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Τα Μαγικά      Μολύβια  
του 19ου Δημοτικού Σχoλείου Σερρών

ΙΟΥΝΙΟΣ  2 0 2 2  - Τ ε ύ χ ο ς  6ο                                                    

Δείτε τα άρθρα μας στο https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/ και αφήστε το θετικό σχόλιό σας!! 

Διαβάστε στο τεύχος αυτό, τα άρθρα μας: 

• Ασφάλεια στο Διαδίκτυο σελ 2, 3 

• Διάφορα άρθρα 
 -Ημέρα της Γυναίκας -Κριτική ψηφια κού 
παιχνιδιού σελ 4 
 -Σταματήστε τον Πόλεμο σελ 5 
 -Ηλεκτρισμός—Τένις-Ping Pong σελ 6 
 -Badminton σελ 7 
 -Ζαχαρούπολη σελ 11 
 - Πυρκαγιές το καλοκαίρι-  Η Θαλασ  
σίτσα μας σελ 14 
 -Συμβουλές για το Καλοκαίρι σελ 16 

• Βιογραφία Αγίων σελ 3 

• Συνεντεύξεις σελ 5, 9, 12 

• Ανέκδοτα σελ 10 

• Σχολικές δραστηριότητες σχετικά με 

• Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου σελ 2 

•Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου σελ 3 

•Racketlon σελ 7 

•Teachers4Europe: Together for a bet-
ter world (Δικαιώματα του Παιδιού, Σχολι-
κός-Διαδικτυακός Εκφοβισμός) σελ 8 

•Επίσκεψη Πολωνών και Γάλλων μαθητών/
τριών στο σχολείο μας Erasmus+ σελ 9 

•ICT Orienteering 2022 σελ 11 

•Βραβεία-Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από 
το Θέατρο 

•Βραβευμένο παραμύθι της Α1 σελ. 15 

•ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ παραμυθιού σελ 16 

Για το εξώφυλλο του 6ου τεύχους της εφημερίδας μας έγινε 
ηλεκτρονική ψηφοφορία ανάμεσα σε πολλές δημιουργίες των 
μαθητών/τριών όλου του σχολείου μας.  
Οι παραπάνω ζωγραφιές συγκέντρωσαν τους περισσότερους 
ψήφους  από όλους τους μαθητές/τριες και είναι της Νικολέ-
τας Ρούλη Ε1 (1η με 22 ψήφους), του Γιάννη Κοκολιού (Γ1) και 
της Ιωαννίδου Δανιέλας (Δ2)  (που μοιράζονται την 2η θέση με 
21 ψήφους). Για την διάκρισή τους αυτοί θα πάρουν έπαινο 
και μικρό συμβολικό δώρο.  
Μπορείτε να δείτε όλες τις δημιουργίες στο https://
padlet.com/mgoutouloudi/thalassinamolivia  

«Να σού πω μια παροιμία…» 
είπε ο 
Ντον. 
https://

anyflip.com/

gyloy/ummv 
Οι μαθητές/τριες 

τα Α1 τάξης με 
την δασκάλα τους 

Μαρία Αναγνώστου γράψανε το παραμύθι 
αυτό και κατέλαβε την 3η θέση στην κατηγο-
ρία Α΄-Β΄ τάξεις στον 6ο Πανελλήνιο Μαθητι-
κό Διαγωνισμό Συγγραφής Παραμυθιού, που 

πραγματοποίησε η Διεύθυνση Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, 

θέμα: «Να σου πω μια παροιμία;…».  
Δείτε την συνέχεια στην σελίδα 15 

«Βραβεία—Μαθαίνοντας Επιστήμη μέ-
σα από το Θέατρο» 

Οι 21 μαθητές/τριες της ΣΤ1, Ε1 και Δ2 
με τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής, 

μουσικής, εικαστικών και θεατρικής αγω-
γής του σχολείου μας, με την βιντεοσκο-
πημένη θεατρική παράστασή τους «Ένα 
διαφορετικό...ανθρώπινο πιάνο» απέ-

σπασαν  3 βραβεία στην δράση 
«Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το 

Θέατρο» 
Δείτε την συνέχεια στην σελίδα 13 

Με χρήματα της μαθητικής εφημερίδας μας ενισχύθηκε 

η δράση Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το Θέατρο 

και επίσης καλύφθηκαν τα έξοδα κληρώσεων για το ICT 

Orienteering 2022 και της μαθητικής εφημερίδας 

(https://19dim-serron-new.ser.sch.gr/?p=3214)  

https://padlet.com/mgoutouloudi/thalassinamolivia
https://padlet.com/mgoutouloudi/thalassinamolivia
https://anyflip.com/gyloy/ummv
https://anyflip.com/gyloy/ummv
https://anyflip.com/gyloy/ummv
https://19dim-serron-new.ser.sch.gr/?p=3214)
https://padlet.com/mgoutouloudi/thalassinamolivia
https://padlet.com/mgoutouloudi/thalassinamolivia
https://padlet.com/mgoutouloudi/thalassinamolivia
https://19dim-serron-new.ser.sch.gr/?p=3209
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“Cyber bullying” 
http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=595   

Εάν δείτε κάποιον να δέχεται επίθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στείλτε του ένα προσωπικό μήνυμα για 

να ρωτήσετε πως είναι και αν χρειάζεται βοήθεια. Θα ήταν καλό να βοηθήσετε ψυχολογικά το θύμα για να μην 

αποκτήσει ψυχολογικά τραύματα από αυτήν την διαδικτυακή επίθεση. 

Συζητήστε για την διαδικτυακή βία με όλους όσους γνωρίζετε 

και μοιραστείτε πληροφορίες για την αποφυγή της. Εάν αισθά-

νεστε ανασφάλεια ή η κακοποίηση επιδεινωθεί, υποβάλετε μια 

αναφορά στην αστυνομία. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

αστυνομική έρευνα, καθώς και σε ποινικές διώξεις. Επίσης 

μπορείτε να αναφέρετε παρενόχληση και επιβλαβές περιεχό-

μενο στην Ανοιχτή Γραμμή Καταγγελιών για το Παράνομο Πε-

ριεχόμενο στο διαδίκτυο Safeline.gr. 

*Κομμάτια κειμένου από το άρθρο SaferInternet4Kids.gr 

Χριστιάννα Κνιαμή Ε2  

Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου 
http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=59  

     Επί  2  μήνες ασχοληθήκαμε όλες οι τάξεις 

του σχολείου μας για το Γίνε Ήρωας του Διαδι-

κτύου. Συζητήσαμε πολύ στο μάθημα της πλη-

ροφορικής και κάναμε ασκήσεις και το καλύτε-

ρο ότι παίξαμε στο interland και μάθαμε πολλά 

για την Ασφάλεια στο Διαδίκτιο  και το πώς 

πρέπει να είμαστε ευγενικοί και να μην δίνου-

με προσωπικές πληροφορίες και κωδικούς. 

     Για την υποστήριξη μας στο 

#sid2022saferinternet4kids.gr  και την ΗΜΕΡΑ 

ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ φτιάξαμε μια γιγάντια 

αφίσα .  Και τέλος διασκεδάσαμε πολύ και ανυ-

πομονούμε να ξανά κάνουμε κάτι τέτοιο. 

Παύλινα Βούλγαρη- Μυρτώ Γίδαρη- Φωτεινή Ιωαννίδου ΣΤ2 

http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=595
http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=59
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Συμμετοχή στο #sid2022  Safeinternet4kids.gr για την   

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 
http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=586  

          Στο ολοήμερο, εργαστήκαμε και φτιάξαμε έργα scratch με την βοήθεια της  κ. Γκουτουλούδη ,με 

θέμα την ασφάλεια στο διαδίκτυο και συμμετείχαμε οι :  Νταλιάνη, Λαζαρίδου, Ρούλη, Καπετάνη, Μάρ-

κου και Γεωργιτζίκης. 

          Για την συμμετοχή μας αυτή πήραμε βεβαιώσεις.    Δείτε τα έργα μας πατώντας στα link             

Ελευθερία Νταλιάνη Δ2 

 

 

                         

                         

                               

Πως να κάνεις έναν  ισχυρό κωδικό. 

Ένας ισχυρός κωδικός αποτελείται από τουλάχιστον οκτώ χαρακτήρες και παραπάνω. Χρησιμο-

ποιείστε γράμματα (κεφαλαία και πεζά), αριθμούς και σύμβολα π.χ. δι@δικτυ24ο%.  

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε κωδικό με το υποκοριστικό σας ή οτιδήποτε άλλο μπορεί κάποιος να 

μαντέψει εύκολα ή διαδοχικούς αριθμούς (δηλαδή… 5678 κτλ), προτιμήστε να αποφύγετε τις 

προσωπικές αναφορές / προσωπικά στοιχεία (διεύθυνση σπιτιού, αριθμό τηλεφώνου και ημερο-

μηνία γέννησης). 

