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Τα Μαγικά      Μολύβια  
του 19ου Δημοτικού Σχoλείου Σερρών

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣÊÊ2Ê0Ê2Ê2ÊÊ-ÊΤÊεÊύÊχÊοÊςÊÊ7οÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

Διαβάστε στο τεύχος αυτό, τα άρθρα μας: 
· Περιβάλλον σελ 2 
· Κριτικές σελ 3,4 
· Διατροφή σελ 5 
· Συνεντεύξεις σελ 6,7 
· Συνταγές 7, 14 
· Έρευνα στην Πρώτη Δημοτικού σελ 8  
· Κρυπτόλεξα σελ 8, 17 
· Ανέκδοτα—Η διαδικασία του λαδιού σελ 

9 
· Εξωσχολικές δράσεις σελ 10, 11 
· PixelArt 2022—USB stick σελ 11 
· Microbit σελ 10 
· Βιογραφία Αγίου σελ 10 
· Το έξυπνο αγρόκτημα «RoboFarmKids» 

σελ 13 
· Νικήτριες διαγωνισμού παραμυθιού 6ου 

τεύχους σελ 15 
· Orienteering στο Πάρκο Ομόνοιας σελ 

15 
· Για τον Βασίλη σελ 16 
· Χριστούγεννα σελ 17 

ΓιαÊ τοÊ εξώφυλλοÊ τουÊ 7ουÊ τεύχουςÊ τηςÊ εφημερίδαςÊ μαςÊ
έγινεÊ ηλεκτρονικήÊ ψηφοφορίαÊ ανάμεσαÊ σεÊ πολλέςÊ δη-
μιουργίεςÊ τωνÊμαθητών/τριώνÊ όλουÊ τουÊ σχολείουÊμας.Ê ΤοÊ
θέμαÊήτανÊΟΧΙÊστονÊΠόλεμο-ΟΧΙÊστηÊΒία. 

ΗÊ αριστερήÊ ζωγραφιάÊ συγκέντρωσεÊ τουςÊ περισσότερουςÊ
ψήφουςÊÊ(79)ÊκαιÊείναιÊτουÊΚωνσταντίνουÊΛωρίδαÊκαιÊΑνα-
στάσηÊΜπακάληÊ τηςÊΒ1Ê τάξης.ÊΑκολουθείÊηÊ ζωγραφιάÊ τηςÊ
ΡούληÊΝικολέταςÊΣΤ1Ê(πάνωÊδεξιά)ÊμεÊ68ÊψήφουςÊκαιÊηÊζω-
γραφιάÊ τηςÊ ΓεωργίαÊ ΚυπαρίσσηÊ ΣΤ2ÊμεÊ45Êψήφους.ÊΜπο-
ρείτεÊναÊδείτεÊόλεςÊτιςÊδημιουργίεςÊστοÊh ps://padlet.com/
mgoutouloudi/schoolpaintsÊ 

“ÊΗÊφονικήÊέκρηξηÊσκότωσεÊ11χρονοÊ
μαθητή.” 

ΉτανÊ ΔευτέραÊ 5/12/2022,Ê ότανÊ ταÊ παι-
διάÊτουÊ9ουÊΔημοτικούÊΣχολείουÊΣερρών,Ê
πουÊ βρίσκοντανÊ στοÊ ολοήμεροÊ βγήκανÊ
έξωÊ στηνÊ αυλήÊ στιςÊ 2:30Ê μ.Ê μ.Ê περίπουÊ
γιαÊναÊπαίξουν.ÊΕπειδήÊόμωςÊέβρεχεÊμα-
ζεύτηκανÊ κάτωÊ απόÊ έναÊ υπόστεγοÊ στηνÊ
πίσωÊ αυλήÊ τουÊ σχολείου.Ê ΌτανÊ ξαφνικάÊ
ακούστηκεÊ έναςÊ δυνατόςÊ κρότοςÊ απόÊ
έκρηξηÊ πουÊ έγινεÊ στοÊ λεβητοστάσιοÊ καιÊ
… 

ΔιαβάστεÊστηÊσελÊ16 

«Το έξυπνο αγρόκτημα» 
Στις 10/12/2022 ημέρα Σαββάτο, η ομάδα ρομποτι-
κής  του σχολείου μας  πήρε μέρος στο 8o Μαθητικό 
Φεστιβάλ Ρομποτικής  που πραγματοποιήθηκε στο 
Πειραματικό Γυμνάσιο Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας 
στη Θεσσαλονίκη…. 
Η ομάδα μας λεγόταν Ro-

boFarmkids και πήραμε το 
πρώτο βραβείο πρωτότυ-
πης ιδέας-κατασκευής … 

 
 

Διαβάστε περισσότερα στη σελ 13 

Σε αυτό το τεύχος, η εικονογράφηση των σελίδων είναι 
αποκλειστικά δημιουργίες δικές μας, των μαθητών/τριών.  
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ΠρέπειÊναÊβοηθάμεÊτοÊπεριβάλλονÊκαιÊναÊπετάμεÊταÊσκουπίδιαÊστονÊκάδοÊαπορριμμάτων.Ê 

ΒοήθησεÊκαιÊεσύÊσεÊαυτό!ÊΝαÊπετάςÊταÊσκουπίδιαÊσουÊστονÊκάδοÊκαιÊναÊμηνÊπαίζειςÊμεÊαυτά! 

ΑνÊδενÊυπάρχειÊκάδοςÊκοντά,ÊβάλεÊταÊσκουπίδιαÊσεÊσακούλαÊναÊταÊπετάξειςÊμετάÊστονÊκάδοÊπουÊθαÊ
βρειςÊπιοÊπέρα.Ê 

ΟιÊμαθητέςÊκαιÊμαθήτριεςÊτηςÊΓ2Êτάξης 

 
«ΤοÊπεριβάλλονÊκινδυνεύει.ÊΣώστεÊτο» 

ΌπωςÊγνωρίζουμεÊόλοι,ÊοÊπλανήτηςÊμαςÊκινδυνεύειÊαπόÊπροβλήματαÊπουÊδημιουργείÊοÊάνθρωποςÊόπωςÊοιÊπυρκα-
γιέςÊσταÊδάση,ÊταÊείδηÊζώωνÊυπόÊεξαφάνισηÊκαιÊηÊαποψίλωσηÊτωνÊδασών.ÊΑκόμηÊταÊακραίαÊκαιρικάÊφαινόμε-
να,ÊηÊατμοσφαιρικήÊρύπανσηÊαπόÊταÊκαυσαέρια,ÊηÊσοβαρήÊέλλειψηÊτουÊνερού,ÊτοÊφαινόμενοÊτουÊθερμοκηπί-
ου,ÊταÊαπόβληταÊτωνÊεργοστασίων,ÊηÊκλιματικήÊαλλαγήÊκαιÊηÊρύπανσηÊτηςÊθάλασσας. 
ΤιÊθαÊκάνουμεÊόμωςÊγιαÊναÊμηνÊκαταστραφείÊτοÊπεριβάλλον;Ê 
ΓιαÊναÊπροστατεύσουμεÊτηνÊθάλασσαÊκαιÊτιςÊακτέςÊτηςÊμπορούμεÊναÊμηνÊαφήνουμεÊσκουπίδιαÊσεÊαυτές.ÊΓιαÊτηνÊ
προστασίαÊτωνÊδασώνÊπρέπειÊναÊσυμμετέχουμεÊσεÊαναδάσωση,ÊναÊμηνÊανάβουμεÊφωτιέςÊσεÊαυτά,ÊναÊχωρίζουμεÊ
απόÊταÊσκουπίδιαÊταÊανακυκλώσιμαÊυλικά,ÊναÊσεβόμαστεÊταÊζώαÊώστεÊναÊμηνÊεξαφανιστούνÊκαιÊναÊχρησιμοποι-
ούμεÊβιολογικάÊλιπάσματαÊκαιÊφάρμακα.ÊΑκόμηÊστιςÊμετακινήσειςÊμαςÊμπορούμεÊ ναÊ χρησιμοποιούμεÊταÊΜέσαÊ
ΜαζικήςÊμεταφοράς.ÊΕπίσηςÊέναÊσοβαρόÊπρόβλημαÊείναιÊκαιÊηÊυπερκατανάλωσηÊ τουÊ νερούÊ καιÊ τουÊρεύματοςÊ
στοÊσπίτι.ÊΠρέπειÊλοιπόνÊναÊμηνÊκαταναλώνουμεÊπολύÊρεύμαÊκαιÊνερόÊχωρίςÊναÊσκεφτόμαστε.ÊΚαλόÊείναιÊναÊπλέ-
νουμεÊταÊρούχαÊσεÊχαμηλέςÊθερμοκρασίες,ÊναÊκλείνουμεÊτουςÊδιακόπτεςÊκαιÊτιςÊβρύσες,ÊναÊχρησιμοποιούμεÊλά-
μπεςÊχαμηλήςÊκατανάλωσης,ÊναÊμηνÊσπαταλάμεÊάσκοπαÊτοÊνερόÊκαιÊναÊεπαναχρησιμοποιούμεÊταÊυλικά.ÊΑκόμηÊναÊ
προτιμούμεÊεναλλακτικέςÊμορφέςÊενέργειαςÊόπωςÊτηνÊηλιακή,ÊτηνÊγεωθερμική,ÊτηνÊαιολικήÊκ.α. 
ΕπειδήÊόμωςÊτηÊγηÊμαςÊτηνÊχρειαζόμαστεÊκαθαρή,ÊόλοιÊθαÊπρέπειÊναÊκάνουμεÊκάτιÊγι'Êαυτό.ÊΕμείςÊοιÊάνθρωποιÊδενÊ
θαÊπρέπειÊναÊδείχνουμεÊαδιαφορίαÊγιαÊπεριβαλλοντικάÊζητήματα,ÊαλλάÊναÊβοηθάειÊοÊκαθέναςÊόπωςÊκαιÊόσοÊμπο-
ρεί.ÊΕπίσηςÊστηνÊ αντιμετώπισηÊ τωνÊ περιβαλλοντικώνÊ προβλημάτων,Ê θαÊ βοηθήσειÊ τοÊ σχολείοÊ καλλιεργώνταςÊ
στουςÊμαθητέςÊοικολογικήÊσυνείδηση,ÊκαιÊοιÊκυβερνήσειςÊμεÊτουςÊνόμουςÊπουÊθεσπίζουνÊώστεÊναÊέχουμεÊόλοιÊ
μιαÊκαλύτερηÊζωήÊσ'ÊαυτόνÊτονÊπλανήτηÊπουÊζούμε. 
 

ΕΥΔΟΚΙΑÊΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥÊΔ2 
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«ΜεÊμόνοÊφίλοÊτονÊυπολογιστή;» 
ΗÊτεχνολογία,ÊπουÊείναιÊπιαÊμέροςÊτηςÊζωήςÊμας,ÊχρειάζεταιÊμέτροÊκαιÊπροσοχή,Ê
όπωςÊκαιÊόλαÊταÊπράγματαÊάλλωστε. 
ΟÊΤάσος,ÊοÊήρωαςÊτουÊβιβλίου,ÊτοÊξέχασεÊαυτόÊγιαÊκάποιονÊκαιρόÊκαιÊκόντεψεÊναÊ
χάσειÊτηÊζωήÊτου.ÊΈναÊηλεκτρονικόÊπαιχνίδιÊπουÊπήρεÊωςÊδώροÊσταÊγενέθλιάÊτουÊ
έγινεÊηÊπαγίδαÊτουÊγιαÊναÊχάσειÊτοÊπιοÊπολύτιμο:ÊτοÊχρόνοÊτου. 
ΟÊΚόμηςÊΡουφήχτρας,ÊαυτόςÊπουÊρουφάÊτοÊχρόνοÊκαιÊτηνÊενέργειαÊόσωνÊπαί-
ζουνÊηλεκτρονικάÊπαιχνίδια,ÊήτανÊπουÊτουÊέστησεÊτηνÊπαγίδα.ÊΟÊΤάσοςÊξέχασεÊ
τουςÊφίλουςÊτου,ÊταÊμαθήματάÊτου,ÊτιςÊδραστηριότητέςÊτου,ÊτηνÊοικογένειάÊτουÊ
καιÊπερνούσεÊόληÊτηÊμέραÊτουÊμπροστάÊστηνÊοθόνη.ÊΚάπωςÊέτσι,ÊπέρασανÊταÊ
χρόνιαÊκαιÊοÊΤάσοςÊβρέθηκεÊγέροςÊμπροστάÊστονÊυπολογιστήÊτου,ÊολομόναχοςÊ
αφούÊόλοιÊοιÊφίλοιÊτουÊείχανÊπιαÊφύγει. 
Ευτυχώς,ÊόλαÊαυτάÊήτανÊέναÊάσχημοÊόνειρο.ÊΗÊμαμάÊτουÊτονÊξύπνησεÊγλυκά,Êδί-
νοντάςÊτουÊτοÊαληθινόÊδώροÊγιαÊταÊγενέθλιάÊτου.ÊΚαι,ÊναιÊήτανÊπάλιÊτοÊίδιοÊηλεκτρονικόÊπαιχνίδι.ÊΣυνοδευότανÊόμωςÊκαιÊαπόÊ
έναÊχρονόμετρο.ÊΑυτόÊθαÊτονÊβοηθούσεÊναÊξέρειÊπότεÊναÊκλείνειÊτηνÊοθόνηÊκαιÊναÊεπιστρέφειÊστονÊπραγματικόÊκόσμο. 
ΗÊτεχνολογίαÊείναιÊμέροςÊτηςÊζωήςÊμαςÊκαιÊμπορείÊναÊμαςÊβοηθήσειÊσεÊπολλά,ÊαρκείÊναÊξέρουμεÊναÊτηÊχρησιμοποιήσουμεÊ
σωστά. 

ΔημήτρηςÊΚαρελάκης 

HARRY POTTER 

Έχεις φαντασία; Σου αρέσει η μαγεία και η περιπέτεια;  
Τότε το κατάλληλο βιβλίο για εσένα είναι ο 

HARRY POTTER!!!!!!!!!!! 

Ένα βιβλίο γεμάτο περιπέτεια, φαντασία και κυρίως …
ΜΑΓΕΙΑ !!!!!!!! 

Η ιστορία μας μιλάει για ένα αγόρι τον Harry .Ο Harry 
μαθαίνει ότι είναι μάγος και ότι θα πάει σε μία σχολή 
μαγείας το HOGWARTS για Μαγείες και ξόρκια. Εκεί 
θα κάνει ξεχωριστούς φίλους, τον Ron και την Hermi-
one, και θα γίνουν αχώριστοι !!! Η σειρά αποτελείται 

από 7 βιβλία. Επίσης έχει κυκλοφορήσει  και ένα όγδοο 
βιβλίο σε μορφή θεατρικού που ονομάζεται  «Ο Harry 

Potter και το καταραμένο παιδί» 

Η προσωπική μου άποψη για τα βιβλία αυτά εί-
ναι ότι όταν τα διαβάζεις σε βάζουν μέσα στην 
ιστορία και νοιώθεις την μαγεία . Αξίζει να τα 

διαβάσεις.                                                                         

    Μαρίλια Τάτση Ε1 

Χθες διάβασα ένα βιβλίο, τον Χάρη Πότερ, και μου 
άρεσε γιατί είχε πολύ περιπέτεια, και ταυτόχρονα ήταν  
πολύ τρομακτικό. Εύχομαι να εκδοθούν σύντομα και οι 
επόμενες ιστορίες του Χάρη Πότερ, καθώς έχω πε-
ριέργεια για τη συνέχεια των περιπετειών του… 

ΦωτεινήÊΚαλαϊτζήÊΔ2 

ΤΕΑΣΙΣΤΕΡΣÊΠΟΙΟΣÊΚΡΥΒΕΤΑΙÊΣΤΟÊΤΟΠΦΟΡΝΤ 

ΤοÊβιβλίοÊ«ΠοιοςÊκρύβεταιÊστοÊΤόπφορντ»ÊτοÊέγραψεÊηÊΤέαÊΣτίλτον.ÊΟιÊπρω-
ταγωνίστριεςÊαυτούÊτουÊβιβλίουÊείναιÊπέντεÊποντικίνες,ÊοιÊΤέαÊΣίστερς,ÊπουÊ
είναιÊφίλες.ÊΤοÊβιβλίοÊαυτόÊμουÊάρεσεÊπάραÊπολύÊγιατίÊέχειÊπολλήÊαγωνία.ÊΟιÊ
πέντεÊφίλεςÊζουνÊστοÊκολέγιοÊΤόπφορντÊκαιÊεκείÊμαςÊαφηγούνταιÊτιςÊπεριπέ-
τειέςÊτους.ÊΗÊΒανίλαÊείναιÊμιαÊάλληÊποντικίναÊπουÊσκαρώνειÊδιάφοραÊγιαÊναÊ
δημιουργήσειÊπροβλήματαÊστιςÊΤέαÊΣίστερς.ÊΤοÊβιβλίοÊαυτόÊμεÊενθουσίασεÊ
καιÊσαςÊσυνιστώÊναÊτοÊδιαβάσετε. 

ΚατερίναÊΔήμτσιου 
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ΒιλιοπρότασηÊ-ΤοÊλογοτεχνικόÊβιβλίοÊ«Μάγκας»Ê 
ΤοÊλογοτεχνικόÊβιβλίοÊ«Μάγκας»ÊγράφτηκεÊαπόÊτηÊσυγγραφέαÊΠηνελόπηÊΔέλτα.Ê
ΑυτόÊτοÊβιβλίοÊμαςÊδιηγείταιÊτηÊζωήÊμέσαÊαπόÊταÊμάτιαÊενόςÊσκυλιού.ÊΕξιστορείÊ
ταÊγεγονόταÊτηςÊΕπανάστασηςÊτουÊ1821,ÊτουÊατυχήÊπολέμουÊτουÊ1897ÊκαιÊτουÊ
ΜακεδονικούÊαγώνα.ÊΟÊΜάγκαςÊείναιÊέναςÊφίλοςÊτωνÊπαιδιώνÊμιαςÊοικογένειαςÊ
πουÊζειÊμαζίÊτουςÊχαρέςÊκαιÊλύπες.ÊΠαίζειÊμαζίÊτους,ÊπροβληματίζεταιÊμεÊόσαÊ

βλέπειÊκαιÊακούει,ÊαγαπάειÊτηνÊοικογένειαÊπουÊτονÊφροντίζειÊκαιÊσυμμετέχειÊστηÊ
ζωήÊτους.ÊΖειÊτιςÊδικέςÊτουÊαστείεςÊπεριπέτειες!Ê 

ΔιαβάζονταςÊτοÊβιβλίοÊαισθάνεσαιÊχαρά,Êγελάς,ÊσυγκινείσαιÊκαιÊσκέφτεσαιÊπόσοÊ
δύσκολαÊπέρασανÊοιÊάνθρωποιÊπουÊέζησανÊστονÊπόλεμο.ÊΜαθαίνειςÊιστορίεςÊ

τηςÊεποχήςÊεκείνηςÊπουÊότανÊτιςÊκάνειςÊεικόνα,ÊκαταλαβαίνειςÊπόσοÊσκληρήÊμπο-
ρείÊναÊείναιÊηÊζωή.ÊΌμωςÊυπάρχειÊπάνταÊηÊελπίδαÊκαιÊτοÊθάρροςÊναÊμηνÊταÊπαρα-

τήσειςÊποτέ.Ê 
ΑνÊλοιπόνÊσουÊαρέσειÊτοÊδιάβασμαÊήÊθέλειςÊναÊκάνειςÊέναÊδώροÊσεÊμικρόÊήÊμε-

γάλο,ÊπροτίμησέÊτο!Ê 

ΜάγδαÊΠαπίκαÊΔ’1 

«ΟÊΜορμόλης» 

ΣτιςÊ16ÊΝοεμβρίουÊ2022ÊπήγαμεÊόλοιÊοιÊμαθητέςÊκαιÊμαθήτριεςÊτουÊσχολεί-
ουÊμαςÊναÊδούμεÊτηνÊθεατρικήÊπαράστασηÊ«ΟÊΜορμόλης»ÊσταÊΑστέρια.Ê 

ΌλοιÊφοβότανÊκάποιον:ÊηÊκα.ÊΧαζοπέτρουÊφοβότανÊτονÊκύριοÊΚαρούμπαλοÊ
καιÊτονÊκ.ÊΜπουρίνια,ÊοÊκ.ÊΚαρούμπαλοςÊφοβότανÊτονÊκύριοÊΔήμαρχο,ÊοÊκ.Ê
ΜπουρίνιαςÊφοβότανÊτονÊΣτρατηγό,ÊοÊκ.ÊΔήμαρχοςÊφοβότανÊτονÊκ.ÊΜπουρί-
νιαÊκαιÊτέλοςÊοÊκ.ÊΣτρατηγόςÊφοβότανÊτονÊκύριοÊΥπουργό!Ê 

ΑκούσαμεÊταÊτραγούδια: 

«ΌλοιÊφοβούνταιÊκάποιον,ÊκιÊοÊμεγάλοςÊτονÊμεγάλο,ÊόμωςÊόλοι,Êόλοι,Ê
όλοι,ÊόλοιÊφοβούνταιÊτονÊΜορμόλη». 

«ΟÊΜορμόλης,ÊοÊΜορμόλης,ÊείναιÊτοÊστοιχειόÊτηςÊπόλης.ÊΠαςÊν’Ê
αγγίξειςÊτοÊψυγείοÊκιÊοÊΜορμόληςÊσεÊκοιτά» 

ΜαςÊάρεσεÊπολύ!ÊΑνÊξαναπαίξουνÊναÊπάτεÊναÊτοÊδείτε! 

ΟιÊμαθητέςÊκαιÊμαθήτριεςÊτηςÊΒ2ÊκαιÊΓ1Êτάξης 
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Παιδική  παχυσαρκία 
ΤαÊποσοστάÊτωνÊαγοριώνÊτηςÊΕλλάδοςÊείναιÊ42% καιÊτωνÊκοριτσιώνÊτηςÊΕλλάδοςÊ37,8%.ÊΔυστυχώς,Ê
τοÊποσοστόÊαυτόÊείναιÊτοÊδεύτεροÊμεγαλύτεροÊποσοστόÊπαιδικήςÊπαχυσαρκίαςÊσεÊπαγκόσμιοÊεπίπεδο.Ê
ΟιÊπαιδίατροιÊκαιÊοιÊδιαιτολόγοιÊανησυχούνÊκαιÊπροειδοποιούνÊπωςÊπρέπειÊναÊλάβουμεÊταÊκατάλληλαÊ
μέτραÊγιαÊναÊβελτιώσουμεÊτηνÊδιατροφήÊμαςÊκαιÊναÊαποφύγουμεÊταÊσοβαράÊπροβλήματαÊυγείαςÊπουÊ
προκαλείÊηÊπαχυσαρκία. 

