
 

 

 

 

 

 

 

Σημαντικές μέρες του μήνα 
 

8 Μαρτίου: Ημέρα της γυναίκας 

Κάθε χρόνο τέτοια μέρα τιμάμε τους 

αγώνες του γυναικείου κινήματος ως 

ημέρα αποτίμησης των κατακτήσεων των 

γυναικών και αφετηρία νέων στόχων σε 

κυβερνητικό, πολιτικό, κοινωνικό και 

ατομικό επίπεδο για την ουσιαστική 

κατοχύρωση της ισότητας των δύο 

φύλων. 

15 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα 

Προστασίας του Καταναλωτή. 

Καθιερώθηκε το 1983, με απόφαση του 

ΟΗΕ σε ανάμνηση της μνημειώδους 

ομιλίας του Τζον Κένεντι , στις 15 

Μαρτίου του 1962. Ο Κένεντι έθεσε τις 

βάσεις του καταναλωτικού κινήματος 

σκιαγραφώντας τα τέσσερα βασικά 

καταναλωτικά δικαιώματα: την 

ικανοποίηση των βασικών αναγκών, την 

ασφάλεια, το δικαίωμα της επιλογής και 

την πληροφόρηση για την ποιότητα των 

προϊόντων. 

21 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα 

Δασοπονίας 

Η συγκεκριμένη ημέρα συμπίπτει με την 

έναρξη της εαρινής ισημερίας και την 

πρώτη μέρα της άνοιξης. Η μέρα αυτή 

ανακηρύχθηκε Παγκόσμια Ημέρα 

δασοπονίας για να φέρει τον άνθρωπο πιο 

κοντά στο δάσος που καλύπτει το 25% 

της επιφάνειας της γης και προσφέρει στη 

γη το πολύτιμο οξυγόνο . 

 

 

 

21 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα κατά 

του Ρατσισμού 

Η παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη 

των φυλετικών διακρίσεων καθιερώθηκε 

το 1966 από τη Γενική Συνέλευση των 

Ηνωμένων Εθνών σε ανάμνηση ενός 

τραγικού συμβάντος το 1960 , όπου 

έχασαν τη ζωή τους 70 άνθρωποι.   

22 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα νερού 

Καθιερώθηκε στη συνδιάσκεψη του ΟΗΕ 

σχετικά με το περιβάλλον και την 

ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο 

Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας το 1992. Το 

νερό, το πολύτιμο αυτό δώρο της φύσης 

αναμένεται να γίνει σπάνιο σε ορισμένες 

περιοχές της γης εξαιτίας της αλόγιστης 

χρήσης του και της κλιματικής αλλαγής. 

25 Μαρτίου: Διπλή γιορτή 

Γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της 

Θεοτόκου, δηλαδή το χαρούμενο μήνυμα 

που έφερε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στην 

Παναγία ότι θα γεννήσει το Σωτήρα του 

κόσμου το Χριστό και τον ξεσηκωμό των 

Ελλήνων εναντίον των Τούρκων το  

Μάρτιο του 1821 μετά από 400 χρόνια 

σκλαβιάς. 

27 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα 

Θεάτρου 

Από το 1961 είναι η ετήσια γιορτή 

θεάτρου με πρωτοβουλία του Διεθνούς 

Ινστιτούτου Θεάτρου. Γιορτάζεται με 

θεατρικά δρώμενα και άλλες συναφείς 

εκδηλώσεις. 

  

  Ηλιάνα Δόνε 

      ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΕΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  

         ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 

             ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 50 ΛΕΠΤΑ 



 
Οι περιπέτειες του Τομ Σόγιερ 

Το πρωί της 1
ης

 Μαρτίου κατά τις 8.15΄ το 

Δημοτικό Σχολείο Αετού ξεκίνησε για την 

Κοζάνη. Σκοπός της εκδρομής αυτής ήταν η 

παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης  

« Οι περιπέτειες του Τομ Σόγιερ»  

Η παράσταση αυτή αποτελούνταν από 13 

ρόλους που έπαιζαν 8 ηθοποιοί. 

