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Μια δημιουργική και συνεργατική προσπάθεια των μαθητών της Ε τάξης.

 Η Ε τάξη του Δ.Σ. Σεισίου σας εύχεται Καλό Καλοκαίρι!

Η συντακτική ομάδα του 2ου Τεύχους του
περιοδικού μας

   Ε Τάξη 
Βλαχάκη Νεφέλη Δανάη
Βοϊτίλα Ντορότα
Γκέκα Ιοάνα 
Κυβερνητάκης Εμμανουήλ
Λασιθιωτάκη Αικατερίνη
Μαμολίδη Σμαράγδα
Μανδελένη Δανάη Νοέλα
Μαρκάκη Σοφία Μαρία
Ορφανός Γεώργιος
Παλαιολογοπούλου Ευαγγελία
Πλίντου Γεωργία
Πρέντσι Ρενίς,
Σουλαδάκη Ειρήνη
Σφακιανάκη Ελευθερία
Τζανάκη Μελεάνθη

Επιμέλεια-Εποπτεία 

Η δασκάλα της τάξης: Ιορδανίδου Μαρία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελ. 2 Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σελ. 8  Ίσες ευκαιρίες σε όλους ΄΄ Αϊνστάιν΄΄
  Φυσικό Περιβάλλον
Σελ.10 Σεισμοί
Σελ. 15 Ηφαίστεια
  Φροντίδα ζώων
Σελ. 16 Χελώνες
Σελ. 17 Ινδικό Χοιρίδιο
Σελ. 18 Κουκουβάγια
  Διατροφή
Σελ. 19 Παρασκευή ψωμιού
Σελ. 20 Φρούτα και λαχανικά
Σελ. 21 Κορμός
Σελ. 22 Cap cake
  Αθλήματα 
Σελ. 23 Muay Thai
Σελ. 24 Ρυθμική Γυμναστική
Σελ. 26 Μπάσκετ
Σελ. 27  Βιβλιοπαρουσίαση
Σελ. 28 Σταυρόλεξο
Σελ. 29 Κατασκευές Ενυδρείου
Σελ. 31 Δημιουργίες μαθητών Ε τάξης
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Το σχολείο στοχεύει στην ανάπτυξη του αλληλοσεβασμού, της διαφορετικότητας και της πλήρους
αναγνώρισης  των  μαθητών  με  διαφορετικές  ικανότητες,  νοητικές  δεξιότητες,  ατομικά
χαρακτηριστικά, πολιτισμική καταγωγή και θρησκεία. Μεταξύ άλλων εστιάζει στην εγκαθίδρυση
θετικού  σχολικού  κλίματος  το  οποίο  αποτελεί  κύριο  προγνωστικό  παράγοντα  της
συναισθηματικής  και  ψυχοκοινωνικής  προσαρμογής  των  μαθητών,  της  αυτοεκτίμησης  και
γενικότερα της ανθεκτικότητας, της καλής ψυχικής τους υγείας και ευεξίας, καθώς και σε δράσεις
διαμόρφωσης των στάσεων και της συμπεριφοράς των μαθητών και εκπαιδευτικών αναφορικά
με  τα  στερεότυπα,  την  περιθωριοποίηση,  την  απόρριψη  και  τις  διακρίσεις  έναντι  ατόμων  ή
ομάδων  που  σχετίζονται  με  την  άγνοια  των  πιο  πάνω  ζητημάτων  αναγνώρισης  της
διαφορετικότητας.  Οι  δράσεις  για  την  επίτευξη  των  παραπάνω  στόχων  περιλαμβάνουν
επιμορφωτικό υλικό και βιωματικές ασκήσεις, κινητική δράση και παιχνίδια ρόλων, καθώς και
αναστοχασμό κάτω από την ομπρέλα της ομαδικής σκέψης και συνεργασίας.
Σέβομαι το Διαφορετικό 
Πρόγραμμα Πόλιας 

                                                                                                                                               Γεωργία Πλίντου
 

Μαθητές Ε΄
                                                                                                                                        
Για τη  βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης μέσω μιας δυναμικής προσέγγισης  γίνεται  η
Εσωτερική αξιολόγηση της  σχολικής μονάδας, η οποία είναι διαρκής, συμμετοχική και δυναμική
διαδικασία, εμπλέκεται το σύνολο της σχολικής κοινότητας, εντοπίζει θετικά σημεία και σημεία
που  χρήζουν  βελτίωσης.  Οι  επιμέρους  στόχοι  της  είναι  οι  εξής:  η  κινητοποίηση  όλων  των
παραγόντων  της  εκπαιδευτικής  κοινότητας  για  την  ανάπτυξη  δράσεων  που  επιδιώκουν  την
ισόρροπη και ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών/τριών, η  ανάπτυξη συνεργατικών διδακτικών
και μαθησιακών πρακτικών,  η ενίσχυση της αυτογνωσίας και της υποστήριξη της επαγγελματικής
ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και τέλος η διαμόρφωση κουλτούρας αξιολόγησης στη σχολική
κοινότητα. 
Οι  λειτουργίες της αξιολόγησης είναι 3 και εξειδικεύονται σε 14 θεματικούς άξονες. Η δράση των
μαθητών των τάξεων Ε και ΣΤ είναι ο 6ος άξονας “Σχέσεις μεταξύ μαθητών/ μαθητριών” και η
λειτουργία του είναι παιδαγωγική και μαθησιακή.
http://iep.edu.gr/images/axiologisi/presentation_axiologisi.pdf
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Σχέση μεταξύ μαθητών / μαθητριών                                                                

http://iep.edu.gr/images/axiologisi/presentation_axiologisi.pdf
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Ο συγκεκριμένος άξονας αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες σχέσεις που αναπτύσσονται στο
σχολείο μεταξύ των μαθητών/-  τριών,  στην οικοδόμηση συνεργατικών σχέσεων,  σε ζητήματα
επικοινωνίας,  εκτίμησης  και  εμπιστοσύνης  μεταξύ  των  μαθητών/-τριών,στον  σχεδιασμό  και
εφαρμογή πρακτικών που ευνοούν τη βελτίωση του κλίματος και την ενίσχυση των σχέσεων των
μαθητών/-τριών, στο πλαίσιο της σχολικής ζωής, στην υποστήριξη που παρέχει το σχολείο για την
ενίσχυση  της  συνεργασίας,  στην  ενθάρρυνση  για  την  ανάπτυξη  σχετικών  πρωτοβουλιών  και
δράσεων για τη διαχείριση προβλημάτων και στην παροχή ευκαιριών για δημιουργική συλλογική
δράση και συμμετοχή των μαθητών/-τριών στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ τους. 
http://iep.edu.gr/images/axiologisi/ergaleia/%CE%95%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE
%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%BD%CE
%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE
%B1%CE%BE%CF%8C%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF_%CE%94_%CE%93_%CE%9B.pdf

