
ΜΗΤΕΡΑ: Ένα πρόσωπο στο οποίο οφείλουμε απεριόριστη τιμή και σεβασμό. 
Η γιορτή της μητέρας: 
Μια γιορτή αφιερωμένη σε ένα μοναδικό πρόσωπο στη ζωή μας. 
Γιορτή προς τιμήν της μητέρας και της μητρότητας. Στην Ελλάδα και σε πολλές 
άλλες χώρες γιορτάζεται την δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. 
Η γιορτή της Μητέρας έχει τις ρίζες της στην εποχή των αρχαίων Ελλήνων και των 
Ρωμαίων. Κάθε άνοιξη, στην αρχαία Ελλάδα γινόταν μία τελετή προς τιμήν των μυθο-
λογικών μητρικών θεοτήτων. 
Η γιορτή της μητέρας ωστόσο καθιερώθηκε τον 20ό αιώνα και προέρχεται από το 
αγγλικό και το αμερικανικό κίνημα των γυναικών. 
Η σημερινή μορφή της γιορτής της Μητέρας οφείλεται στην Anna Jarvis, η οποία όρισε 
την Ημέρα της Μητέρας στην Αμερική. 
Στην Ελλάδα η γιορτή της μητέρας συνδέθηκε με την εορτή της Υπαπαντής (2 Φε-
βρουαρίου). Σαράντα μέρες μετά τη Γέννηση του Χριστού η εκκλησία μας γιορτάζει 
την υποδοχή του Θείου Βρέφος στον Ναό του Σολομώντα. Κίνηση που κάνουν και 
σήμερα οι χριστιανές μητέρες (Σαραντισμός). Ο παράλληλος εορτασμός της μητέ-
ρας ξεκίνησε το 1929 με προφανή τον συμβολισμό. Όμως κατά την δεκαετία του 
1960, ο εορτασμός ατόνησε και ενισχύθηκε η δυτικόφερτη συνήθεια εορτασμού της 
δεύτερης  Κυριακής του Μαΐου.  
Τη φετινή χρονιά η δεύτερη Κυριακή έπεσε στις 13 Μαΐου. 
Τα παιδιά αφιέρωσαν λίγο χρόνο και δημιούργησαν με  το δικό τους τρόπο για να 

εκφράσουν την αγάπη τους  προς τις μητέρες τους προσφέροντας κάτι μοναδικό. 

13 ΜΑΪΟΥ 2018– Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ 

ΠΗΛΙΝΗ ΚΑΡΔΙΑ 
 
Υλικά:  
πηλός 
τέμπερες 
πινέλα 
κορδέλα 
οδοντογλυφίδα 
ψαλίδι 

Τάξη Β΄ Δημοτικού Σχολείου Σωσάνδρας 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

 

  ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑΤΑ 

Περιεχόμενα 

τεύχους: 

Το πόσιμο νερό του 
χωριού μας 

2 

Κατασκευή μακέτας 

«Ο κύκλος του νερού» 

2 

Πειράματα με το νερό 2 

Ο δεκάλογος του  

σωστού ποδηλάτη 

3 

Χρήσιμες συμβουλές  3 

Κατασκευές και  

δραστηριότητες 

3 

Επαγγέλματα υπό 
εξαφάνιση  

Ανέκδοτα 

4 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ 

• Χορός του Αθλητικού Συλ-

λόγου «Ακρίτας Σωσάν-

δρας» στις 2 Ιουνίου 2018, 

στην αυλή του Δημοτικού 

Σχολείου Σωσάνδρας. 

• Ετήσιος χορός του συλλό-

γου Γονέων & Κηδεμόνων 

του Δημοτικού Σχολείου 

Σωσάνδρας στις 16 Ιουνίου 

2018, στην αυλή του Δημο-

τικού Σχολείου. 

• Χορός του Μορφωτικού 

Συλλόγου Σωσάνδρας 

«Άγιος Γεώργιος»  

    30 Ιουνίου 2018, στο γήπε- 

    δο  του χωριού. 

