
21ο Δημοτικό  Σχολείο  Περιστερίου  

  Τα νέα μας για φέτος 

είναι το Συμβούλιο 

τάξης, Τι Νέα, Βιβλια-

ράκια.  

Στο συμβούλιο τάξης 

συζητάμε για διάφορα 

θέματα, στο τι νέα λέ-

με τα νέα μας και στα 

βιβλιαράκια κάνουμε 

ιστορίες και της γρά-

φουμε σε βιβλιαράκια. 

Τον τελευταίο καιρό 

κάνουμε κατασκευές 

με χαρτόνια.  Φέτος 

δεν έχουμε την δασκά-

λα που είχαμε πέρσι, 

έχουμε την κυρία Να-

τάσσα που είναι πολύ 

καλή  και περνάμε πο-

λύ ωραία.  

Φέτος έχουμε μάθει 

πολλά πράγματα, δεν 

έχουμε βγει για ελεύ-

θερο αλλά θα  βγούμε 

την άλλη εβδομάδα. 

Ευχόμαστε να έχουμε  

ξανά την κυρία Να-

τάσσα. Αυτά είναι τα 

νέα της τάξης μας. 

Ελπίζω να σας 

άρεσαν.  

  Νάνσυ 
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ΤΑ ΝΕΑ  ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 
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 BULLING   

Το Bulling  γνωστό ως σχολικός 

εκφοβισμός υπάρχει σε πολλά 

σχολεία. 

Συνήθως δημιουργείται από τον 

τρόπο που οι γονείς φέρονται 

στο παιδί. Αυτό δεν σημαίνει ότι 

δεν αλλάζει, αν προσπαθήσουμε 

με έναν όμορφο τρόπο  μπορούμε 

να το σταματήσουμε. Για να γίνει 

αυτό πρέπει το παιδί που δέχεται 

Bulling (Σχολικό  εκφοβισμό) πά-

ντα να το λέει στους γονείς του και 

στους δάσκαλους. 

-Ευχαριστώ αν το διαβάσατε.        

  

  Γεωργία   

Το σχολείο μας 



 Κ α κ ο π ο ί η σ η 

των ζώων είναι 

να  βαράμε τα 

ζώα μας, να μη 

τους δίνουμε 

την κατάλληλη 

φροντίδα όπου  

χρειάζονται. Επίσης 

κακοποίηση είναι να 

εγκαταλείπουμε το 

ζώο μας. Πιο πολύ 

κακοποιούνται τα σκυ-

λιά σε σχέση με τα 

άλλα ζώα σε όλο τον 

κόσμο.   Η κακοποίη-

ση των ζώων είναι 

κάτι πολύ λυπηρό και 

βασανιστικό για όλα 

τα ζώα. Επίσης προ-

καλεί φόβο σε κάθε 

ζώο που κακοποιεί-

ται. Να μη τα χτυπά-

με, να μην δένουμε 

τα ζώα μας χωρίς φα-

γητό και νερό. Αντί να 

αγοράσουμε, ας υιοθε-

τήσουμε. Τα ζώα 

χρειάζονται φροντίδα 

όπως και εμείς.    

Κώστας Β.  

Αλέξανδρος Δ. 
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Η ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΩΝ  ΖΩΩΝ   

Κάποια  ζώα είναι υπό εξαφάνι-

ση όπως ο τσαλαπετεινός,  η  

καρέτα - καρέτα, η καφέ αρ-

κούδα,  η μπλε φάλαινα, ο ρο-

φός κ.α. 

Επίσης και ο μεγαλόδοντας, ο 

πιο μεγάλος και άγριος καρχα-

ρίας. Και πρέπει  να τα προστα-

τεύουμε για να μην εξαφανι-

στούν και τα υπόλοιπα. 

