
 

  

 

 

 

 

 

 
 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ 
ΞΕΚΙΝΑ... 

Μη ξεχνάτε: 

Πλένουμε τα χέρια μας 

Κρατάμε αποστάσεις 

Αποφεύγουμε τις κοντινές 
επαφές 

Η μάσκα μας προστατεύει 

Μένουμε σπίτι 

Η Γ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Βώρων 
σας καλωσορίζει και σας ευχαριστεί που 
στηρίζετε τη πρώτη μας προσπάθεια να 
αποτυπωθεί στο χαρτί η φωνή των παιδιών.  

Στόχος μας είναι να σας ενημερώσουμε 
για θέματα που μας ενδιαφέρουν όλους, να 
μάθουμε να γράφουμε ένα κείμενο και να 
παρουσιάζουμε μια είδηση σαν μικροί 
δημιοσιογράφοι. 

Αρθρογραφούν τα παιδιά με θέματα της 
επιλογής τους και ο δάσκαλός τους, απλά 
διορθώνει και διαμορφώνει τα κείμενα και την 
εμφάνισή τους. Τα θέματα τα διάλεξαν 
αποκλειστικά τα παιδιά με βάση τα ενδιαφέροντα 
τους και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται 
είναι μέσα από τα μάτια των παιδιών, οπότε μην 
είστε αυστηροί κριτές αν δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στην πραγματικότητα! 

 

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Φέτος λόγω και της τηλεκπαίδευσης, 
οι μικροί μαθητές είναι εκτεθειμένοι για 
αρκετό χρόνο στο διαδίκτυο. Προστατεύστε 
τα παιδιά σας, διδάξτε τα τι πρέπει να 
προσέξουν, πώς να προφυλαχθούν από 
κινδύνους που υπάρχουν στο διαδίκτυο και 
όσους μπορεί να θέλουν το κακό τους. Μην 
ξεχνάτε ότι το TikTok  
και κάθε κοινωνικό  
δίκτυο, αποτελούν  
ιδανικό πεδίο δράσης  
για απατεώνες  
και παιδόφιλους.  
Προστατεύστε τα παιδιά  
σας.  
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ: 

Προστασία από τον κορωνοϊό Δείτε τι είναι ο κορωνοιός 

και πως θα προστατευτείτε από αυτόν 

Ιστορίες καραντίνας: Διαβάστε πως περιγράφουν την 

καραντίνα οι μικροί μαθητές και πώς να την περάσετε 

όσο γίνεται πιο διασκεδαστικά. 

Ενημέρωση για τα εμβόλια: Μάθετε που βρισκόμαστε 

σε ότι αφορά τα εμβόλια και πως μας προστατεύουν 

Που χρησιμεύει το αντισηπτικό; Δείτε που μας 

χρησιμεύει το αντισηπτικό και ποια μέτρα πρέπει να 

τηρούμε για να προστατευτούμε. 

 

 

 

Η εφημερίδα μας θα δημοσι-

εύτει και στον ιστότοπο του 

σχολείου μας όπου θα 

βρίσκετε πληροφορίες  συνο-

λικά για τις δράσεις του 

σχολείου, προγράμματα που 

εκπονούνται τη φετινή χρονιά, 

ενημερώσεις προς τους γονείς 

και κηδεμόνες. 

Μπορείτε να κατεβάζετε το 

φύλλο της εφημερίδας σε 

μορφή .pdf ή ακόμη να διαβά-

σετε διάφορα άρθρα με 

εκπαιδευτικό αλλά και παιδα-

γωγικό περιεχόμενο που κατά 

καιρούς αναδημοσιεύουμε στη 

σελίδα του σχολείου μας. 

Σας περιμένουμε και στο 

διαδίκτυο! 