ΤαÊπαιδιάÊπρέπειÊκάθεÊμέραÊναÊτρώνε 

3ÊκύριαÊγεύματαÊ&Ê1-2ÊενδιάμεσαÊσνακ 

Ê2-3ÊμερίδεςÊγαλακτοκομικών 

3ÊμερίδεςÊπρωτεΐνης 

4-5ÊμερίδεςÊλαχανικών 

επιδόρπιοÊμόνοÊσεÊειδικέςÊÊπεριστάσεις 

ροφήματαÊελεύθεραÊζάχαρης 

ΕπιπλέονÊείναιÊπολύÊσημαντικόÊναÊαποφύγετεÊτοÊέτοιμοÊφαγητόÊδοκιμάστεÊτροφέςÊπουÊδενÊέχετεÊ

δοκιμάσειÊποτέ!ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊΙωάννηςÊΚαφετζόπουλοςÊΕ1 

  
ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

ΗÊφράσηÊ«ταÊπάνταÊρέουνÊκαιÊτίποταÊδενÊπαραμένειÊίδιο»ÊισχύειÊκαιÊγιαÊτηνÊδιατροφή. 
ΟιÊδιατροφικέςÊσυνήθειεςÊτωνÊΕλλήνωνÊταÊτελευταίαÊ60ÊχρόνιαÊαλλάζειÊσυνεχώς. 
ΗÊσωστήÊδιατροφήÊπρέπειÊ ναÊαποτελείται,Ê εκτόςÊαπόÊυγιεινάÊμαγειρεμέναÊφαγητάÊκαιÊ απόÊόσοÊγίνεταιÊ
μεγαλύτερηÊποικιλία. 
ΟÊλόγοςÊείναιÊότιÊταÊσυστατικάÊτωνÊδιαφόρωνÊτροφώνÊανÊκαταναλωθούνÊμεμονωμένα,ÊδενÊέχουνÊτηνÊίδιαÊ
ευεργετικήÊεπίδρασηÊστονÊοργανισμό. 
ΗÊποικιλίαÊλοιπόνÊείναιÊέναÊαπόÊταÊμυστικάÊτηςÊσωστήςÊδιατροφής. 
ΟιÊκανόνεςÊπουÊπρέπειÊνα,ÊισχύουνÊγιαÊολόκληρηÊτηÊζωήÊενόςÊανθρώπουÊ
είναιÊοιÊεξής: 
·ÊφρέσκιαÊτροφή 
·ÊλίγοÊζωικόÊλίπος 
·ÊλίγηÊζάχαρη 
·ÊλίγοÊαλάτι 
·Êάσκηση. 
ΕνθαρρύνετεÊταÊπαιδιάÊπροςÊφυσικέςÊδραστηριότητες. 
ΓίνετεÊεσείςÊοιÊμεγάλοιÊτοÊπαράδειγμαÊπροςÊμίμηση. 
ΗÊκαλήÊφυσικήÊκατάστασηÊμαςÊκάνειÊναÊπαραμείνουμεÊπερισσότεροÊ
στηÊζωή.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊΓαρυφαλλιάÊΤσαβλίδουÊΓ2 
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ΗÊΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗÊΑΠΟÊΤΟΝÊΠΑΠΠΟΥÊΜΟΥ 
-ÊΤοÊσχολείοÊμαςÊσεÊσχέσηÊμεÊτηÊδεκαετίαÊπουÊδούλευεςÊεσύÊσ’ÊαυτόÊέχειÊπολλέςÊαλλαγές; 
-ÊΦυσικάÊκαιÊέχει. 
-ÊΜπορείςÊναÊμαςÊτιςÊαναφέρεις; 
-ÊΝαι!ÊΤοÊκτίριοÊτουÊσχολείουÊδενÊέχειÊαλλάξειÊαλλάÊτοÊπροαύλιοÊάλλαξε.ÊΕπίσηςÊκαιÊοÊτρόποςÊδιδασκαλί-
αςÊέχειÊαλλάξειÊγιατίÊταÊβιβλίαÊείναιÊδιαφορετικάÊκιÊέτσιÊοιÊδάσκαλοιÊδιδάσκουνÊαλλιώς. 
-ÊΑνÊσουÊείχεÊδοθείÊηÊευκαιρίαÊναÊξανάÊγίνειςÊδάσκαλοςÊθαÊγινόσουν; 
-ÊΦυσικά!!! 
-ÊΓιατί; 
-ÊΓιατίÊκατάÊτηÊγνώμηÊμουÊαυτήÊηÊδουλειάÊείναιÊηÊκαλύτερηÊστονÊκόσμο. 
-ÊΓιατίÊσουÊαρέσει; 
-ÊΜουÊαρέσειÊγιατίÊαγαπώÊόλεςÊτιςÊφωνούλεςÊτωνÊπαιδιώνÊπουÊακούωÊστηνÊτάξη.ÊΕπίσηςÊαργότεραÊότανÊοιÊ
μαθητέςÊμουÊκάποιεςÊφορέςÊμεÊσυναντούσανÊκαιÊμεÊευχαριστούσανÊγιαÊόλαÊαυτάÊπουÊτουςÊδίδαξα,ÊεγώÊ
ένιωθαÊπολύÊυπερήφανοςÊγιÊαυτούς. 
-ÊΕυχαριστούμεÊπολύÊγιαÊτηÊσυνέντευξηÊπουÊμαςÊέδωσες. 
-ÊΠαρακαλώ.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊΚατερίναÊΔήμτσιουÊΔ2 

<<ΣυνέντευξηÊ>> 

1.ΠώςÊσεÊλένε;Ê 

ΜαρίαÊΦώτη. 

2.ΠόσοÊχρονώνÊείσαι;ÊÊ 

<12> 

3.ΤιÊτάξηÊθαÊπας; 

ΠρώτηÊγυμνασίου. 

4.ΠώςÊνιώθειςÊπουÊάλλαξεςÊσχολείο; 

Καλά,ÊάλλαÊηÊαλήθειαÊείναιÊότιÊμερικοίÊφίλοιÊμουÊ
καιÊκάποιαÊπράγματαÊπουÊέκαναÊστοÊΔημοτικόÊμουÊ
έλειψαν... 

5.ΠοιόÊείναιÊÊτοÊαγαπημένοÊσουÊπαιχνίδιÊτώραÊκαιÊ
ποιοÊήτανÊστοÊΔημοτικό; 

ÊΤώραÊμουÊαρέσειÊναÊπαίζωÊβόλεϊÊκαιÊποδόσφαιρο,Ê
παλιάÊμουÊάρεσεÊναÊπαίζωÊκυνηγητό,ÊμηλάκιαÊκαιÊ
κρυφτοκυνηγητό. 

6.ΔιαβάζειςÊπερισσότερεςÊήÊλιγότερεςÊαπόÊ2ÊώρεςÊ
τηνÊημέρα; 

ΕξαρτάταιÊαπόÊτοÊπρόγραμμαÊτηςÊεπόμενηςÊμέρας. 

7.ΤαÊμαθήματαÊπιστεύειςÊότιÊείναιÊποιοÊδύσκολαÊ
απόÊτονÊδημοτικό; 

Όχι,ÊγιατίÊμεÊτοÊκαιρόÊμουÊφαίνονταιÊπιοÊεύκολαÊταÊ
μαθήματαÊεπειδήÊταÊμαθαίνωÊκαλύτερα.Ê 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊΔημοσιογράφος 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊΔήμητραÊΦώτηÊΔ1 

Συνέντευξη 
ΕγώÊσήμεραÊωςÊδημοσιογράφοςÊαποφάσισαÊναÊπάρωÊσυνέντευξηÊαπόÊτηνÊγιαγιάÊμου. 

-ÊΓιαγιά,ÊμήπωςÊξέρειςÊκάποιοÊχριστουγεννιάτικοÊέθιμοÊναÊμουÊδιηγηθείς; 

-ÊΚαιÊβέβαια.ÊΤοÊβράδυÊμεÊτηνÊαλλαγήÊτουÊχρόνουÊστρώνουμεÊτοÊτραπέζιÊγιαÊναÊυποδεχτούμεÊτοÊκαινούρ-
γιοÊέτοςÊκαιÊότανÊτελειώναμεÊτοÊφαγητόÊηÊνοικοκυράÊάφηνεÊστρωμένοÊτοÊτραπέζιÊγιαÊναÊρθουνÊναÊφάνεÊοιÊ
καλικάντζαροι.ÊΤοÊπρωίÊπρινÊξημερώσειÊηÊνοικοκυράÊέπαιρνεÊτηνÊκανάταÊκαιÊτηνÊγέμιζεÊνερόÊαπόÊτηνÊε-
ξωτερικήÊβρύση,ÊτηνÊέριχνεÊσταÊσκαλιάÊτουÊσπιτιούÊκαιÊέλεγε: 

ΌπωςÊτρέχειÊτοÊνερό 

έτσιÊναÊτρέχουνÊκαι 

ταÊαγαθάÊστοÊσπίτι 

όληÊτηνÊχρονιά. 

ΈτσιÊκάθεÊχρόνοÊτοÊέθιμοÊαυτόÊτοÊκάναμεÊστοÊσπίτιÊμας. 

-ÊΕυχαριστώÊγιαγιά.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊΕΥΔΟΚΙΑÊΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥÊΔ2 
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{ΗÊσυνέντευξηÊαπόÊτηνÊκα.ÊΓκουτουλού-
δη} 

-ΤιÊσαςÊκίνησεÊτοÊενδιαφέρονÊναÊδιδάξετεÊπληρο-
φορική;Ê 

Ê-ΣτηνÊαρχήÊγιαÊναÊβγάλωÊταÊέξοδάÊμουÊωςÊφοιτή-
τριαÊκαιÊαργότεραÊγιατίÊμουÊάρεσεÊκαιÊτοÊβρήκαÊ
ενδιαφέρον. 

-ΑπόÊπόσοÊχρονώνÊθελήσατεÊναÊδιδάξετεÊπληροφο-
ρική; 

-ΣταÊ20ÊμουÊχρόνιαÊήθελαÊναÊδιδάξωÊπληροφορική. 

-ΠόσοÊκαιρόÊδιδάσκεταιÊπληροφορική; 

-ΔιδάσκωÊ20Êχρόνια. 

-ΣαςÊαρέσειÊηÊδουλειάÊσας; 

-ΑγαπώÊπολύÊτηÊδουλειάÊμου.Ê 

-ΤιÊσαςÊδυσκολεύειÊστηÊδουλειάÊσας; 

-ΌτιÊτοÊμάθημαÊτηςÊπληροφορικήςÊστοÊΔημοτικόÊ
είναιÊμίαÊώραÊτηνÊεβδομάδαÊκαιÊέτσιÊδενÊπρολαβαί-
νουμεÊμεÊτουςÊμαθητέςÊμάθουμεÊόλαÊταÊωραίαÊτηςÊ
πληροφορικής.Ê 

-ΕυχαριστούμεÊγιαÊτηÊσυνέντευξηÊπουÊμαςÊδώσατε! 

ΑποστολίαÊκαιÊΆρτεμιςÊÊÊΔ2Ê 

{ΗÊσυνέντευξηÊαπόÊτονÊκ.ÊΚαντζόγλου} 

-ΑπόÊπότεÊασχολείστεÊμεÊτοÊμπάτμιντον; 

-ΆρχισαÊναÊασχολούμαιÊμεÊτοÊμπάτμιντονÊτοÊ1993. 

-ΠωςÊαποφασίσατεÊναÊξεκινήσετεÊμπάτμιντονÊστοÊ
ολοήμερο; 

-ΉθελαÊναÊδώσωÊμιαÊιδέαÊσταÊπαιδιάÊγιαÊέναÊεναλ-
λακτικόÊάθλημαÊ. 

-ΣαςÊαρέσειÊηÊδουλειάÊσας; 

-ΔενÊείναιÊδουλειά,ÊείναιÊτοÊχόμπιÊμου,ÊτοÊπάθοςÊ
μου,ÊηÊαγάπηÊμου. 

-ΚατάÊτηÊγνώμηÊσαςÊποιοÊείναιÊτοÊκαλύτεροÊ
άθλημα; 

-ΕμέναÊμουÊαρέσουνÊταÊρακετοειδήÊαθλήματαÊκα-
θώςÊκαιÊτοÊσκι,ÊτοÊπόλοÊκαιÊηÊκολύμβηση,ÊαπόÊτηνÊ
οποίαÊπροέρχομαι. 

