
21ο Δημοτικό  Σχολείο  Περιστερίου  

Στο σχολείο μας ήρθαν 2 καινούριοι δάσκαλοι. Ο κύριος Παναγιώτης  που 

μας διδάσκει εικαστικά και η κυρία Βάσω που μας κάνει γυμναστική. Επίσης 

ήρθε μια νοσηλεύτρια που τη λένε Ρούλα, που μας βοηθάει όταν την έχουμε 

ανάγκη.  

 Φέτος έχουμε μια καινούρια φίλη. Είναι μια μικρή γατούλα που την λέ-

με Νέσκουικ. Το χρώμα της είναι άσπρο με γκρι και πορτοκαλί βούλες.  

 Επίσης ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του σχολείου μας  έχει  κά-

νει μια όμορφη ζωγραφιά στον εξωτερικό τοίχο του σχολείου μας, που απει-

κονίζει παιδιά από όλες τις χώρες. Αυτό σημαίνει ότι όλοι είμαστε ίσοι.   

Μια από τις εκδρομές που έχει πάει όλο το σχολείο είναι η παράσταση <<Ένα 

παιδί μετράει τ’ άστρα>> που μιλάει για ένα παιδί που θέλει να πάει στο σχο-

λείο. Ένα άλλο θέατρο που πήγαμε ήταν << το αγόρι με τη βαλίτσα>> που μιλά-

ει για ένα παιδί που ήθελε να πάει στο εξωτερικό για να είναι μαζί με τον α-

δελφό του. Πήγαμε ακόμη στο Adventure park. Εκεί κάναμε τοξοβολία, τρα-

μπολίνο και ισορροπούσαμε σε σκοινιά .  

        Μαριλένα, Πάμελα  
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- Μαμά, μαμά!  

- Τι θέλεις, χρυσό μου;  

- Μαμά, έλα γρήγορα. Η 

Ελενίτσα τρώει την εφη-

μερίδα.  

- Τι είπες; Δεν σε 

άκουσα.  

- Ασε μαμά μην ανησυ-

χείς η εφημερίδα είναι 

χθεσινή.  



Στο Σύλλογο 

του σχολείου 

μας υπάρ-

χουν διάφο-

ρες δραστη-

ρ ι ό τ η τ ε ς  

που τις κά-

νουν αρκετά 

παιδιά, όπως 

το καλλιτεχνικό εργα-

στήρι, το κινηματο-

γραφικό εργαστήρι, η 

κιθάρα, το πιάνο, το 

κεραμικό εργαστήρι, οι 

παραδοσιακοί χοροί, 

το λάτιν, το θεατρικό 

εργαστήρι, τη ρομπο-

τική και το σκάκι. Επί-

σης υπάρχουν  δρα-

στηριότητες και για τους 

ενήλικες, δηλ. τους γο-

νείς των παιδιών. Κά-

ποιες δραστηριότητες 

είναι και για τους ενήλι-

κες και για τα παιδιά, 

όπως οι περίπατοι σε 

αρχαιολογικούς χώρους, 

όπου μας ξεναγούν σε 

διαφορά αρχαιολογικά 

μέρη. 

         Ο σύλλογος του 

σχολειού μας διοργανώ-

νει  πολλά πάρτι κάθε 

χρόνο, όπως το γαϊτανά-

κι, την παρέλαση που 

γίνεται στους δρόμους 

ντυμένοι με τις  απο-

κριάτικες στολές και 

έπειτα  το γλέντι που 

κάνουμε στο σχολειό 

τρώγοντας σουβλάκια 

και άλλα.  Επίσης την 

κλήρωση που μπορεί 

να κερδίσεις  πολλά 

δώρα, τη Χριστουγεν-

νιάτικη γιορτή, τις πα-

σχαλινές λαμπάδες, το 

μπαζάρ βιβλίου και 

την γιορτή που κάνουν 

τα εκτάκια στο τέλος 

της χρονιάς για να 

αποχαιρετήσουν το 

δημοτικό και να πάνε 

στο γυμνάσιο. Δεν ξε-

χνάμε  το γλέντι στο 

τέλος της χρονιάς  

όπου τα άλλα τμήματα 

χορεύουν και παίζουν 

θέατρο και μουσική, 

την εκδρομή  στην 

Παύλιανη Φθιώτιδας 

και άλλα πολλά. 