 

 

 

Πληροφορίες για τα 

μαθήματά μας 

Μη παραλείψετε να 

επισκεφθείτε το μπλογκ 

της τάξης μας, όπου 

δημοσιεύουμε επιπλέον 

υλικό για τα μαθήματα, 

παιχνίδια, φωτοτυπίες, 

βίντεο/εικόνες και 

ενημερώσεις για θέματα 

που αφορούν την τάξη 

μας:                                    
https://blogs.sch.gr/chelseafc/ 

QR Code: 

 

http://blogs.sch.gr/dimvoron/ 

 

ΒΑΘΜΟΙ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 

Σας ενημερώνουμε πως 

λόγω των ιδιαίτερων 

συνθηκών φέτος, οι 

βαθμοί έχουν αποσταλεί 

στα mail που έχετε 

δηλώσει στο σχολείο μας 

και μιας και άνοιξαν τα 

σχολεία, θα δοθούν 

στους μαθητές οι 

επίσημοι τίτλοι προόδου 

ΑΚΟΜΗ: 

Η ζωή των λουλουδιών: Πως αναπτύσσονται τα φυτά; 

Ανακύκλωση: Λίγες πληροφορίες για την ανακύκλωση 

Δημιουργία της  γης: Πόσες μέρες χρειάστηκαν; 

Μύθοι της ελληνικής ιστορίας: Μάθετε για τη μάχη 

Έκτορα-Πάτροκλου και πως σκότωσε ο Ηρακλής το 

λιοντάρι της Νεμέας  

Ολυμπιακός: Παρουσίαση της ποδοσφαιρικής ομάδας 

Γιατί δε μιλάμε όλοι την ίδια γλώσσα; 

Αλκυονίδες μέρες: Καλοκαιρία μέσα στον χειμώνα;  
 

 

https://blogs.sch.gr/chelseafc/


Τι είναι ο κορωνοϊός 

Ο κορωνοϊός είναι ένας ιός με πολλά συμπτώματα 

και δεν μας αφήνει να είμαστε κοντά ο ένας με τον 

άλλο. Αυτός ο ιός έχει πολλά συμπτώματα. Κάποια 

από αυτά είναι: ο πυρετός, ο βήχας, κούραση, 

φτέρνισμα, μυικοί πόνοι, καταρροή και 

πονόλαιμος. Ο ιος μεταδίδεται από το στόμα και τη 

μύτη, γι’ αυτό πρέπει 

να φοράμε μάσκα. 

Πρέπει να κρατάμε 

αποστάσεις 2 μέτρα. 

Εύχομαι σύντομα να 

φύγει ο ιός και 

κανένας να μην πάθει 

τίποτα. 

Μαρία Ι.  

 

Γιατί φοράμε μάσκα; 

Γιατί προστατεύουμε άλλους και τον εαυτό μας. Η 

μάσκα μας προστατεύει και μπορούμε να πάμε στο 

σχολείο, αλλά δεν μπορούμε να αγγίζουμε ο ένας 

τον άλλο. Αν προσέχουμε όλοι μας, τότε ο ιός θα 

εξαφανιστεί! 

Αλέξανδρος Τ. 

 

Γιατί χρησιμοποιούμε αντισηπτικό 

Χρησιμοποιούμε αντισηπτικό για τον κορωνοϊό 

ώστε να προστατευόμαστε από αυτόν και τα 

διάφορα μικρόβια και αρρώστιες που 

κυκλοφορούν γύρω μας. Έτσι ακόμη κι αν δεν 

έχουμε σαπούνι με 

λίγο αντισηπτικό 

καθαρίζουμε γρήγορα 

τα χέρια μας, μέχρι να 

μπορέσουμε να τα 

ξεπλύνουμε σε μια 

βρύση. 

Παναγιώτης Φ. 

 

Μέτρα για τον κορωνοϊό 

Κρατάμε αποστάσεις σχεδόν 2 μέτρα Πλένουμε 

τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα τα χέρια μας. Μετά 

που πλένουμε τα χέρια μας, βάζουμε αντισηπτικό. 