Ο Τομ Σόγιερ έλεγε συχνά ψέματα αλλά τα 

ψέματά του ποτέ δεν έβλαπταν κανένα, ήταν 

αθώα. Επίσης ήταν και λίγο σκανταλιάρης και 

έκανε ζαβολιές.  

Ζούσε σ’ ένα σπίτι μαζί με τη θεία του. Ο Τομ 

είχε πειράξει κρυφά το βάζο με τη μαρμελάδα 

και η θεία του τον έβαλε τιμωρία  να βάψει ένα 

φράχτη. Όταν έβαφε το φράχτη, ήρθαν οι φίλοι 

του. Ξεγέλασε όλους τους φίλους του πως 

έπαιζε το μπογιατζή και αυτοί τον 

παρακαλούσαν να τους αφήσει να παίξουν. Του 

έδωσαν μάλιστα και  τις κάρτες που μάζευαν 

για να κερδίσουν τη χρυσή βίβλο για να τους 

αφήσει να βάψουν.  

Την άλλη μέρα  στο σχολείο , ο δάσκαλος τους 

είπε ότι αν έχουν δέκα μπλε κάρτες θα πάρουν 

τη χρυσή βίβλο. Ο Τομ με τις κάρτες που 

μάζεψε από τους φίλους του κέρδισε τη χρυσή 

βίβλο χωρίς να κουραστεί να μάθει απ’ έξω 

ούτε ένα στιχάκι. 

 Μετά το σχολείο συνάντησε τον  φίλο του τον 

Χακ που έμενε σε ένα βαρέλι με μια ψόφια 

γάτα. Είπαν πως θα συναντιόντουσαν τα 

μεσάνυχτα στο νεκροταφείο. 

Εκεί είδαν το γιατρό, τον Ινδιάνο Τζο και έναν 

που τύπο έπινε και ήταν πάντα μεθυσμένος. Οι 

δυο φίλοι κρυμμένοι πίσω από τους τάφους 

είδαν τον Ινδιάνο Τζο να σκοτώνει το γιατρό.  

Ο Τομ και ο φίλος του Χακ έδωσαν όρκο ότι δε 

θα το πουν πουθενά .Την άλλη μέρα ένας φίλος 

τους έφυγε από το σπίτι του γιατί τον μάλωσε η 

μητέρα του . Ο Τομ και ο φίλος του ο Χακ 

αποφάσισαν να πάνε μαζί του σε ένα νησί.  

Όλοι στο χωριό έψαχναν τα παιδιά για μέρες 

χωρίς αποτέλεσμα. Γι’ αυτό  έκαναν μια κηδεία 

στα τρία παιδιά γιατί ήταν σίγουροι ότι πέθαναν 

αλλά τα τρία παιδιά εμφανίστηκαν και όλοι 

χάρηκαν πολύ που ήταν ζωντανοί .  

Την άλλη μέρα θα γινόταν η κρεμάλα  του 

ανθρώπου που σκότωσε το γιατρό. Δεν ήταν 

όμως ο Ινδιάνος αλλά ο τύπος που έπινε πολύ. 

Τον κατηγόρησε άδικα ο Ινδιάνος Τζο  και  όλοι 

πίστεψαν ότι αυτός είχε σκοτώσει το γιατρό. Τη 

στιγμή όμως που ήταν έτοιμοι να τον 

κρεμάσουν ο Τομ είπε την αλήθεια και έτσι 

γλίτωσε ο αθώος και έπιασαν τον πραγματικό 

ένοχο.  

Ο Τομ είχε πολλές περιπέτειες .Αν θέλετε να 

μάθετε όλες τις περιπέτειές του, μπορείτε να 

διαβάσετε το βιβλίο του Μαρκ Τουαίην.  

 Ελεονώρα Δαρβάρη- Ζαρίδου Βασιλική- 

Αβραμίδου Αναστασία 

Η επίσκεψη στο αεροδρόμιο 
Μετά το θέατρο 

πήγαμε στο 

αεροδρόμιο της 

Κοζάνης . Εκεί 

ένας ευγενικός 

κύριος μας 

καλωσόρισε και 

μας έδειξε τον 

εσωτερικό χώρο 

του αεροδρομίου. Εκεί είχε ένα ειδικό 

μηχάνημα για να ελέγχει τις αποσκευές . Επίσης 

είχε το εκδοτήριο μηχάνημα που έβγαζαν 

εισιτήρια. Μόλις τελειώσαμε από τον εσωτερικό 

χώρο, βγήκαμε στο διάδρομο όπου τα 

αεροπλάνα απογειώνονται και προσγειώνονται. 