-ΕυχαριστούμεÊγιαÊτηÊσυνέντευξηÊπουÊμαςÊδώσατε. 

 

ΑποστολίαÊκαιÊΆρτεμιςÊΔ2 

ΠεντανόστιμηÊΒασιλόπιταÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

 

Υλικά: 

- 250 γρ.βούτυρο                                      

- 2 ποτήρια ζάχαρη 

- 4 αβγά 

- 1/2 ποτήρι γάλα 

- 1/2 ποτήρι χυμό 

- 500 γρ. αλεύρι 

- 1 ποτήρι καρύδια τριμμένα 

- 50 γρ. σταγόνες κουβερτούρα 

- ξύσμα πορτοκαλιού 

Εκτέλεση 

Στο μίξερ χτυπάμε καλά το βούτυρο με τη ζάχαρη. 
Έπειτα, τα αυγά, το γάλα και το χυμό. Στη συνέχεια, 
ρίχνουμε το αλεύρι, το μπέικιν και τη βανίλια. Τέλος, 
προσθέτουμε το ξύσμα πορτοκαλιού, τα καρύδια και 
τις σταγόνες κουβερτούρας. Αδειάζουμε το μείγμα 
σε ένα στρόγγυλο ταψάκι, βουτυρωμένο και αλευ-
ρωμένο. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο για 
περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά, στους 180οC. 

                        ΚαλήÊεπιτυχία!!! 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊΖωή-ΜαρίαÊΠαζάρσκηÊÊΒ2 
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ΈρευναÊστηνÊπρώτηÊδημοτικού 
ΠρινÊαπόÊλίγεςÊμέρεςÊαποφάσισαÊναÊκάνωÊμιαÊέρευναÊστηνÊπρώτηÊδημοτικούÊγιαÊτιςÊπροτιμήσειςÊκαιÊσυναισθή-
ματαÊτουςÊπουÊβρίσκονταιÊστοÊδημοτικό.ÊΕπειδήÊδενÊμπορούσαÊναÊτηνÊκάνωÊμόνηÊμουÊζήτησαÊβοήθειαÊαπόÊτηνÊ
ΔήμητραÊκαιÊτηνÊΑθανασίαÊΣτοϊλα.ÊΤηνÊΤετάρτηÊ23/11/2022ÊπήγαμεÊστοÊμάθημαÊπληροφορικήςÊτηςÊΑ1ÊτάξηςÊ
καιÊτηνÊΠαρασκευήÊ25/11/2022ÊπήγαμεÊστοÊμάθημαÊπληροφορικήςÊτηςÊΑ2Êτάξης.ÊΚαιÊέτσιÊάρχισανÊόλα…. 

ΑριθμόςÊπαιδιών=38 

Α1Ê20Êπαιδιά 

Α2Ê18ÊπαιδιάÊÊ(Ê2ÊαπόντεςÊ)Ê 

 

ΧριστιάνναÊΚνιαμήÊ—ÊΑθανασίαÊΣτοϊλαÊ-ÊΔήμητραÊΣτοϊλα 

Ερωτήσεις ΑποτελέσματαÊέρευνας 

  ΝΑΙ ΟΧΙ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Τ.Π.Ε ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣουÊαρέσειÊτοÊ
σχολείο? 

38 0 __ __ __ __ __ 

ΠοιοÊμάθημαÊ
προτιμάς? 

__ __ 13 11 14 __ __ 

ΑγχώνεσαιÊμεÊ
τοÊσχολείο? 

7 31 __ __ __ 
  

__ __ 

ΔυσκολεύεσαιÊ
μεÊταÊμαθήμα-
τα? 

9 29 __ __ 
  

__ __ __ 

ΤιÊπροτιμάς? __ __ __ __ __ 11 27 
ΔιασκέδασεςÊ
τηνÊπρώτηÊμέ-
ραÊτουÊσχολεί-
ου? 

34 4 __ __ __ __ __ 

Τ Ε Β Φ Τ Α Ν Ω Κ Δ Α Ζ 

Η Ρ Λ Χ Ι Π Δ Σ Θ Ι Ξ Μ 

Γ Π Ν Π Ψ Σ Τ Α Μ Α Τ Ω 

Φ Ε Κ Ρ Β Ζ Ρ Ε Ω Σ Χ Ο 

Ε Ρ Χ Ο Μ Α Ι Μ Τ Χ Υ Σ 
Υ Π Ω Χ Π Α Γ Β Ψ Ι Ρ Υ 

Ο Α Μ Ω Η Ξ Υ Ν Κ Ζ Γ Ν 

Ξ Τ Θ Ρ Σ Τ Ρ Ε Χ Ω Ζ Α 

Ι Ω Ρ Ω Φ Λ Ι Δ Ο Κ Π Ν 

Ω Α Μ Χ Ε Θ Ζ Π Ι Τ Υ Τ 

Π Η Γ Α Ι Ν Ω Η Ν Ζ Φ Ω 

ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟÊ...τουÊΓοργίαÊΕυθύμηÊΕ2 

Μ Π Ι Σ Κ Ο Τ Α Γ Σ Δ Α Β 

Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Κ Ε Α Β Γ Δ 

Φ Ψ Β Σ Τ Ο Λ Ι Δ Ι Α Λ Κ 

Λ Α Τ Ρ Τ Θ Π Ο Π Τ Μ Ν Ω 

Ο Σ Ζ Φ Δ Μ Η Κ Ν Λ Ι Υ Ρ 

Υ Ε Τ Ζ Α Κ Ι Α Τ Η Κ Π Ρ 

Ρ Δ Ε Ρ Χ Β Λ Τ Ρ Ν Ο Λ Σ 

Ι Α Υ Τ Κ Α Γ Φ Ω Χ Σ Ο Α 

Ε Ο Δ Φ Κ Τ Ρ Υ Θ Ι Ν Ψ Β 

Κ Ζ Ι Ο Ε Μ Ν Κ Λ Ο Υ Ρ Α 

Ε Λ Κ Η Θ Ρ Ο Τ Ρ Ν Κ Ε Σ 

Λ Α Γ Ε Υ Ε Ζ Α Λ Ι Ε Ο Ι 

Α Τ Δ Ω Ρ Α Κ Ρ Υ Φ Ο Σ Λ 

Τ Κ Α Ι Ν Α Φ Α Β Κ Τ Δ Ο 

Ο Ε Σ Δ Μ Β Σ Ν Κ Δ Σ Β Π 

Χ Η Β Ο Α Τ Κ Δ Ι Ο Ν Σ Ι 

Ο Φ Λ Ν Γ Φ Λ Ο Ν Ε Λ Ο Τ 

Η Ε Χ Κ Ο Υ Κ Σ Ι Χ Α Ρ Α 

Μ Δ Λ Ξ Ω Τ Ι Κ Ο Φ Ν Λ Κ 

ΧριστουγεννιάτικοÊΚρυπτόλεξοÊ...τουÊΕυάγγελουÊΓιαχιάÊΒ2 

ΕΛΑΤΟ,ÊΔΩΡΑ,ÊΞΩΤΙΚΟ,ÊΕΛΚΗΘΡΟ,ÊΤΖΑΚΙ,ÊΤΑΡΑΝΔΟΣ,ÊΚΟΥ-
ΡΑΜΠΙΕΣ,Ê ΧΙΟΝΙ,Ê ΚΑΛΑΝΤΑ,Ê ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΟ,Ê ΦΛΟΥΡΙ,Ê
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ,ÊΜΠΙΣΚΟΤΑ,ÊΣΤΟΛΙΔΙΑ,ÊΧΑΡΑ 
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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 

 
Ανέκδοτα 

-ΈναςÊÊΙνδιάνοςÊμπαίνειÊστοÊληξιαρχείοÊÊτηςÊÊÊπόληςÊ
καιÊλέειÊστονÊυπάλληλοÊ. 
-ΘέλωÊναÊαλλάξωÊτοÊόνομάÊμουÊ!! 
-ΤιÊόνομαÊέχειςÊ;απαντάÊόλοÊαπορίαÊοÊυπάλληλοςÊ 
-ΠέτραÊπουÊξεκολλάειÊαπόÊτηνÊκορυφήÊτουÊβουνού,Ê
κατρακυλάειÊστηνÊπλαγιάÊκαιÊπέφτειÊμέσαÊστηνÊ
λίμνηÊ!!! 
-ΚαιÊπώςÊθέλειÊναÊλέγεσαι; 
-Πλατς.ÊÊ 
 

ΑίνιγμαÊ 
ΤηνÊημέραÊστολισμένοÊκαιÊτηÊνύχταÊÊφορτωμένο:ÊÊÊ
ΤιÊείναι;Ê 
Απάντηση:ÊτοÊÊκεφάλι 
 

ΚωνσταντίνοςÊΓοργίαςÊΓ2 

ΑνέκδοτοÊ 
 

Σε μια σχολική τάξη μπαίνει ο επιθεωρητής.  
Ρωτάει τον μαθητή που είναι στο πρώτο θρανίο:  

-Πώς σε λένε παιδί μου?  
-Μανώλη κύριε.  

Χραπ, του δίνει μια καρπαζιά.  
-Εμμανουήλ σε βάφτισαν κι έτσι θα σε φωνά-

ζουν.  
Ρωτά τον επόμενο μαθητή:  
- Πώς σε λένε παιδί μου?  

-Μιχάλη κύριε.  
Χραπ, του δίνει μια καρπαζιά.  

-Μιχαήλ σε βάφτισαν κι έτσι θα σε φωνάζουν.  
Πάει στο θρανίο του Πέτρου που τόση ώρα κοι-

τάει έντρομος όσα γίνονται στην τάξη.  
-Κι εσένα, πώς σε λένε παιδί μου?  

-Πετρουήλ κύριε!  

ΜάγδαÊΠαπίκαÊΔ’1 
 

«Η διαδικασία του λαδιού» 
Στις αρχές Νοεμβρίου οι γεωργοί αρχίζουν να μαζεύουν τις ελιές απ’ τα δέντρα. Ο γεωργός πάει στο 

χωράφι του με τις ελιές και κάτω από κάθε δέντρο στρώνει κάποια δίχτυα όπου εκεί είτε με τα χέρια είτε 
και με ένα ξύλο ή κάποιο άλλο εργαλείο αρχίζει να ταρακουνά τα κλαδιά του δέντρου για να πέσουν στα 
δίχτυα όλοι οι πράσινοι αλλά και οι καφέ καρποί. Άμα ο γεωργός έχει πολλές ελιές τις περισσότερες φορές 
καλεί και κάποιον εργάτη.  

Σε αυτή τη δουλειά βοηθάν όλοι και έτσι λοιπόν σιγά- σιγά γεμίζουν οι σάκοι. Έπειτα ο κάθε γεωργός  
τις πηγαίνει για ζύγισμα στο ελαιοτριβείο. Άμα έχει βγάλει πολλά κιλά ελιές χαίρετε γιατί όλο το χρόνο θα 
έχει πολύ λάδι. 

Ανάλογα με τα κιλά που θα έχουν οι ελιές θα πάρει και το αντίστοιχο λάδι. Στο ελαιοτριβείο τις κάνουν 
την κατάλληλη επεξεργασία και έπειτα τις κάνουν λάδι και τις βάζουν σε τενεκέδες. Αυτή είναι η διαδικα-
σία για να γίνει η ελιά λάδι! 