Εκπαιδευτικοί Ε και ΣΤ τάξεων
Μαρία Ιορδανίδου-Γεώργιος Νάστος

Άξονας 6 : Σχέσεις μεταξύ μαθητών / τριών
Σχέδιο Δράσης : Χαρούμενη και αρμονική σχολική ζωή

Παρατηρήσεις Ε
Στα  πλαίσια  των  δράσεων  για  την  ενίσχυση  της  χαρούμενης  και  αρμονικής  σχολικής  ζωής,
ορίστηκαν  στην  τάξη  μας  παρατηρητές  και  διαμεσολαβητές,  οι  οποίοι  στην  ώρα  των
διαλειμμάτων πήγαιναν στην κεντρική αυλή, στην οποία προαυλίζονται οι τάξεις Α, Β, Γ και Δ . Ο
ρόλος των παρατηρητών ήταν μόνο να παρατηρούν τους μικρότερους συμμαθητές τους, χωρίς να
επεμβαίνουν στις δραστηριότητές τους. Ο ρόλος των διαμεσολαβητών μας έδινε το δικαίωμα να
επεμβαίνουμε σε τσακωμούς των μικρότερων συμμαθητών μας, να τους συμβουλεύουμε και να
τους καθοδηγούμε.
Τα συμπεράσματά των παρατηρητών από αυτή τη δράση ήταν τα εξής: Στα διαλείμματα όλα τα
παιδιά  έτρωγαν.  Οι  συχνότερες  δραστηριότητές  τους  ήταν  η  συζήτηση  και  το  τρέξιμο.
Ακολουθούσαν οι  φωνές, τα πειράγματα, το πέταμα νερού στους άλλους, οι τσακωμοί και οι
κοροϊδίες. Σε μικρότερο βαθμό έπαιζαν κρυφτό και κυνηγητό. Ακολουθούσαν το κουτσό και το
φιδάκι. Δεν έλειπαν βέβαια από κάποιους  μαθητές οι κατασκευές και το διάβασμα.
Τα συμπεράσματα των διαμεσολαβητών ήταν τα εξής: Πάνω από όλα ήμασταν χαρούμενοι που
μας δόθηκε η ευκαιρία να σταθούμε κοντά στους μικρότερους συμμαθητές μας ως δάσκαλοι και
να τους βλέπουμε να παίζουν. Νιώθαμε χαρά με τη χαρά τους. Τα παιδιά στην πλειοψηφία τους
έπαιζαν  ήσυχα και  όμορφα.  Δεν  έλειπαν  όμως και  τα  λυπημένα  παιδιά,  τα  οποία  μετά από
ερωτήσεις  μας  μάς  έλεγαν  ότι  δεν  έχουν  παρέα.  Μέσα  από  αυτή  τη  διαδικασία  νιώθαμε
ευχαριστημένοι  που προσφέραμε βοήθεια στους μικρότερους μαθητές.  Το σίγουρο είναι πως
εντυπωσιαστήκαμε από τον τρόπο που παίζουν και η αλήθεια είναι πως είναι διαφορετικός από
τον τρόπο που εμείς παίζαμε.
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http://iep.edu.gr/images/axiologisi/ergaleia/%CE%95%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%B1%CE%BE%CF%8C%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF_%CE%94_%CE%93_%CE%9B.pdf
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http://iep.edu.gr/images/axiologisi/ergaleia/%CE%95%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%B1%CE%BE%CF%8C%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF_%CE%94_%CE%93_%CE%9B.pdf
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Οι προτάσεις μας για καλύτερο περιβάλλον στον αύλειο χώρο είναι  η εύρεση ενός μέρους, ώστε
να μπορούμε να παίζουμε διάφορα παιχνίδια με κιμωλίες, να μπουν τέρματα, για να παίζουμε
ποδόσφαιρο, να ζωγραφιστούν περισσότερα παιχνίδια στο έδαφος και να φυτευτούν λουλούδια.
Επιπλέον, θα ήταν όμορφος ένας χώρος με ζώα, ένα κυλικείο ακόμα και ένα μικρό γυμναστήριο.
Με λίγα λόγια θέλουμε έναν ασφαλές και περιποιημένο χώρο, ώστε να συνεχίσουμε να περνάμε
και οι έξι τάξεις όμορφα σε ένα αγαπημένο σχολείο.
 