Βασίλης - Λευτέρης 
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ΖΩΑ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ  ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ 

ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

Ο ΤΟΤΟΣ; 

Ο Τοτός βάφει το 
ταβάνι.  
-Γιατί δε βάζεις μια 
εφημερίδα; ρωτάει η 
μητέρα του.  
-Α, μπα, το φτάνω 
κι έτσι.  
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Ο Μεγαλόδοντας είναι 

ένα εξαφανισμένο  εί-

δος  καρχαρία που 

έζησε 28 με 1,5 εκα-

τομμύρια  χρόνια  πριν, 

στον Καινοζωικό αιώνα. 

Όσον αφορά την ταξι-

νόμηση του, αυτό είναι 

ένα θέμα έντονης συζή-

τησης με  δυο κύριες  

ερμηνείες. Η  μια ότι 

ανήκει στην οικογένεια 

Λαμνίδες και η άλλη ότι 

ανήκει  στην οικογένεια  

Οτοδοντίδες. Στην βιβλιογραφία τον αναφέρει 

ως C.  Megalodon. Ο μεγαλόδον θεωρείται  ως 

ένα από τα πιο μεγάλα και δυνατά σαρκοφάγα 

στην ιστορία  των σπονδυλωτών.  

 

Ο  Elasmotherium   sibiricum ή 

κοινώς  σιβηρικό Ελασμοθηρίο ήταν  

ευρασιατικός μαλλιαρός ρινόκερος, 

με πλάτος 6 μέτρα, ύψος 2  μέτρα 

και βάρος  5 τόνους. Είχε γρήγορα  

πόδια που του επέτρεπαν να καλ-

πάζει σαν άλογο.  

         Λάμπρος - Γεράσιμος 
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ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΑ ΖΩΑ 

Ο  θυλακόσμιλος  είναι το 

όνομα  ενός γένους μαχαιροδο-

ντών μαρσιποφόρων   θηρευ-

τών που πρωτοεμφανίστηκε 

κατά  την διάρκεια της Μεωαι-

νου. Τα απολιθώματα του  

έχουν βρεθεί στη Νότια Αμερι-

κή, κυρίως στην Αργεντινή. 

Το πρόβλημα       
Ο Μπόμπος στον 
πατέρα του:-
Μπαμπά, ο 
δάσκαλός μας δεν 
είναι καλός στα 
μαθηματικά… -Πώς 
έβγαλες αυτό το 
συμπέρασμα;              
-Να, τον άκουσα να 
λέει ότι είμαι ένα 
άλυτο πρόβλημα! 

Ο βαθμός στα 
μαθηματ ικά     
Ένας πατέρας λέει 
στον γιο του:- Τι 
χάλια είναι αυτά, 
Γιώργο; Γιατί 
πήρες μηδέν στα 
μαθηματικά; Δεν 
φταίω εγώ, 
μπαμπά, ο 
δάσκαλος μού το 
έδωσε. 



 Η Σωστή διατροφή 

για να μη γίνεις (εικόνα 1) 

1000 κιλά (εικόνα 1) είναι:  

 Να παίρνουμε όλες τις 

θρεπτικές ουσίες αλλά με 

μέτρο.  

Επίσης να καταναλώνου-

με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης 

την ημέρα.  

Να μην τρώμε ούτε λίγα 

ούτε πολλά γλυκά. Τα πολλά 

γλυκά προκαλούν ζάχαρο, 

τερηδόνα κλ.  Τα λίγα γλύκα 

όμως ρίχνουν το ζάχαρο κι 

ούτε αυτό κάνει κακό. 

Εικόνα 1: Νιώθω σα να 

είμαι 2000 ΚΙΛΑ. 

Εικόνα 2: Έτσι πρέπει 

να είσαι. 

 Κωνσταντίνος 
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ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ 
Πρέπει να βρεις  12 λέξεις και να τις κυκλώσεις με ότι 

χρώμα θέλεις.  Καλή τύχη!!!! 
 