        Ευχαρ ι στούμε 

απ’ τα βάθη της καρ-

διάς μας το σύλλογο 

γονέ-

ω ν 

κ α ι 

κηδε-

μόνων 

κ α ι 

στους 

εκπαι-

δευτικούς  των δρα-

στηριοτήτων,  που μας 

προσφέρουν τόσα πολ-

λά χαρίσματα, επειδή 

αυτό μας κάνει να δια-

σκεδάζουμε και να 

περνάμε  τις λίγες 

στιγμές της ζωής μας 

όμορφα!  

Δημήτρης Π 

Στράτος  
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Η βιβλιοθήκη 

του σχολείου μας βρί-

σκεται στο εργαστήριο 

της πληροφορικής. Στη 

βιβλιοθήκη μας  έχουμε 

βάλει μια χρωματιστή 

μοκέτα, μαξιλάρια, επι-

τραπέζια και κουκλάκι-

α. Επίσης μπορείς να 

πάρεις ένα βιβλίο και 

να καθίσεις στην μοκέ-

τα να το διαβάσεις.   

Η βιβλιοθήκη 

του σχολείου μας έχει 

πολλά ενδιαφέροντα 

βιβλία. Επίσης έχει βι-

βλία για όλες τις ηλικί-

ες των παιδιών του δη-

μοτικού. Όταν δανει-

στείς ένα βιβλίο  πρέπει 

να  το επιστρέψεις  σύ-

ντομα και  πρέπει να το 

προσέχεις. Αν έχεις στο 

σπίτι σου κάποιο βιβλίο 

που δεν το χρειάζεσαι   

μπορείς να το χαρίσεις 

στην βιβλιοθήκη του 

σχολείου  μας για να το 

διαβάσουν κι άλλα παι-

διά.  

  Αν θελήσετε να 

έρθετε στην βιβλιοθήκη 

μας θα δείτε τα υπέροχα  

βιβλία μας. 

Κωνσταντίνα, Αναστασία  

Στο σχολείο 

μας ανακυκλώνουμε 

καπάκια για να αγο-

ραστούν αναπηρικά 

καροτσάκια. Έχει 

επίσης μεγάλους 

χώρους με χαρτιά 

για να ανακυκλω-

θούν. Τα παιδιά με 

το να φέρνουν κα-

πάκια και χαρτιά, 

βοηθούν όλο τον 

κόσμο να διευκο-

λυνθεί περισσότερο. 

Τα παιδιά του 21ου 

δημοτικού σχολείου 

σας βοηθούν καθη-

μερινά.  

Οι ειδικοί για το 

περιβάλλον μας λένε να μην ξοδεύουμε πολύ  χαρ-

τί γιατί στο μέλλον μπορεί να  μην  υπάρξει ισορ-

ροπία στο περιβάλλον. Μπορούμε να τα καταφέ-

ρουμε με την βοή-

θεια σας για να 

σώσουμε τον πλα-

νήτη μας και τα 

υπέροχα πλάσμα-

τα του.  

 

 

 

 

 

 

 

    Άννα και Μαρία  
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Όταν ο ήλιος ανέβαινε τα σκαλιά του ου-

ρανού για να πει δυο λόγια με το φεγγάρι μια από 

τις ακτίνες του κατάφε-

ρε να τρυπώσει μέσα 

από το παράθυρο του 

Φράνκα και να φωτίσει 

το πρόσωπο του. 

Σηκώθηκε βιαστικά από 

το κρεβάτι του και 

άρχισε να ντύνεται με 

γρήγορες κινήσεις. 

Έτρεξε στην κουζίνα 

και τα βήματα του αντη-

χούσαν  σε όλο το σπίτι. 

Η οικογένεια του είχε είδη καθίσει στο τραπέζι 

και έτρωγαν χορταστικό πρωινό.  Κάθισε στο 

τραπέζι και άρχισε να τρώει γρήγορα το πρωινό 

του.  Σήμερα ήταν η μέρα που θα πήγαινε 

διακοπές.  Μόλις τέλειωσε  το πρωινό του 

πήρε τη βαλίτσα του και την τοποθέτησε στο 

πορτμπαγκάζ του  αυτοκι-

νήτου.  Μπήκε στο αυτοκί-

νητο και τη στιγμή που 

έκλεισε την πόρτα το μι-

κροαυτοκίνητο  έφυγε σαν 

φόρμουλα μπροστά. Μέσα  

σε ένα παζάρι καταφέρνει 

να πείσει έναν άνδρα να 

τον πάει σε ένα νησί όπου 

εκεί θα μάθει την αλήθεια 

για την ξαδέρφη του που 

έχει εξαφανιστεί και πα-

ράλληλα θα έρθει αντιμέτωπος με…… δεινό-

σαυρους !!!!!!!!!!                                   