Οι μαθητές της Ε τάξης
 

Παρατηρήσεις  ΣΤ
Σε γενικές γραμμές τα παιδιά ήταν χαρούμενα, χαμογελαστά και ασχολούνταν με αστείες και
διασκεδαστικές δραστηριότητες. Εντύπωση μας έκανε πως έπαιζαν ομαδικά. Τα παιχνίδια τους
ήταν: κρυφτό, κυνηγητό, βόλτες στην αυλή, ζωγραφική. Η αυλή γέμιζε με χαρούμενες φωνές και
ζητωκραυγές. Υπήρχαν και τσακωμοί. Όσο μεγαλύτερη ήταν η τάξη, τόσο αυξανόταν και η ένταση
ανάμεσα στα παιδιά. Με τη δραστηριότητα αυτή περάσαμε υπέροχα, θυμηθήκαμε ευχάριστες
και δυσάρεστες στιγμές από τη σχολική μας ζωή και ήταν διασκεδαστικά. Εντύπωση μας έκανε η
αλληλοβοήθεια  των  παιδιών.  Από  την  άλλη  κουραστήκαμε  και  βαρεθήκαμε  λίγο.  Οι
διαμεσολαβητές  δε  χρειάστηκε  να  επέμβουμε.  Αισθανθήκαμε  χαρά  και  ενθουσιασμό,
συγκίνηση,  ευτυχία,  ενσυναίσθηση, αλλά λύπη και  θλίψη για τις  προστριβές των παιδιών.  Οι
προτάσεις μας είναι  οι εξής: Να κατασκευαστούν περισσότερα παιχνίδια στην αυλή, ώστε τα
παιδιά να ασχολούνται με δημιουργικές δραστηριότητες και να μην υπάρχει ένταση ανάμεσά
τους.  Αν  είναι  δυνατόν  να  γίνει  μεγαλύτερη  η  αυλή  και  να  δεντροφυτευτεί.  Επιθυμούμε  να
ξαναγίνει αυτή η δραστηριότητα και να ανεβάσουμε μια παράσταση ή ένα θεατρικό δρώμενο με
όσα μάθαμε.

Οι μαθητές της ΣΤ τάξης
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Υλικό παρατηρητών και διαμεσολαβητών Ε τάξης
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Υλικό παρατηρητών και διαμεσολαβητών ΣΤ τάξης
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Ίσες ευκαιρίες σε όλους

http://www.zimzamphysics.gr

Ο Αλμπερτ Αϊνστάιν ήταν Γερμανός φυσικός εβραϊκής καταγωγής, ο οποίος βραβεύτηκε με το
Νόμπελ Φυσικής το 1921 για τις υπηρεσίες του στον κόσμο της φυσικής. Είναι ο θεμελιωτής
της  Θεωρίας  της  Σχετικότητας  και  από  πολλούς  θεωρείται  ο  σημαντικότερος  επιστήμονας
του 20ού αιώνα και ένας από τους μεγαλύτερους όλων των εποχών. Εξέδωσε πάνω από 300
επιστημονικές δημοσιεύσεις, καθώς και 151 συγγράμματα για το ευρύ κοινό. 
Είναι  πιο γνωστός στο ευρύ κοινό ιδιαίτερα για τον  τύπο του E=mc² που αναφέρεται από
πολλούς ως «η πιο διάσημη εξίσωση στη φυσική».
Η επίδραση των ανακαλύψεων του Αϊνστάιν σχετικά με την φύση του χώρου και του χρόνου,
εξακολουθεί  να  αποτελεί  κεντρικό  αντικείμενο  της  επιστημονικής  έρευνας  σε  φυσική,
κοσμολογία, και μαθηματικά, ενώ το επώνυμο του χρησιμοποιείται συχνά ως χαρακτηρισμός
για να δηλώσει πως κάποιος έχει υψηλή ευφυΐα. 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84_%CE%91%CF%8A%CE%BD%CF%83%CF%84%CE
%AC%CE%B9%CE%BD

Ήταν ο Αϊνστάιν δυσλεξικός;
Η πρώτη αναφορά σχετικά με το ότι  ο Αϊνστάιν ήταν δυσλεξικός υπήρξε από τους Goetzel  &
Goetzel  (1962).  Ωστόσο  ο  αρχικός  ισχυρισμός  προήλθε  από  τον  Thompson  (1971)  ο  οποίος
χρησιμοποίησε επιλεκτικά βιογραφικά στοιχεία και ερμηνείες οι οποίες προήλθαν από μαρτυρίες
συγγενών  του.  Οι  σχετικές  αναφορές  αναφέρονται  στο  ότι  ο  Αϊνστάιν  εμφανίζει  κάποιες
γλωσσικές δυσκολίες σε νεαρή ηλικία και πως ήταν νοητικά αργός ενώ ταυτόχρονα έδειχνε μη
κοινωνικός και χαμένος στα τρελά του όνειρα. Οι ισχυρισμοί επίσης αναφέρουν πως ακόμη και
μετά το πανεπιστήμιο δεν μπορούσε να βρει δουλειά λόγω αυτών των γλωσσικών δυσκολιών.
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Το 1991, η A.G.S., μια εταιρεία που πουλούσε εκπαιδευτικό υλικό στους δασκάλους, στις Η.Π.Α.
υπογράμμισε  με  έμφαση  στη  διαφήμισή  της  ότι  «ακόμη  και  ο  Αϊνστάιν  είχε  μαθησιακές
δυσκολίες». Λίγο αργότερα το 1994 η «Orton Dyslexia Society» της Νέας Υόρκης τύπωσε ένα T-
Shirt με το λογότυπο «Einstein, Edisson and me». Τον ίδιο χρόνο η «Connecticat Association»,
ένωση για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, προχώρησε ακόμη περισσότερο τονίζοντας ότι «πριν
από χρόνια ήταν ένα παιδί τριών ετών που δεν μπορούσε να μιλήσει. Στην ηλικία των 8 ετών
αυτό ακόμη δεν μπορούσε να διαβάσει. Οι δάσκαλοί του πίστευαν ότι είναι κατω των 8 ετών
αυτό ακόμη δεν μπορούσε να διαβάσει. Οι δάσκαλοί του πίστευαν ότι είναι καθυστερημένο, ενώ
δεν ήταν. Ο Αλμπερτ Αϊνστάιν είχε μαθησιακές δυσκολίες». (Μarlin, 2000)