Εκεί είδαμε ένα παλιό πολεμικό αεροπλάνο. 

Αυτή η ξενάγηση στο αεροδρόμιο μας άρεσε 

πολύ και θα μας μείνει αξέχαστη.  

 

                                        Σταύρος Στεργίου- Κώστας Παπαγιαννάκης- Μάξιμος Μίχος 



 

 

 

 

 

 

 

Το δάσος, ένας πολύτιμος φίλος 
 

Το δάσος σαν φυσικός ανανεώσιμος πόρος 

κατέχει για αιώνες σημαντική θέση στη ζωή του 

ανθρώπου. Αυτό φαίνεται από τα αρχαία ακόμη 

χρόνια , όπου οι αρχαίοι Έλληνες λάτρεψαν το 

δάσος. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, 

στους κορμούς των δέντρων ζούσαν θεότητες 

όπως οι Αμαδρυάδες, οι Δρυάδες Νύμφες, ενώ 

στα δάση οι Μούσες, οι Χάριτες, η θεά του 

κυνηγιού Άρτεμη και ο θεός Πάνας.  

Το δάσος έχει τεράστια σημασία για τη ζωή του 

ανθρώπου: 

- Παράγει το απαραίτητο και 

αναντικατάστατο για τη ζωή μας 

οξυγόνο, ενώ δεσμεύει το επικίνδυνο για 

τη ζωή διοξείδιο του άνθρακα. 

- Απορροφά και εξουδετερώνει διάφορες 

επιβλαβείς ουσίες. 

- Αμβλύνει τις ακραίες θερμοκρασίες, 

μειώνει τις μεγάλες και αυξάνει τις 

μικρές και παρεμποδίζει το σχηματισμό 

πάχνης. 

- Μειώνει τους θορύβους. 

- Μειώνει την ένταση του ανέμου. 

- Δεν εξαντλεί το έδαφος και βοηθά στην 

δημιουργία εδάφους. 

- Αυξάνει τις βροχές, μετατρέπει σε βροχή 

την υγρασία του αέρα και υγροποιεί την 

ομίχλη.  

- Συγκρατεί το νερό της βροχής και δεν το 

αφήνει να πέφτει με δύναμη στο έδαφος 

και να το διαβρώνει. 

- Εμποδίζει τη δημιουργία χειμάρρων και 

πλημμυρών. 

- Ενισχύει τα υπόγεια νερά. 

- Βελτιώνει την ποιότητα του νερού, 

ενεργεί δηλαδή σαν μικροβιολογικό, 

χημικό και φυσικό φίλτρο νερού. 

- Συγκρατεί το έδαφος και εμποδίζει τη 

διάβρωση. 

- Εμποδίζει την εξάτμιση του εδάφους και 

αυξάνει την υγρασία του.  

- Εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες για 

την προστασία, διατροφή και διατήρηση 

πολλών ζωικών οργανισμών.  

- Μας προσφέρει διάφορα δασικά 

προϊόντα. 

- Δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες 

διατήρησης διαφόρων φυτικών ειδών. 

- Συμβάλλει στην οικονομική, κοινωνική 

και πολιτιστική ανάπτυξη. 

Ο άνθρωπος δε σεβάστηκε τη φύση, γι’  αυτό 

κάθε δευτερόλεπτο που περνά σήμερα, χάνεται 

σε παγκόσμιο επίπεδο δάσος έκτασης ενός 

γηπέδου ποδοσφαίρου. Διατήρηση και 

προστασία του δάσους σημαίνει διατήρηση του 

φυσικού οικοσυστήματος, διατήρηση της 

ισορροπημένης σχέσης μεταξύ της βιοκοινωνίας 

και του φυσικού περιβάλλοντος, διατήρηση της 

ζωής. Η διατάραξη της ισόρροπης αυτής 

σχέσης, θα έχει ως αποτέλεσμα να θέσει σε 

κίνδυνο τη βιοκοινωνία και κατά συνέπεια τον 

ίδιο τον άνθρωπο, αφού και αυτός αποτελεί 

μέλος της.  