Αντωνία Σαμπαχλούδη Ε2 

https://scratch.mit.edu/

projects/626248171/ 

https://scratch.mit.edu/

projects/622145277        
https://scratch.mit.edu/

projects/615354197 

                   «Ο άγιος Κωνσταντίνος και η αγία Ελένη» 
Ο άγιος Κωνσταντίνος όταν έγινε Αυτοκράτορας ήθελε να κάνει πολλές 
εκκλησίες και ναούς . Για Αυτό τον λόγο έστειλε την μητέρα του την αγία 
Ελένη να βρει τον σταυρό που σταυρώθηκε ο Χριστός. Η αγία Ελένη ξεκί-
νησε το ταξίδι της για να βρει τον τίμιο σταυρό. Σκάψανε αλλά βρήκανε 
τρείς σταυρούς και η αγία Ελένη σκέφτηκε ότι ο σταυρός του Χριστού θα 
ήταν θαυματουργός, έτσι πήγανε στην πόλη και βρήκανε έναν άρρωστο 
και ακούμπησαν τους τρείς σταυρούς στο μέτωπο του. Ο πρώτος σταυρός 
δεν έκανε τίποτα ούτε ο δεύτερος αλλά όταν ακούμπησαν τον τρίτο σταυ-
ρό ο άρρωστος έγινε καλά. Η αγία Ελένη πήρε τον σταυρό και τον έκοψε 
σε μικρά κομμάτια και τα μοίρασε σε όλες της εκκλησιές του κόσμου . 
Αλλά κράτησε και τους δύο σταυρούς των ληστών και τους έβαλε σε μία 
εκκλησία. 
                                                    Νικολέτα Ρούλη Ε1 

http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=586
https://scratch.mit.edu/projects/626248171/
https://scratch.mit.edu/projects/626248171/
https://scratch.mit.edu/projects/626248171/
https://scratch.mit.edu/projects/622145277
https://scratch.mit.edu/projects/622145277
https://scratch.mit.edu/projects/622145277
https://scratch.mit.edu/projects/615354197
https://scratch.mit.edu/projects/615354197
https://scratch.mit.edu/projects/615354197
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Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 
 http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=600  

Η ημέρα της γυναίκας (International Women’s Day ) γίνετε 

κάθε χρόνο  στης  8 Μαρτίου αλλά ξεκίνησε το 1977 σε 

συνέλευση γυναικών στον OHE. Όλο αυτό έγινε για να 

προωθήσουν τα δικαιώματα της γυναίκας. Η ημέρα της 

γυναίκας γιορτάστηκε για πρώτη φορά στις 28 Φεβρουά-

ριου το 1909 στην Νέα Υόρκη με το Σοσιαλιστικό Κόμμα 

των ΗΠΑ. Στης 8 Μαρτίου το 1857 στη Νέα Υόρκη εργά-

τριες κλωστουφαντουργίας ζήτησαν να είναι καλύτερες οι 

συνθήκες εργασίας.  

Με αφετηρία τις ΗΠΑ , ο εορτασμός διεθνοποιήθηκε τον 

επόμενο χρόνο, κατά την  διάρκεια δευτέρου συνεδρίου γενικών τμημάτων της Σοσιαλιστικής Διε-

θνούς(2η Διεθνής), που έγινε στην Κοπεγχάγη(26-27 Αυγούστου 1910).Οι  100 σύνεδροι από 17 χώρες 

υιοθέτησαν την πρόταση τριών γερμανίδων  Λουίζ Τσιτς, Κλάρα Τσέτκιν και Κετε Ντουνκερ  γιορτάζεται 

κάθε   χρόνο  η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ως ένα βήμα για την προώθηση της ισότητας τον δυο 

φυλών, που θα περιλαμβάνε και τοεκλογικό δικαίωμα, που ήταν τότε το καθολικό ζητούμενο για τις 

γυναίκες όλου του κόσμου.                           Αθανασία και Δήμητρα Στοϊλα 

Sonic the hedgehog 
http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=590  

Ο Sonic είναι ένας 16χρονος μπλε ανθρωπόμορφος σκαντζόχοι-

ρος.  Αγαπάει την ελευθερία και δεν μπορεί να αφήσει κάποιον 

αβοήθητο. Είναι ο πιο γρήγορος σκαντζόχοιρος στον κόσμο, κα-

θώς τρέχει γρηγορότερα και μια Ferrari. Ο Sonic χρησιμοποιεί 

μαγικά δαχτυλίδια τα οποία τον βοηθούν να μεταφερθεί σε μέ-

ρη του σύμπαντος  . Το αγαπημένο του φαγητό είναι τα τσίλι 

Ντογκ. Το παρατσούκλι του είναι η "Μπλε Αστραπή" και μπορεί 

να μεταμορφωθεί στη μορφή Super Sonic χρησιμοποιώντας και 

τα 7 Σμαράγδια του Χάους (Chaos Emeralds). Ο κολλητός του 

είναι ο Miles "Tails" Prower, μια πορτοκαλί αλεπού με δύο ουρές. Η Amy , ένα κορίτσι σκαντζόχοιρος, είναι τρελά 

ερωτευμένη μαζί του, κηρύσσοντας τον εαυτό της κοπέλα του, παρόλο που εκείνος συχνά προσπαθεί να την απο-

φύγει. Ο δεύτερος σύμμαχός του είναι ο Knuckles, μια έχιδνα από το Αγγελικό Νησί, ο οποίος αρχικά παρουσιά-

στηκε σαν αντίπαλος. Κύριος εχθρός του είναι ο Δρ. Eggman (Πραγματικό Όνομα Ivo Robotnik), ένας τρελός επι-

στήμονας και εφευρέτης ρομπότ, όπως ο Metal Sonic, ο ρομποτικός σωσίας του πρωταγωνιστή. Άλλοι φίλοι και 

σύμμαχοί του είναι οι σκαντζόχοιροι Shadow και Silver, η νυχτερίδα Rouge, η γάτα Blaze, η ομάδα Ντετέκτιβ Cha-

otix και πολλοί ακόμα. Γεννήθηκε στις 23 Ιουνίου στη Νήσο των Χριστουγέννων.   

Ο Sonic παίζει σε ταινία, σε βιντεοπαιχνίδια και σε σειρά. Σας προτείνω να τα δοκιμάσετε όλα!!!   

H ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ!!!  KNUKLES VS SONIC                 Ηρακλής Μπακάλης Στ1                           

Εικονογράφηση: Χριστιάννα Κνιαμή Ε2 

http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=600
http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=590
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Σταματήστε τον Πόλεμο! 
http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=602  

Ένα πρωινό που οι άνθρωποι της Ουκρανίας ξύπνησαν ει-

ρηνικά, ξένοιαστα και γαλήνια, χωρίς να περιμένουν την 

άσχημη πραγματικότητα που ζούμε σήμερα, τρομακτικοί 

ήχοι γέμισαν όλη τη χώρα. Δυστυχώς, όλοι συνειδητοποίη-

σαν ότι αυτοί οι ήχοι ήταν επικίνδυνοι και κατάλαβαν τι 

πρόκειται να γίνει… Όλες οι οικογένειες αγκαλιάστηκαν για 

τελευταία φορά κι άρχισαν τις προετοιμασίες για το δυσά-

ρεστο αυτό γεγονός, αφού πλέον ήταν προφανές. Ένας νέ-

ος πόλεμος ξεκινά! 

Αντιθέτως στη Ρωσία, οι βόμβες είναι καθημερινά έτοιμες για κάθε επίθεση. Πότε άραγε θα τελειώσουν 

αυτά τα γεγονότα; 

Γεωργία Κυπαρίσση & Μαριάνθη Καπουτζή      Ε2 

 «Παίρνοντας συνέντευξη» 
 http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=604  

Όπως ξέρετε, πρόσφατα ήρθε ο Μιχάλης, το παιδί από το Σεβεροντονέτσκ της Ουκρανίας. 
       Εγώ, η Γεωργία Μπαμπλά του τμήματος Γ1 πήρα συνέντευξη 
από τον Μιχάλη… 
Για να δούμε λοιπόν τον διάλογο: 
 
- Γεια σου! Πώς σε λένε; 
- Το όνομά μου είναι Μιχάλης. 
- Έχε αδέρφια;- Ναι, έχω, μια αδερφή, την Ντάζα. 
- Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα στο σχολείο; 
- Το αγαπημένο μου μάθημα στο σχολείο είναι τα Μαθηματικά. 
- Ποιες γλώσσες μιλάς; 
- Μιλάω: Ουκρανικά, Αγγλικά και Ρώσικα.                                             
- Τι κάνεις στον ελεύθερό σου χρόνο; 
- (Γέλια) Παίζω ηλεκτρονικά. 
- Πού μένεις; 
- Μένω στο Σεβεροντονέτσκ της Ουκρανίας. 
Σε ευχαριστώ πολύ! Καλή συνέχεια! 
                     Από τη Γεωργία Μπαμπλά του τμήματος Γ1  

ΕΚΔΟΤΗΣ: 19ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 2019-2020 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΔΟΣΗΣ– ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 

ΓΚΟΥΤΟΥΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ 

mgoutouloudi@gmail.com | www.goutouloudi.gr 

Τα Μαγικά Μολύβια 

του 19ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών 

http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=602
http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=604
http://www.goutouloudi.gr
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«ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ» 
http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=608  

Στο εργαστήριο δεξιοτήτων  με τον κ. Καντζόγλου Αλέξανδρο 
Ο ηλεκτρισμός συνδέεται με μια ευρεία ποικιλία από πολύ γνωστά φαινόμενα, όπως οι αστραπές, ο στατικός ηλε-

κτρισμός, η ηλεκτρομαγνητική επαγωγή και το ηλεκτρικό ρεύμα. την ενιαία έκφραση του ηλεκτρομαγνητισμού, 

μιας από τις τέσσερις θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις. Επιπρόσθετα, ο ηλεκτρισμός αποτελεί  τη δημιουργία και τη 

μετάδοση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, όπως για παράδειγμα τα ραδιοκύματα. Τα ηλεκτρικά φαινόμενα 

έχουν αρχίσει να μελετούνται από την Αρχαιότητα. Ιστορικά ως έννοια έχει τις ρίζες του στην παρατήρηση του 

Θαλή του Μιλήσιου (περίπου το 600 π.Χ.) Εξ ου και η ονομασία «ηλεκτρισμός», δηλαδή το φαινόμενο που παρα-

τηρείται στο ήλεκτρο. Η ταχύρυθμη ανάπτυξη της ηλεκτρικής τεχνολογίας, με εφαρμογές και στο βιομηχανικό και 

στον οικιακό τομέα, μετέβαλλε αρκετά τις ανθρώπινες κοινωνίες, χάρη στην εξαιρετική ευελιξία της ηλεκτρικής 

ενέργειας, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα σχεδόν απεριόριστο σύνολο εφαρμογών που περιλαμβάνουν τις 

μεταφορές, τη θέρμανση, το φωτισμό, τις επικοινωνίες, και τέλος τον υπολογισμό, την αποθήκευση και τη μετά-

δοση πληροφοριών. Η ηλεκτρική ενέργεια είναι η «ραχοκοκκαλιά» της σύγχρονης βιομηχανικής κοινωνίας, αλλά 

και της ακόμη πιο σύγχρονης κοινωνίας της πληροφορίας. 