Αντίθετα όμως σε επιστολή της Jette Coch, γιαγιάς του Αϊνστάιν από την πλευρά της μητέρας του,
όταν ο επιστήμονας ήταν ακόμη δύο ετών και τριών μηνών, γράφεται: «Εμείς έχουμε τρυφερές
αναμνήσεις από τον μικρό Άλμπερτ. Ήταν τόσο αγαπητός και καλός, και εμείς μιλούσαμε ξανά
και  ξανά για τις  αστείες  ιδέες του».  Η αδερφή του αναφέρει  ότι  (στην  παιδική του ηλικία η
ικανότητά του να σκέφτεται αντικειμενικά είχε αναπτυχθεί νωρίς» (Winteler-Einstein, 1987).Είναι
επίσης  χαρακτηριστικό  ότι  σε  γράμμα  της  μητέρας  του,  όταν  ο  Αϊνστάιν  ήταν  επτά  ετών,
αναφέρεται:«Χτες, ο Άλμπερτ έφερε τους βαθμούς του. Για μία ακόμη φορά ήταν στην πρώτη
σειρά. Πήρε έναν έξοχο έλεγχο σχολικής επίδοσης»Μarhn, 2000). Φίλος της οικογένειας, ο Μαχ
Tahnud, αναφέρει ότι ο Άλμπερτ σε ηλικία 10-15 ετών διάβαζε, μεταξύ των άλλων, δημοφιλή
επιστημονικά  και  φιλοσοφικά  βιβλία  (Ρ,  1982)  και  μάλιστα  ότι  σε  ηλικία  13  ετών  του  ήταν
κατανοητός  ο Immanuel  Kant,  «ενώ οι  άλλοι  θνητοί  τον βρίσκουν ακατανόητο» (Hoffmann &
Dikas, 1973)

Ένα ζήτημα που έχει γίνει αντικείμενο κακής χρήσης ήταν οι τελικοί βαθμοί που πήρε στο σχολείο
Aargau Kantonsschule σε ηλικία 16 1/2 ετών (Einstein, 1987).Οι βαθμοί του στην άλγεβρα ήταν 6,
στη γεωμετρία 6, ενώ στα γαλλικά ήταν 3. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι το 6 ήταν το άριστα της
κλίμακας  που  χρησιμοποιούνταν  και  το  3  η  μέση  τιμή  της  κλίμακας  βαθμολογίας[1].  Ποτέ
επομένως και σε κανένα μάθημα δε βαθμολογήθηκε κάτω από τη βάση ενώ σε μαθήματα που
τον ενδιέφεραν λάμβανε στη βαθμολογία άριστα. Αξίζει να αναφέρομε επίσης, ότι ο διευθυντής
του  Ομοσπονδιακού  Πολυτεχνικού  Ινστιτούτου  της  Ζυρίχης  Albin  Herzog,  επισημαίνει  σε
επιστολή  του  στις  25/9/1895  ότι  ο  Αϊνστάιν  σε  ηλικία  161⁄2  ετών  ήταν  «παιδί  –μεγαλοφυΐα»
(Einstein, 1987)

Επίσης, η μελέτη του ίδιου του εγκεφάλου του με ακτινογραφία, αξονική τομογραφία, βιοχημικές
και κυτταρικές μελέτες δεν παρουσίασε καμία ένδειξη ότι ο Αϊνστάιν είχε μαθησιακές δυσκολίες
(Brian,1996).

Ας σημειωθεί ότι ο Αϊνστάιν είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα Μαθηματικά. Έμαθε Μαθηματικά
από την ηλικία των 12 ετών-16 ετών. Μάλιστα, αναφέρεται ότι ο ίδιος είχε ανακαλύψει σε αυτήν
την  ηλικία  αυθεντική  λύση  του  Πυθαγορείου  Θεωρήματος  (Einstein,  1979).Ακόμη,  όπως  έχει
αναφερθεί «η καθαρή, αυστηρή λογική δομή των Λατινικών ταίριαζε στα ιδιαίτερα προσόντα
του,  αλλά τα Ελληνικά και  οι  σύγχρονες ξένες γλώσσες δεν ήταν ποτέ η αδυναμία του. Ο δε
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καθηγητής των Ελληνικών που είχε δεχθεί ένα ιδιαίτερα φτωχό γραπτό από εκείνον, θυμωμένος
έφτασε στο σημείο να δηλώσει ότι τίποτα δε μπορεί να περιμένει κανείς από αυτόν» (Winteler-
Einstein,1987)   
    https://diavazw.gr/2021/10/30/%CE%AE%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%BF-%CE%B1%CF%8A%CE%BD%CF      %83%CF%84%CE%AC%CE  
%B9%CE%BD-%CE%B4%CF%85%CF%83%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82/   

Ειρήνη Σουλαδάκη

ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός είναι η ξαφνική κίνηση της επιφάνειας της γης, που γίνεται αισθητή από την κίνηση του
εδάφους.  Ο σεισμός δημιουργείται  συνήθως μέσα στο γήινο φλοιό και  προκαλείται  από ένα
σπάσιμο  των  πετρωμάτων.  Το  σημείο  του  φλοιού  της  γης  ,  στο  οποίο  γεννιέται  ο  σεισμός
ονομάζεται εστία ή υπόκεντρο. Αντίθετα, το σημείο της γήινης επιφάνειας που βρίσκεται ακριβώς
πάνω από το υπόκεντρο, λέγεται επίκεντρο.
Το Μέγεθος του σεισμού σχετίζεται με την ποσότητα ενέργειας που απελευθερώνεται από τη
σεισμική εστία. Το μέγεθος μετράται σε βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Σεισμοί μικρότεροι των 4.0
Ρίχτερ δεν προκαλούν συνήθως ζημιές. Αντίθετα, σεισμοί μεγαλύτεροι των 5.0 Ρίχτερ ενδέχεται
να προκαλέσουν καταστροφές.
Η  Ελλάδα  κατέχει  την  πρώτη  θέση  στην  Ευρώπη  από  πλευράς  σεισμικότητας  και  την  έκτη
παγκοσμίως.

