
Η ε΄΄κξ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εφημερίδα του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου 

Έντυπη και Διαδικτυακή Έκδοση Ιστοσελίδα: 

http://blogs.sch.gr/3dimorai/ mail: 

mail@3dim-oraiok.thess.sch.gr 

4ο Ακαδημαϊκό Έτος 55ο Φύλλο Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 

 

Σε συνέχεια του προηγούμενου φύλλου της εφημερίδας μας η 

μαθήτρια του Ε΄2 τμήματος Ματίνα Θεοδοσοπούλου απέδωσε στα 

ελληνικά το δεύτερο ξενόγλωσσο τραγούδι (στα Αγγλικά), που 

επέλεξε η ίδια και μας το προσφέρει. Ευχαριστούμε Ματίνα. 

   

I'm so alone 

Nothing feels like home 

I'm so alone 

Trying to find my way back home to you 

I'm so alone 

Nothing feels like home 

I'm so alone 

Trying to find my way back home to you 

I'm so alone 

Trying to find my way back home to you 

I'm so alone 

Nothing feels like home 

I'm so alone 

Trying to find my way back home to you. 

 
Μόνος Μαρσσμελλο 

 

Είμαι τόσο μόνος 

Πουθενά δεν αισθάνεσαι όπως στο σπίτι 

Είμαι τόσο μόνος 

Προσπαθώντας να βρω τον δρόμο μου πίσω στο σπίτι για σένα 
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Ο Christopher Comstock (γεννημένος στις 19 Μαΐου 1992), 

γνωστός επαγγελματικά ως Marshmello, είναι Αμερικανός 

παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής και DJ. Πρώτα κέρδισε 

διεθνή αναγνώριση απελευθερώνοντας remixes από τα τραγούδια 

του αμερικανικού DJ duo Jack Ü και του ρωσικού-γερμανικού 

DJ Zedd. 

 Ματίνα Θεοδοσοπούλου Ε΄2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Είναι γνωστός για τα τραγούδια "Silence", "Wolves", "Friends" 

και "Happier". 

 

Το παραδοσιακό παιχνίδι στις μικρές τάξεις 

 

Οι μικροί μαθητές «δημοσιογράφοι» της Β΄ τάξης, γράφουν στην 

εφημερίδα μας, τα «Νέα του 3ου» για το παραδοσιακό παιχνίδι 

στις μικρές ηλικίες με την βοήθεια της κας Ρίμπα Ολυμπίας. Σας 

ευχαριστούμε παιδιά.  

 

ΤΟ ΜΑΝΤΗΛΙ 

 

Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες και στέκονται απέναντι, σε 

απόσταση δέκα περίπου μέτρων μεταξύ τους. Στη μέση αυτής 

της απόστασης χαράζουν έναν κύκλο και στο κέντρο βάζουν ένα 

μαντήλι. Μόλις ακούγεται  το σύνθημα, βγαίνει από κάθε ομάδα 

ένα παιδί το οποίο προσπαθεί  ν’ αρπάξει το μαντήλι και να 

γυρίσει πίσω χωρίς να το αγγίξει ο αντίπαλος γιατί, αν το 

ακουμπήσει τον πιάνει αιχμάλωτο. Οι αιχμάλωτοι ελευθερώνονται 

(ένας –ένας) κάθε φορά που κάποιο παιδί της ομάδας τους 

παίρνει μαντήλι. 

Κερδίζει η ομάδα που θα καταφέρει να αιχμαλωτίσει όλους τους 

παίχτες της άλλης ομάδας. 

Σίμου Μαγδαληνή Β 3 

 
Η ΤΥΦΛΟΜΥΓΑ 

 

Η τυφλόμυγα παίζεται από τέσσερα παιδιά και παραπάνω, 

κορίτσια και αγόρια. Στην αρχή όλοι τραβάνε έναν κλήρο για να 

δούνε ποιος θα τα φυλάει. Η κλήρωση γίνεται από ένα παιδί  

που σπάει ξυλαράκια στο ίδιο μέγεθος, κι ένα κοντύτερο από τ’ 
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άλλα. Τα κρατάει στη χούφτα του έτσι ώστε να προβάλουν οι 

άκρες του ομοιόμορφα, όλα τα παιδιά τραβάνε από ένα ξυλαράκι, 

στο τέλος αυτός που έχει το μικρότερο τα «φυλάει» και κάνει 

την τυφλόμυγα. Με ένα μαντήλι κλείνουν τα μάτια σφίγγοντας τα 

για να μην βλέπει. Τον βάζουν στο κέντρο και γυρίζουν γύρω 

του. Όποιο παιδί πιάσει και καταλάβει πώς το λένε ψάχνοντας 

τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του και το αναγνωρίσει, κάνει την 

τυφλόμυγα. Το παιχνίδι  συνεχίζεται. 