ΚοκολιόςÊΙωάννηςÊΔ1 
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ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊΤοÊποδόσφαιροÊ 
ΤοÊποδόσφαιροÊείναιÊτοÊπιοÊδημοφιλέςÊάθλημαÊστονÊκόσμο.ÊΗÊκορυφαίαÊδιοργάνωση,Ê
είναιÊτοÊΠαγκόσμιοÊΚύπελλοÊΠοδοσφαίρουÊ,τοÊ«Μουντιάλ»,ÊπουÊγίνεταιÊκάθεÊτέσσεραÊ
χρόνια.ÊΤοÊ2022ÊείναιÊχρονιάÊμουντιάλ,ÊθαÊγίνειÊστοÊΚατάρÊκαιÊθαÊδιαρκέσειÊαπόÊ20Ê
ΝοεμβρίουÊμέχριÊ18ÊΔεκεμβρίου.Ê 
ΤοÊποδόσφαιροÊείναιÊομαδικόÊάθλημαÊπουÊπαίζεταιÊμεÊδύοÊομάδεςÊμεÊ11ÊπαίκτεςÊμεÊμιαÊ
μπάλα.ÊΣκοπόςÊτηςÊκάθεÊομάδαςÊείναιÊναÊβάλειÊγκολ.ÊΗÊομάδαÊπουÊθαÊεπιτύχειÊταÊπε-

ρισσότεραÊγκολÊωςÊτοÊτέλοςÊτουÊπαιχνιδιούÊκερδίζειÊτονÊαγώνα,ÊενώÊανÊκαμίαÊομάδαÊδενÊσημειώσειÊγκολÊήÊκαιÊοιÊ
δύοÊομάδεςÊκαταλήξουνÊστοÊτέλοςÊτουÊπαιχνιδιούÊμεÊτονÊίδιοÊαριθμόÊγκολ,ÊτότεÊτοÊπαιχνίδιÊλήγειÊισόπαλο. 
ΌλαÊαυτάÊμεÊέκανανÊναÊαγαπήσωÊπολύÊτοÊποδόσφαιροÊκαιÊναÊπάωÊσεÊμιαÊακαδημία,ÊστοÊsportÊvillage,ÊγιαÊναÊγίνωÊ
έναςÊαπόÊτουςÊκαλύτερουςÊποδοσφαιριστές.ÊΕίναιÊέναςÊόμορφοςÊχώροςÊμεÊγήπεδαÊ5χ5ÊμέσαÊσταÊδέντρα.ÊΟιÊμέρεςÊ
πουÊγίνονταιÊοιÊπροπονήσειςÊμαςÊείναιÊΤρίτη,ÊΣάββατοÊκαιÊΚυριακή.ÊΠροπονητήςÊμαςÊείναιÊοÊκ.ÊΑλεξανδροςÊΜό-
σχοςÊκαιÊμαςÊέχειÊμάθειÊπολλέςÊτεχνικές,ÊταÊμυστικάÊτηςÊμπάλαςÊκαιÊπολλέςÊ-ÊπολλέςÊτρίπλες.ÊΣτοÊsportÊvillageÊπη-
γαίνουνÊπολλάÊπαιδιάÊτηςÊπόληςÊμαςÊαπόÊδιάφορεςÊηλικίες. 
ΤοÊποδόσφαιροÊσεÊκάνειÊναÊαγαπήσειςÊτονÊαθλητισμό,ÊτονÊσυναγωνισμό,ÊναÊέχειςÊκαλήÊφυσικήÊκατάστασηÊκαιÊναÊ
γίνειςÊπιοÊγρήγορος. 
ΕλάτεÊκαιÊεσείς!ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊΓιώργοςÊΤσιρίκαςÊΒ2 

«Καράτε» 

ΞεκίνησαÊ ναÊ πηγαίνωÊ στοÊ καράτεÊ
όπουÊ κάνουμεÊ αγώνεςÊ μεÊ άλλεςÊ ομά-
δες.Ê ΤηνÊ ΚυριακήÊ 26Ê ΝοεμβρίουÊ
έγινανÊαγώνεςÊστηνÊΧρυσούποληÊΚα-
βάλαςÊκαιÊγιαÊπρώτηÊφοράÊπήραÊκύπε-
λο.Ê ΕίμαιÊ πολύÊ χαρούμενηÊ καιÊ θέλωÊ
ναÊ έρθειÊοÊΔεκέμβριοςÊ γιαÊ ναÊέρθειÊοÊ
ΔεκέμβριοςÊ γιαÊ ναÊ πάωÊ σεÊ αγώνεςÊ
στηνÊΒουλγαρία. 

ΧρύσαÊΨωμαδοπούλουÊΒ2 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ-ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 
ΠοδόσφαιροÊ καιÊ κολύμβησηÊ .....ΔύοÊ α-
θλήματαÊαγαπημέναÊκαιÊωραία!!!!!!!!! 
ΓίνονταιÊφιλικοίÊαγώνεςÊπουÊέχουνÊπολύÊ
ενδιαφέρονÊ αγωνίαÊ καιÊ παίρνουμεÊ μέ-
ρος. 
ΤονÊΙούνιοÊτουÊÊ2020ÊστηνÊπόληÊτηςÊΑλε-
ξανδρούποληςÊ ηÊ ομάδάÊ μουÊ {ΕΛΠΙΔΑ}
βγήκεÊπρώτηÊστηνÊβÊκατηγορίαÊκαιÊαφούÊ
έγινεÊηÊαπαραίτητηÊαπονομήÊτουÊκυπέλουÊστηÊσυνέχειαÊόλοÊ
οιÊπαίχτεςÊπαρέλαβανÊταÊμετάλλιαÊτους.Ê 
ΕπίσηςÊκαταÊτηÊδιάρκειαÊτουÊ2021μεÊτηνÊομάδαÊκολύμβησηςÊ
τουÊ νομούÊ ΣερρώνÊ Ê [ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΥ]έλαβαÊ μετάλλιοÊ καθώςÊ
είχαÊτηνÊπρώτηÊθέσηÊκαιÊ ÊσεÊφιλικούςÊαγώνεςÊκαιÊτονÊΝοέμ-
βριοÊ τουÊ2022ÊμεÊτηνÊομάδα[ΑΣΤΕΡΩΝ/ΘΕΣ/ΚΗΣ]Êπαραλάβα-
μεÊ μετάλλιαÊ όλοιÊ οιÊ αθλητέςÊ γιαÊ τηνÊ συμμετοχήÊ μαςÊ στουςÊ
φιλικούςÊÊαγώνες. 
Υ.Γ.ΠηγαίνεταιÊσεÊκάποιοÊάθλημα.ΟÊαθλητισμόςÊείναιÊÊηÊκαλύ-
τερηÊ διέξοδοςÊ απ'ολαÊ ταÊ προβλήματαÊ πουÊ απασχολούνÊ τηνÊ
σημερινήÊκοινωνίαÊμας. 

ΚωνσταντίναÊΣδράμπαÊΒ2 

Ενόργανη 
ΗÊ ενόργανηÊ είναιÊ έναÊ πολύÊ δύσκολοÊ καιÊ
απαιτητικόÊάθλημαÊπουÊχρειάζεταιÊυπομο-
νήÊκαιÊπροσπάθειαÊγιαÊναÊτοÊκαταφέρεις. 
ΣεÊαυτόÊτοÊάθλημαÊυπάρχουνÊπολύÊδύσκο-
λεςÊασκήσειςÊπουÊχρειάζονταιÊπολύÊευλυ-
γισία.ÊΑλλάÊδενÊπρέπειÊναÊταÊπαρατάμεÊμεÊ
τηνÊπρώτηÊφοράÊκαιÊπρέπειÊπάνταÊναÊπρο-
σπαθούμεÊναÊτοÊκαταφέρουμε. 
ΜπορείÊ ναÊ πέφτουμεÊ στηνÊ αρχήÊ καιÊ ναÊ
χτυπάμεÊαλλάÊανÊ τοÊβάλουμεÊστόχοÊμπο-
ρούμεÊ ναÊ πάμεÊ σεÊ παγκόσμιουςÊ αγώνεςÊ
καιÊναÊνικήσουμε. 
ΚάποιεςÊαπόÊτιςÊπολύÊδύσκολεςÊασκήσειςÊ
πουÊ υπάρχουνÊ σεÊ αυτόÊ τοÊ πολύÊ δύσκολοÊ
άθλημαÊείναιÊτοÊμπόγνι,ÊτοÊσάλτο,ÊτοÊφλίκÊ
καιÊοÊτροχόςÊχωρίςÊχέρια. 
ΕμείςÊ οιÊ δύοÊ πουÊ κάνουμεÊ πολλάÊ χρόνιαÊ
έχουμεÊσκοπόÊναÊτοÊσυνεχίσουμε. 
ΧριστίναÊΤριανταφύλλουÊ–ÊΣοφία-
ΑλεξάνδραÊΠαπανίκουÊΣΤ1 

Μπαλέτο 
ΤοÊμπαλέτοÊείναιÊάθλημαÊκαιÊείναιÊ
πολύÊωραίο.Ê 
ΜπορείςÊναÊγραφτείςÊÊκαιÊÊναÊÊπηγαί-
νειςÊ2ÊφορέςÊÊτηνÊÊεβδομάδαÊÊαπόÊÊμιαÊÊ
ώρα. 
ΘαÊφοράςÊÊειδικήÊÊÊστολήÊÊÊ[κορμάκι] 
καιÊÊειδικάÊÊπαπούτσια. 
 

ΔήνιαÊΑποστολίδουÊ–ÊΚατερίναÊ
ΔήμουÊΒ2ÊÊ 
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‘PixelArtÊ2022” 

ΤονÊΟκτώβριοÊτουÊ2022ÊστοÊμάθημαÊπληροφορικής,Êφτιά-
ξαμεÊκώδικαÊκαιÊότανÊτονÊτρέξαμεÊέβγαινεÊέναÊpixelartÊμεÊ
σχήμαÊμιαÊελληνικήÊσημαία. 

ΤηνÊελληνικήÊσημαίαÊαυτήÊαναρτήσαμεÊστοÊpadlet.com/
mgoutouloudi/pixelart2022ÊÊκαιÊβάζουμεÊκαρδούλες. 

ΤιςÊεκτυπώσαμεÊκιόλαςÊκαιÊμερικέςÊκρεμάσαμεÊστονÊπίνα-
καÊανακοινώσεωνÊτουÊσχολείου.ÊΣχεδόνÊόλοιÊοιÊμαθητές/
τριεςÊκάναμεÊpixelart. 

ΗÊδίκηÊμουÊπήρεÊ73ÊκαρδούλεςÊ!!! 

ΜπείτεÊκαιÊεσείςÊστοÊpadletÊκαιÊδώσεÊκαρδούλεςÊ!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΒασίληςÊΑλεξιάδηςÊΓ1

USBÊSTICÊÊ 

ΗÊκυρίαÊÊμαςÊΜαρίαÊΓκουτουλούδηÊμαςÊέμαθεÊαπόÊτηνÊΕ’Êδημοτι-
κούÊναÊχρησιμοποιούμεÊτοÊUSBÊSTICÊδηλαδήÊναÊαποθηκεύουμεÊÊκαιÊ
ναÊκάνουμεÊαντιγραφήÊκαιÊεπικόλλησηÊενόςÊαρχείου.ÊΟÊκαθέναςÊ
μαςÊπλέονÊέχειÊέναÊusbÊs ckÊπουÊτοÊαφήνουμεÊστοÊκουτίÊτηςÊτάξηςÊ
μαςÊστοÊεργαστήριοÊπληροφορικής. 