Τι πρέπει να κάνετε για να είστε προετοιμασμένοι για τη σεισμική δόνηση…
Προσδιορίστε καλά προφυλαγμένους χώρους σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού,
όπως π.χ.:
- κάτω από ανθεκτικά γραφεία ή τραπέζια
- μακριά από γυάλινες επιφάνειες και βιβλιοθήκες
- μακριά από εξωτερικούς τοίχους.
Καθορίστε ασφαλείς χώρους έξω από το σπίτι:
- μακριά από κτίρια και δέντρα
- μακριά από τηλεφωνικά και ηλεκτρικά καλώδια
Ελέγξτε το δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου,
για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά.
Στερεώστε γερά στους τοίχους τα ράφια, τις βιβλιοθήκες, τα σύνθετα με υαλικά και τους πίνακες
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ζωγραφικής.
Τοποθετήστε τα βαριά και ογκώδη αντικείμενα στα χαμηλότερα ράφια.
Αποφύγετε την τοποθέτηση αντικειμένων πάνω από κρεβάτια και καναπέδες.
Στερεώστε καλά τα φωτιστικά σώματα.
Βιδώστε καλά στους τοίχους δεξαμενές καυσίμων και νερού, καθώς και τους θερμοσίφωνες.
Προμηθευτείτε φορητό ραδιόφωνο με μπαταρίες, φακό, πυροσβεστήρα και βαλιτσάκι πρώτων
βοηθειών, το οποίο περιέχει : εμφιαλωμένο νερό, κονσερβοποιημένη τροφή, φάρμακα, εργαλεία
ανάγκης, υπνόσακους, επιδέσμους, χρήματα, πιστωτικές κάρτες, κ.λ.π.
Συζητήστε με τα παιδιά σας τι θα κάνετε σαν ομάδα σε περίπτωση σεισμού.
Ενημερώστε όλα τα μέλη της οικογένειας για το πώς κλείνουν οι γενικοί διακόπτες (ηλεκτρικού,
νερού,  φυσικού  αερίου),  πώς  να  αναγνωρίζουν  ήχους  που  προμηνύουν  καταστροφή  (π.χ.
σειρήνες), πώς να χρησιμοποιούν το πυροσβεστήρα, πώς να καλούν σε βοήθεια, κ.λ.π..
Αναγράψτε όλα τα τηλέφωνα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης
(Πυροσβεστική: 199, Αστυνομία: 100, ΕΚΑΒ: 166, Ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης: 112) σε
εμφανές σημείο και βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας τα γνωρίζουν.
Βοηθήστε  τα  παιδιά  σας  να  απομνημονεύσουν  σημαντικά  οικογενειακά  στοιχεία,  όπως  το
επίθετό τους, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του σπιτιού, κ.λ.π.
Ορίστε ένα συγκεκριμένο τόπο συνάντησης αμέσως μετά το σεισμό.

Όσο διαρκεί η σεισμική δόνηση…
Παραμείνετε  ψύχραιμοι  και  υπομονετικοί.  Ο  πανικός  δεν  εξυπηρετεί  σε  τίποτα.  Αντίθετα,
επιβαρύνει την κατάσταση!

Αν βρίσκεστε μέσα στο σπίτι…
Καλυφθείτε κάτω από κάποιο ανθεκτικό έπιπλο, προστατεύοντας ταυτοχρόνως τα μάτια σας με
το εσωτερικό τμήμα του χεριού σας.
Εάν δεν υπάρχει κοντά σας κάποιο ανθεκτικό έπιπλο, καθίστε στο πάτωμα, με το πρόσωπό σας
στραμμένο σε εσωτερικό τοίχο, μακριά από παράθυρα και έπιπλα, που μπορεί να πέσουν επάνω
σας.
Εάν βρίσκεστε στο κρεβάτι, μείνετε ακίνητοι, προστατεύοντας το κεφάλι σας με ένα μαξιλάρι.
Μην επιχειρήσετε να εξέλθετε από το σπίτι.
Μη χρησιμοποιείτε τον ανελκυστήρα.
Μη βγαίνετε στα μπαλκόνια.

Αν βρίσκεστε έξω από το σπίτι…
Μετακινηθείτε σε κάποιο ανοιχτό χώρο, π.χ. πλατεία, μακριά από γειτονικά κτίρια, τηλεφωνικά
και ηλεκτρικά καλώδια και παραμείνετε εκεί μέχρι να τελειώσει η δόνηση.
Μη στέκεστε κάτω από μπαλκόνια ή τις εισόδους των κτιρίων.
Καλύψτε το κεφάλι σας με κάποια τσάντα, χαρτοφύλακα ή οποιοδήποτε ανθεκτικό αντικείμενο
έχετε στη διάθεσή σας.
Εάν βρίσκεστε σε ψηλό κτίριο, απομακρυνθείτε από τζάμια και εξωτερικούς τοίχους.
Εάν  βρίσκεστε  σε  δημόσιο  χώρο,  κέντρο  ψυχαγωγίας,  κατάστημα  ή  εμπορικό  κέντρο,
προσπαθήστε  να  διατηρήσετε  την  ψυχραιμία  σας  και  να  αποφύγετε  τον  πανικό.  Μην
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παρασυρθείτε  από  το  πανικόβλητο  πλήθος  και  κινηθείτε  άτακτα  προς  τις  εξόδους,  γιατί
κινδυνεύετε να ποδοπατηθείτε.
Εάν οδηγείτε…
Καταφύγετε σε ανοικτό χώρο και σταματήστε αμέσως το αυτοκίνητο.
Παραμείνετε μέσα στο αυτοκίνητο μέχρι να ολοκληρωθεί η δόνηση.
Αποφύγετε τις γέφυρες ή τις υπέργειες διαβάσεις.