Σκάιλερ Γουίλερ  (17 Μαΐου 1860 – 20 Απριλίου 1923) ήταν Αμερικανός ηλεκτρολόγος μηχανικός και κατασκευ-

αστής που εφηύρε τον ηλεκτρικό ανεμιστήρα , ένα σχέδιο ηλεκτρικού ανελκυστήρα και την ηλεκτρική πυροσβε-

στική μηχανή .                      William Gilber Το 1752 αυτός ο επιστήμονας πειραματίστηκε ένας χαρταετός, ένα 

κλειδί και η ύπαρξη καταιγίδας. Με αυτό το επιστημονικό πείραμα που όλοι πιστεύουν ότι ήταν η ανακάλυψη 

ηλεκτρικής ενέργειας, δεν ήταν τίποτα άλλο από την επίδειξη ότι οι κεραυνοί και οι μικροί σπινθήρες που πήδη-

ξαν από τον χαρταετό ήταν οι ίδιοι. 

ΕΛΛΑΔΑ Τη χώρα μας το ηλεκτρικό ρεύμα χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1889 για το φωτισμό του ιστορι-

κού κέντρου της Αθήνας. Το 1905 ηλεκτροφωτίζονται οι περισσότεροι δρόμοι της πρωτεύουσας, αλλά μέχρι το 

1950 μόνο 823 πόλεις και χωριά, από τα 11.600 που υπήρχαν, είχαν ρεύμα για κάποιες ώρες και με αρκετές δια-

κοπές. Παρόλη τη δυσκολία για την ολοκλήρωση του δικτύου, η χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος άλλαξε την εικό-

να της χώρας. Είναι εντυπωσιακό ότι, αν και η ιστορία του ηλεκτρικού ρεύματος είναι σχετικά μικρή, η καθημερι-

νή μας ζωή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτό. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ,ΕΛΕΝΗ ΝΙΣΚΑ ΣΤ2 

«Τένις»  
http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=631  

Το τένις είναι ατομικό ή διπλό. Κάθε παίκτης χρησιμοποιεί από μία ρακέτα για να κα-

τευθύνει  το μπαλάκι στο γήπεδο του αντίπαλου του, ξεκινώντας πάντα με servis. Για να 

κερδίσει ένας παίκτης πρέπει να έχει τρία νικηφόρα set. Κάθε set αποτελείται από 

games τα οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 για να είναι ένα set νικηφόρο πρέπει η 

διαφορά των παικτών να είναι 2 games για παράδειγμα (6-4 ή 7-5) σε περίπτωση που οι 

δύο παίκτες είναι όταν με 6-6, game  τότε το set κρίνεται στο tie-breake. Για να κερδί-

σεις ένα game πρέπει οι παίκτες  να  φτάσουν στους 40 πόντους. Οι πόντοι έχουν την 

ακολουθία 15-30-40.        Παύλος Χατζηευστρατιάδης—Ηλίας Αλέξανδρος Ε2 

“Κανόνες επιτραπέζιας αντισφαίρισης (ping-pong)” 

Παίζεται σε εσωτερικό χώρο και απαιτεί σχετικά μικρό κόστος εξοπλισμού, ανάλογα φυσικά με τις ανάγκες κα-
θενός. Αν και έχει  αρκετές  ομοιότητες  με το τένις (κυρίως ως προς τους κανονισμούς), η σύγκριση με μεταξύ 
τους  σταματά εδώ. Το βάρος της μπάλας, η μικρή περιοχή του τραπεζιού, ο περιορισμένος χώρος αντίδρασης 
κάνουν το παιχνίδι αρκετά σύνθετο και δύσκολο, ενώ απαιτείται, όσο κι αν φαίνεται περίεργο, ιδιαίτερα καλή 
φυσική κατάσταση. Για   το λόγω αυτό το 2003 θεσμοθετήθηκε σε επαγγελματικό επίπεδο η κατηγοριοποίηση  
τον παικτών  σε ομάδες, σύμφωνα  με το σωματικό  τους βάρος, όπως ακριβός γίνεται και σε άλλα αθλήματα 

(π.χ. Τένις). Είναι Ολυμπιακό άθλημα και εντάχθηκε στο πρόγραμμα των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων το 
1988 στη Σεούλ ως Άθλημα επίδειξης. 

Ping-Pong στο 1ο Γυμνάσιο Σερρών Όταν πήγαμε στο 1ο Γυμνάσιο Σερρών, ήταν υπέροχα. Οι δάσκαλοι ήταν 
πολύ ευγενικοί και μας έδειξαν ένα απλό ζέσταμα και επίσης μας δίδαξαν το φάλτσο και το σουτ. Ήταν μία πραγμα-

τικά πολύ ωραία εμπειρία που σίγουρα θα ήθελα να ξαναζήσω. 
Αντώνης Μπαλτζής Bασίλης Νάσκος Ε2  

http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=608
http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=631
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“Racketlon” 
http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=610 , https://19dim-serron-new.ser.sch.gr/?p=3054  , https://19dim-

serron-new.ser.sch.gr/?p=3188 
Το Racketlon είναι μία δράση η οποία αφορά τα τέσσερα αθλήματα ρακέτας , το 
Τέννις, το Πινγκ Πονγκ, το Μπάντμιτον και το Σκουός (βέβαια εμείς προπονηθή-
καμε στα τρία από αυτά γιατί δεν υπάρχουν προπονητές και κατάλληλες εγκατα-
στάσεις στις Σέρρες για Σκουός). Στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκαν προπονή-

σεις, πρωτάθλημα γνωριμίας με αθλή-
ματα ρακέτας (Τέννις, Μπάντμιτον και 
πινγκ πονγκ) Racketlon με υπεύθυνο 
τον κ. Καντζόγλου Αλέξανδρου 
(γυμναστή του σχολείου) αλλά και 
πολλές εικαστικές δημιουργίες , υλικό 
σε ξένες γλώσσες , θεατρικό-
χορευτικό , μουσικές δημιουργίες. Επί-
σης, το έπαιξαν και Γάλλοι μαθητές που 
επισκέφτηκαν το σχολείο μας στα πλαί-
σια ενός προγράμματος Erasmus.  

Αφού τελειώσανε οι δράσεις με το Rack-
etlon, στο μάθημα της πληροφορικής οι μαθη-
τές/τρεις των Δ, Ε και Στ τάξεων αφού παίξαμε 
ένα κουιζ γνώσεων σχετικά με τα τρία αθλήματα 
της ρακέτας, απαντήσαμε σε  ερωτηματολόγιο 

google form, από το οποίο βγήκαν στατιστικά τα οποία μπορείτε να δείτε. Το 
google form απάντησαν συνολικά 90 μαθητές/τριες του σχολείου μας, και τα υψη-
λότερα στατιστικά της κάθε ερώτησης είναι: 

                              

Μαρία Φώτη  ΣΤ’2 

Παίξτε το κουιζ και αποκτήστε  γνώσεις 

στα αθλήματα  Racketlon 

Ερώτηση: Ποιο άθλημα βρίσκεις πιο 

εύκολο;  

Υψηλότερο στατιστικό: Μπάντμιτον 

(46,6%) 

Ερώτηση: Ποιο άθλημα σου 

άρεσε πιο πολύ; 

Υψηλότερο στατιστικό: Μπάντ-

μιτον (29,2%) 

Ερώτηση: Ποιο άθλημα ίσως ακολουθή-

σεις να παίζεις αργότερα; 

Υψηλότερο στατιστικό: Μπάντμιτον 

(23,6%) 

https://

view.genial.ly/61dc8f5c18c02d0e0c

f9b07d/interactive-content-

racketlon-quiz 

Badminton 

http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=631  

To badminton είναι ένα ιδιαίτερο άθλημα που είναι στην κατηγορία του Racketlon. 

Το παιχνίδι αυτό δημιουργεί το συναίσθημα της χαράς στους ανθρώπους και δεν 

υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία στο τρόπο παιξίματος. 

   Για να παίξεις το παιχνίδι αυτό πρέπει να έχεις στην κατοχή σου ένα φτερό και 

ρακέτες. Το badminton μπορεί να είναι ομαδικό αλλά και ατομικό παιχνίδι. Με 

όποιον τρόπο κι αν παίξεις οι κανόνες του παιχνιδιού δεν αλλάζουν. 

   Το badminton μπορεί να είναι συχνά μια καθημερινή ασχολία που μπορεί να παι-

χτεί σε μια αυλή ή σε μια παραλία. Όταν όμως είναι ένα επίσημο παιχνίδι για πα-

ράδειγμα αγώνες παίζετε σε ένα ορθογώνιο κλειστό γήπεδο. 