   Σάκης—Ευθύμης 
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ  

ΜΟΥ  

 Το πρώτο βιβλίο που θα σας παρουσιάσουμε είναι οι 

«ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜ ΣΟΓΕΡ». 

Αυτό το βιβλίο είναι πολύ ωραίο για-

τί έχει παρά  πολλές περιπέτειες. 

Για το βιβλίο θα σας πούμε λίγα λό-

για. Μια μέρα ξημερώνει  και ο Τομ, 

επειδή η θεια του τον μάλωσε κι αυ-

τός πληγώθηκε, είπε στου φίλους 

του να γίνουν πειρατές. Όμως πει-

ρατές στο χωριό δεν γίνεται. Οπότε 

έπρεπε να πάνε στο απέναντι  νησί. 

Δεν σας λέμε αλλά πράγματα για να 

το διαβάσετε. 

Το δεύτερο βιβλίο που θα σας παρουσιάσουμε είναι από τη σειρά 

ΝΤΕΝΤΕΚΤΙΒ ΚΛΟΥΖ, «Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΗΣ ΤΣΙΧΛΑΣ». 

Σε αυτό το βιβλίο  ο Κλουζ προσπαθεί να βρει ποιοι κλέβουν τις 

τσίχλες κάρπεντερ  από το περίπτερο της Εύας. Αυτό το βιβλίο  

είναι πολύ ωραίο γιατί  έχει πολύ δράση . 

Φίλιππος και Αργύρης  

ΔΙΗΓΗΜΑ 
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Σήμερα είναι Τετάρτη και έχει 

πολύ ωραίο καιρό. Οι μαθητές 

της Τετάρ-

της Δημο-

τ ι κ ο ύ 

έ ρ χ ο ν τ α ι 

λυπημένοι 

στο σχολεί-

ο. Γιατί, 

άραγε; Ε-

πειδή σή-

μερα είναι 

μια πολύ δύσκολη μέρα για αυ-

τούς. Και όχι τίποτα άλλο, αλλά 

η κυρία τους τελευταία ώρα που 

έχουν Ευέλικτη Ζώνη συνεχίζει 

το μάθημα. Όμως σήμερα έγινε 

κάτι παράξενο. Η κυρία τους 

είπε:<< Εγώ πάω κάπου. Όταν γυρί-

σω να έχετε τελειώσει την άσκηση>>. 

Όταν ήρθε, έφερε μια κούτα. Τα παι-

διά σκέ-

φ τ η κ α ν 

ότι θα 

ήταν και-

ν ο ύ ρ ι α 

βιβλία. Η 

κ υ ρ ί α 

έ β γ α λ ε 

t a b l e t . 

Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν. Η κυρία 

τους είπε ότι μόνο μια φορά την ε-

βδομάδα θα έκαναν. Από τότε τα 

παιδιά της Τετάρτης Δημοτικού αγά-

πησαν την Τετάρτη.  

        Ανδριάννα και Μάγδα 

λόφους, ξενοδοχεία.Ta φαγητά 

στα εστιατόρια είναι πολύ νό-

στιμα και τα σπίτια είναι τόσο 

όμορφα που δεν θα αντισταθεί-

τε να νοικιάσετε ένα. Το καλο-

καίρι, μπορείτε να πάτε στις 

παράλιες των Κυκλάδων και να 

κάνετε ηλιοθεραπεία, μπανάκια 

και πολλά αλλά.   

  Οι Κυκλάδες είναι ένα πανέ-

μορφο μέρος και νομίζουμε πως 

σας πείσαμε να τις επισκεφτεί-

τε για φέτος.   

ΔΗΜΗΤΡΗΣ -  

ΤΑΣΟΣ  

Αγαπητοί αναγνώστες αυτής της 

εφημερίδας,  

σας προτείνουμε να επισκεφτείτε τις Κυ-

κλάδες διότι είναι ένας ιστορικός χώρος και 

μπορείτε να μάθετε πολλά πράγματα. Επί-

σης μπορείτε να επισκεφτείτε μνημεία και 

αξιοθέατα, τα πιο όμορφα τόπια, θάλασσες, 
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ΤΑ ΤΑΜΠΛΕΤ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤIΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ!!! 