Η σεισμική δόνηση τελείωσε. Τι πρέπει να κάνουμε;
Να είστε σε εγρήγορση για τους μετασεισμούς.
προσπαθήστε να καθησυχάσετε τα παιδιά σας, εξηγώντας τους ότι οι πιθανοί μετασεισμοί είναι
ένα αναμενόμενο και φυσιολογικό φαινόμενο μετά τον κύριο σεισμό.
Ελέγξτε προσεκτικά τον εαυτό σας και τους γύρω σας για πιθανούς μικροτραυματισμούς.
Μη μετακινείτε τους βαριά τραυματισμένους! Αφήστε τους ειδικά εκπαιδευμένους διασώστες να
αναλάβουν τη μεταφορά τους.
Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες των αρχών και μην επηρεάζεστε από ανυπόστατες φημολογίες.
Μην  χρησιμοποιείτε  άσκοπα  το  αυτοκίνητο,  γιατί  παρεμποδίζετε  το  έργο  των  συνεργείων
διάσωσης.
Μην  χρησιμοποιείτε  το  τηλέφωνο  παρά  μόνο  σε  περίπτωση  απολύτου  ανάγκης,  γιατί
δημιουργείται υπερφόρτωση του τηλεφωνικού δικτύου.
Αποφύγετε  την  είσοδο  στο  σπίτι,  ειδικά  εάν  παρατηρείτε  ζημιές  ή  κομμένα  καλώδια  ή
αισθάνεστε τη μυρωδιά γκαζιού.
Απομακρυνθείτε από τις παράκτιες περιοχές.

T  έλος μην πιστεύετε σε φήμες.  
Του  Κεχαγιά  Στέργιου  Διευθυντή  του  3ου  6/θ  Δ.Σ  Ελευθερούπολης,  μετεκπαιδευμένου  στο
πρόγραμμα  Διαχείριση  των  Φυσικών  Καταστροφών  και  των  Τεχνολογικών  ατυχημάτων  του
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών              
https://dimospaggaiou.gr/1/354-links/fenomena/3332-seismos          

  Σοφία Μαρκάκη
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https://www.pemptousia.gr/2014/02/prostatefthite-apo-tous-sismous-gno/
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https://www.proionta-tis-fisis.com/odigies-isa-ti-prepei-na-kaneis-se-periptosi-seismou/

Σοφία Μαρκάκη

Προετοιμάσου τώρα για τον σεισμό
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https://www.reader.gr/
diethni/293161/soyper-
ifaisteio-etoimo-na-
exafanisei-tis-ipa-5-dis-oi-
nekroi-apo-tin-ekrixi-pics 

 ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ                                                                                           
Τα ηφαίστεια της Ελλάδας
Ηφαίστεια είναι η ανοιχτή δίοδος από το εσωτερικό της Γης που επιτρέπει την εκροή ή έκρηξη
ρευστών και  αερίων από το  εσωτερικό (μανδύας)  στην  επιφάνεια του στερεού φλοιού με τι
μορφή  λάβας.  Η  δραστηριότητα  αυτή  οδηγεί  στη  δημιουργία  ενός  βουνού,  το  οποίο  στην
καθημερινή γλώσσα ονομάζουμε ηφαίστειο. Ντορότα Βοϊτίλα  https  geonews  .  gr  /  hfaisteia  -  elladas  /     
 Τα ηφαίστεια χαρακτηρίζονται ως ενεργά και νεκρά. Τα ενεργά είναι ηφαίστεια που μπορεί να
εκραγούν από στιγμή σε στιγμή  εξαιτίας ενός σεισμού ή άλλου φαινομένου. Τα νεκρά είναι
ηφαίστεια με ελάχιστη πιθανότητα να εκραγούν. Ελευθερία Σφακιανάκη
Στην Ελλάδα τα ενεργά ηφαίστεια είναι διατεταγμένα σε ένα τόξο(Ελληνικό Ηφαιστειακό Τόξο)
και περιλαμβάνουν από Δυτικά προς Ανατολικά τα εξής ηφαίστεια: Σουσάκι, Μέθανα, Μήλος,
Σαντορίνη,  Γυαλί,  Νίσυρος  και  Κως.  Ελαφρώς  παλαιότερη  και  όχι  πλέον  ενεργή  είναι  η
ηφαιστειότητα στα εξής μέρη: Ν. Βλυχάδες  (Β. Ευβοϊκός κόλπος),  Μικροθήβες  (Ν. Μαγνησίας),
βόρειες Σποράδες και Αλμωπία. Εκτεταμένη ηφαιστειακή δράση στο ΒΑ Αιγαίο (Λήμνος, Λέσβος,
κ.ά.)  προκάλεσε  την  απόθεση  πολλών  σχηματισμών  και  τη  δημιουργία  των  απολιθωμένων
δασών στα νησιά αυτά.
Νότια της Κρήτης, κάτω από τη γαλάζια θάλασσα λαμβάνει χώρα η υποβύθιση της αφρικανική
πλάκας, το μάγμα βρίσκει την ευκαιρία και βγαίνει προς τα έξω. Ντορότα Βοϊτίλα
https  geonews  .  gr  /  hfaisteia  -  elladas  /  

https://www.ieidiseis.gr/kosmos/142760/indonisia-to-ifaisteio-anak-krakatoa-ekserragi-prokalontas-synnefo-tefras-ypsous-3-xiliometron

Ντορότα Βοϊτίλα
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Χελώνες

Οι χελώνες είναι ερπετά, δεν είναι και τα πιο συνηθισμένα κατοικίδια. Τα χελωνάκια τα βλέπουμε
συχνά  σε  κάποια  γυαλίτσα  ή  σε  κάποιες  περιπτώσεις  σε  ειδικό  ενυδρείο  σε  αρκετά  σπίτια.
Το χελωνάκι σαν αμφίβιο χρειάζεται νερό για να κολυμπάει αλλά και ένα μέρος στεγνό για να
βγαίνει από το νερό, να στεγνώνει και να μαζεύει θερμότητα.Το βάθος του νερού πρέπει να είναι
αρκετό αλλά και  το πλάτος  της  χελωνιέρας πρέπει  να είναι  τουλάχιστον το διπλάσιο από το
μέγεθος της χελώνας. Όπως όλα τα ερπετά έτσι και η υδρόβια χελώνα έχει ανάγκη τις ακτίνες του
ήλιου.
Οι μικρές χελώνες είναι καθαρά σαρκοφάγες. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται τροφή πλούσια σε
ζωικές πρωτεΐνες και δεν χρειάζονται σχεδόν καθόλου φυτικές ίνες. Μεγαλώνοντας οι χελώνες
γίνονται περισσότερο παμφάγες κρατώντας πάντα βέβαια στο διαιτολόγιό τους τις πρωτεΐνες. Για
τις  μικρές  χελώνες  η  πιο  κατάλληλη  τροφή  είναι  οι  αποξηραμένες  γαρίδες.  Μεγαλώνοντας
μπορείτε  να  τις  δίνετε  και  κάποια  φρέσκα  φρούτα  (σε  μικρές  ποσότητες).
Αν και ασυνήθιστο κατοικίδιο η υδρόβια χελώνα σίγουρα θα σας κατακτήσει και θα σας κρατήσει
συντροφιά για πολλά χρόνια αφού έχει προσδόκιμο ζωής περίπου 40 χρόνια. 