Βάζουμε πάντα μάσκα στο σχολείο και σε 

εξωτερικούς χώρους, αλλά και όταν μπαίνουμε σε 

κλειστούς χώρους. 

Παναγιώτης Ν. 

 

Νέα μέτρα για τον κορωνοϊό 

Τα μέτρα τώρα, μετά τις γιορτές αρχίζουν και 

γίνονται πιο σκληρά, με αποτέλεσμα να γίνει 

επαναφορά της απαγόρευσης κυκλοφορίας από τις 

21:00 μέχρι τις 05:00. Επίσης σε λειτουργία θα 

τεθούν ξανά τα εμπορικά καταστήματα με το 

σύστημα του click away εάν φανεί ότι το άνοιγμα 

της αγοράς, ξανανεβάζει τα κρούσματα. 

Αντωνία Μ. 

 

Ιδέες για το πώς να περάσουμε την καραντίνα 

Μπορούμε να φτιάχνουμε διάφορες κατασκευές 

Μπορούμε να διαβάζουμε ένα βιβλίο 

Μπορούμε να παίζουμε ένα επιτραπέζιο 

Μπορούμε να ζωγραφίσουμε ένα σχέδιο 

Μπορούμε να ακούμε μουσική 

Μπορούμε να παίζουμε με τα αδέρφια μας. 

Αλεξάνδρα Μ. 

 

Η εποχή του κορωνοϊού με τα μάτια των 

μαθητών 

Πέρασε μια δύσκολη χρονιά για όλους τους 

ανθρώπους γιατί εμφανίστηκε ένας ιός πολύ 

επικίνδυνος για όλο τον κόσμο. Έτσι 

αναγκαστήκαμε όλοι να μείνουμε στα σπίτια μας 

για να προστατευτούμε από αυτή την επικίνδυνη 

ασθένεια. Στην αρχή πηγαίναμε στο σχολείο με 

μάσκες και τα μέτρα ήταν πολύ αυστηρά για να μην 

κολλήσει το ένα παιδί το άλλο. Όμως τα πράγματα 

δεν πήγαν τόσο καλά, οπότε αναγκαστήκαμε να 

μείνουμε σπίτι και να κάνουμε μάθημα από τον 

υπολογιστή. Εύχομαι αυτή η κατάσταση να 

περάσει σύντομα. 

Γιώργος Πρ. 

Πως περάσαμε στην καραντίνα λόγω κορωνοϊού 

Εγώ λόγω κορωνοϊού πέρασα άσχημα και θα σας 

περιγράψω τους λόγους. Τα σχολεία έκλεισαν κι 

αυτό μας έφερε πολλή στεναχώρια. Δεν μπορούσα 

να δω τους φίλους μου και τις φίλες μου, τον 

δάσκαλό μου και τις δασκάλες μου. Τα μαθήματά 

μας γίνονταν με δυσκολία με την τηλεκπαίδευση. 

Κολλούσε το σύστημα και κάποιες φορές μας 

πέταγε έξω. Οι μέρες πέρασαν, το σχολείο άνοιξε 

και η χαρά όλων ήταν μεγάλη γιατί μπήκαμε στην 

τάξη και αυτό ήταν τέλειο. Ευτυχώς βρέθηκε το 

εμβόλιο του κορωνοϊού και είμαι πολύ χαρούμενη 

Σταυρούλα Τ. 



Ήρθαν τα πρώτα εμβόλια 

Ήρθαν τα πρώτα 

εμβόλια στην 

Ελλάδα. Πρώτα θα 

τα κάνουν οι 

γιατροί και οι 

νοσηλευτές. Μετά 

σειρά έχουν οι 

παππούδες και οι γιαγιάδες μας και μετά οι 

μπαμπάδες και οι μαμάδες. Αν εγκριθούν μπορεί 

να τα κάνουν και τα παιδιά στο μέλλον. Θα 

χαρούμε πολύ αν αυτά τα εμβόλια μας κάνουν και 

πάλι χαρούμενους και θα μπορούμε να παίζουμε 

όλοι μαζί. 

