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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΕΤΟΥ 

 

Ήθη και έθιμα του Πάσχα 
 

 

Τη Μ. Δευτέρα, τη Μ. Τρίτη και τη Μ. Τετάρτη οι μαμάδες και οι 

γιαγιάδες φτιάχνουν τα τσουρέκια και μοσχοβολάει όλο το σπίτι. Μόλις 

ψηθούν τα τσουρέκια η μαμά μας κόβει και μας δίνει να φάμε ζεστό, 

ζεστό (μόνο στα μικρά παιδιά γιατί οι μεγάλοι νηστεύουν).Την Μ. 

Πέμπτη πρωί- πρωί βάφουμε τα αυγά. Για να μη σπάσουν πρέπει να τα 

βάψουμε πριν χτυπήσει η καμπάνα. Τη Μεγάλη Παρασκευή μαζεύουμε 

λουλούδια και πάμε στην εκκλησία για να στολίσουμε τον επιτάφιο. Το 

βράδυ πηγαίνουμε όλοι στην εκκλησία και κάνουμε την περιφορά του 

Επιταφίου σε όλο το χωριό. Το Μεγάλο Σάββατο η μαμά φτιάχνει τη 

μαγειρίτσα . Το βράδυ πάμε όλοι στην Ανάσταση, ανάβουμε τις 

λαμπάδες, λέμε το «Χριστός Ανέστη» , τσουγκρίζουμε τα αυγά και 

ρίχνουμε πυροτεχνήματα. Όταν γυρίζουμε στο σπίτι κάνουμε ένα σταυρό 

με τη λαμπάδα μας στην εξώπορτα και ανάβουμε το καντήλι με το άγιο 

φως. 

                                                                                                                                             
Πετσοπούλου Σταυρίνα 

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 
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                    ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑ
Την πρώτη Απριλίου γιορτάζουμε ένα έθιμο: Τα ψέματα του Απρίλη. 

Αυτή τη μέρα, ο ένας ξεγελάει τον άλλο με χαριτωμένα αστεία. Τα 

παιδιά στο σχολείο, στις γειτονιές, μέσα στην οικογένεια συνηθίζουν το 

έθιμο αυτό. Και εμείς τηρώντας το έθιμο θα θέλαμε να γράψουμε κάποια 

μεγάλα ψέματα που όμως είναι αγαπημένα ψέματα και θα ευχόμασταν να 

ήταν αλήθεια. 

                    Αγαπημένα ψέματα 

1. Σταμάτησαν όλοι οι πόλεμοι στη γη. 

2. Δεν πεινάει κανένα παιδί στον κόσμο. 

3. Βρέθηκε το φάρμακο για όλες τις αρρώστιες. 

4. Όλα τα παιδιά του κόσμου έχουν παιχνίδια. 

5. Υπάρχουν παντού παιδικές χαρές. 

6. Δεν παίρνουν φωτιά τα δάση. 

 

                                                    Κόλλιας Κλέαρχος                 
 

ΠΑΣΧΑΛΙΑ 

ΤΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 

 

  
Η Πασχαλιά είναι το λουλούδι που παραδοσιακά  έχει συνδεθεί με το 

Πάσχα. Οι παλιοί λένε πως αν δεν ανθίσει Πασχαλιά δεν μυρίζει Πάσχα. 

Η επιστημονική της ονομασία είναι syringa vulgaris, και  έχει να κάνει με 

τον τρόπο που σχηματίζονται τα ανθάκια πάνω στα κλαριά της: σαν 

σύριγγες. Μια ιστορία λέει πως  μαραίνεται από τον καημό της, 

βλέποντας τον Ιησού πάνω στο Σταυρό, και  ζωντανεύει και πάλι ύστερα 

από τρεις μέρες, συμμετέχοντας στην αναστάσιμη γιορτή Αν λοιπόν 

θέλετε ένα κομμάτι παράδοσης στην αυλή σας ή στον κήπο σας, του 

οποίου το άρωμα ξυπνάει μνήμες και εικόνες, δεν έχετε παρά  να 

φυτέψετε μια Πασχαλιά. 

