούλα παχουλή
πάντα κόκκινα φορεί,

έχει πράσινα μαλλιά

και σποράκια στην ποδιά. Τι είναι;

7. Δέντρο ωραίο φουντωτό μας
θυμίζει το Χριστό. Τι είναι;

8. Από κοντά σου έρχομαι, φαΐ , ψωμί
δε σου γυρεύω. Τι είναι;

9. Ποιο φρούτο αναστενάζει για λάδι;
Τι είναι;

Γλωσσοδέτες (από τη Β τάξη)
Ο παπάς ο παχύς έφαγε παχιά φακή. Γιατί παπά παχύ να φας παχιά φακή; Γιάννης Μίσκος

Μήλο πάνω σε μήλα, μήλο πάνω σε καμήλα. Κατερίνα Αλμπάνη

Άσπρη πέτρα ξέξασπρη , κι απ’ τον ήλιο ξεξασπρότερη.
Δημητρίου Γιάννης

Από πίσω από τη σφάκα, έκρυψε ο παπάς τη φλάσκα, σφάκα
φύλαγε τη φλάσκα, φλάσκα φύλαγε τη σφάκα. Γιώργος

Φλασκί πιπιλοφίφλασκο , και πιπιλοφιφλασκάκι, μουρέλο
ξεμουρέλοτο, και ξεμουρελάκι. Μπεσιάνα



‘’ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ
ΠΑΡΕΑΚΙ’’
είναι μια  έκδοση των
μαθητών του
Δημοτικού Σχολείου
Προφήτη Ηλία.

Είναι ένα σχέδιο
εργασίας που
υλοποιείται από όλες
τις τάξεις.

Την πληκτρολόγηση
των κειμένων έχει
αναλάβει η ΣΤ’ τάξη.

Το λογότυπο της
έκδοσης ζωγράφισε ο
μαθητής της Γ’ τάξης
Δημητριάδης Ιωσήφ

Αρθρογραφούν οι
μαθητές  της
Β,Γ,Δ,Ε & ΣΤ

Εικονογραφούν όλοι οι
μαθητές


