
 

 

 

Χαρούμενη Άνοιξη! 

 

Το μαθητικό περιοδικό του  

12ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 



 

 
 
 
 
 
 

ΒΙΒΛΙΟΠΟΝΤΙΚΕΣ 
2013-2014 
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 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. ΕΜΕΙΣ ΓΡΑΨΑΜΕ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗ 
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«Όλοι γεννιόμαστε ελεύθεροι» 

 



 

 

 

Οι μαθητές του Α1 μεγάλωσαν….. 

και μας παρουσιάζουν τις σκέψεις 

τους για τον πόλεμο και την 

ειρήνη με τον δικό τους 

πρωτότυπο τρόπο! Πατήστε εδώ.  

http://data.axmag.com/data/201403/20140306/U113374_F267926/FLASH/index.html


 

 

 

Οι μαθητές του Β2 καλωσόρισαν την άνοιξη με 

τον δικό τους τρόπο!  Έφτιαξαν τα δικά τους 

βιβλιαράκια με φυτά, λουλούδια, δέντρα και 

σκαρφάλωσαν πάνω στους χαρταετούς τους 

για να δουν την πόλη από ψηλά!  

Πατήστε εδώ: φυτά, οι χαρταετοί

http://data.axmag.com/data/201403/20140305/U113364_F267832/FLASH/index.html
http://data.axmag.com/data/201403/20140305/U113364_F267849/FLASH/index.html


 

 

 

 

 

Ο Κηφισός με τα γάργαρα νερά του αποτελούσε τόπο  

αναψυχής για τους Αθηναίους.  Διακρίνεται η Παναγίτσα. 



 

Λίγα λόγια… 

Η πόλη μας, το αγαπημένο μας Περιστέρι, έχει ιστορία που χάνεται στα βάθη 

των αιώνων.  

Από τον αρχαίο Χολαργό, στα χρόνια της Τουρκοκρατίας κι από κει στα 

πρώτα χρόνια μετά την επανάσταση κι ως το 1922, όπου ξεριζωμένοι Έλληνες των 

αλησμόνητων πατρίδων και όχι μόνο, θα του δώσουν νέα πνοή και δύναμη, για να 

φτάσουμε στην εποχή της Κατοχής και στο σήμερα.  

Το 1934 είναι μια χρονιά σταθμός για το Περιστέρι. Γίνεται ανεξάρτητος 

Δήμος με πρώτο δήμαρχο τον Σταμάτη Καστριώτη. 

Φέτος, λοιπόν, γιορτάζει τα 80 χρόνια του ως Δήμος. Κι εμείς, που τόσο το 

αγαπάμε, αποφασίσαμε να του χαρίσουμε ζωγραφιές και κάποιες σκέψεις. 

Ύστερα θα το αγκαλιάσουμε, θα του χαϊδέψουμε τις φτερούγες του και θα το 

αφήσουμε να πετάξει ψηλά, πολύ ψηλά, γιατί αυτό ανάστησε γενιές και γενιές. 



 

Το δημαρχείο μας 

Το μετρό  

στον Άγιο Αντώνιο 

Παράγκες στην Ευαγγελίστρια το 1960 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η γειτονιά μου. 

 Έχω ζωγραφίσει την 

πολυκατοικία μου. 

 

Μελίνα  

Αυτή είναι η πολυκατοικία μου. 

Εκεί μένουν και οι συγγενείς μου. 

Ας πούμε η γιαγιά μου, ο παππούς 

μου, η θεία μου, ο θείος μου και τα 

ξαδέρφια μου. 

 

Μαρκέλλα  

Η πολυκατοικία μου είναι πολύ ωραία. 

Κατοικώ εκεί και δεν θα ήθελα να 

φύγω ποτέ από το Περιστέρι. 

Εγώ είμαι στο σπίτι και κοιμάμαι στο 

δωμάτιό μου. Η μαμά βοηθάει τον 

μπαμπά στη δουλειά και με άφησαν 

υπεύθυνο. 

 

Μπάμπης  



 

Αυτή είναι η πολυκατοικία μας! 

Είναι στο Περιστέρι η γειτονιά 

μου που είναι η καλύτερη 

περιοχή της Αθήνας. Έχω κοντά 

κούνιες, τον πεζόδρομο, το 

σχολείο και άλλα πολλά. 

Δεν θα ήθελα τίποτα να φτιαχτεί 

γιατί τίποτα δεν είναι χαλασμένο 

και νομίζω ότι δεν θα πάθει 

τίποτα. 

 

Βασιλική   

Αυτή είναι η  όμορφη γειτονιά 

μου! Είναι πολυκατοικία με τρεις 

ορόφους και δίπλα έχουμε ένα 

ωραίο σπίτι. Μου αρέσει πολύ να 

πηγαίνω εκεί. Βέβαια πηγαίνω 

κάθε μέρα. Θα ήθελα να ήταν 

λίγο πιο μεγάλο. 

 

Νίκος    

Η γειτονιά μου είναι 

πολύχρωμη και όμορφη. 