Γαρυφαλλίδης Βασίλης E2 

http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=610
https://19dim-serron-new.ser.sch.gr/?p=3054
https://19dim-serron-new.ser.sch.gr/?p=3188
https://19dim-serron-new.ser.sch.gr/?p=3188
https://view.genial.ly/61dc8f5c18c02d0e0cf9b07d/interactive-content-racketlon-quiz
https://docs.google.com/forms/d/1RoYSEEEKyJpEyJDJmHvjwWh2EQY6uc_AbztKe2RZDF0/viewanalytics
https://view.genial.ly/61dc8f5c18c02d0e0cf9b07d/interactive-content-racketlon-quiz
https://view.genial.ly/61dc8f5c18c02d0e0cf9b07d/interactive-content-racketlon-quiz
https://view.genial.ly/61dc8f5c18c02d0e0cf9b07d/interactive-content-racketlon-quiz
https://19dim-serron-new.ser.sch.gr/?p=3188
https://19dim-serron-new.ser.sch.gr/?p=3054
https://view.genial.ly/61dc8f5c18c02d0e0cf9b07d/interactive-content-racketlon-quiz
https://view.genial.ly/61dc8f5c18c02d0e0cf9b07d/interactive-content-racketlon-quiz
https://view.genial.ly/61dc8f5c18c02d0e0cf9b07d/interactive-content-racketlon-quiz
https://view.genial.ly/61dc8f5c18c02d0e0cf9b07d/interactive-content-racketlon-quiz
http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=631
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«Τα Δικαιώματα του παιδιού» 
http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=611  

Η κυρία μας Μαρία Γκουτουλούδη μας μοίρασε χαρτιά στο εργαστήριο πληροφορι-
κής  με εικονογραφημένα  τα 40 άρθρα της σύμβασης του ΟΗΕ 

με τα  Δικαιώματα του Παιδιού. Συζητήσαμε για αυ-
τά πολύ και μετά μας είπε να διαλέξουμε ένα ή δυο 
άρθρα της σύμβασης αυτής και να  κάνουμε  ένα δι-
κό μας έργο scratch προγραμματίζοντας και να τα 
ανεβάσουμε στο padlet. Μερικοί από μας γράψαμε 
στίχους δικούς μας για τα δικαιώματα αυτά. Αυτήν 
την εργασία κάνανε οι Γ,Δ, Ε και ΣΤ τάξεις. Επίσης, 
όπως μας είπε η κυρία Μαρία την ίδια εργασία κάνα-
νε και οι μαθητές/τριες του 4ου Δ.Σ. Σερρών.  Δείτε 
τα scratch μας στο padlet.com/mgoutouloudi/
humanrights.                                                                

                                   Αθανασία Στοϊλα 
Κάθε παιδί έχει δικαιώματα τα δικαιώματα είναι τα εξής 
1. Απαγόρευση διακρίσεων 
2. όνομα και ιθαγένεια 
3. επιβίωση και ανάπτυξη του παι-
διού κ.α 
αυτά είναι κάποια από τα βασικά 
δικαιώματα κάθε παιδιού τα παιδιά 
έχουν δικαιώματα να μην εργάζο-
νται ,να πηγαίνουν σχολείο ,να μην 
τα κοροϊδεύουν και να μεγαλώνουν 
σωστά. 
Αν κάποιοι γονείς βάλουν τα παιδιά 
τους να δουλεύουν είναι παιδική 
εκμετάλλευση διώκετε από το κρά-
τος πρέπει όλα τα παιδιά να έχουν 
αυτά τα δικαιώματα ανεξάρτητα 
φύλου , γλώσσας ή ιθαγένειας.
 ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥ 

«Σχολικός Εκφοβισμός—Bullying” 
Υπάρχουν 3 είδη εκφοβισμού: α. Λεκτική βία β. σωματική βία γ. 
άλλη συμπεριφορά 
Κάναμε κάποιες δράσης στα αγγλικά με την κα. Άννα Βελίκη σχετικά με το bullying ή αλλιώς στα ελ-
ληνικά εκφοβισμός.  
Εκπρόσωποι από την ΣΤ2 πήγαμε και  δώσαμε κάποια ερωτηματολόγια στις τάξεις {Γ , Δ , Ε , ΣΤ}. Τα 
αποτελέσματα από τα τμήματα Γ΄1 ,Γ΄2 είναι : 

α. έχουν δει σκηνή εκφοβισμού: 13/29 παιδιά 
β. έχουν υποστεί εκφοβισμό : 11/29 παιδιά 
γ. δεν έχουν υποστεί ή δει τίποτα : 5/29 παιδιά . 

ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 

                «Τραγουδώ για τα παιδιά» 

Τα παιδιά δεν πρέπει να εργάζονται αλλά να 
ξεκουράζονται. Έχουν δικαίωμα να εκ-
παιδεύονται και όχι να στρατεύονται. 

Πρέπει να μην κακοποιούνται αλλά να 
μπορούν και να υιοθετούνται. Έχουν ε-
λευθερία γνώμης, έκφρασης και δικαίωμα 
ειρηνικής, δημόσιας συγκέντρωσης. 

Θέλουν κάλυψη των αναγκών τους και 
εξάλειψη των διακρίσεών τους. Είμαστε 
όλοι εδώ για να τα αγαπάμε και να τα 
βοηθάμε. 

Παύλος Χατζηευστρατιάδης Ε2 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Είμαι και εγώ ένα παιδί μικρό και ζωη-
ρό μες την ψυχή 

και έχω δικαίωμα στην ζωή ! έχω δικαί-
ωμα κι εγώ ναι έχω δικαίωμα όπως κι 
εσύ ! 

Και ναι μπορώ να παίζω και να τραγου-
δώ να είμαι καλό να ωριμάζω και εγώ 
να νιώθω ζεστό όπως και εσύ ! Έχω 
δικαίωμα και εγώ να ζω να τραγουδώ 
και να ονειρεύομαι και εγώ όπως κάθε 
παιδί ! 

Μικρό παιδί μικρό παιδί ναι μπορώ 
να αγαπώ να με αγαπούν και να με 
ακόμα μικρο τι και αν μεγαλώσω το 
δικαίωμα δεν το έχω χάσει και στην 
φωνή και στην ζωή ! Μπορώ και 
προχωρώ και ας είμαι παιδί γιατί 
όσες φόρες και αν πέσω θυμάμαι 
πάντα ότι είμαι παιδί και να μπορώ 
να ζω όπως και κάθε παιδί και ναι 
μπορώ να είμαι παιδί! . Ας παίξουμε 
παρέα ας γίνουμε όλοι ένα σαν κάθε 
παιδί! Σαν κάθε παιδί! Σαν κάθε παι-
δί . 

ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥ 

Δικαιώματα του Παιδιού 

Τα παιδιά του κόσμου πρέπει να μάθουν τι 
σημαίνει κακοποίηση για να ξέρουν από 
ποιους πρέπει να προστατευθούν. 

Εσείς γονείς τι νομίζετε ότι κάνετε εκεί τα 
παιδιά σας πρέπει να είναι ασφαλείς…Μην τα 
πονάτε, μην τα χτυπάτε μια ζωή χαρούμενη να 
ζούνε! 

Προσέξτε τις παρέες των παιδιών σας για να 
μην έχουν στεναχώρια να είναι πάντα με ένα 
χαμόγελο στο στόμα. 

Τα παιδιά με προβλήματα κινητικότητας δέχο-
νται σχολικό εκφοβισμό, σταματήστε το αυτό 
γιατί δεν είναι ωραίο! 

Βάλτε ράμπες στα σχολεία για να υπάρχει μια 
επικοινωνία να μπορούν να έρθουν σε εσάς 
παιδιά με αναπηρία… 

Μαριάνθη Καπουτζή Ε2 

Ανάπηρα παιδιά απ΄ όλο τον κόσμο 
Έχουν την ευκαιρία να ζουν κανονικά 
Έχουν και τα ίδια δικαιώματα 
Με τα άλλα παιδιά 
Να τρέχουν να παίζουν 
και πάντα να γελούν με χαρά 
Ας πιαστούμε όλοι μαζί χέρι χέρι στην 
στιγμή 
Όλα τα παιδιά ανάπηρα ή κανονικά 
Να γίνουνε μια γροθιά 
Και να είναι όλοι μαζί 
Φίλοι παντοτινοί……. 
Νικολέτα Ρ. & Σοφία Κ. 

http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=611
padlet.com/mgoutouloudi/humanrights
padlet.com/mgoutouloudi/humanrights
padlet.com/mgoutouloudi/humanrights
padlet.com/mgoutouloudi/humanrights
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Είμαι πολύ ενθουσιασμένη ! Θέλω να δω τους μαθη-
τές που μιλούσαμε από τα social media . Νιώθω ένα 
συναίσθημα που δεν μπορώ να περιγράψω . Αγαπητό 
ημερολόγιο όπως καταλαβαίνεις είμαι τρελά ενθου-
σιασμένη και για αυτό τον λόγο ξέχασα να σου πω 
γιατί είμαι έτσι . 

Σήμερα στο σχολείο μου καλωσορίσαμε 18 μαθητές 
από την Πολωνία . Τους καλωσορίσαμε πιστεύω με 
τον πιο θερμό τρόπο που μπορούσαμε . Φυσικά είχα-
με και κάποια προβλήματα όπως ένα από αυτά ήταν 
η βροχή όπου μας εμπόδισε να κάνουμε αυτό που 
είχαμε οργανώσει στον εξωτερικό χώρο του σχολεί-
ου . Στην αρχή ήταν λίγο αμήχανα αλλά στην πορεία 
τα πράγματα καλυτέρεψαν . Μιλήσαμε μαζί τους παί-
ξαμε τους δώσαμε να δοκιμάσουν διάφορα παραδο-
σιακά προϊόντα και φαγητά τους χορέψαμε ελληνι-
κούς χορούς και αυτοί τους χορούς που χορεύουν 
στην Πολωνία . 

Κάπως έτσι τέλειωσε η πρώτη τους μέρα στο σχολείο 

μας , διότι μετά οι δραστηριότητες τους συνεχιζόταν 

μαζί μας στην πόλη. Ανυπομονώ να μάθω περισσότε-

ρα πράγματα για αυτούς! 