 ΑΗΓΞΔΛΤΚΑΝΑΠΕΣΔΡΑΣΨΩΒΝΘΥΗΚΟΜΟΔΙΝΟ 

 ΓΦΓΗΔΦΟΡΩΘΦΞΔΛΚΑΡΕΚΛΑΘΡΟΙΜΠΑΝΑΝΑΟΞ 

 ΣΔΕΦΖΨΦΑΔΓΞΙΦΙΑΣΤΤΥΚΗΦΚΔΗΗΟΛΔΗΞΗΞΩ 

ΞΡΗΥΤΓΙΠΕΡΤΦΡΦΓΥΞΗΘΚΙΤ ΥΤΒΨΘΧΖΒΜΟΛΠΞ 

ΥΘΤΕΗΜΕΤΑΝΝΑΥΞΗΥΑΝΘΡΩΠΟΣΓΦΕΔΓΙΞΟΛ 

 ΕΛΚΞΧΒΖΝΜΕΨΓΞΗΕΔΓΗΞΕΛΕΝΗΙΥΡΡΕΗΥΘΥΡΘ  

 ΓΦΚΔΝΓΙΞΣΗΦΔΙΕΥΓΑΓΕΛΑΔΑΗΗΕΜΑΡΜΟΤΑΔ 

 ΗΛΙΟΣΓΞΡΦΞΓΟΦΞΥΛΟΩΩΓΦΞΡΡΞΑΧΛΚΑΔΙΘΞ 

 ΓΦΤΗΛΕΟΡΑΣΗΞΗΝΗΗΚΞΞΚΞΗΝΓΡΡΘΘΕ0ΟΤΤΣ 

  ΦΞΗΓΦΔΞΓΞΔΞΘΒΓΞΣΔΗΓΗΙΕΔΞΜΦΗΞΔΓΦΞΑ 

  ΝΤΟΜΑΤΑΡΥΙΘΑΗΗΙΘΟΞΗΙΩΥΓΕΦΙΡΑΒΝΙΔΙΠ 

        

      ΕΛΛΗ - ΑΝΝΑ 
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ  

ΜΟΥ  

 Μια  φορά  κι  έναν καιρό  

ήταν  ένας ελέφαντας  ασπρούλης  

και  τα  άλλα  ελεφαντάκια  τον  

κορόιδευαν.  Μια μέρα το είπε 

στην μαμά του κι εκείνη τα μάλω-

σε.  Έτσι το σταμάτησαν.         

 ΤΕΛΟΣ 

   Γιώργος Β 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
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Το  κάπνισμα  προκαλεί καρκίνο. Τα 

παιδιά των καπνιστών  μπορεί να 

αρχίσουν να καπνίζουν  και αυτά. Το 

κάπνισμα  προκαλεί σεξουαλική ανι-

κανότητα. Ο καπνός σας βλάπτει 

την οικογένεια  και τους  φίλους. Το 

κάπνισμα μειώνει την γονιμότητα. 

Το κάπνισμα σκοτώνει. Το κάπνισμα 

προκαλεί εγκεφαλικά  επεισόδια και  

αναπηρία.  Kάθε χρόνο σ’ολο τον 

κόσμο προκαλούνται 5.000.000 

θάνατοι. Το 2025 ο αριθμός θα 

αυξηθεί σε 10.000.000 θανά-

τους. Το κάπνισμα σκοτώνει!!! 

        Κατερίνα Κ. 

Το 2019 έγινε ένα σοβαρό  ατύχημα  

στην Ελλάδα. Ένα αεροπλάνο, το οποίο 

είχε 379 άτομα, έπαθε βλάβη στο πτε-

ρύγιο  του.  

Τότε το αεροπλάνο έπεσε κάτω. Όταν 

έπεσε στο έδαφος το αεροπλάνο πήρε 

φωτιά και ανατινάχτηκε. Τότε σκοτώ-

θηκαν όλοι αλλά ευτυχώς μια οικογέ-

νεια δεν μπήκε στο αεροπλάνο και γλί-

τωσαν από βέβαιο θάνατο.  