ΤοÊUSBÊSTICÊγιαÊεμέναÊδενÊείναιÊχρήσιμοÊμόνοÊγιαÊτοÊμάθημαÊπλη-
ροφορικήςÊαλλάÊκαιÊγιαÊάλλαÊμαθήματαÊκαιÊεξωσχολικέςÊδράσεις,Ê
όπωςÊναÊαποθηκεύωÊκαιÊναÊεκτυπώνωÊφυτογραφίες.ÊΌτανÊηÊκυρία,ÊμαςÊζήτησεÊUSBÊ
STICÊεγώÊδενÊήξεραÊτιÊσήμαινεÊαλλάÊτώραÊπεριμένωÊόληÊτηνÊεβδομάδαÊναÊφτάσειÊηÊ
μέραÊναÊμάθωÊκαινούριαÊπράγματαÊγιαÊτοÊUSBÊSTIC.ÊΤοÊUSBÊSTICÊμπορείÊσεÊκάποιουςÊ
ναÊφαίνεταιÊβαρετόÊαλλάÊδενÊείναι.ÊΕίναιÊτόσοÊενδιαφέρονÊγιατί,ÊέτσιÊόπωςÊέχειÊεξελι-
χθείÊοÊκόσμος,ÊότανÊθαÊφτάσειςÊτηνÊηλικίαÊτωνÊ20ÊότιÊκαιÊανÊκάνειςÊθαÊχρειάζεσαιÊκά-
ποιονÊυπολογιστή.Ê 

ΑθανασίαÊΣτοϊλαÊΣΤ2 

«ΤοÊOrienteering» 
To Orienteering ειναι μια δραστηριοτητα που συνδυαζει τη 
σωματικη ασκηση με τον προσανατολισμο. Για το σκοπο αυ‑
το χρησιμοποιουνται χαρτες και πυξιδες. Δινεται συγκεκριμε‑
νη διαδρομη οπου υπαρχουν σταθμοι, απο τους οποιους πρε‑
πει να περασουν οι συμμετεχοντες μεχρι να φθασουν στον 
τερματισμο. Ειναι κατι σαν κυνηγι θησαυρου. Προσφερει 
ομορφες στιγμες χαρας σε οσους παιρνουν μερος, που πολυ 
συχνα ειναι οικογενειες. 
ΑναστασίαÊΚαρελάκηÊΒ2,Ê29.11.2022 
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“Microbit” 
Μια μέρα του Οκτωβρίου του έτους 2022, χρειάστηκε να κάνουμε κάποιες αλλαγές στο χώρο του 
εργαστηρίου πληροφορικής του σχολείου μας. Με την κυρία Μαρία και τον διευθυντή, τον κύριο 
Γιώργο, τα αγόρια του τμήματος Στ2 κατεβάσαμε νέες ντουλάπες στο εργαστήριο και βγάλαμε τις 
παλιές. Έπειτα εγώ ο Γιώργος μαζί με τον Αλέξανδρο, βοηθήσαμε στο να γίνει τακτοποίηση του 
χώρου, ώστε να υποδεχτούμε τα νέα kit ρομποτικής, micro:bit. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός αγο-
ράστηκε με χρήματα που διατέθηκαν από το πρόγραμμα Erasmus.με τίτλο “ESCALES,L’EuropeÊ
pourÊs’ouvrirÊàÊlaÊCitoyennetéÊetÊàÊl’EngagementÊparÊleÊSport” . 

Στη συνέχεια θα σας περιγράψω τι είναι το micro:bit. Είναι μια μικρή πλακέτα (όχι μεγαλύτερη α-
πό μια πιστωτική κάρτα) που περιλαμβάνει έναν ισχυρό ARM 
MO+ μικροελεγκτή (microcontroller), 2 φυσικά κουμπιά μαρ-
καρισμένα Α και Β, ένα 5χ5 πλέγμα από led (led matrix) που 
μπορεί να απεικονίσει κείμενο και γραφικά, ένα επιταχυνσιό-
μετρο (accelerometer) και ένα μαγνητόμετρο (magnetometer) 
που μπορεί να ανιχνεύσει την σχετική θέση και κατεύθυνση 
της πλακέτας, έναν αισθητήρα φωτός, ένα θερμόμετρο και 
μια ομάδα από ακροδέκτες, στους οποίους μπορούμε να 
συνδέσουμε διάφορα εξωτερικά εξαρτήματα στο micro:bit. Το 
micro:bit χρησιμοποιεί βιβλιοθήκες ανοιχτού κώδικα και διά-
φορα προγραμματιστικά περιβάλλοντα που βοηθούν τους 
μαθητές να μάθουν προγραμματισμό και να δημιουργήσουν 
τα γεμάτα φαντασία έργα τους. 

Εμείς όπως μας μαθαίνει, η κα. ΜαρίαÊ Γκουτουλούδη, θα χρησιμοποιήσουμε το περιβάλλον 
MakeCode στα μαθήματά μας. Επίσης έχουμε δημιουργήσει και μια ομάδα Physical Computing 
και αν προλάβουμε να προγραμματίσουμε και να φτιάξουμε την μακέτα «αγρόκτημα», θα πάρου-
με μέρος στο 8ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ρομποτικής, στη Θεσσαλονίκη. Για τον σκοπό αυτό, η ομάδα 
μας εργάζεται καθημερινά, μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου.  

ΠαπαδόπουλοςÊΓεώργιοςÊΣΤ2 

Ο Άγιος Νικόλαος  
Ο Άγιος Νικόλαος γεννήθηκε το 270 στη Μικρά Ασία. Σε νεαρή 
ηλικία έμεινε ορφανός και κληρονόμησε μια μεγάλη περιουσία. Από 
πολύ νωρίς είχε αφιερωθεί στον θεό, μετά το ταξίδι του στα Ιερο-
σόλυμα για να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό και τον Πανάγιο Τά-
φο. Όταν επέστρεψε στην πατρίδα του χειροτονήθηκε ιερέας. Σύμφωνα με την παράδοση, ήταν προικι-
σμένος με το χάρισμα της θαυματουργίας και έσωσε πολλούς ανθρώπους, και όσο ήταν εν ζωή, αλλά και 
μετά τον θάνατό του.Ο Άγιος Νικόλαος τιμάται ιδιαίτερα σε όλο τον ελληνικό χώρο από τους ανθρώπους 
της θάλασσας. Είναι προστάτης των ναυτικών, του Πολεμικού και του Εμπορικού Ναυτικού. Είναι ο πο-
λιούχος Άγιος της Αλεξανδρούπολης, του Βόλου, του Γαλαξιδίου, της Κοζάνης, του Πολύγυρου, της Ση-
τείας και της Σύρου. Ο Αγιος Νικόλαος θανατώθηκε στις 6 Δεκεμβρίου του έτους 343. Η μνήμη του 
γιορτάζεται στις 6 Δεκεμβρίου, τόσο από την Ορθόδοξη, όσο και από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. 

ΡούληÊΝικολέταÊΣΤ1 
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 ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ “ΤοÊέξυπνοÊαγρόκτημα” 

 

 
 

Στις 10/12/2022 ημέρα Σαββάτο, η ομάδα ρομποτικής  
του σχολείου μας  πήρε μέρος στο 8o Μαθητικό Φεστι-
βάλ Ρομποτικής  που πραγματοποιήθηκε στο Πειραμα-
τικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσα-
λονίκη. Οι συμμετέχοντες ήταν μαθητές/τριες των τά-
ξεων Στ1,Στ2 και Ε2 , η Σοφία-Μαρία Καπετάνη, η 
Μαριάνθη Καπουτζή , ο Άγγελος-Μιχαήλ Νάσκος , 
ο Βασίλης Νάσκος,  η Ελευθερία Νταλιάνη, ,ο Γιώρ-
γος Παπαδόπουλος , η Νικολέτα Ρούλη, η Αθανασία 
Στοίλα και η Δήμητρα Στοίλα . 

Το θέμα μας ήταν ένα έξυπνο αγρόκτημα το οποίο το 
δημιουργήσαμε με τα microbit και προγραμματίσαμε στο 
https://makecode.microbit.org/ με μεγάλη βοήθεια 
από την δασκάλα της πληροφορικής Μαρία Γκουτου-
λούδη. Για να φτιάξουμε το  έξυπνο αγρόκτημα δεν χρη-
σιμοποιήσαμε μόνο τα microbit αλλά και διάφορους αι-
σθητήρες όπως υγρασίας χώματος, υγρασίας και θερμο-
κρασίας περιβάλλοντος ,θερμοκρασίας νερού, στάθμης 
νερού ,OLED οθόνη και Rainbow led, όπως επίσης έναν 
κινητήρα (servo). Για την εργασία μας αυτή εργαζόμα-
σταν εντατικά 3 φορές την εβδομάδα στο εργαστήριο 
πληροφορικής στα μαθήματα physical computing. 

Η ομάδα μας λεγόταν RoboFarmkids στο  8o Μαθητικό 
Φεστιβάλ Ρομποτικής και πήραμε το πρώτο βραβείο 
πρωτότυπης ιδέας-κατασκευής και ήμασταν πολύ χα-
ρούμενοι. Επίσης περάσαμε πολύ ωραία γιατί παρουσιά-
σαμε το έργο μας και είδαμε τα έργα άλλων σχολείων 
και πήραμε περισσότερες ιδέες για το μέλλον. Τέλος, μέλος της ομάδας μας- η Μαριάνθη- βγήκε 
πρώτη σε διαγωνισμό για Πρώτες Βοήθειες που γινόταν στο Φεστιβάλ από το Kids Save 
Lives.  Στις 12/12/2022 ημέρα Δευτέρα, πήραμε τους επαίνους μας μπροστά σε όλο το σχολεί-
ο!                                                             ΤαÊμέληÊτηςÊομάδαςÊphysicalÊcom-

ΑθανασίαÊΣτοϊλα:ÊΉτανÊπολύÊωραίαÊε-
μπειρία.ÊΚαιÊθαÊήθελαÊναÊξαναπάωÊ
στο ÊφεστιβάλÊρομποτικής!!!Ê 

ΔήμητραÊΣτοϊλα:ÊΠέρασαÊπολύÊόμορφαÊσταÊ
μαθήματαÊκαιÊτοÊίδιοÊκαιÊστοÊφεστιβάλ.ÊΈμαθαÊ
πολλάÊπράγματαÊκαιÊθαÊήθελαÊναÊξαναπάρου-
μεÊσεÊκάποιονÊδιαγωνισμόÊρομποτικής!Ê 

ΒασίληςÊΝάσκος:ÊπέρασαÊτέλειαÊ
καιÊθαÊήθελαÊναÊτοÊξανάÊζήσωÊ 

ΝικολέταÊΡούλη:ÊΕμέναÊμουÊάρεσεÊπολύÊοÊ
προγραμματισμός,ÊηÊεπιστήμηÊτηςÊρομποτι-
κήςÊκαιÊηÊσυνεργασίαÊ ÊπουÊαναπτύξαμε.ÊΕγώÊ
πιστεύωÊότιÊαυτοίÊήτανÊοιÊπιοÊσημαντικοίÊ
λόγοιÊπουÊκερδίσαμεÊτοÊπρώτοÊβραβείο!! Ê 

ΜαριάνθηÊΚαπουτζή:ÊΣίγουραÊόλοÊαυτόÊ
ήτανÊμιαÊαξέχαστηÊεμπειρία,ÊκαιÊοιÊαυτέςÊ
είναιÊοιÊεντυπώσειςÊμου.ÊΛάτρεψαÊόλοÊ
τονÊπρογραμματισμόÊπουÊέμαθαÊναÊκά-
νωÊσταÊμαθήματαÊphysicalÊcompu ngÊ
καιÊπαρόλοÊπουÊήτανÊαρκετάÊδύσκολοÊ
μαζίÊμεÊομαδικήÊδουλειάÊκαιÊτηÊβοήθειαÊ
τηςÊΔασκάλαςÊΠληροφορικήςÊΓκουτου-
λούδηÊΜαρίαÊκαταφέραμεÊκαιÊφτιάξαμεÊ
έναÊτέλειοÊαποτέλεσμα!ÊΣτοÊ8οÊΜΦΡÊ
πέρασαÊκαταπληκτικά.ÊΜαςÊέδωσανÊ1οÊ
ΒραβείοÊπρωτότυπηςÊιδέας-κατασκευήςÊ
καιÊμπορώÊναÊπωÊότιÊμαςÊάξιζε!Ê 