 Νικολάου Μελπομένη 
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΣ 
 

Μετά από ένα μάθημα που κάναμε στη γλώσσα αποφασίσαμε να 

γράψουμε γράμματα σε παιδιά της ίδιας τάξης ενός άλλου Δημοτικού 

Σχολείου. Διαλέξαμε το Σχολείο της Λεβαίας. Το κάθε παιδί έγραψε ένα 

γράμμα στον άγνωστο συμμαθητή του. Μετά από μερικές μέρες τα 

παιδιά της Λεβαίας μας απάντησαν και  μαζί με το γράμμα τους μας 

έστειλαν από μία πασχαλιάτικη κάρτα, που έφτιαξαν μόνοι τους. Μας 

άρεσε πολύ που μέσα από τα γράμματα κάναμε καινούριους φίλους και 

θα συνεχίσουμε να αλληλογραφούμε κι ας τελειώσαμε το κεφάλαιο αυτό.                                                         

                                                             Μηλιόπουλος Ανάργυρος 

 

 

Με αφορμή ένα μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος αποφασίσαμε  στην 

ώρα της Ευέλικτης ζώνης να ασχοληθούμε με το θέμα: Η ιστορία του 

σχολείου μας- Το σχολείο των παππούδων. Φτιάξαμε ένα 

ερωτηματολόγιο και το δώσαμε στους παππούδες και τις γιαγιάδες μας 

να το συμπληρώσουν. Βρήκαμε  και φέραμε στην τάξη φωτογραφίες με 

σκηνές από τη σχολική ζωή παλιότερων χρόνων. Πήραμε συνέντευξη 

από τον κ. Διευθυντή, ο οποίος μας μίλησε για την ιστορία του Σχολείου 

μας ( πότε χτίστηκε, ποιος ήταν ο πρώτος διευθυντής, πόσους μαθητές 

είχε παλιά.)  Την εργασία μας αυτή θα την βγάλουμε σε βιβλίο. 

                                                                               Ειρήνη Ρόμπε 

 

Στην τάξη μας οργανώσαμε μία λαογραφική έκθεση. Κάθε παιδί έφερε 

κάποιο παλιό αντικείμενο που είχε στο σπίτι του.( λάμπα πετρελαίου, 

σίδερο, ραδιόφωνο, ζυγαριά, τρίφτη, στάμνα κ.λ.π.) Γράψαμε από μία 

λεζάντα για κάθε αντικείμενο.  Φτιάξαμε προσκλήσεις για όλες τις τάξεις 

και μία μεγάλη αφίσα. Όταν μας επισκέφτηκαν οι άλλες τάξεις για να 

δούνε την έκθεσή μας εμείς τους εξηγούσαμε τη χρήση του κάθε 

αντικειμένου.  

                           Μιχάλης Ζαρίδης - Αδαμάντιος Τανόπουλος                                                    
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Η μαμά δίνει οδηγίες στον Τοτό ,που είναι καλεσμένος 

στα γενέθλια του ξαδέλφου του, πώς να πάει: Θα 

ανέβεις μια ανηφόρα, θα κατέβεις μια κατηφόρα, θα 

χτυπήσεις την πόρτα, θα σου ανοίξει η υπηρέτρια, θα 

κάτσεις στον καναπέ, θα φας την τούρτα και θα 

φύγεις. 

-Τώρα, λέει η μαμά στον Τοτό, πες τη διαδρομή.    

Και ο Τοτός λέει: Θα ανέβω μια κατηφόρα, θα κατέβω 

μια ανηφόρα, θα χτυπήσω την υπηρέτρια, θα μου ανοίξει η πόρτα, θα 

κάτσω στην τούρτα, θα  φάω λίγο καναπέ και θα φύγω. 

……….                                 

 

- Γιατί, Τοτό, ο γάιδαρος έχει τόσο μεγάλα αυτιά; 

- Γιατί, όταν ήταν μικρός, δεν άκουγε τον πατέρα του και του τα 

τραβούσε. 

 ……….                                

 

Ο δάσκαλος ρωτάει το Γιάννη πώς λέγονται οι κάτοικοι της νήσου Κω.  

- Κότες, κύριε. 

- Και οι κάτοικοι της Κούβας; 

- Κουβάδες, κύριε. 

            ……….. 

 

Ένα κοριτσάκι λέει σε έναν περαστικό. 