Δανάη Κωσταίου και Κρυσταλία Θεοχαρίδου ΣΤ1

Επίσκεψη Γάλλων μαθητών στο σχολείο μας. 
Αυτός ο μήνας θα μου μείνει αξέχαστος επειδή ήρθαν οι φίλοι 
μας οι γάλλοι. Οι γάλλοι ήρθαν στις 4 Μαΐου και έφυγαν στις 
8 Μαΐου. Την πρώτη ημέρα που έφτασαν τους υποδεχτήκαμε 
και ύστερα πήγαμε να φάμε με τους φίλους μας σε μια ταβέρ-
να ( Νέο Κρόνιο). Την δεύτερη ημέρα ήρθαν στο σχολείο μας 
και τους υποδεχτήκαμε με ένα τραγούδι και στη συνέχεια με 
ένα χορευτικό το οποίο το χόρεψαν οι μαθήτριες της ΣΤ1 και 
της ΣΤ2,μετά τους χορέψαμε τους παραδοσιακούς μας χορούς 
και αργότερα τους δώσαμε δωράκια και τους δώσαμε σημαίες 
ελληνικές-γαλλικές pixelart σε σχήμα καρδιάς για να μας θυ-
μούνται, ύστερα τους κατεβάσαμε κάτω στο εργαστήριο πλη-
ροφορικής τους κάναμε εκπαίδευση στο ICT Orienteering, 
τους συστηθήκαμε και αργότερα τους δώσαμε της ζωγραφιές 
μας και ύστερα μας έδωσαν αυτοί δώρα το κάθε παιδάκι με το 
οποίο αλληλογραφούσε. Την Τρίτη ημέρα, οι γάλλοι έπαιξαν 
το ICT ORIENTEERING και όταν τελείωσαν έγινε κλήρωση 
για υπέροχα δώρα για τους γάλλους φίλους μας. Την τέταρτη 
ημέρα πήγαμε στην πλατεία Εμπορίου και εκεί παίξαμε το 
RACKETLON τα αθλήματα PINGPONG, TENNIS, 
BATMITON και επίσης μας έβαλαν βίντεο με αθλητές όπου 
παίζουν αυτά τα αθλήματα. Την Πέμπτη ημέρα πήραμε πρωί 
πρωί το λεωφορείο και ξεκινήσαμε όλοι μαζί για να πάμε στα 
οχυρά του Ρούπελ και εκεί πήγαμε στης υπόγειες στοές όπου 
έμπαιναν εκεί την ώρα του πολέμου. Ύστερα πήγαμε στην 
λίμνη Κερκίνη όπου εκεί μας έβαλαν να δούμε μέσα από δύο 
τηλεσκόπια κάποια ζώα. Αργότερα πήγαμε σε μια ταβέρνα για 
φαγητό και μετά κάναμε βαρκάδα στην λίμνη. Αυτή η εμπειρί-
α ήταν μοναδική και ελπίζω να την ξαναζήσουμε. 

Μαρία Τσιρίκα και Ανδριάνα Σιδηροπούλου ΣΤ1 

Διαδικτυακή συνάντηση με ολυμπιονίκη ιστιοπλοΐας 

Χαρήκαμε πάρα πολύ όταν μιλήσαμε με την κα. Αιμιλία Τσουλφά στο μάθημα Γαλλικών με την κα. Ματούλα 
Μακρυπούλια. Της κάναμε ερωτήσεις και κάποιες απο της ερωτήσεις αυτές είναι : 

Είχατε κάποιες συγκινητικές στιγμές ? 
απάντηση : Ήταν πολύ συγκινητικό που είχα φέτος μαζί τις κόρες μου. 

Τι σας πρόσφερε η ιστιοπλοΐα στην προσωπική σας ζωή ? 
απάντηση : Μέσα από την ιστιοπλοΐα διαμορφώθηκε ο χαρακτήρας μου. 

Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε ? 
απάντηση : Σίγουρα αντιμετώπισα δυσκολίες. Οι δυσκολίες ήταν το εφόδιο να πάω μπροστά 

Πως διαλέξατε να συμμετέχετε στο άθλημα της ιστιοπλοΐα ? 
απάντηση : Το άθλημα της ιστιοπλοΐας το διάλεξαν οι γονείς μου, γιατί τους άρεσε πολύ. Επίσης μου άρεσε πολύ η 
φύση και το βουνό και η θάλασσα. 

Μπορείτε  να φανταστείτε την ζωή σας χωρίς τον αθλητισμό ? 
Απάντηση : Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου χωρίς τον αθλητισμό. 
κ.α 

Μαρία Μάρκου ΣΤ2 

http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=592  

https://19dim-serron-new.ser.sch.gr/?p=3147
https://19dim-serron-new.ser.sch.gr/?p=3147
http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=592
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1.Τι διαφορά έχει η προγιαγιά από την γιαγιά; 
Τι; 
Απλά η προγιαγιά είναι προ! 
 
2.Θες να καταλάβεις αν και ποιος σου κλέβει 
ίντερνετ. Κλείνεις το ρούτερ, βγαίνεις στο μπαλκόνι 
και ακούς ποιος φωνάζει. 
 
3.Τι έχει μεγάλα αυτιά και είναι πολύ σκοτεινό; 
Τι?; Το κούνελ. 
 
4.Γιατί λέμε τα σχολικά είδει σχολικά είδει? 
Γιατί; 
Γιατί καθε χρόνο να αγοράζουμε ενό τα έχουμε είδει. 
 
5.Καλά πρέπει να είμαι τόσο όμορφος γιατί μέχρι και 
η κοκα κόλα όταν τη ανοίγω κάνει <πςςςςςςςςςςς> 
 
6. Βρήκα ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων μπήκα και εγώ 
μέσα και έγιναν 5. 
 
7.Μπαμπάς:Ξέρεις ότι σήμερα θα κοιμηθείς στη κού-
νια σου και εγώ με τη μαμά σου. 
Μωρό: Ξέρεις ότι αν βάλω τα κλάματα θα κοιμηθείς 
στο καναπέ και εγώ με τη μαμά. 
 
8.Να σας ζήσει! Τι είναι αγόρι ή κορίτσι; 
ΑΡΝΙ! 

Δήμητρα Φώτη Γ1 

Η δασκάλα ζητά από τους 
μαθητές της να φέρουν 
αύριο γραμμένες τρεις 
προτάσεις. Ο Τοτός επι-
στρέφει σπίτι. Η μαμά του πλένει τα πιάτα.  
- Μαμά, πες μου μια πρόταση.  
- Άσε με τώρα έχω δουλειά. Το γράφει ο Τοτός.  
Πηγαίνει στον αδερφό του που έπαιζε ηλε-
κτρονικό παιχνίδι.  
- Πες μου μια πρόταση, λέει ο Τοτός.  
- Είμαι ο μπάτμαν, είμαι ο μπάτμαν, είμαι ο 
μπάτμαν! Το γράφει ο Τοτός.  
Πηγαίνει στον μπαμπά του που μιλούσε στο 
τηλέφωνο.  
- Μπαμπά θα μου πεις μια πρόταση? - Ποιον, 
εκείνο τον χοντρό με την φαλάκρα? λέει ο μπα-
μπάς στο τηλέφωνο. Το γράφει ο Τοτός.  
Την άλλη μέρα στο σχολείο…. -Τοτέ, λέει η δα-
σκάλα, πες μας μια πρόταση που έγραψες. - 
Άσε με τώρα έχω δουλειά. - Τοτέ, πώς μου μι-
λάς με αυτό τον τρόπο, ποιος νομίζεις ότι εί-
σαι? - Είμαι ο μπάτμαν, είμαι ο μπάτμαν, είμαι 
ο μπάτμαν! - Τοτέ θα σε πάω στο διευθυντή! - 
Ποιον, εκείνο τον χοντρό με την φαλάκρα?  

Μάγδα Παπίκα Γ1 

1. Τι είναι άσπρο πέφτει από τον ουρανό και τελειώ-
νει σε –ακα; 

Χιόνι ρε β**** 

 

2. Ο Τοτός περνά από το σπίτι του Γιώργου 

Ρωτάει ο Τοτός:  τι κάνεις; 

Ο Γιώργος του λέει ποτίζω τα λουλούδια. 

Αφού είναι ψεύτικα!   
Το ξέρω γι’ αυτό δεν έχω βάλει νερό. 

Αντώνης Κασμερίδης—Ευθύμης Γοργίας – 
Σίμος Κρότκας Δ2 

Η κυρία του Τοτού λέει στον Τοτό: 
Κλίνε μου το ρήμα «περπατώ». 
Και αυτός το έκλινε αλλά αργά. Και η κυρία 
του είπε να κλίνει πιο γρήγορα. Και αυτός 
είπε: 
«Τρέχω, έτρεχα, σκόνταψα, έπεσα, έκλαψα, 
σηκώθηκα και έφυγα.» 
Θάνος Τσαβλίδης Δ2 
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Μια μέρα εμείς, 6 κορίτσια από τη Δ2 τάξη, σκεφτήκαμε να φτιάξου-
με μία πόλη από ζαχαρωτά. Την ονομάσαμε Ζαχαρούπολη και αρχίσα-
με με πλαστελίνες και με χαρτί να την φτιάξουμε. Μας πήρε πολύ 
χρόνο να κάνουμε ανθρωπάκια, μαγαζιά και πολλά γλυκά. Ακόμα την 
φτιάχνουμε αλλά τα περισσότερα τα έχουμε κάνει. Μόνο σπίτια μας 
έμεινε να κάνουμε. H κυρία Μαρία της πληροφορικής μας είπε πως 
άμα συνεχίσουμε και δεν χαλάσουμε την Ζαχαρούπολη θα κάνουμε 
του χρόνου stop motion (τεχνική που χρησιμοποιείται έτσι ώστε ακί-
νητα αντικείμενα να μοιάζουν ότι κινούνται. Δηλαδή ένας τρόπος να 
κάνουμε ταινία ) όταν θα είναι τελειωμένη. Όλες μαζί θα την τελειώσουμε και θα την παίζουν όλοι. Σκε-
φτήκαμε να την βάλουμε όταν τελειώσει στο σαλόνι στον πάνω όροφο. Ελπίζουμε να σας αρέσει και να 
την παίξετε μια μέρα και να την προσέχετε για να μην χαλάσει, γιατί την φτιάξαμε με πολύ κόπο και αγά-
πη.     