Μαρία Τζ. 

 

Τι θα πετύχουν τα εμβόλια; 

Πρέπει να κάνουμε τα εμβόλια για τον κορωνοϊό 

για τους μεγάλους, για το καλό τους. Έτσι θα είναι 

υγιείς και δεν θα πάθουν τίποτα άμα κάνουν το 

εμβόλιο αυτό. Θα μπορούν ακόμη να κυκλοφορούν 

ελεύθερα έξω και θα είναι όλοι μια χαρά. 

Γιάννης Β. 

 

Τι θα φέρει το εμβόλιο; 

Τα εμβόλια προστατεύουν τους ανθρώπους από 

ασθένειες και λοιμώξεις, όμως κανένα εμβόλιο δεν 

είναι τόσο αποτελεσματικό όσο θα έπρεπε. Ειδικοί 

βγαίνουν σε τηλεοράσεις και διάφορα άλλα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης (ραδιόφωνο, διαδίκτυο) και 

λένε πως το εμβόλιο αυτό θα έχει πολλά 

συμπτώματα ‘όπως πυρετό, πρήξιμο, πονοκέφαλο 

και στο χέρι όπου γίνεται η ένεση αυτή θα έχει ένα 

πόνο (στο σημείο αυτό). Πολλοί άνθρωποι κάνουν 

το εμβόλιο αυτό για να αποφύγουν τον ιό. 

Γιάννης Α. 

 

Η ιστορία του Έκτορα και του Πάτροκλου 

Ο Πάτροκλος ξέχασε τη συμβουλή του Αχιλλέα 

και με τους γενναίους Μυρμιδόνες, ξεχύθηκε στη 

μάχη. Έτσι, όταν ξεκίνησε η μάχη, ο 

Πάτροκλοςπολέμησε με τον Έκτορα. Πολεμούσαν 

σκληρά, μέχρι που μια στιγμή ο Έκτορας έριξε τον 

Πάτροκλο και τον σκότωσε με το κοντάρι του. 

Χρήστος Ν. 

 

 

 

Ολυμπιακός: Μια ιστορική ομάδα 

Ο Ολυμπιακός είναι μια Ελληνική ποδοσφαιρική 

ομάδα που ιδρύθηκε το 1925, Επίσης η έδρα του 

είναι στον Πειραιά και το στάδιο που αγωνίζεται 

είναι το Γεώργιος Καραϊσκάκης. Το σήμα του 

Ολυμπιακού είναι ο δαφνοστεφανωμένος έφηβος, 

ενώ τα χρώματά του είναι το κόκκινο και το άσπρο. 

Ακόμη είναι γνωστό ότι η ομάδα του Πειραιά έχει 

κατακτήσει 45 πρωταθλήματα και 27 κύπελλα 

Ελλάδας. 

Μανόλης Πρ. 

 

Άθλοι του Ηρακλή: Το λιοντάρι της Νεμέας 

Ο Ηρακλής 

πήγε να 

σκοτώσει το 

λιοντάρι της 

Νεμέας. Όταν 

πήγε στη 

σπηλιά που 

ζούσε, κρύφτηκε πίσω από έναν βράχο. Το 

λιοντάρι τον είδε και του όρμησε, ρίχνοντάς τον 

κάτω. Όμως ο Ηρακλής το έπιασε από το λαιμό και 

το έπνιξε. Στη συνέχεια έκανε μια γούνα από το 

λιοντάρι και πήγε στον Ευρυσθέα. Ο Ευρυσθέας 

τον πέρασε για το λιοντάρι και είπε στους 

φρουρούς να του φτιάξουν ένα πιθάρι για να 

κρύβεται εκεί όταν θα κινδύνευε. 