- Κύριε, μπορείτε να μου ανοίξετε την καγκελόπορτα;  

- Φυσικά, απαντά ο περαστικός, κοίτα πώς θα το κάνω για μπορέσεις να 

το κάνεις μόνη σου αύριο. 

- Δεν χρειάζεται να μου δείξετε, λέει το κοριτσάκι. Αύριο το χρώμα θα 

έχει στεγνώσει. 

 …………  

 

Συναντιούνται δύο μικρόβια. 

- Πω-πω ! Πώς είσαι έτσι; 

- Άστα, είμαι άρρωστο… 

- Τι έχεις; 

- Άρπαξα πενικιλίνη… 

 

 

Μιχάλης Ζαρίδης-  Κωνσταντίνος Στεργίου - Κρίστο Μπουζάνι 
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1.Ένας κατάσκοπος θέλοντας να μπει σε ένα 

στρατόπεδο παρακολουθεί την πύλη, ώστε να μάθει το 

σύνθημα. Μετά από λίγο ένας φαντάρος πλησιάζει. Ο 

σκοπός της πύλης του λέει «δώδεκα». Ο φαντάρος απαντά  

«έξι» και περνάει. Όταν πλησιάζει ένας δεύτερος φαντάρος, 

ο σκοπός του φωνάζει «οκτώ». Ο φαντάρος απαντά «τέσσερα» και 

περνάει μέσα και αυτός. Ο κατάσκοπος είναι σχεδόν σίγουρος αλλά 

περιμένει και έναν τρίτο φαντάρο για να είναι απόλυτα βέβαιος. Ο 

σκοπός ζητάει από το τρίτο φαντάρο να του απαντήσει λέγοντας του 

«έξι». Ο τρίτος φαντάρος απαντά «τρία» και περνάει και αυτός. Τώρα 

πλέον ο κατάσκοπος αισθάνεται απόλυτα βέβαιος για την απάντηση που 

πρέπει να δώσει και προχωρά με αυτοπεποίθηση προς την πύλη. Ο 

σκοπός τον σταματά και του λέει «δέκα». Ο κατάσκοπος απαντά «πέντε» 

και αμέσως ο σκοπός τον συλλαμβάνει και τον οδηγεί στο κρατητήριο !  

Τι έπρεπε να απαντήσει ο κατάσκοπος για να περάσει την πύλη ?  

 

2.Ποιο είναι λογικά το γράμμα που ακολουθεί την παρακάτω σειρά 

γραμμάτων Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο ; 
   

                       

 
 

 

Έχω ένα βαρελάκι που έχει δυο λογιών κρασάκι. 
                         Τι είναι; 

Έχω ένα κουτί, που έχει μέσα κάτι τι. Αν το χάσω το κάτι τι τι 

το θέλω το κουτί; 
            Τι είναι; 

Τρέχει σαν πουλί, μα πουλί δεν είναι. Έχει αυτιά γαϊδάρου, μα 

γάιδαρος δεν είναι. 
                                                     Τι είναι; 

 

Οι απαντήσεις στη σελίδα  6 
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 Ήρθε, ήρθε Πασχαλιά 

      και ανθίσαν τα κλαδιά.  

     Τραγουδάνε τα πουλιά. 

     Όλα είναι χαρωπά. 

 

 

 Ήρθε, ήρθε Άνοιξη 

     τα λουλούδια ανθίσανε 

     και μοσχοβολήσανε. 
 

 

 Την άνοιξη η φύση 

     έχει όλη ανθίσει, 

     γεμίζει από λουλούδια 

     και όμορφα καλούδια. 

     Χαιρόμαστε πολύ 

     και τρέχουμε στη γη. 

 

 Η φύση είναι ωραία 

     θα πάμε όλοι παρέα 

     στα όμορφα λιβάδια 

     να δούμε τα κοπάδια. 

Απαντήσεις 
 

Σπαζοκεφαλιές 

1.Ο κατάσκοπος έπρεπε να απαντήσει 4 γιατί  τόσα είναι τα γράμματα της λέξης 

δέκα.  

2.Είναι το Ν ( Νοέμβριος) γιατί είναι τα αρχικά γράμματα των μηνών με τη σειρά. 

 

Αινίγματα 

 

1. το αυγό   2. το κεφάλι   3. ο λαγός 