Άννα, Ελευθερία, Ευαγγελία, Δανιέλα, Μαρία, Αθηνά Δ2 

Ζαχαρούπολη

“ICT Orienteering 2022”  
http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=593  

Το παιχνίδι προσανατολισμού ICT Orienteering 2022 σχεδιάστη-

κε  και στήθηκε από εμάς και  την κυρία  της πληροφορικής Μα-

ρία Γκουτουλούδη. Επειδή θα το παίζανε και Γάλλοι μαθητές/

τριες του Erasmus+ τις ερωτήσεις τις βγάλαμε στο μάθημα των 

Γαλλικών με την Ε’ τάξη και την κυρία Μακρυπούλια αλλά η Κυ-

ρία της Πληροφορικής έκανε το κουίζ των ερωτήσεων. Το παι-

χνίδι παίξανε 24 Γάλλοι μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους 

στις 5/5 την μέρα Πέμπτη . 

Πάνω από 40 μαθητές/τριες του σχολείου μας  των τάξεων Δ’1 Δ’2 

Ε’1 Ε’2 ΣΤ’1 ΣΤ’2 αλλά και πολλά παιδιά που ήταν στο σχολείο μας 

παλιά ή που έχουν αδέρφια σε αυτές της τάξεις που παίξανε το ICT 

Orienteering, δηλαδή πάνω από 80 άτομα παίξανε το παιχνίδι 

μας και επομένως είχε μεγάλη επιτυχία και καταγράφηκε στον πα-

γκόσμιο χάρτη του WOD –World Orienteering Day. 

Το θέμα μας με αφορ-

μή τα παιδιά από τη Γαλλία και τους επόμενους ολυμπια-

κούς αγώνες στο Παρίσι 2024 το θέμα μας είναι οι ολυ-

μπιακοί αγώνες .Τα παιδιά έπρεπε να περάσουν από όλα τα 

σημεία ελέγχου του χάρτη και να βρουν της μυστικές φρά-

σεις για τους ολυμπιακούς αγώνες και τους μελλοντικούς 

αγώνες. Στις  13/5/2022 έγινε η κλήρωση Α και Β ! Τέσσε-

ρεις μαθητές/τριες  του σχολείου μας που παίξανε το ICT Orienteering κέρδισαν τα 4 μεγάλα δώρα μας 

2 smart ρολόγια και 2 καπέλα αλλά και πολλά άλλα μικρά και συμβολικά δώρα κληρώθηκαν για άλλα 

παιδιά με έξοδα της μαθητικής εφημερίδας «Τα Μαγικά Μολύβια του 19ου Δ.Σ. Σερρών»!!! 

Νικολέτα Ρούλη & Σοφία Καπετάνη Ε’1 

http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=593
https://www.goutouloudi.gr/2022/04/ict-orienteering-2022-olympic-games/
https://www.goutouloudi.gr/2022/04/ict-orienteering-2022-olympic-games/
http://worldorienteeringday.com/
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Συνέντευξη από τους διοργανωτές της δράσης «Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το Θέατρο» της Science 
View  -κ. Σωτηρίου .Μ.(Μαθηματικός), κ. Μάρδα Α. (Σκηνοθέτης) , κ. Στεργιόπουλο Σ. (Μουσικός) , κ. Σωτηρό-
πουλο Δ. (Φυσικός)  και κα. Θεώνη(Φιλόλογος) - στις  27/1/2022  
-Από πότε και πως σας ήρθε αυτή η ιδέα για αυτή τη δράση ? 
Την ιδέα την είχε ο κ. Σωτηρίου. 
Αυτήν την ιδέα την ξεκίνησε ο κύριος Σωτήριος Μενέλαος ( Μαθηματικός.) 
- Σας αρέσει η δουλειά σας ? 
Πάρα πολύ. 
- Πως επιλέξατε αυτό το επάγγελμα ? 
Εγώ ήθελα να μάθω τον κόσμο και να δω πως δουλεύει. (Φυσικός) 
- Πως ξεκινήσατε την καριέρα σας ? 
Από τότε που ήμουν μικρός ήμουνα στον δικό μου κόσμο και όχι στον αλλο-
νών.(Φυσικός) 
-Είναι η δουλειά σας δύσκολη ? 
Όταν κάνεις αυτό που αγαπάς μπορεί για τους άλλους να φαίνεται δύσκολο 
αλλά για μένα είναι  ευχάριστη. (σκηνοθέτης) 
- Πόσα χρόνια κάνετε αυτή την δουλειά? 
Από το 2001(σκηνοθέτης) 
12 χρόνια κάνω αυτή την δουλειά. 
- Αμείβεστε καλά ? 
Πάρα πολύ καλά αμειβόμουνα (σκηνοθέτης) 
- Σας άρεσε η πλοκή του σεναρίου μας ? 
Βεβαίως , είμαι ευχαριστημένος και συγκινημένος. Το σενάριό σας είναι το 
πρώτο. Έχω μείνει άφωνος. 
Εγώ δεν θα άλλαζα κάτι στο σενάριο.(σκηνοθέτης) 
- Θα αλλάζατε κάτι στο σενάριο ? 
Βεβαίως μου άρεσε το σενάριο σας είναι ένα από τα πρώτα η από τα λίγα που το αγγίζουν. (μουσικός) 
- Πιστεύετε ότι είμαστε καλοί σαν ηθοποιοί ? 
Αυτοί που θέλουν να γίνουν ηθοποιοί να το προσπαθήσετε. 
-Πως ξεκινήσατε την καριέρα σας? 
Η σχέση μου με την μουσική μετράει 25 χρόνια. (μουσικός) 
-Απο πότε και πως σας ήρθε η ιδέα για αυτή τη δράση ? 
την ιδέα για την δράση την ξεκίνησε ο Κ. Σωτηρίου πριν απο 10 χρόνια (φιλόλογος) 
- Πως επιλέξατε αυτό το επάγγελμα ? 
Είχα έναν πολύ καλό άνθρωπο που μου εμπιστεύτηκε ένα θέατρο! Από τότε που γεννήθηκα πίστευα σε έναν δικό 
μου κόσμο και οχι στον άλλων! 
-Στον ελεύθερο σας χρόνο με τι ασχολείστε; 
Υπάρχει λίγος χρόνος που μπορείς να βγεις έξω για φαγητό και για βόλτα. Τα τελευταία χρόνια στον ελεύθερο 
μου χρόνο ασχολούμαι με αυτό που κάνω (δηλαδή τα μαθηματικά) (Μαθηματικός) 
 

Οι 21 μαθητές/τριες που πήραν μέρος στην δράση «Μαθαίνοντας Επιστήμη Μέσα από το Θέατρο» 

Τι δουλειά κάνετε;  
Είμαι χημικός μηχανικός. 

Τι ακριβώς κάνετε στη δουλειά σας; 
Παράγω αναψυκτικά. Πορτοκαλάδες, βυσσινάδες, γκαζόζες, λεμονά-
δες, και σόδες. 

Σε τι χρησιμεύει το επάγγελμά σας; 
Προσφέρω στους ανθρώπους νόστιμα αναψυκτικά για να ξεδιψούν. 

Γιατί αποφασίσατε να κάνετε το συγκεκριμένο επάγγελμα; 
Γιατί η ενασχόλησή μου με ένα τόσο δημιουργικό επάγγελμα με κάνει να αισθάνομαι όμορφα. 

Ποιες δυσκολίες έχει η δουλειά σας; 
Δυσκολίες υπάρχουν όταν εμφανίζονται βλάβες στα μηχανήματα. 

Τι σας αρέσει περισσότερο σ’ αυτό που κάνετε; 
Αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι ότι δημιουργώ ένα ποιοτικό προϊόν που κάνει τους ανθρώπους 

χαρούμενους.                                Χρήστος Βυζιώτης Β1 
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«Βραβεία—Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το Θέατρο» 
http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=625  

Είμαστε η μαθητές/τριες της ΣΤ1 δημοτικού και 4 

μαθητές/τριες από το Ε1 και Δ2 στο 19ο  Δ.Σ. Σερ-

ρών και πήραμε μέρος στην δράση «Μαθαίνοντας 

Επιστήμη Μέσα Από Το Θέατρο». Αυτή η δράση 

ήταν μία πολύ ξεχωριστή εμπειρία! Σε αυτή τη 

δράση τραβήξαμε μία ταινία μικρού μήκους για 2 

παιδιά την Κορίνα και τον Δημήτρη που πήραν συ-

νέντευξη από τον παππού τους και μάθανε για ένα 

μαγικό πιάνο άλλα κάτι πήγε στραβά με τις νότες 

όλο μάλωναν και έπρεπε να βρούνε μία λύση! Γι’ 

αυτό και χρησιμοποίησαν την πλακέτα makey-

makey και φέρανε τις νότες από την ψηφιακή στην 

κανονική ζωή!   

Για αυτή τη δράση χρειαστήκαμε 6 μήνες! Το σε-

νάριο μας πήρε 3 μήνες και μετά ξεκινήσαμε τα 

γυρίσματα! Αυτό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι 

διότι τα γυρίσματα γινόντουσαν στην ώρα του 

ολοημέρου στο μάθημα πληροφορικής και μερικά παιδιά είχαν άλλες δραστηριότητες.    

Όμως τόσο πολύ μας άρεσε και επειδή είχαμε την στήριξη των εκπαιδευτικών μας (Πληροφορικής, 

Μουσικής, Εικαστικών και Θεατρικής Αγωγής) καταφέραμε, παρά τις δυσκολίες μας, να πάρουμε 3 

βραβεία, κάτι που δεν ήταν εύκολο, καθότι φέτος το επίπεδο του διαγωνισμού ήταν ανεβασμένο. 