https://petgreece.gr/idrovies-xelones/

 

               

Δανάη Μανδελένη
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Φροντίδα ζώων

https://petgreece.gr/idrovies-xelones/
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Ινδικό χοιρίδιο
To ινδικό χοιρίδιο-Κάβια το χοιρίδιον), επίσης γνωστό ως ινδόχοιρος, είναι ένα είδος τρωκτικών
της  οικογένειας των  Καβιιδών  και  του  γένους  Κάβια. Τα ινδικά χοιρίδια είναι  μικρά ζώα που
φτάνουν τα 25 εκατοστά σε μήκος και τα 1200 γραμμάρια σε βάρος. Παρά την κοινή ονομασία
τους, δεν ανήκουν στην οικογένεια των  Συιδών, ούτε είναι από την  Ινδία. Προέρχονται από τις
Άνδεις, και  πρώιμες  μελέτες  βασισμένες  στην  βιοχημεία  και  τον  υβριδισμό έδειξαν ότι  είναι
εξημερωμένοι απόγονοι  ενός  στενά  συγγενικού είδους  ινδόχοιρων όπως τα  Cavia  aperea,  C.
fulgida, or C. Tschudii και, επομένως, δεν απαντώνται σε άγρια κατάσταση στην φύση. Πρόσφατες
μελέτες εφαρμόζοντας μοριακούς δείκτες, και  μελετώντας το κρανίο και την  μορφολογία του
σκελετού των τωρινών και των μουμιοποιημένων ζώων, αποκάλυψαν ότι ο πρόγονός τους είναι
πιθανότερα το είδος Cavia tschudii. 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%BF%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE
%BF

https://gr.pinterest.com/xristinadiamantaki/%CE%B9%CE%BD%CE
%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%87%CE%BF%CE%B9%CF

%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1/

https://www.cnn.gr/kosmos/story/58492/axiolatreyta-indika-xoiridia-tsakonontai-gia-ena-karoto-vid

Μια ισορροπημένη διατροφή ινδικών χοιριδίων πέρα της βασικής τους τροφή, τα χόρτα (είναι το
80%  της  διατροφής  τους)  και  την  ξηρά  τροφή  στηρίζεται  και  στην  κατανάλωση  ποικιλίας
λαχανικών.  Η  ισορροπημένη  διατροφή πρέπει  να  είναι  χαμηλή  σε  ασβέστιο  και  οξαλικό  οξύ
(αυξάνεται όσο ωριμάζει το λαχανικό) (εξαιρούνται τα ανήλικα, έγκυες, λιποβαρή και άρρωστα
ζωάκια ), να έχει λόγο ασβεστίου: φωσφόρου μεταξύ 1,50:1 - 2,00:1 και να είναι φυσικά πλούσια
σε βιταμίνη C. 
https://guineapiglandgr.weebly.com/lambdaalphachialphanuiotakappa940-kappaalphaiota-phirhoomicron973taualpha-
pi943nualphakappaepsilonsigmaf.html

Νεφέλη Βλαχάκη
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https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CF%8C_%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%BF%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
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Κουκουβάγια

Πολλοί άνθρωποι προτιμούν τα πουλιά ως κατοικίδια. Συνήθως παπαγάλοι ή καναρίνια γνωστά
σε εμάς από την παιδική ηλικία ζουν στα σπίτια των φτερωτών εραστών,  αλλά τι  θα ήταν η
έκπληξή σας να δείτε μια κουκουβάγια στο σπίτι του φίλου σας. Ναι, είναι η κουκουβάγια, αυτή
που ζει στα δάση, αυτή που περιμένουν πολλά παιδιά, που θα τους φέρει το αγαπημένο γράμμα
από τη Σχολή Μαγείας και Μαγείας του Χόγκουαρτς, ως ήρωας των βιβλίων της JK Rowling , ο
παγκοσμίως γνωστός Χάρι Πότερ.

Πρόσφατα, η διατήρηση εξωτικών ζώων στο σπίτι είναι μια πολύ δημοφιλής και μοντέρνα τέχνη
και οι κουκουβάγιες δεν αποτελούν εξαίρεση. Αυτά τα πουλιά εξαιρετικής ομορφιάς θα μπορούν
αναμφίβολα να φέρουν όχι μόνο στο σπίτι σας, αλλά και στην καθημερινότητά σας συνολικά,
πολλά νέα, άγνωστα μέχρι στιγμής συναισθήματα. Εξάλλου, μια κουκουβάγια δεν είναι απλώς
ένα πουλί ή ένα ζώο, είναι ένα κομψό και μεγαλοπρεπές ζωντανό πλάσμα που δεν θα είναι μόνο
ένας πρωτότυπος μαθητής στο σπίτι, αλλά ένα σύμβολο της σοφίας του σπιτιού και της ζωής σας.
Εάν έχετε αποφασίσει να αποκτήσετε αυτόν τον υπέροχο εκπρόσωπο της πανίδας ως φίλο σας,
πρέπει να τον γνωρίσετε καλύτερα  με απλούς κανόνες επικοινωνίας. Έτσι θα μπορέσει να γίνει
μέλος της οικογένειάς σας.

https://zapustibiznes.ru/el/racion-sovy-v-domashnih-usloviyah-chem-pitaetsya-sova-osnovy

https://gostehstroy.ru/el/earnings/sova-kak-domashnee-zhivotnoe-splyushka-ptica-obraz-zhizni-i-sreda-obitaniya/