Η συμμετοχή μας λοιπόν στη διατήρηση και 

προστασία των δασών αποτελεί πλέον 

επιτακτική ανάγκη.   

Τα δάσος είναι υγεία, το δάσος είναι ζωή,. 

Αγαπάτε και προστατεύετε τα δάση η αγάπη 

αυτή είναι κατάθεση ζωής. 

                                                                                         

                                                                                                                                 Μαθητές Ε΄τάξης 

 



 
 

Εκδήλωση για την ημέρα κατά της 

βίας 
Την Τρίτη 6 Μαρτίου 2012 , με αφορμή την 

Πανελλήνια Ημέρα κατά της βίας στα σχολεία 

και στα πλαίσια του προγράμματος της 

αυτοαξιολόγησης που εφαρμόζουμε στο 

σχολείο μας πραγματοποιήθηκε εκδήλωση που 

περιλάμβανε:  

Ομιλία προς τους γονείς από την κ. Ζιώγα 

Βικτώρια- Ψυχολόγο, με θέμα: «Σχολικός 

Εκφοβισμός», παρεμβάση στις Ε΄και ΣΤ΄τάξεις 

με βιωματικά παιχνίδια από ειδικούς , 

παρακολούθηση ταινίας  από τους μαθητές των 

Γ΄και Δ΄τάξεων με θέμα τον εκφοβισμό και 

ακρόαση σχετικού παραμυθιού και 

εικονογράφησή του από τους μαθητές των 

Α΄και Β΄ τάξεων και του Νηπιαγωγείου. 

 

Δενδροφύτευση 

 

Την Τετάρτη 21 Μαρτίου , με αφορμή την 

Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας και 

υλοποιώντας το σχέδιο δράσης του 

προγράμματος της αυτοαξιολόγησης,  οι 

μαθητές των  Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων  του σχολείου 

μας μαζί με τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου 

φύτευσαν δέντρα στο χώρο του Γυμνασίου, του 

Δημοτικού και στο χώρο που βρίσκεται κοντά 

στο μοναστήρι των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και 

Γαβριήλ. Η δράση αυτή έγινε με τη συνεργασία 

του Δήμου Αμυνταίου, ο οποίος μας 

προμήθευσε τα δενδράκια.   

 

Εκδήλωση για την αυτοαξιολόγηση 
Την Πέμπτη 29 Μαρτίου, το σχολείο μας στα 

πλαίσια του προγράμματος της 

αυτοαξιολόγησης διοργάνωσε εκδήλωση για 

τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς . Ο 

Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Φλώρινας κ. Νώτας Παναγιώτης 

ανέπτυξε το θέμα: « Αντιμετώπιση  μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες.» και απάντησε σε 

ερωτήματα γονέων και εκπαιδευτικών. 

 

 

Πρόγραμμα E-Twinning 
 

 
Το σχολείο μας για πρώτη φορά φέτος παίρνει 

μέρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα E-Twinning 

που είναι ένα πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ 

των σχολείων της Ευρώπης. Το πρόγραμμα έχει 

θέμα « Saving Energy», αφορά την 

εξοικονόμηση ενέργειας και το υλοποιούν οι 

μαθητές της Ε΄ τάξης. Τα άλλα σχολεία που 

παίρνουν μέρος στο πρόγραμμα αυτό είναι από 

την Κύπρο, την Ρουμανία, την Ουγγαρία και τη 

Λιθουανία. Εκτός από τις γνώσεις που θα 

αποκομίσουν οι μαθητές για την ενέργεια και 

τους τρόπους εξοικονόμησής της ,θα ασκηθούν 

στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

της Αγγλικής γλώσσας.

 

 

 

 



 
 

Στο παρακάτω κρυπτόλεξο είναι κρυμμένα οριζόντια, κάθετα και 

διαγώνια,  12 ονόματα ηρώων της επανάστασης του 21.  