Με την βιντεοσκοπημένη παράστασή μας, πήραμε τα εξής βραβεία: 

-Ειδικό Βραβείο: Αξιοποίηση τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

-Βραβείο: Μουσικής επένδυσης (μισό με το 14ο Δ.Σ. Βόλου) 

-Βραβείο: Διάδοσης και προώθησης 

Δανάη Κωσταίου—Κρυσταλένια Θεοχαρίδου– Κορίνα  Μούρτζιου—Κωνσταντίνα Καφεστίδου ΣΤ1 

https://19dim-serron-new.ser.sch.gr/?p=3209 

μαθητική εκδήλωση για απονομή επαίνων στο σχολείο μας 

Ιωάννης Λωρίδας & Βαγγέλης Μαργαρίτης: Ήταν μία αξέ-
χαστη εμπειρία με αρκετές δυσκολίες αλλά με την σημαντι-
κή βοήθειά της κα. Γκουτουλούδη τα καταφέραμε σαν τάξη. 
Πιστεύουμε ότι αυτό θα μας μείνει αξέχαστο και θα επηρεά-
σει τις επόμενες γενιές που θα έρθουν στο 19ο Δ.Σ. Σερρών 
αλλά και όλους όσους ασχοληθούν!!!!! 

Δημήτρης Κιουτανίδης Δημήτρης Δαβίτης: Ήταν μία 
ωραία εμπειρία και θα μείνει αξέχαστη. Δεν θα είχαμε 
καταφέρει τίποτα χωρίς τη της κ. Γκουτουλούδη και 
την ευχαριστούμε πολύ για την βοήθειά της και την 
διάθεσή της!! 

Μαρία Τσιρίκα & Δήμητρα Γρηγοροπούλου. Ήταν μια πά-
ρα πολύ ωραία εμπειρία που μας συγκίνησε και μας έμαθε 
να συνεργαζόμαστε με τους άλλους και επίσης διασκεδά-
σαμε με τα γυρίσματα και το ευχαριστηθήκαμε.  

Κωνσταντίνα Καφεστίδου & Κορίνα Μούρτζιου: Ήταν 
πραγματικά μία από τις πιο ωραίες δράσεις που 
έχουμε κάνει στο σχολείο μας. Μας άρεσε πάρα πολύ 
γιατί ήταν κάτι το διαφορετικό. Περάσαμε πάρα πολύ 
ωραία όλοι μας και αυτή η δράση θα είναι μία από τις 
καλύτερες αναμνήσεις μας από το δημοτικό. Θέλουμε 
να ευχαριστήσουμε την κα. Γκουτουλούδη και όλους 
τους άλλους εκπαιδευτικούς που μας βοηθήσανε να 
γυρίσουμε αυτή τη ταινία μικρού μήκους. Η δράση 
αυτή θα μείνει αξέχαστη!!!!  

Κωνσταντίνος Ηλίας και  Κωνσταντίνος Δοντάκης: Ήταν 
μια πραγματική εμπειρία διασκεδάσαμε πολύ με τα γυρί-
σματα με τα λόγια που είχαμε να μάθουμε και όταν τα α-
κούγαμε 

http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=625
https://www.goutouloudi.gr/2022/04/%ce%b2%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b1%ce%af%ce%bd%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%ce%bc%ce%b7-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%b1-%ce%b1%cf%80/
https://19dim-serron-new.ser.sch.gr/?p=3209
https://19dim-serron-new.ser.sch.gr/?p=3209
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«Πυρκαγιές το καλοκαίρι» 
http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=606  

 Συνήθως το καλοκαίρι ακούμε στις ειδήσεις 

ότι μεγάλες εκτάσεις δασών ή και κατοικημέ-

νων περιοχών καίγονται από πυρκαγιές. 

 Οι πυρκαγιές αυτές κυρίως ξεκινούν από τους 

εμπρηστές, οι οποίοι εσκεμμένα τις προκαλούν 

για προσωπικούς λόγους είτε για δημιουργία 

οικοδομήσιμων ή καλλιεργήσιμων εκτάσεων. 

Επιπλέον ένας άλλος λόγος είναι η αύξηση της 

θερμοκρασίας το καλοκαίρι που γίνεται αιτία 

να ξεραθούν υπερβολικά τα χόρτα και με το 

πέταγμα ενός αναμμένου τσιγάρου ν’ αρπά-

ξουν γρήγορα φωτιά. 

Οι παραπάνω αιτίες έχουν δυσάρεστες συνέπειες όπως η καταστροφή μεγάλων δασικών εκτάσεων που 

αποτελεί πηγή οξυγόνου για  τους ανθρώπους. Η καταστροφή της χλωρίδας και της πανίδας και η δη-

μιουργία πλημμυρών. Ακόμη αν η πυρκαγιά φτάσει σε κατοικημένη περιοχή, καταστρέφει περιουσίες 

και απειλεί ανθρώπινες ζωές. 

Για τον περιορισμό των παραπάνω συνεπειών και την αντιμετώπιση του προβλήματος καλό είναι να 

ληφθούν μέτρα πρόληψης όπως αντιπυρικές ζώνες προστασίας και να ευαισθητοποιηθούν όλοι οι πολί-

τες  για την προστασία του περιβάλλοντος μέσα από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Επίσης σημαντικό 

ρόλο θα παίξει  και η αγωγή που θα λάβει ο καθένας από την οικογένειά του. Δεν μπορούμε να αγνοή-

σουμε και τον σημαντικό ρόλο που παίζει  και το σχολείο προς αυτήν την κατεύθυνση. Τέλος είναι απα-

ραίτητο να επιβάλλονται αυστηρές ποινές στους εμπρηστές. 

Ελπίζουμε, αν τηρηθούν τα παραπάνω να περιοριστούν στο ελάχιστο οι πυρκαγιές.  

 

Παύλος Χατζηευστρατιάδης - Αλέξανδρος Ηλίας Ε2 

Η Θαλασσίτσα μας! 

Η θάλασσα είναι κόσμος σαν τον δικός μας . Γι’ αυτό πρέπει 
να τον προστατεύσουμε! Πρέπει να: μην πετάμε σκουπί-
δια ,να μην πηγαίνουμε σε θάλασσες στις οποίες γεννούν χε-
λώνες και το ποιο βασικό να μην ψαρεύουμε πολλά ψάρια!!! 
Οπότε πρέπει να έχουμε τα μάτια μας δεκατέσσερα για την 
αγαπημένη μας θαλασσίτσα! 

Επίσης, οι μωβ μέδουσες απειλούν το καλοκαίρι μας οπότε 
να προσέχετε να μην κάνετε μπάνιο σε θάλασσες με πλα-
γκτόν, διότι οι μέδουσες τρέφονται με πλαγκτόν, και να έχετε 
κάποια αντισταμινική κρέμα ή κάποια κορτιζονούχα αλοιφή. 
Επίσης δεν πρέπει να βγάζετε τις μέδουσες έξω για να τις θάψετε στην άμμο! 

Καρελάκης Δημήτρης Γ1 

http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=606
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Οι μαθητές/τριες τα Α1 τάξης με την δασκάλα τους Μαρία Αναγνώστου γράψανε το 
παραμύθι αυτό και κατέλαβε την 3η θέση στην κατηγορία Α΄-Β΄ τάξεις στον 6ο Πανελ-
λήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Συγγραφής Παραμυθιού, που πραγματοποίησε η Διεύ-
θυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, θέμα: «Να σου πω μια 
παροιμία;…».  

 

 
 

 
 

 

 

«Να σού πω μια παροιμία…» είπε ο Ντον. 
https://anyflip.com/gyloy/ummv 

   Μια φορά κι έναν καιρό όλα κυλούσαν όμορφα στο μαγικό Τσα-
τουρί. Ο ήλιος έλαμπε, τα πουλάκια τραγουδούσαν, τα λουλούδια 
μοσχοβολούσαν, τα ζώα ήταν χαρούμενα.  
  Στην άκρη της ζούγκλας κατοικούσε ο Μάγος της φυλής. Ο Λάουλιν έμενε σε ένα μαγικό δεντρό-
σπιτο που δεν ακουμπούσε στη γη. Ο Λάουλιν ήταν καλός μάγος. Θεράπευε όλους τους ανθρώπους 
και τα ζώα που ζητούσαν τη βοήθειά του και τους έφτιαχνε τη διάθεση όταν βαριόταν. Ο μάγος ξεχώ-
ριζε από όλους επειδή φορούσε μια κόκκινη μπέρτα που τον έκανε αόρατο και κρατούσε ένα μαγικό 
ραβδί με ένα μπλε πετράδι. Τον Λάουλιν ακολουθούσε πάντα μια μοβ κουκουβάγια, η Κίκι.  
   Ξαφνικά, ένα βράδυ με πανσέληνο μέσα στην ήρεμη ζούγκλα ακούστηκε ένας δυνατός, παράξενος 
θόρυβος! Όλοι οι άνθρωποι και όλα τα ζώα κατατρόμαξαν! Οι άνθρωποι κρύφτηκαν κάτω από τις 
κουβέρτες τους και τα ζώα κρύφτηκαν πιο βαθιά στη φωλιά τους.  
   Ο σοφός Λάουλιν όχι μόνο ξύπνησε από αυτό τον φοβερό ήχο, αλλά το σπίτι του χτυπήθηκε από 
κάτι και βρέθηκε στο έδαφος. Όλα έγιναν άνω κάτω. Ευτυχώς, ο Λάουλιν και η Κίκι δεν έπαθαν τί-
ποτα! Ο μάγος βγήκε έξω από το δεντρόσπιτο για να δει τι συνέβη. Και τι να δει; 
   Μπροστά του βλέπει ένα μικρό διαστημόπλοιο. Ήταν στρογγυλό σαν δίσκος, χρυσό με πολύχρωμα 
φωτάκια. Άνοιξε η πόρτα και από μέσα βγήκε ένας εξωγήινος! Ήταν μικρούλης, χοντρούλης με δυο 
μακριές κεραίες σαν κέρατα μονόκερου. Ήταν πορτοκαλής και το πιο παράξενο πάνω του ήταν τα 
τρία κίτρινα ολοστρόγγυλα μάτια του. Μαύρα δάκρυα έβγαιναν από τα μάτια του εξωγήινου. 
«Έχασα τ' αυγά και τα πασχάλια»! έλεγε ο εξωγήινος. «Στερνή μου γνώση να σ΄ είχα πρώτα»! Αχ! «Θα πά-

ω σαν το σκυλί στ' αμπέλι»! «Σπίτι μου, σπιτάκι μου και σπιτοκαλυβάκι μου»!…  
 Από πού ήρθες; Πώς σε λένε; ρώτησε ο Λάουλιν.   
Ντον. Αχ! «Έμεινα σαν την καλαμιά στον κάμπο». Έτσι είναι… «Το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται». 