Κώστας Α. 

 

Τι είναι η ανακύκλωση 

Με την ανακύκλωση κάνουμε διαλογή 

απορριμμάτων. Στο εργοστάσιο ο πολτός των 

παλιών, φτιάχνει καινούριες συσκευασίες. 

Μπορούμε να ανακυκλώσουμε χαρτιά, πλαστικά, 

μέταλλα, αλουμίνιο, γυαλί και πλέον διάφορες 

ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και μπαταρίες, 

λάμπες, σχεδόν τα πάντα! 

Νικόλας Χ. 

 



Πως φτιάχτηκε η γη 

 

Ο Θεός χρειάστηκε 6 μέρες για τη δημιουργία του 

κόσμου. 

1η μέρα: Δημιουργεί τον ουρανό και τη γη, το φως 

και το σκοτάδι 

2η μέρα: Δημιουργείται το στερέωμα 

3η μέρα: Η δημιουργία της θάλασσας και 

φυτρώνουν τα φυτά 

4η μέρα: Δημιουργείται η στεριά 

5η μέρα: Δημιουργούνται τα πουλιά και τα ψάρια. 

Ο θεός τα ευλογεί. 

6η μέρα: Δημιουργούνται τα ζώα, τα ερπετά και τα 

θηρία. Ο θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, τον άνδρα 

και τη γυναίκα. 

7η μέρα: Είναι η μέρα ξεκούρασης 

Μιχάλης Μ. 

 

Η ζωή των λουλουδιών 

Τα λουλούδια τα φυτεύουμε την Άνοιξη, γιατί 

θέλουν καλό καιρό. Φυτεύουμε τον σπόρο μέσα σε 

χώμα και βάζουμε και λίγο κοπριά. Το ποτίζουμε 

λίγο στην αρχή για να έχει υγρασία. Βάζουμε τον 

σπόρο πιέζοντάς τον απαλά με το δάχτυλο. Το 

ποτίζουμε κάθε μέρα με νερό και σε λίγες μέρες 

βγαίνουν οι ρίζες που απλώνονται στο χώμα. Μετά 

από μέρες βγαίνει ο βλαστός και σιγά-σιγά 

ολοκληρώνεται το λουλούδι. Θέλει ήλιο και νερό ο 

σπόρος. Υπάρχουν πολλά είδη λουλουδιών και σε 

διαφορετικά χρώματα. Είναι πολύ όμορφα και 

μυρίζουν πολύ 

ωραία. 

Αντώνης Ξ. 

 

 

 

Τι είναι οι Αλκυονίδες μέρες; 

Τον χειμώνα, 

κάποιες μέρες ο 

καιρός είναι καλός 

και ζεστός. Ο 

μύθος λέει ότι όταν 

η Αλκυόνη έμαθε 

ότι ο άντρας της 

πνίγηκε, έπεσε και αυτή στην θάλασσα. Ο Δίας 

όμως τους λυπήθηκε και τους έκανε πουλιά και 

τους έδωσε λίγο καλό καιρό τον χειμώνα για να 

μπορούν να γεννούν τα αβγά τους. Αυτές τις μέρες 

λοιπόν τις ονομάζουμε Αλκυονίδες μέρες. 

Μανόλης Πολ. 

 

Γιατί δεν μιλάμε όλοι την ίδια γλώσσα; 

Ο καθένας μας είναι από άλλη χώρα και μιλάει τη 

γλώσσα της χώρας του. Τα αγγλικά είναι η μόνη 

γλώσσα που έχουν ψηφίσει και την μιλάνε σε όλο 

τον κόσμο. Γι’ αυτό θα πρέπει όλοι να μάθουμε 

αγγλικά αν θέλουμε να συνεννοηθούμε με όλους 

τους άλλους λαούς. 

Χριστίνα Γ. 

Και 2 ανέκδοτα… 

 

 

 