ΓιώργοςÊΠαπαδόπουλος:ÊΜουÊάρεσεÊ
πολύÊκαιÊθέλωÊναÊξαναζήσωÊ.ÊΡαντεβούÊ
όληÊηÊομάδαÊστοÊΝΟΗΣΙΣ. Ê  Ê 

ΆγγελοςÊΝάσκος:ÊΉτανÊπολύÊωραίαÊ
καιÊθαÊήθελαÊναÊτοÊξαναζήσω.Ê 

ΕλευθερίαÊΝταλιάνη:ÊΗÊεμπειρίαÊ
ήτανÊφανταστική.ÊΘαÊτοÊέκαναÊ
άλλεςÊ100Êφορές.ÊΜ'ÊάρεσεÊπολύÊοÊ
προγραμματισμός,ÊηÊμακέταÊκαιÊτοÊ

Σοφία-ΜαρίαÊΚαπετάνη:ÊΕμέναÊμουÊάρεσεÊ
πολύÊαυτόÊπουÊκάναμε,ÊέμαθαÊπολλάÊπράγ-
ματαÊ,καιÊήτανÊτέλειαÊεμπειρίαÊ.ΕπίσηςÊπέ-
ρασαÊκαταπληκτικάÊστοÊΦεστιβάλÊ 
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Κουραμπιέδες  
 
Υλικά: 
600 γραμμάρια αμύγδαλα με φλούδα κοπανισμένα ή 
ολόκληρα 
600 γραμμάρια βούτυρο αγελάδας φρέσκο 
 2 κρόκοι αυγών 
 225 γραμμάρια ζάχαρη 
 900 γραμμάρια αλεύρι 
 2 κουταλάκια του γλυκού κανέλα 
 1 φλιτζανάκι του καφέ κονιάκ 
 άχνη ζάχαρη 
 
 Εκτέλεση: 
1. Χτυπάμε το βούτυρο πολύ καλά μέχρι να ασπρί-
σει. 
2. Προσθέτουμε τη ζάχαρη λίγη - λίγη και συνεχίζου-
με το χτύπημα. 
3. Ρίχνουμε τους κρόκους έναν-έναν, το κονιάκ και 
την κανέλα χωρίς να σταματήσουμε το χτύπημα. 
4. Συνεχίζουμε με τα αμύγδαλα και το αλεύρι. 
 Η ζύμη πρέπει να είναι εύπλαστη και μαλακή. Ψή-
νουμε σε μέτριο φούρνο, στις αντιστάσεις, στην τρίτη 
σχάρα, μέχρι να ροδίσουν. Τους αφήνουμε να κρυώ-
σουν και τους ρίχνουμε άχνη.(Αν όταν τους βγάλετε 
διαλύονται μάλλον σας ξέφυγε το βούτυρο. Βάλτε 
τους σε χαρτί κουζίνας και τυλίξτε τους με άχνη την 
άλλη μέρα). 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 
 

             ΕΥΔΟΚΙΑÊΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥÊΔ2Ê 

ΚρέπεςÊτηςÊκ.ÊΑθηνάς 
 
Υλικά 

300ÊmlÊγάλα 
240ÊgrÊαλεύρι 
1Êκ.τÊεκχύλισμαÊβανίλιας 
2Êαυγά 
ΜίαÊπρέζαÊαλάτι 
1κ.σÊλιωμένοÊβούτυρο 

Εκτέλεση 
ÊÊÊΣεÊέναÊβαθύÊμπολÊμεÊκαπάκιÊανακατεύουμεÊτοÊγά-
λα,ÊταÊαυγά,ÊτηÊβανίλιαÊκαιÊτοÊβούτυρο. 
ÊÊΣτηÊσυνέχειαÊμέσαÊστοÊπαραπάνωÊμίγμαÊπροσθέ-
τουμεÊτοÊαλεύριÊκαιÊλίγοÊαλάτιÊκαιÊτοÊανακατεύουμεÊ
ναÊομογενοποιηθεί. 
ÊÊΚλείνουμεÊτοÊμπολÊμεÊτοÊκαπάκιÊκαιÊτοÊτοποθετούμεÊ
στοÊψυγείοÊγιαÊόληÊτηÊνύχτα. 
ÊÊΖεσταίνουμεÊσεÊμέτριαÊφωτιάÊέναÊφαρδύÊαντικολλη-
τικόÊτηγάνι.ÊΜόλιςÊζεσταθείÊβάζουμεÊμίαÊκουτάλαÊ
απόÊτοÊμίγμαÊκαιÊτοÊγυρνάμεÊναÊαπλώσει. 
ÊÊΨήνουμεÊγιαÊ2-3ÊλεπτάÊαπόÊκάθεÊπλευράÊμέχριÊναÊ
ροδίσουν.ÊΣερβίρουμεÊτιςÊκρέπεςÊμεÊτηνÊαγαπημένηÊ
μαςÊγαρνιτούραÊκαιÊαπολαμβάνουμεÊ 

ΚαλήÊόρεξη!Ê 
ΜαριάνθηÊΚαπουτζήÊΣΤ2 

 

ΤΑÊΚΑΛΥΤΕΡΑÊΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑÊΚΑΙÊΠΟΙΟÊΝΟ-
ΣΤΙΜΑÊΚΟΥΛΟΥΡΙΑÊΜΕÊÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊΖΑΧΑΡΟΠΑΣΤΑ 
ΓιαÊταÊκουλούρια 
230γρ. Βουτυρο αναλατο lupuk εκτος ψυγειου 
200γρ. Ζαχαρη αχνη 
1 Μεγαλο αυγο 
400γ. Αλευρι για ολες τις χρησεις 
5γρ. Αλατι 
10γρ. Μπεικιν παουντερ 
2 Βανιλιες 
            ΓΙΑÊΤΗΝÊΕΚΤΕΛΕΣΗÊÊÊ 
Χτυπαμε στο μιξερ το βουτυρο με την αχνη ζαχαρη 
μεχρι να αφρατεψει. Προσθετουμε το αυγο και μετα 
λιγο-λιγο το αλευρι μαζι με το αλατι,το μπεικεν και τις 
βανιλιες. 
Μολις γινει μια μαλακη ζυμη βαζουμε αλευρι στο πα‑
γκο και κανουμε τα σχεδια που θελουμε. 
Ψηνουμε σε προθερμασμενο φουρνο στους 180 για 12 
λεπτα. 
Μολις κρυωσουν τα κουλουρακια ανοιγουμε την ζαχα‑
ροπαστα και μολις κρυωσουν βρεχουμε τα κουλουρα‑
κια με πινελο και την προσθετουμε απο πανω σε οτι 
σχημα θελουμε.! 

ΘάνοςÊΔραγάτηςÊΔ2 

ΥΛΙΚΑ 
1Êκρεμμύδι 
1ÊσκελίδαÊσκόρδου 
25grÊκουκουνάριαÊ 

     
70grÊσταφίδες 
100grÊδαμάσκηνα 
120grÊÊμανιτάρια 
330grÊ συκωταριάÊ κοτό-

πουλοÊ 
1ÊποτήριÊκόκκινοÊκρασί 
1ÊποτήριÊλάδι 
2ÊποτήριαÊνερό 
500grÊρύζι 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΒάζουμεÊτοÊλάδιÊσεÊÊμιαÊ

κατσαρόλαÊκαιÊανά-
βουμεÊηνÊκουζίναÊμαςÊ
σεÊμέτριαÊφωτιά. 

ΠροσθέτουμεÊτοÊσκόρδοÊ

καιÊτοÊκρεμμύδιÊκαιÊταÊ
τσιγαρίζουμε.ÊΈπειταÊ
τοποθετούμεÊταÊκου-
κουνάριαÊκαιÊανακα-
τεύουμε.ÊΣτηνÊσυνέ-
χεια,ÊπροσθέτουμεÊταÊ
δαμάσκηνα,ÊσταφίδεςÊ
καιÊμανιτάριαÊκαιÊα-
νακατεύουμε.ÊΜετάÊ
αφούÊέχουνÊτσιγαρι-
στείÊόλαÊταÊυλικάÊÊμα-
ζίÊγιαÊ15Êλεπτά,Êπρο-
σθέτουμεÊτηνÊσυκωτα-
ριάÊκαιÊανακατεύου-
με. 

Τέλος,ÊπροσθέτουμεÊτοÊ
ρύζιÊτοÊκρασί,ÊτοÊνερόÊ
καιÊαφήνουμεÊναÊβρά-
σειÊγιαÊ20ÊλεπτάÊ. 

ÊÊΚατερίναÊΚαντάÊΔ2 
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 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣÊΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ 
ÊStoryJumber 

ΠέρυσιÊτοÊκαλοκαίριÊστοÊ6οÊτεύχοςÊτηςÊεφημερίδαςÊ<<ÊΤαÊΜαγικάÊΜολύβιαÊτουÊ19οÊΔ.Σ.ÊΣερρών>>ÊυπήρχεÊέναςÊ
διαγωνισμόςÊπαραμυθιού,ÊτονÊοποίοÊδιοργάνωσεÊηÊδασκάλαÊμαςÊτηςÊπληροφορικήςÊΜαρίαÊΓκουτουλούδη. 

ÊÊΗÊΜάγδαÊΠαπίκαÊκαιÊηÊΓεωργίαÊΜπαμπλάÊμαθήτριεςÊτηςÊΔ1ÊτάξηςÊπήραμεÊ
μέροςÊ στονÊ διαγωνισμόÊ καιÊ βγήκαμεÊ πρώτεςÊ γράφονταςÊ τοÊ παραμύθιÊ <<Ê
ΜιαÊθαλασσινήÊιστορίαÊξεκινά>>. 

ÊÊΤονÊΣεπτέμβρη,ÊσταÊδιαλείμματαÊτουÊσχολείουÊπηγαίναμεÊστηνÊαίθουσαÊ
πληροφορικής,ÊεικονογραφούσαμεÊτοÊβιβλίοÊκαιÊκάναμεÊψηφιακήÊαφήγη-
σηÊστοÊStoryÊJumber. 

ÊÊÊÊÊÊΑυτόÊτοÊπαραμύθιÊγράφτηκεÊμεÊχαράÊκαιÊμεράκιÊκαιÊπιστεύουμεÊότιÊθαÊ
βγειÊέναÊπολύÊωραίοÊβιβλίο.Ê 

ΔιαβάστεÊ τοÊπαραμύθιÊμαςÊ στοÊh ps://www.storyjumper.com/book/
read/142151831/---Ê 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊΑπόÊτηνÊΜάγδαÊΠαπίκαÊκαιÊ
τηνÊΓεωργίαÊΜπαμπλά. 

Με χρήματα της Μαθητικής εφημερίδας μας, 
αγοράσαμε το .pdf αρχείο από το StoryJumber, το 
οποίο εκτυπώσαμε έγχρωμα και δώσαμε ως 
αναμνηστικό στις δύο νικήτριες του διαγωνισμού! 
Μπράβο στην Μάγδα και στην Γεωργία! Ευχόμαστε 
να συνεχίσουν να μας εκπλήσσουν ευχάριστα με 
ωραίες ιστορίες! 