«Άμα έχεις τύχη διάβαινε και ριζικό περπάτει». 
   Ο Λάουλιν παραξενεύτηκε που ο εξωγήινος μιλούσε με παροιμίες.  
 Θα σε βοηθήσω να πας πίσω στον πλανήτη σου. Θα φτιάξουμε το διαστημόπλοιό σου. 

Καλά… «Παρηγοριά στον άρρωστο, ώσπου να βγει η ψυχή του». Αλλά «Ο λόγος σου με χόρτασε και το 
ψωμί σου φάτο». Μακάρι! «Από το στόμα σου και στου Θεού τ΄ αυτί»! 

   Μόλις ξημέρωσε ήρθαν κάποιοι άνθρωποι από το χωριό και είδαν το Μάγο μαζί με τον εξωγήινο.   
Τι κάνεις, Λάουλιν, με αυτό το πλάσμα; Τι είναι; ρώτησαν φοβισμένοι οι χωριανοί.   
Μη φοβάστε, δε θα σας κάνει κακό. Είναι ένας μικρός εξωγήινος, ο Ντον, που κατά λάθος βρέθηκε 

στο Τσατουρί μας. Θέλει να γυρίσει στην οικογένειά του. 
Εσύ, Λάουλιν, διόρθωσε το διαστημόπλοιο με τα μαγικά σου κι εμείς θα πάρουμε τον Ντον στο χωριό 

για να τον φροντίσουμε είπε ο αρχηγός της φυλής. 

«Η καλή η μέρα από το πρωί φαίνεται». Πώς θα φύγω; «Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι» 
    Μόλις έφτασαν στην πλατεία του χωριού, η γυναίκα του Αρχηγού τους καλωσόρισε : 
Καλώς ήρθες στο όμορφο χωριό μας. 
Σιγά… «Άμα δεν παινέψεις το σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει». «Κι η μυλωνού τον άντρα της με τους 

πραματευτάδες» είπε ειρωνικά ο Ντον, που δεν του πολυάρεσε το χωριό. 
   Οι χωριανοί παραξενεύτηκαν αλλά έκαναν πως δεν κατάλαβαν. 
Πώς θα σου φαινόταν να μείνεις λίγο μαζί μας; 
«Δώσε θάρρος στον χωριάτη να σου ανέβει στο κρεβάτι»! μουρμούρισε ο Ντον. 
Πώς μας μιλάς έτσι; Εμείς είμαστε ευγενικοί μαζί σου! 
«Άνθρωπος αγράμματος, ξύλο απελέκητο» είπε ο Ντον. 
Τι; Εσύ νομίζεις ότι είσαι σπουδαίος; 

«Από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια». 
Έτσι είναι! «Αν παίζεις με το γάιδαρο, δέξου και τις κλωτσιές του» παραδέχθηκαν οι χωριανοί. 
«Κάνεις το χωριάτη φίλο; Κράτα και κομμάτι ξύλο», συνέχισε ο εξωγήινος. 
Να δούμε τώρα ποιος θα φάει ξύλο!  
«Ούτε ψύλλος στον κόρφο σου», όπως θα έλεγες κι εσύ. 
«Έφτασε ο κόμπος στο χτένι» για να μιλήσουμε στη γλώσσα σου, είπαν οι χωριανοί. 

 

http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=62  
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Καλοκαιρινές 
Διακοπές 

Σιγά-σιγά έρχεται το 
καλοκαίρι που πάμε 
καλοκαιρινές διακο-
πές, κατασκήνωση, 
τελειώνουν τα σχολεί-

α και έχουμε χρόνο για να παίξουμε με τους φί-
λους μας. Φυσικά και χρόνο για πολλά ηλεκτρονι-
κά παιχνίδια αλλά δεν πρέπει  να κλειστούμε σε 
αυτά. Μπορούμε να παίζουμε λίγο δηλαδή με 
όριο.         

                  Δήμητρα Στοϊλα Ε2 

Κανόνες της θάλασσας 
1. Δεν πετάμε σκουπίδια  

μέσα στη θάλασσα!!! 
 

2. Βάζουμε καπέλο όταν 

είμαστε στον ήλιο!!! 
 

3. Βάζουμε αντηλιακό το 
καλοκαίρι !!! 

 

4. Δεν μένουμε πολύ ώρα  
μέσα στη θάλασσα!!! 

 
5. Δεν βάζουμε τα ζώα μας 

    μέσα στο νερό!!! 

 
6. Το καλοκαίρι καθόμαστε κάτω από την  ο-

μπρέλα!!!         

Ευδοκία και Ευαγγελία Χατζηευστρατιάδου 

Γ2 25/5/2022 

Ναι! «Έχουμε πολλά ράμματα για τη γούνα σου»! 
«Ό,τι κάνεις, θα το βρεις κι ένα παραπάνω» είπε ο Ντον. 
Μας απειλείς κι από πάνω; 

Εγώ; «Είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα!»  
Τι λες; «Πάρ' τον στο γάμο σου να σου πει και του χρόνου» 
«Κι εγώ κακό χερόβολο και σεις κακό δεμάτι» απάντησε ο Ντον. 
«Μ’ αυτό το πλευρό να κοιμάσαι» ότι θα μείνεις μαζί μας… 
«Δε με θέλετε μια οργιά, δε σας θέλω μια τριχιά» είπε ο εξωγήινος. 
   Οι χωριανοί θύμωσαν πολύ και πήγαν τον Ντον πίσω στον Λάουλιν. Ο μάγος καθόταν στεναχω-
ρημένος και απογοητευμένος γιατί δεν κατάφερε να φτιάξει το διαστημόπλοιο. Οι χωριανοί ξαφνι-
κά κατάλαβαν ότι ίσως ο εξωγήινος  δεν έφευγε και έμενε μαζί τους για πάντα! Φρίκη! 
   Κι εκεί που κανείς δεν ήξερε τι να κάνουν, ένας περίεργος θόρυβος ακούστηκε ξανά! Ένα δια-
στημόπλοιο ίδιο με το προηγούμενο έπεσε στην αυλή του μάγου. Ήταν οι γονείς του Ντον, ο Ντόνο 
και η Ντόνα. 

«Στον ουρανό σε γυρεύαμε, στη γη σε βρήκαμε! Κάλιο αργά, παρά ποτέ», είπε η μαμά του και τον α-
γκάλιασε.  

 «Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και την κακή του μέρα», τον μάλωσε ο μπαμπάς του. 
«Ζήτω που καήκαμε», σκέφτηκε ο Ντον. «Ήταν στραβό το κλήμα το έφαγε και ο γάιδαρος» 
Αχ, Ντον. «Η τρέλα δεν πάει στα βουνά», είπε η κυρία εξωγήινη. 
Μαμά, αφού ξέρεις. «Θέλω ν' αγιάσω κι ο διάβολος δεν μ' αφήνει» 
Τι άλλο να κάνουμε; ρώτησε η μαμά. «Εμείς σε έχουμε μη βρέξει και μη στάξει» 
«Θρέψε λύκο το χειμώνα, να σε φάει το καλοκαίρι» τον μάλωσε ο μπαμπάς. 
Ωχ! «Κατά μάνα κατά κύρη κατά γιος και θυγατέρα» είπαν οι χωριανοί. 
Και τώρα τι θα γίνει; σκέφτηκε ο Λάουλιν. Πώς θα γυρίσουν πίσω; Πώς θα φύγουν από εδώ; Οι χω-

ριανοί είναι θυμωμένοι. Είχα ένα διαστημόπλοιο στην αυλή μου και τώρα έχω δύο. Είχαμε έναν 
μπελά και τώρα έχουμε τρεις! Μη τυχόν έρθει και το υπόλοιπο σόι!... Δεν πειράζει. «Κάνε το καλό 
και ρίξ΄το στο γυαλό», όπως θα έλεγαν και οι εξωγήινοι φίλοι μας… 

Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ 
Γράψε την δική σου φανταστική καλοκαιρινή 
περιπέτεια/παραμύθι μέχρι 800 λέξεις, με 
μηνύματα για προστασία από τον ήλιο. Ανάρ-
τησέ το στο https://padlet.com/mgoutouloudi/

thalassinamolivia . 
 

Διάβασε το παραμύθι «ΤΟ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ» για 

να πάρεις ιδέες. https://
www.ebooks4greeks.gr/to-

kalokairi-tou-nikola  

https://padlet.com/mgoutouloudi/thalassinamolivia
https://padlet.com/mgoutouloudi/thalassinamolivia
https://www.ebooks4greeks.gr/to-kalokairi-tou-nikola
https://www.ebooks4greeks.gr/to-kalokairi-tou-nikola
https://www.ebooks4greeks.gr/to-kalokairi-tou-nikola