Οδηγίες: 
1. Πλάσαμε τον πηλό σε σχήμα καρδιάς. 
2. Ανοίξαμε με την οδοντογλυφίδα μια τρυπούλα. 
3 .Το αφήσαμε μερικές μέρες να στεγνώσει. 
4. Βάψαμε τις καρδιές με τέμπερες από τη μια πλευρά και τις αφή-  
    σαμε να στεγνώσουν. 
5. Βάψαμε τις καρδιές με τέμπερες από τη μια πλευρά και τις αφή- 
    σαμε να στεγνώσουν. 
6. Βάψαμε τις καρδιές από την άλλη πλευρά και τις αφήσαμε να 
    στεγνώσουν. 
7. Βάψαμε  σχέδια για να τις διακοσμήσουμε.  
8. Περάσαμε μια κορδέλα στην τρυπούλα για να μπορούμε να την 
    κρεμάσουμε. 



ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ  
 
Παλαιότερα όταν δεν υπήρχε δίκτυο ύδρευσης υπήρχαν στο χωριό δύο πηγές. Η μία βρι-
σκόταν νοτιοανατολικά του γηπέδου (Καϊνάρι) και η δεύτερη στην περιοχή συκιές ή Γκιρί-
σκε, που σημαίνει μικρή πηγούλα και είχε καλύτερο νερό, αλλά ήταν μακριά. Οι κάτοικοι  
προμηθεύονταν νερό από το Καϊνάρι περίπου από το 1930. Το νερό το κουβαλούσαν οι 
γυναίκες με στάμνες στον ώμο, στα χέρια ή σε γαϊδουράκι. Στο καϊνάρι έπλεναν και τα ρού-
χα τους. Το Καϊνάρι είχε νερό μέχρι το 1974 όπου άρχισε να λιγοστεύει λόγω πολλών γεω-
τρήσεων. Το 1937 σε απόσταση 20μ. από το Καϊνάρι τσιμέντωσαν μια έξοδο του νερού, 
ώστε να φτάσει το νερό στην πρώτη βρύση στην πλατεία του χωριού. Η πρώτη κεντρική 
βρύση ήταν στην πλατεία και  έγινε στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Μέχρι το 1958 εί-
χαν γίνει άλλες δύο βρύσες. Δέκα χρόνια περίπου αργότερα από την κατασκευή της πρώτης 
βρύσης κατασκευάστηκε το παλιό υδραγωγείο (υδατόπυργος) και το 1964 το δίκτυο 
ύδρευσης έδωσε νερό σε όλα τα σπίτια του χωριού. Από τη δεκαετία του ’90 καταργήθηκε 
ο υδατόπυργος και αντικαταστάθηκε από το δεύτερο υδραγωγείο το οποίο βρίσκεται στην 
Τούμπα (λόφος κοντά στο χωριό) και παίρνει νερό από γεωτρήσεις. Υπάρχει η κύρια γεώ-
τρηση και άλλες δύο εφεδρικές. Το νερό ελέγχεται κάθε έξι μήνες από τη ΔΕΥΑ Αλμωπίας. 
Υπάρχει αυτόματος χλωριωτής, που ρυθμίζεται από τη ΔΕΥΑ.  

 

ΝΕΡΟ– ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΑΓΑΘΟ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ 

 

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΕΤΑΣ 

 «Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ» 

Σελίδα 2 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

 Όταν βρέχει, το νερό που 
πέφτει γεμίζει τις λίμνες και τα 
ποτάμια. 

Όταν ο καιρός είναι ζεστός και 
έχουμε ήλιο το νερό αυτό 
θερμαίνεται και μετατρέπεται 
σε υδρατμούς. Το νερό σε 
μορφή υδρατμού μεταφέρεται 
με τον αέρα, σε υψηλότερα 
στρώματα της ατμόσφαιρας 
όπου ψύχεται και δημιουργεί 
τα σύννεφα. 

Όταν τα σύννεφα δεν μπορούν 
να κρατήσουν περισσότερο 
νερό, τότε αυτό πέφτει πάλι 
στη γη σαν βροχή, χιόνι ή 
χαλάζι εάν έχουμε κρύο καιρό. 

Το νερό που πέφτει στη γη 
καταλήγει στη θάλασσα, τα 
ποτάμια, τις λίμνες και το 
έδαφος που το απορροφά. 