Η ταινία που θα σας 

παρουσιάσουμε είναι ο 

Paddicton. 

 O Paddicton είναι μια μικρή 

αρκούδα που έμενε με την 

γέρικη θεία του στο 

απομακρυσμένο Περού. Μια 

μέρα ο  Paddicton αποφάσισε 

να φύγει γιατί το σπίτι του 

κ α τ α σ τ ρ ά φ η κ ε  α π ό 

ανεμοστρόβιλο.  Και επειδή η 

θεια του φοβόταν μην 

ξαναγίνει τον έστειλε στο 

Λονδίνο. 

 Όταν πήγε στο Λονδίνο τον 

υποδέχτηκαν με χαρά η μαμά 

και ο γιός της οικογένειας 

Brown.  Όμως ο μπαμπάς 

στην αρχή αρνήθηκε  αλλά 

τελικά ο Paddicton  έμεινε 

στο σπίτι τους.                                                                        

 Εκεί ο Paddicton  έκανε 

διάφορες ζαβολιές όπως 

τσουλήθρα στις γυριστές 

σ κ ά λ ε ς ,  έ β α ζ ε 

οδοντόβουρτσα για να 

καθαρίσει τα αφτιά του, 

πλημμύρισε  το μπάνιο κ.α.  

  Μια επικίνδυνη κυρία όμως 

προσπαθούσε να τον 

απαγάγει επειδή ήθελε να τον 

β α λ σ α μ ώ σ ε ι  α λ λ ά  η 

οικογένεια είπε με μια φωνή 

Θ Α  Π Ρ Ε Π Ε Ι  Ν Α 

ΠΕΡΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ 

ΠΑΝΩ ΜΑΣ. Τότε η κυρία 

έβγαλε ένα όπλο και  η γιαγιά 

εμφανίστηκε από ένα πατάρι 

και…. 

Καλή τηλεθέαση!!! 

Νίκος Κα. - Φίλιππος Κο. 

ΤΑΙΝΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  



αλλά και στα Επτάνησα που αναβιώνουν 

τον βενετσιάνικο γάμο. Το καρναβάλι του 

Ρέθυμνου αρχίζει την  αποκριάτικη Παρα-

σκευή και τελώνη την καθαρά Δευτέρα. 

Το έθιμο του Ρέθυμνου είναι το κλέψιμο 

της νύφης και το κάψιμο του άρματος 

που παριστάνει τον βασιλιά του καρ-

ναβαλιού. 

   Θεοδώρα Ρ.  - Ιωάννα Κ. - Ευτυχία 

Σ.                                                              

     Στην Ελλάδα όλες οι πόλεις διοργανώνουν 

εκδηλώσεις στις αποκριές. Έχουμε πολύ ωραία έθιμα 

σε κάθε πόλη. Το καρναβάλι της Πάτρας και της Ξάν-

θης είναι από τα ωραιότερα στην Ελλάδα. Επίσης στην 

Κοζάνη με τα χάλκινα και τις φωτιές στους δρόμους 

ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Τα   αθλήμα- τα βοηθάνε πάρα πολύ στον 

οργανισμό. Αν θέλε- τε πηγαίνετε να γραφτείτε 

σε ένα άθλημα, για να είστε πιο γυμνασμένοι 

και επίσης για να έχετε γερό και ωραίο σώμα. 

Στα αθλήματα δεν γίνεται πάντα να νικάτε, 

παίζετε για να περ- νάτε καλά και για να διασκε-

δάζετε, αρκεί να προσέχετε να μην χτυπήσε-

τε. Ο αθλητισμός μπορεί να μας βοηθήσει πο-

λύ.  Όταν παίζουμε σε ομάδα ποδοσφαίρου ή 

ομάδα μπάσκετ ή ο- μάδα τένις που έχει γρασίδι 

ή τσιμέντο μας βοη- θάει πολύ για να γυμνάζου-

με τους μυς. Πρέπει να ακούμε τους γυμναστές 

μας για να μην κά- νουμε κάτι λάθος και για να 

μη χτυπήσουμε γιατί έχουν σπουδάσει και για 

αυτό είναι καλοί στο άθλημα  που κάνουν.  

    

   

Άγγελος - Μάρκος 

Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 