Μπορείτε να τα ανακαλύψετε; 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                      Ζαρίδου Βασιλική  
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Ο δάσκαλος ρωτάει τον Τοτό: - Πώς και δεν 

ξεχειλίζει η θάλασσα με τόσα ποτάμια που 

χύνονται σ’ αυτήν; 

Και ο Τοτός απαντά: - Μα, κύριε, ξεχνάτε πόσα 

σφουγγάρια έχει; Αυτά πίνουν το νερό! 

 

 

Τοτός: Δε μου λες Γιάννη, όταν κοιμάσαι φοράς 

τα γυαλιά σου; 

Γιάννης: Όχι. 

Τοτός: Μα τότε, πώς βλέπεις τα όνειρα;  

 

 

Ο δάσκαλος στο μάθημα της Φυσικής ρωτά τον 

Τοτό: 

 _ Πες μου, Τοτό, ένα παράδειγμα διαστολής 

των σωμάτων. 

_ Το καλοκαίρι με τις ζέστες μεγαλώνουν οι 

μέρες, απαντά ο Τοτός. 

 

 

Ο δάσκαλος έδωσε θέμα για έκθεση: « Αγαπάτε 

τα ζώα» .  

Ο Τοτός έγραψε: « Αγαπώ πολύ το 

γουρουνόπουλο ψητό, το μοσχάρι με πατάτες, 

τις κότες για τα αυγά τους, το λαγό στιφάδο, το 

αρνάκι στη σούβλα και την πάπια με πορτοκάλι. 

 

 

 

 

Ένας μαθητής ρωτάει το δάσκαλό του:  

_ Κύριε, τι θα πει «ανώνυμος»; 

Ο δάσκαλος με σοβαρότητα απαντά:  

_ Εκείνος, παιδί μου, που δε θέλει να ξέρουν το 

όνομά του. 

Τότε ένας μαθητής γέλασε. 

_ Ποιος γέλασε;  ρωτάει ο δάσκαλος. 

_ Ένας ανώνυμος, απαντά κάποιος μαθητής. 

 

 

Ο μικρός Γιαννάκης βλέποντας τον ήλιο να 

βασιλεύει ρωτά τη μαμά του: 

_ Δε μου λες μαμά, πού πάει ο ήλιος; 

_ Πάει να κοιμηθεί παιδί μου, του απαντά 

εκείνη. 

Ο Γιαννάκης σκέφτεται λίγο και ξαναρωτά: 

_ Καλά, και …δε θα κάψει τα σεντόνια του; 

 

 

 

 

Στην ταβέρνα δύο τύποι συζητούν: 

_ Αν αρχίσεις να τα βλέπεις διπλά τι κάνεις; 

_ Κλείνω το ένα μάτι και συνεχίζω…

Ο δάσκαλος ρωτά τον Τοτό: 

__ Πότε είναι καιρός να κόψουμε μήλα από το 

περιβόλι; 

__ Όταν λείπει ο περιβολάρης, κύριε! 

 

 

Ερώτηση: Πώς λέγεται μία φακή πάνω στην 

άλλη; 

Απάντηση: «Φακοί επαφής» 

 

 

 

Το φιδάκι, ενώ κάνει βόλτα με τη μαμά του 

ρωτάει: 

_ Μαμά, είμαστε δηλητηριώδη; 

_ Γιατί, παιδί μου; ρωτά εκείνη. 

_ Γιατί δάγκωσα τη γλώσσα μου. 

 

 

Ο ψαράς ψαρεύει σε περιοχή που απαγορεύεται 

το ψάρεμα. Τον πλησιάζει ο αστυνομικός και 

τον ρωτά:  

__Τι έχεις εκεί; 

__  Καλάμι. 

__ Κι εκείνο εκεί;  

__ Αγκίστρι. 

__ Και κάτω από το αγκίστρι; 

__ Σκουλήκι. 

__ Και τι το κάνεις το σκουλήκι; 

__ Το μαθαίνω κολύμπι. 

 

 

 

 

Θωμαή Παούνη 