 
Γιώργος Στ., Δήμητρα Δ,   
Αναστασία,  Φαίδρα– Θεοδώρα,   
Χρήστος Κ.,  Δήμητρα Β., 
Γιώργος Τ. 
 

Τα υλικά που χρη-

σιμοποιήσαμε για 

την κατασκευή της 

μακέτας: 

χαρτόνι  

πηλός 

πετραδάκια 

άμμος 

βαμβάκι 

τέμπερα 

χαρτάκια 

 

                                   Νερό: υγρό – στερεό – αέριο 

• Γεμίσαμε μια παγοθήκη με νερό, τη βάλαμε στην κατάψυξη για λίγη ώρα 

            και όταν τη βγάλαμε παρατηρήσαμε ότι το νερό είχε γίνει πάγος. 

• Βάλαμε μερικά παγάκια σε ένα ποτήρι με νερό, τα αφήσαμε για λίγη ώρα 

            και παρατηρήσαμε ότι τα παγάκια είχαν λειώσει και το ποτήρι είχε θολώσει. 

• Βράσαμε νερό σε ένα μπρίκι και όταν άρχισε να βράζει παρατηρήσαμε ότι το 

            νερό γίνονταν υδρατμός και εξατμίζονταν. 

•  Γεμίσαμε  ένα μπουκάλι με νερό έως λίγο πιο πάνω από τη μέση, τραβήξαμε μια 

γραμμή με τον μαρκαδόρο στο ύψος του νερού και το τοποθετήσαμε στην κατάψυξη. 

Όταν την άλλη μέρα το βγάλαμε από την κατάψυξη, παρατηρήσαμε ότι το νερό είχε 

γίνει πάγος και  είχε ανέβει πάνω από τη γραμμή. Με το πείραμα αυτό συμπεραίναμε 

ότι όταν το νερό γίνει πάγος αυξάνεται. 

 

Επίσκεψη στην πισίνα του 
χωριού μας όπου γίνεται ο 
Αγιασμός των υδάτων την 
ημέρα των Θεοφανίων κάθε 
χρόνο.  

Κατασκευή σημαίας με καπάκια 
από μπουκάλια νερού 



Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΗ 
Για να αποφύγουμε ατυχήματα κατά την διάρκεια της βόλτας μας με άλλα οχήματα, είναι πολύ σημαντικό να 
τηρούμε δέκα μικρούς και απλούς κανόνες. 
 
1. Βεβαιωνόμαστε ότι το ποδήλατο είναι σε καλή λειτουργία (φρένα, λάστιχα, φώτα μπροστά ή πίσω, ανακλα-  
    στήρες). 
2. Δεν πρέπει να οδηγάμε πάνω στο πεζοδρόμιο.  
3. Να κρατάμε πάντα το τιμόνι με τα δυο μας χέρια εκτός κι αν πρόκειται να κάνουμε σήμα. 
4. Όταν κυκλοφορούμε πολλοί ποδηλάτες μαζί, πρέπει να οδηγάμε ο ένας πίσω από τον άλλο. 
5. Να μη μεταφέρουμε άλλον επιβάτη στο ποδήλατό μας. 
6. Κοιτάμε  πίσω μας πριν στρίψουμε, πριν παρακάμψουμε κάποιο εμπόδιο ή πριν σταματήσουμε. Ειδοποιού-  
    με με το χέρι μας τους άλλους οδηγούς. 
7. Δίνουμε προτεραιότητα στους πεζούς και τους ηλικιωμένους. 
8. Σε δρόμους με μεγάλη κυκλοφορία προσέχουμε μήπως κάποιο αυτοκίνητο σταματήσει ξαφνικά μπροστά  
    μας. 
9. Προσέχουμε όταν προσπερνάμε παρκαρισμένα αυτοκίνητα μήπως ανοίγει κάποια πόρτα ή μήπως ξεπρο- 
    βάλλουν πεζοί. 
10. Να μην οδηγάμε ακούγοντας walkman. 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Χρήσιμες Συμβουλές  