Έχει δέντρα: νεραντζιές, 

πεύκα, θάμνους. 

 

Μαριλίζα     



 

Η γειτονιά μου  

 

Ειρήνη  

Θα ήθελα να ήταν η 

γειτονιά μου. 

Απέναντι από το σπίτι 

μου να υπήρχε ένας 

ποδηλατόδρομος και 

ίσως… Αυτό μόνο. 

 

Γιώργος   

Η πόλη μου, το 

Περιστέρι, είναι τόσο 

όμορφή!!! 

 

Μαριτίνα    



 

Ο ήλιος λάμπει πάνω από 

την πόλη μου. 

 

Χαριλένια     

Είναι μια πολύ όμορφη πόλη. 

Θα ήθελα να είχε λιγότερα 

καυσαέρια 

 

Ανδρέας 

    

Αυτό είναι το σπίτι μας που 

είναι κοντά στο σχολείο μου. 

Για να έχουμε την πόλη μας 

καθαρή πρέπει να μην πετάμε 

σκουπίδια κάτω. 

 

Μαρία Αγγελική    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Έχω κάνει την πολυκατοικία 

μου.  

Η πόλη μας είναι πολύ 

όμορφη. 

Θα ήθελα να είχε πολλά 

πάρκα. 

Δεν θέλω η πόλη μας να έχει 

κρίση.    

Η γειτονιά μου είναι πολύ 

όμορφη. Υπάρχουν πολλά 

σπίτια και όλος ο ήλιος 

πέφτει πάνω της. 

Θα ήθελα να υπήρχαν 

πολλές παιδικές χαρές για να 

έπαιζα όλη την ημέρα μπάλα 

και να μην σταμάταγα! 

 

Νικόλας     



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου πήγαμε εκδρομή στο θαλάσσιο πάρκο HELMEPA. 

Ήταν πολύ ωραία γιατί είχε πολλές φωτογραφίες και έτσι καταλάβαινα καλύτερα. 

Είδαμε κι ένα ντοκιμαντέρ. Έδειχνε κάποιους ανθρώπους που έψαχναν να βρουν 

φάλαινες. 

Μάθαμε πολλά πράγματα και είδαμε πάρα πολλές εικόνες. Οι εικόνες όμως ήταν 

λίγο λυπητερές γιατί ήταν σχετικές με τα σκουπίδια από τα εργοστάσια και τους 

ανθρώπους. Τα ζώα είχαν μολυνθεί. Ακόμα και τα πουλιά είχαν μολυνθεί. 

Πιο πολύ από όλα μου άρεσε όταν μας μίλησαν για τη θάλασσα. Η αλήθεια είναι ότι 

κάποια παιδιά βαρέθηκαν λίγο. Μάλλον ανυπομονούσαν να έρθει η ώρα του φαγητού. Εγώ 

δεν πεινούσα καθόλου. Ήθελα να ακούσω κι άλλα. 

Ξέχασα να σας πω ότι μας έδωσαν να συμπληρώσουμε ένα ερωτηματολόγιο με θέμα 

τι μας άρεσε. 

Ήταν πολύ ωραία. Μια μέρα θέλω να πάω εκεί και με την οικογένειά μου. 

 

Μαρία Μ.



 

 

 

Και οι μαθητές του Γ1 

εντυπωσιάστηκαν από την 

επίσκεψή τους στην Ελληνική 

Εταιρεία Προστασίας του 

Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και 

σας παρουσιάζουν τις εντυπώσεις 

τους εδώ.  

 

http://data.axmag.com/data/201402/20140227/U113374_F266488/FLASH/index.html


 

 
 

 
 

 

Από την επίσκεψη στην Εταιρεία 

Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 

Πατήστε εδώ: (ΗELMEPA) 

http://data.axmag.com/data/201403/20140307/U113374_F268275/FLASH/index.html
http://data.axmag.com/data/201403/20140307/U113374_F268275/FLASH/index.html
http://data.axmag.com/data/201403/20140307/U113374_F268275/FLASH/index.html


 

 
 

Εδώ: Ο μήνας Μάρτιος 

 
Εδώ: Επίσκεψη στην ΗΕLMEPA 

 

 

http://data.axmag.com/data/201403/20140307/U113374_F268272/FLASH/index.html
http://data.axmag.com/data/201403/20140307/U113374_F268276/FLASH/index.html


 

 Η γωνιά της ξεκούρασης 

 

 
 
 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας στις 6 Μαρτίου, 

ακούστε δύο ιστορίες γραμμένες και εικονογραφημένες από παιδιά.  

“Τα Μπαλόνια της Φιλίας» & «Η Μόνα σε καινούριο Σχολείο». 

 

Και ένα βιβλίο που πρέπει να διαβάσουν όλα τα παιδιά: 

«Όλοι γεννιόμαστε ελεύθεροι, η Παγκόσμια διακήρυξη των Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου με εικόνες» 

http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip_ekfovismos/Default.html
http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip8/Default.html
http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip8/Default.html
http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip8/Default.html