Τσιοράκη Δάφνη Β 3 

 

«ΠΕΡΝΑ ΠΕΡΝΑ Η ΜΕΛΙΣΣΑ» 

 

Πώς παίζουμε «περνά πέρνα η μέλισσα». 

Υπάρχουν δύο αρχηγοί και 24 παιδιά ή 12. 

Οι αρχηγοί διαλέγουν ένα φυτό, ζώο ή ήρωα που τον 

παριστάνουν. 

Στη συνέχεια χωρίζονται σε δύο ομάδες αφού πρώτα, 

χτυπώντας ρυθμικά τα χέρια τους, καλούν όλα τα παιδιά που 

περιστρέφονται γύρω τους τραγουδώντας «περνά περνά η 

μέλισσα»   να διαλέξουν ποια ομάδα θα ακολουθήσουν λέγοντας 

τους έναν έναν μυστικά, ποιον θέλουν να διαλέξουν. Αφού 

τελειώσουν το τραγούδι και το μοίρασμα των παικτών, τραβάει η 

κάθε ομάδα την άλλη. Κερδίζει η ομάδα που καταφέρνει να 

τραβήξει την άλλη στο πεδίο της. 

Στάθης Πλακίδας, Ράιαν Θεόδωρος Πόττερ Β 2 

 
 

Ανακύκλωση τώρα 

 

Πριν από δύο εβδομάδες, στο πλαίσιο του προγράμματος 

«Αλλάζουμε συμπεριφορές αλλάζουμε το περιβάλλον» έγινε 

ενημέρωση και εκπαίδευση για τον τρόπο ανακύκλωσης, τα 

οφέλη που προκύπτουν, τη σημασία της εναλλακτικής 

διαχείρισης, αλλά και τη σημασία της ενεργούς συμμετοχή όλων 

μας. Υπεύθυνη του προγράμματος η κυρία Ριζοπούλου Νατάσα, 

εκπρόσωπος της εταιρείας «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ».  Σκοπός του 

προγράμματος είναι να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τα 

παιδιά των σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Ενότητας 

Θεσσαλονίκης για θέματα σχετικά με την ανακύκλωση των 

απορριμμάτων και άλλα περιβαλλοντικά θέματα. Τα ενδιαφέρον 

των παιδιών ήταν μεγάλο, συμμετείχε μεγάλος αριθμός παιδιών 

κυρίως των μικρότερων τάξεων. 

 

 «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ» 

 

Οι στιγμές ευτυχίας στις μέρες μας είναι και πάλι λίγες. 

Θυμάμαι παλιά όταν ήμουν μικρή, 5,6 ετών είχα έναν πίνακα 

ζωγραφικής ο οποίος ήταν ο μοναδικός μου φίλος, δεν είχα 

καμιά παρέα φίλων είχα μεγάλη απόσταση αναπνοής με τα 

υπόλοιπα παιδιά. Για εμένα το χτύπημα του διαλείμματος ήταν 

σαν σφύριγμα τρένου το οποίο έφευγε μόνο χωρίς εμένα (σαν τα 

παιδιά που τα παρατούν). Μέσα από την τάξη έβλεπα παράθυρα 

σπιτιών τα οποία έχουν όμορφες ομαδικές στιγμές. Όχι πάντως 

σαν τις δικές μου. 

Ειρήνη Παρασκευοπούλου Στ΄2 

 

Ένα παιδί μοιράζεται μαζί μας τις σκέψεις του για τον σχολικό 

εκφοβισμό. 

 
   

#BEACTIVEHELLAS 

 

Με πρωτοβουλία της γυμνάστριας του σχολείου μας κας 

Γκουτζιβελάκη Φρόσω, επισκεφτήκαμε με τα παιδιά και τους 

εκπαιδευτικούς της Στ τάξης, το χώρο διεξαγωγής του 

προγράμματος  της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 

για τον Αθλητισμό" #BEACTIVE στη Διεθνή Έκθεση 

Θεσσαλονίκης. Εκεί οι μαθητές, είχαν την ευκαιρία να παίξουν 

μπάσκετ, βόλεϊ, παιχνίδια στίβου (πρόγραμμα Kids Athletics). 

Επίσης στον εκθεσιακό χώρο του  #BEACTIVEHELLAS, τα 

παιδιά ήρθαν σε επαφή με αθλήματα άγνωστα σε αυτά, όπως 

ξιφασκία, μποξ, κσνόε καγιάκ, άρση βαρών και άλλα. Ήταν μια 

υπέροχη και ξεχωριστή εμπειρία για όλους. 
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