Σελίδα 3 Τεύχος 3ο 

Το ποδήλατο είναι ένα χρήσιμο, ευχάριστο, αλλά και διασκεδαστικό μεταφορικό μέσο όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και 
για τους μεγάλους και μάλιστα τους καλοκαιρινούς μήνες. Το ποδήλατο όμως υπόκειται στους ίδιους κανόνες κυκλοφο-
ρίας, όπως και τα άλλα οχήματα, γι’ αυτό οι οδηγοί του ποδηλάτου, θα πρέπει να ακολουθούν μερικούς κανόνες-
συμβουλές, που αφορούν όχι μόνο την οδήγηση αλλά και γενικά την κατάσταση του ποδηλάτου, ώστε να προλαμβάνο-
νται κατά το δυνατόν τα τροχαία ατυχήματα. 

       
      Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: 

– Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. 
– Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά  
– Σέβομαι τα όρια ταχύτητας  
– Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα  
– Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη  
– Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα  
– Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες  
– Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων  
– Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας  
– Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας  
– Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα φορώ  πάντα κράνος  
– Πριν ξεκινήσω για ταξίδι ελέγξω το όχημα που θα οδηγήσω 

Κοντινές διαδρομές και επι-
σήμανση των λαθών όσον 
αφορά τις πινακίδες 

Μηνύματα πινακίδων Επιτραπέζιο παιχνίδι «Το σαλιγκάρι της κυκλοφοριακής Αγωγής» 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ  

http://www.inewsgr.com/t/walkman_walkman.htm


  ΑΝΕΚΔΟΤΑ 

 
Ο δάσκαλος:  Κωστάκη κλίνε μου το ρήμα τρέχω. 
Κωστάκης: Τρέχω, έτρεχα, σκόνταψα, έπεσα, χτύπησα, έκλαψα, σηκώθηκα 
κι έφυγα.                                                           
                                                                        Άγγελος, Δήμητρα Β. 
 
Ο Τοτός γυρνάει από το σχολείο. 
Μαμά: «Τοτό έλα να φας»! 
Τοτός: «Έφαγα μαμά»! 
Μαμά: «Τι έφαγες παιδί μου»; 
Τοτός: «Ξύλο από τον δάσκαλο».                               Αναστασία 
 
Δάσκαλος: «Νικολάκη, πόσο κάνει 8-8»; 
Νίκος: «Δεν ξέρω κύριε». 
Δάσκαλος: «Για σκέψου λίγο. Αν έχω 8 κεράσια και φάω τα οχτώ, τι θα μεί-
νει»; 
Νίκος: «Τα κουκούτσια κύριε»!                     
                                                                    Αναστασία,      Δήμητρα Β. 
 
Μπαμπάς:Τι χάλια είναι αυτά Τοτό, γιατί πήρες ένα  στα Μαθηματικά; 
Τοτός: Δεν το πήρα εγώ μπαμπά, η δασκάλα μου το έδωσε. 
                                                                                               Γιώργος Τ. 
 
Μια φορά ήταν ένας Έλληνας, ένας Τούρκος και ένας Γερμανός. Πήγαν σε 
ένα ξενοδοχείο και τους είπαν: έχει ένα δωμάτιο με μέλισσες, ένα με κουνού-
πια και ένα με ανθρωποφάγα μυρμήγκια. Ο Τούρκος ήταν γεμάτος από τσι-
μπήματα μέλισσας, ο Γερμανός από κουνούπια και ο Έλληνας δεν είχε τίπο-
τα. Τότε τον ρώτησαν: γιατί δεν έχεις τίποτα; Γιατί σκότωσα το ένα και πή-
γαν στην κηδεία του.                                                            
                                                                                        Γιώργος Τσ.  
 
Ρωτά η δασκάλα τον Τοτό. 
-Πες μου Τοτό πόσο κάνει 8-8; 
-Δεν ξέρω κυρία. 
-Για σκέψου, αν έχω 8 κεράσια και φάω τα οχτώ, τι θα μείνει; 
-Τα κουκούτσια κυρία! 
 
*Πώς λέγονται οι κάτοικοι της Κούβας; 
*Κουβάδες! 
 

~Πώς λέγεται αυτός που κρατάει τα αυτιά του; 
~Αυτοκράτορας.                                                                Δήμητρα Δ. 
 

