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4ο Ακαδημαϊκό Έτος 50ο Φύλλο Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019 

 

Το φύλλο της εφημερίδας μας 

αριθμός 50 
Γιορτάζουμε την έκδοση του 50ου φύλλου της 

εφημερίδας μας, και η διευθύντρια του 

σχολείου μας κα Ματαυτσή Παρασκευή μας 

κάνει την τιμή να μας πει δύο λόγια 

 

Η εφημερίδα μας χάρη στη δική σας 

προσπάθεια παιδιά, έφτασε αισίως στα 50 

φύλλα. 

 
Δημιουργώντας με όλους τους τρόπους στο 

σχολείο και στη ζωή μας γενικότερα 

ομορφαίνουμε τη ζωή μας. Εύχομαι να είστε 

πάντα τόσο δημιουργικοί και τα φύλλα μας να 

φτάσουν τα 1000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λέσχη ανάγνωσης 1 

 

Την Παρασκευή το πρωί στην τάξη μου  το 

Γ2, μόλις μπήκαμε στην αίθουσα και ήμασταν 

έτοιμοι για μάθημα, η κυρία μας ανακοίνωσε 

κάτι τέλειο. Μας είπε ότι σήμερα δεν θα 

κάνουμε μάθημα και θα κάνουμε μια  «Λέσχη 

ανάγνωσης» με τα βιβλία του Ευγένιου 

Τριβιζά, που  είχαμε φέρει  από τις 

προηγούμενες μέρες. Αρχίσαμε τις 

προετοιμασίες. Ξεκινήσαμε φουσκώνοντας 

μπαλόνια και βάζοντας τα θρανία κυκλικά στην 

αίθουσα. Στα μπαλόνια τα οποία φουσκώσαμε 

γράψαμε επάνω «Λέσχη ανάγνωσης». 

Συνεχίσαμε πηγαίνοντας από τάξη σε τάξη 

διαφημίζοντας τη «Λέσχη» μας. 

 
Στην τελευταία τάξη που πήγαμε δεν περάσαμε 

και πολύ ωραία, γιατί μας υποδέχτηκαν με 

πολύ άσχημο τρόπο. Τα παιδιά γελούσαν μαζί 

μας και μας κορόιδευαν. Φύγαμε χωρίς να τους 

πούμε λέξη, γιατί η συμπεριφορά τους δεν μας 

άρεσε καθόλου. Πήγαμε στην τάξη και η κυρία 

μας έβαλε στον προτζέκτορα ένα παραμύθι του 
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Ευγένιου Τριβιζά. Λίγο αργότερα ήρθε η 

πρώτη τάξη να μας επισκεφτεί, τους δείξαμε 

βιβλία του Ευγένιου Τριβιζά και μετά έφυγαν. 

Ήταν μία αξέχαστη μέρα!! 

Τσαούση Σταματία   Γ΄2 

 

Λέσχη ανάγνωσης 2 

 
Την Παρασκευή που μας πέρασε, ενώ 

περιμέναμε να κάνουμε Μαθηματικά, η κυρία 

μας είπε να μαζέψουμε τα βιβλία μας και να 

αλλάξουμε θέση τα θρανία μας. Στη συνέχεια 

στήσαμε πάνω στα θρανία  τα βιβλία του 

συγγραφέα Ευγένιου Τριβιζά που φέραμε από 

τα σπίτια μας και φουσκώσαμε πολύχρωμα 

μπαλόνια, που έγραφαν «Λέσχη Ανάγνωσης». 

Μετά χωριστήκαμε ανά δύο και αρχίσαμε να 

ενημερώνουμε τα τμήματα του σχολείου για τη 

«Λέσχη Ανάγνωσης» μας. Μας επισκέφτηκαν 

συνολικά 4 τμήματα και κάθε φορά βλέπαμε 

ένα βιντεάκι με τον συγγραφέα  και οι μαθητές 

περνούσαν από τα θρανία και έβλεπαν τα 

βιβλία. Μου φάνηκε πως, όσοι μας 

επισκέφτηκαν, το βρήκαν ενδιαφέρον! Εξίσου 

διασκεδαστικό φάνηκε και σε  εμάς όχι,  

επειδή δεν κάναμε μάθημα, αλλά επειδή ήταν 

μια αξέχαστη εμπειρία και ευχαριστούμε πολύ 

την κυρία μας για αυτό. 

Μικροπούλου Θεοφανία Γ΄2 

Ανακύκλωση 

 

Η ανακύκλωση μας βοηθάει να έχουμε ένα 

καλύτερο και καθαρότερο περιβάλλον 

περισσότερο οξυγόνο και μια καλύτερη ζωή 

στις πόλεις που ζούμε. Επίσης όταν 

ανακυκλώνουμε πλαστικό εξοικονομούμε 

πετρέλαιο. Εύχομαι το νέο έτος να ζήσουμε σε 

ένα καλύτερο περιβάλλον.  

Φωτεινή Ρίζου Γ΄2 

 
 

Good ideas to help protect the environment 

 

1. Don’t  throw rubbish in the street 

2. Reuse and recycle 

3. Plant trees. Don’t cut down trees 

4. Save energy. Turn off the lights 

5. Save water. Don’t leave the water 

running 

6. Walk, cycle or use public transport 

7. Use paper bags 

It’s so easy!!! 

Sofia-Despina Kontzinou Ε΄2 

 

 