Άγγελος - Βαγγέλης 
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ΚΑΠΝΙΣΜΑ 

ΤΟ ΚΑΓΚΟΥΡΟ 

Ένα καγκουρό 

δραπέτευε συνέχεια απ 

το ειδικά περιφραγμένο 

δώρο του στο ζωολογικό 

κήπο. Οι αρμόδιοι, 

ξέροντας ότι μπορεί να 

πηδάει πολύ ψηλά, 

βάζουνε έναν φράχτη 3 

μέτρα ψηλό. Το επόμενο 

πρωί το καγκουρό έκανε 

τις βόλτες του στον 

ζωολογικό κήπο, έξω απ 

τον περιφραγμένο χώρο 

του. Οι αρμόδιοι 

σηκώνουν το φράχτη στα 

6 μέτρα, αλλά το 

επόμενο πρωί, πάλι έξω 

το καγκουρό. 

Συνεχίζουν την ίδια 

ιστορία, κάθε μέρα πιο 

ψηλό φράχτη, κάθε πρωί 

έξω το καγκουρό. Ο 

φράκτης τώρα είναι στα 

20 μέτρα ύψος. Τελικά, 

μια καμήλα απ το 

διπλανή περίφραξη 

ρωτάει το καγκουρό: - 

Πόσο ψηλά πιστεύεις ότι 

θα τον φτάσουνε το 

φράχτη; - Πιθανόν 50 

μέτρα, εκτός αν κάποιος 

σκεφτεί να κλειδώνει 

την πόρτα τα βράδια..  

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ 



του γνωστού 

παιχνιδιού 

fortnight. Το 

μεγαλύτερο κα-

τόρθωμα του 

στο fortnight 

είναι που πήρε ένα  βραβείο με τον ninja. Ο 

Marshmello από αυτόν τον διαγωνισμό πήρε 

περίπου 1.000.000. 

    ΠΑΝΟΣ—ΜΑΚΗΣ 

     O Marshmello 

είναι τραγουδι-

στής. Έχει ανεβά-

σει πολλά τραγού-

δια στο YouTube. 

Το πιο γνωστό του 

τραγούδι είναι το 

friends. O 

MARSHMELLO εί-

ναι επίσης παίκτης 

MARSHMELLO 

Όλοι ξέρετε πως στο προαύλιο της Δ1 τάξης υπάρχει το souper craft που 

το έφτιαξε η Κατερίνα Λ. που πάει Δ1. Άλλοι το αγάπησαν, άλλοι το μίσησαν 

και άλλοι το αδίκησαν. Άλλοι έπαιξαν και είπαν την γνώμη τους και άλλοι την 

είπαν χωρίς καν να δουν τι είναι. Όποτε σας παρακαλώ παίξτε το παιχνίδι 

πριν πείτε τη γνώμη σας! Επίσης το πρώτο τερματίστηκε και βγήκε δεύτερο! 

(άμα είστε άλλη τάξη εκτός από το 

Δ1 τότε αυτό το άρθρο δεν σας ενδι-

αφέρει) 

Υ.Γ. δεν βρήκα εικόνες για το souper 

craft γι’ αυτό έβαλα του minecraft.  

 Της Κατερίνας Λ. 

Το μπαλέτο είναι ένας  

χορός που χορεύεται 

με μπαλαρινάκια ή με 

πουέντ. 

Αυτός ο χορός χορεύ-

εται με κλασική μουσι-

κή επίσης οι μπαλαρί-

νες  φοράνε  

κορμάκια και φούστες. 

Αλλά προσοχή το μπα-

λέτο μπορεί να σε  

τραυματίσει. 

Στο μπαλέτο πιάνουμε 

τα μαλλιά μας κότσο 

και επίσης υπάρχουν 

πολλά ανοίγματα ένα 

από αυτά είναι το σπα-

γκάτο και το δαχτυλίδι 

κι άλλα πολλά. 

Βάλτε την άσκηση στη 

ζωή σας.   

     

    Ελίνα και Αναστασία 

ΜΠΑΛΕΤΟ SUPER CRAFT:  Η ΑΔΙΚΙΑ 