OrienteeringÊστοÊΠάρκοÊΟμόνοιας 
ΣταÊπλαίσιαÊτουÊΣχολικούÊΑθλητισμούÊκαιÊμετάÊαποÊπρότασηÊτηςÊεκπαιδευτικούÊΦυσικήςÊ
ΑγωγήςÊκα.ÊΚρυσταλίαςÊΚαραμανλάκη,ÊστήθηκεÊπαιχνίδιÊΑγωνιστικούÊΠροσανατολισμού
-ÊOrienteeringÊμεÊπληροφορικήÊαποÊεμάςÊτιςÊμαθήτριεςÊτηςÊÊΣΤ1ÊΡούληÊΝικολέτα,ÊΣοφία-
ΜαρίαÊΚαπετάνηÊκαιÊτηνÊεκπαιδευτικόÊπληροφορικήςÊΓκουτουλούδηÊΜαρίαÊτηνÊΤετάρτηÊ
5ÊΟκτωβρίουÊ2022ÊστοÊΠάρκοÊΟμόνοιας. 
ΟÊΑγωνιστικόςÊΠροσανατολισμόςÊείναιÊτοÊάθλημαÊόπουÊοιÊαθλητές/τριεςÊμεÊτηÊβοήθειαÊ
τουÊχάρτηÊπρέπειÊναÊβρουνÊσυγκεκριμένοÊαριθμόÊσημείωνÊελέγχουÊμεÊτηνÊπροκαθορισμέ-
νηÊσειράÊόπωςÊαναγράφονταιÊπάνωÊστονÊχάρτηÊ(χαραγμένηÊδιαδρομή). 
ΣυνολικάÊπαίξανεÊτοÊάθλημαÊτουÊΑγωνιστικούÊΠροσανατολισμούÊ127Êμαθητές/τριεςÊτάξε-
ωνÊΓ,ÊΔ,ÊΕÊκαιÊΣΤ.ÊΟιÊμαθητές/τριεςÊτωνÊΔÊκαιÊΓÊτάξεωνÊπαίξανεÊσεÊομάδεςÊτωνÊ2Ê
ατόμων. 
Νικητές/τριεςÊείναιÊαυτοίÊπουÊτερμάτισανÊστονÊγρηγορότεροÊχρόνοÊκαιÊείχανÊ
βρειÊταÊσημείαÊελέγχουÊμεÊτηÊσωστήÊσειρά.ÊΓιαÊναÊφτιάξουμεÊτοÊχάρτηÊσταÊπλαί-
σιαÊτηςÊπληροφορικήςÊσυμβουλευτήκαμεÊτοÊGoogleÊMapÊκαιÊμάθαμεÊπερισσότε-
ραÊγιαÊτοÊExcelÊτοÊοποίοÊÊμαςÊβοήθησεÊναÊβγάλουμεÊταÊαποτελέσματαÊτουÊOri-
enteering.ÊΣυνολικάÊυπήρξανÊ6Êνικητές/τριες. 
ΣτιςÊ7ÊΟκτωβρίουÊέγινεÊηÊβράβευσηÊτωνÊνικητών/τριώνÊαποÊτονÊΔιευθυντήÊτουÊσχολείουÊμας,ÊτηνÊκυρίαÊτηςÊπληροφορικήςÊ
καιÊεμάςÊτιςÊμαθήτριεςÊτηςÊΣΤ1ÊτάξηςÊ.ÊΤουςÊνικητές/τριεςÊτουςÊανακοινώσαμεÊεμείςÊηÊοργανωτικήÊεπιτροπήÊτουÊOrienteer-
ing.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊΝικολέταÊΡούλη—ΣοφίαÊΚαπετάνηÊΣΤ1 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΓράψεÊτοÊδικόÊσουÊπαραμύθιÊμεÊ
μηνύματαÊγιαÊΑσφάλειαÊστοÊ
Διαδίκτυο. Ανάρτησέ το στο 

https://padlet.com/
mgoutouloudi/7oteyxos  

 
Διάβασε τα παραμύθια 
στο https://
saferinternet4kids.gr/
si4k_book/ για να 
πάρεις ιδέες 
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“ÊΗÊφονικήÊέκρηξηÊσκότωσεÊ11χρονοÊμαθητή.” 

ΉτανÊΔευτέραÊ5/12/2022,ÊότανÊταÊπαιδιάÊτουÊ9ουÊΔημοτικούÊΣχολείουÊΣερ-
ρών,ÊπουÊβρίσκοντανÊστοÊολοήμεροÊβγήκανÊέξωÊστηνÊαυλήÊστιςÊ2:30Êμ.Êμ.Ê
περίπουÊγιαÊναÊπαίξουν.ÊΕπειδήÊόμωςÊέβρεχεÊμαζεύτηκανÊκάτωÊαπόÊέναÊυπό-
στεγοÊστηνÊπίσωÊαυλήÊτουÊσχολείου.ÊΌτανÊξαφνικάÊακούστηκεÊέναςÊδυνατόςÊ
κρότοςÊαπόÊέκρηξηÊπουÊέγινεÊστοÊλεβητοστάσιοÊκαιÊηÊσιδερένιαÊπόρταÊτουÊ
λεβητοστασίουÊτινάχτηκεÊ30μ.ÊμακριάÊκαιÊέπεσεÊπάνωÊστονÊ11χρονοÊΒασίλη.Ê
ΕκείνηÊτηÊστιγμήÊτοÊπαιδίÊέπεσεÊκάτωÊκαιÊέχασεÊτιςÊαισθήσειςÊτου.ÊΟÊδάσκα-
λοςÊπανικόβλητοςÊαμέσωςÊειδοποίησεÊτοÊΕΚΑΒ,ÊτηνÊΠυροσβεστική,ÊτονÊδιευ-
θυντήÊκαιÊτουςÊγονείςÊτουÊπαιδιού.ÊΤοÊπαιδίÊμεταφέρθηκεÊστοÊνοσοκομείοÊ
καιÊδυστυχώςÊδιαπιστώθηκεÊοÊθάνατόςÊτου.ÊΠοιοςÊθαÊπερίμενεÊέναςÊμαθητήςÊ
ναÊφύγειÊτοÊπρωίÊαπόÊτοÊσπίτιÊγιαÊτοÊσχολείοÊκαιÊναÊμηνÊξαναγυρίσειÊποτέÊ
πίσω;ÊΆφησεÊπίσωÊτηνÊοικογένειάÊτου,ÊτουςÊφίλουςÊτου,ÊτουςÊσυμμαθητέςÊ
του,ÊτουςÊδασκάλουςÊτου,ÊταÊπαιχνίδιαÊτουÊκαιÊέφυγεÊτόσοÊνωρίςÊκαιÊξαφνικάÊ
γιαÊτηÊγειτονιάÊτωνÊαγγέλων.  

ΌλοιÊθρηνούμεÊγιαÊτονÊ11χρονοÊΒασίλη,ÊνιώθουμεÊλύπη,Êστενοχώρια,ÊπόνοÊ
καιÊαγανάκτησηÊγιαÊαυτό ÊπουÊσυνέβη,ÊμαÊσκεφτόμαστεÊκαιÊτουςÊγονείςÊκαιÊ
τηνÊοικογένειάÊτουÊπουÊδενÊθαÊχαρούνÊφέτοςÊταÊΧριστούγενναÊμαζίÊμεÊτοÊπαι-
δίÊτους,ÊγιατίÊαυτόÊβρίσκεταιÊπιαÊστηνÊαγκαλιάÊτουÊΘεού. 

ΕυχόμαστεÊηÊπολιτείαÊναÊφροντίζειÊώστεÊταÊσχολείαÊναÊείναιÊχώροιÊασφαλείςÊ
γιαÊτουςÊμαθητέςÊκαιÊτουςÊδασκάλους,ÊγιαÊναÊμηÊθρηνήσουμεÊάλλαÊθύματα.  

ΚαλόνÊΠαράδεισοÊΒασίλη!!  

ΗÊμαθήτριαÊΧατζηευστρατιάδουÊΕυαγγελίαÊτηςÊΔ2ÊτάξηςÊτουÊ19ουÊΔ.Σ.Ê
Σερρών 

ΒασίληÊελπίζωÊναÊείσαιÊκαλάÊεκείÊψηλάÊ
στονÊ ουρανόÊ καιÊ ναÊ μαςÊ προσέχεις…Ê
Αναστάσης—ΚωνσταντίνοςÊΒ1 
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«ΧριστουγεννιάτικοÊΤραγούδιÊπουÊ
γράψαμε» 
ΤαÊΧριστούγεννα 
-ΧοΧοΧοÊεσύÊταÊΧριστούγενναÊήσουνÊκαλόÊ
παιδί? 
-ΕγώÊήμουνÊκαλόÊπαιδί 
-ΤουτουτουρουρουτουρουρουÊΧοΧοΧοÊMerryÊ
Christmas!!! 
-ΤιÊείναιÊταÊΧριστούγεννα? 
-Ιιιιιιιιιιιιι!!!!!!!!!!! 
-ΔενÊξέρειςÊτηÊείναιÊταÊΧριστούγεννα!!!ΠάμεÊ
ναÊσουÊδείξουμεÊμαζί. 
-ΤαÊδέντραÊχιονισμέναÊκαιÊταÊσπίτιαÊστολι-
σμέναÊμεÊτονÊSANTAÊπερνάμεÊκαλαα 
ΚοιτάειÊÊκάθεÊμέραÊόλουÊτουÊκόσμουÊταÊπαι-
διάÊκαιÊότανÊβλέπειÊÊλάθοςÊδώραÊδεν 
ΔίνειÊπουθενάαα. 
-ΤώραÊκατάλαβεςÊτιÊείναιÊταÊΧριστούγεννα? 
-ΕμμÊναι!!!ÊΕυχαριστώÊπαιδιάÊπουÊμουÊμάθα-
τεÊτιÊείναιÊταÊΧριστούγεννα. 

ΑντωνίαÊΤουρατζίδουÊ–ÊΧρύσαÊΝαλτσί-
δουÊΔ1 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟÊΧΟΡΕΥΤΙΚΟÊΤΟΥÊΣΤ΄2 

ΣτηνÊΧριστουγεννιάτικηÊσχολικήÊγιορτήÊμιαÊέκπληξηÊσαςÊπεριμέ-
νει:ÊέναÊΧριστουγεννιάτικοÊχορευτικό! 

ΗÊπρότασηÊέγινεÊαπόÊτηνÊκυρίαÊΚρυσταλίαÊκαιÊόλαÊταÊκορίτσιαÊ
τηςÊτάξηςÊοιÊοποίεςÊείναιÊΔήμητραÊκαιÊΑθανασίαÊΣτοίλα,ÊΓεωργί-
αÊΚυπαρίση,ÊΧριστιάνναÊΚνιαμή,ÊΜαγδαληνήÊΒακάλη,ÊΑντωνίαÊ
Σαμπαχλούδη,ÊΜαριάνθηÊΚαπουτζήÊδέχτηκανÊναÊσυμμετά-
σχουν.ÊΗÊΜαριάνθηÊκαιÊηÊΓεωργίαÊέκανανÊσχεδόνÊμόνεςÊτουςÊ
τηνÊχoρογραφίαÊκαιÊόλεςÊμαζίÊδιαλέξαμεÊτοÊτραγούδιÊτοÊοποίοÊ
είναιÊτοÊAllÊIÊWantÊForÊChristmasÊIsÊYouÊ(MakeÊMyÊWishÊComeÊ

True).ΤοÊχορευτικόÊαυτόÊτοÊδουλεύουμεÊπερίπουÊδύοÊμήνεςÊκαιÊ
θαÊτοÊδουλεύουμεÊμέχριÊναÊέρθειÊεκείνηÊηÊημέραÊτηςÊΧριστου-
γεννιάτικηςÊΣχολικήςÊΓιορτής.ÊΑνυπομονούμεÊπολύÊναÊχορέψου-
μεÊκαιÊναÊταÊδώσουμεÊόλαÊπάνωÊστηνÊσκηνήÊκαιÊμπροστάÊσεÊ

όλοÊτοÊΣΧΟΛΕΙΟ!!ÊΑυτόÊείναιÊκάτιÊπουÊμαςÊαγχώνειÊαρκετάÊαλλάÊ
ελπίζουμεÊναÊπάνεÊόλαÊκαλάÊκαιÊναÊτοÊαπολαύσουμεÊόλοι.Ê 

ΔήμητραÊΣτοϊλα 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟÊΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ...τηςÊΜαρίαςÊΑνεσιάδουÊΕ2 