Ήταν ένας καβαλάρης που είχε δέκα άλογα. Όταν ανέβαινε στο ένα άλογο τα 
μετρούσε και ήταν εννιά. Όταν κατέβαινε ήταν δέκα…γιατί δε μετρούσε το 
άλογο που καθόταν.                                                             Νικολέττα 
 
Η μητέρα στα δύο μικρά παιδιά της που παίζουν. 
-Για πείτε μου, πάνω στον μπουφέ υπήρχαν δύο σοκολάτες., γιατί έμεινε 
 μόνο μία; 
-Έμεινε μία γιατί δεν την είδαμε.                                        Χρήστος Κ. 

 

-Κύριε, αν δε μου βάλετε καλό βαθμό θα πέσω στη θάλασσα να πνιγώ! 
 Κι ο δάσκαλος απαντάει. 
-Δεν πειράζει παιδί μου, τα κούτσουρα επιπλέουν. 

 

Τι είπε το ο  στο δ. 
Μπαμπά βάλαμε και φωνούλα;                                            Φαίδρα 

 

Κάποτε ήταν ένας ψαράς που ψάρευε σ’ ένα απαγορευμένο μέρος 

Ένας αστυφύλακας ρωτάει τον ψαρά:  

Γιατί ψαρεύεις; Δε βλέπεις τις ταμπέλες; Απαγορεύεται το ψάρεμα. 

Ναι, τις είδα, απάντησε ο ψαράς, αλλά εγώ μαθαίνω μπάνιο στο σκουλήκι 
μου.                                                        

                                                                                   Γιώργος Στ. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ 

Ανάλογα με την εποχή και τις ανάγκες 
της έχουμε και τα επαγγέλματα.  
Πολλά επαγγέλματα έχουν ξεπεραστεί 
στη σημερινή εποχή και έχουν εκλείψει 
πια. Όμως λόγω της  οικονομικής κρίσης 
ίσως ορισμένα από αυτά να  
«ξαναγεννηθούν».  
Γι’ αυτό «Μάθε τέχνη κι άστηνε κι άμα τη 
χρειαστείς πιάστηνε» που λέγανε και οι 
παλιοί και δεν είχαν άδικο…  

1. Αγγειοπλάστης 
2. Αγωγιάτης   
3. Ακονιστής 
4. Αλμπάνης  
5. Αμαξάς   
6. Αρκουδιάρης 
7. Ασβεστοποιός   
8. Αυγουλάς 
9. Αχθοφόρος   ή Χαμάλης 
10. Βαρελάς  
11. Γαλατάς 
12. Γανωτής (καλαντζής)    
13. Γυρολόγος (πραματευτής)  
14. Εισπράκτορας σε λεωφορείο 
15. Εφημεριδοπώλης  
16. Ζευγάς  
17. Θυρωρός 
18. Καλαθοποιός 
19. Καπελού 
20. Καπνοδοχοκαθαριστής 
21. Καρβουνιάρης 
22. Καρεκλάς  
23. Καστανάς 
24. Καφεπαντοπώλης 
25. Κτίστης (πέτρας) 
26. Λατερνατζής 
27. Λούστρος 
28. Μεταπράτης  
29. Μπακάλης 
30. Μπασματζής (υφασματοπώλης) 
31. Μυλωνάς  
32. Νερουλάς  
33. (Ν)τελάλης 
34. Ντενεκετζής  
35. Παγοπώλης 
36. Παγωτατζής 
37. Πεταλωτής  
38. Σαγματοποιός ( Έφτιαχνε σαμάρια 

για τα ζώα) 
39. Σαλεπιτζής 
40. Σφουγγαράς 
41. Τηλεφωνήτρια 
42. Τσαγκάρης 
43. Υφάντρια 
44. Φανοκόρος 
45. Φαροφύλακας 
46. Φωτογράφος  

Β.Άγγελος—Β.Δήμητρα—Δ.Δήμητρα—
Κ.Χρήστος—Κ.Χρυσόστομος— Λ.Αναστασία 
Μ.Φαίδρα–Π.Χρήστος—Σ.Γιώργος—
Τ.Νικολέττα—Τ.Γιώργος– Τσ.Γιώργος 