Ρενίς Πρέντσι
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Παρασκευή ψωμιού

ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΨΩΜΑΚΙΑ

Υλικά που θα χρειαστούμε:
 300 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
 1 κουταλάκι του γλυκού μαγιά σε σκόνη
 1 κουταλιά της σούπας λάδι
 200 γρ. σόδα(αναψυκτικό)
 Χοντρό αλάτι
 ½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι
 Σιμιγδάλι για πασπάλισμα

  Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο μας στους 200 βαθμούς Κελσίου. Βάζουμε  στον κάδο του μίξερ το
αλεύρι, τη μαγιά και το αλάτι και ανακατεύουμε καλά. Προσθέτουμε το λάδι και σιγά σιγά τη
σόδα.  Χτυπάμε  για  4  με  5  λεπτά  περίπου,  μέχρι  να  γίνει  ένα μαλακό και  εύπλαστο  ζυμάρι.
Βγάζουμε τη ζύμη από τον κάδο του μίξερ και  την  τοποθετούμε σε πάγκο τον οποίο έχουμε
πασπαλίσει με λίγο αλεύρι. Κόβουμε τη ζύμη σε 8 κομμάτια και ανοίγουμε με το χέρι μας 8 πίτες
15 εκατοστών περίπου η κάθε μια. Σε ένα ταψάκι τοποθετούμε λαδόχαρτο  και το πασπαλίζουμε
με λίγο σιμιγδάλι.  Βάζουμε τα  ψωμάκια μας,  τα  περιχύνουμε με λίγο λάδι  και  προσθέτουμε
ελάχιστο χοντρό αλάτι. Τα βάζουμε στον φούρνο και τα ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου για
15 λεπτά. 

                                                                                                                                  Καλή επιτυχία!!

Γιώργος Ορφανός
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Διατροφή
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ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

Σε αυτό το άρθρο θα μιλήσουμε για τα φρούτα και τα λαχανικά της κάθε εποχής.

ΧΕΙΜΩΝΑΣ
Τον χειμώνα είναι το μήλο, το πορτοκάλι, το μανταρίνι, το ακτινίδιο, το ρόδι και από λαχανικά
μπρόκολο, λάχανο, κουνουπίδι, μαρούλι και καρότο.

ΑΝΟΙΞΗ
Την άνοιξη είναι η φράουλα, το κεράσι, τα μούρα, το βερίκοκο και το ροδάκινο και τα λαχανικά
της εποχής είναι το μαρούλι, η ντομάτα, τα φασολάκια, ο αρακάς και η πιπεριά.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
Το καλοκαίρι  τα  φρέσκα φρούτα είναι  το  σύκο,  το  πεπόνι,  το  καρπούζι,  τα  σταφύλια και  το
δαμάσκηνο. Τα φρέσκα λαχανικά είναι το αγγούρι, οι μπάμιες, η ντομάτα, η μελιτζάνα και τα
κολοκύθια.

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
Τέλος,  τα  φρούτα  του  φθινοπώρου  είναι:  το  ακτινίδιο,  το  ρόδι,  το  μήλο,  το  αχλάδι  και  το
μανταρίνι. Τα λαχανικά είναι η κολοκύθα, το μπρόκολο, το κουνουπίδι, το καρότο και τα πρ

                                                     https://www.argiro.gr/2019/06/odigos-gia-tin-epochi-frouton-kai-lachanikon-mina-mina/

Μάνος Κυβερνητάκης
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Κορμός  

Υλικά: 

450 γραμμ. μπισκότα πτι μπερ
250 γραμμ. φρέσκο γάλα πλήρες 
180 γραμμ. ζάχαρη 
125 γραμμ. βούτυρο 
60 γραμμ. κακάο 

                                                                                            
http://sweetius.com/%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%

B3%CE%AD%CF%82/%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%82-%
CE%BC%CF%89%CF%83%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%BF

Εκτέλεση:

Βάζετε στο μπολ 450 γραμμάρια μπισκότα πτι-μπερ,στην συνέχεια βάζετε 250 γραμμάρια φρέσκο
γάλα πλήρες. Έπειτα προσθέτετε 180 γραμμάρια ζάχαρη, και 25 γραμμάρια βούτυρο. Κατόπιν
προσθέτετε 60 γραμμάρια κακάο. Στο τέλος,  ανακατεύετε πάρα μα πάρα πολύ καλά, βάζετε σε
ένα ορθογώνιο μπολ ένα κομμάτι λαδόκολλα και στη συνέχεια προσθέτετε το μίγμα. Μετά το
βάζετε στον φούρνο και το αφήνετε κανένα μισάωρο, αν όμως δεν είναι έτοιμο  το αφήνετε πάρα
πάνω.

 Σμαράγδα Μαμολίδη
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Νόστιμα   Γλυκά

http://sweetius.com/%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CF%82/%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CF%89%CF%83%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%BF
http://sweetius.com/%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CF%82/%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CF%89%CF%83%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%BF
http://sweetius.com/%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%25
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Cupcake 

Υλικά:

1/3 φλ σπορέλαιο 
60 γραμμ. μαλακό βούτυρο
2 πρέζες  αλάτι 
¾ φλ ζάχαρη
½ κ. γλ. βανίλια υγρή
2 μεγάλα αυγά
½ φλ ξινόγαλο (κεφίρ ή γιαούρτι σε θερμ. δωμ.)
στερεά υλικά
½ φλ. αλεύρι γ.ο.χ
1-1/2 κ γλ. μπέκιν πάουντερ
½ γλ. σόδα μαγειρικής 

  https://www.argiro.gr/recipe/cupcakes-vasiki-syntagi/

Εκτέλεση:

Σε ένα μεγάλο μπολ βάζετε ¾ φλ σπορέλαιο,  προσθέτετε 60 γραμμ. μαλακό βούτυρο. Έπειτα
βάζετε ¾ φλ. ζάχαρη. Στην συνέχεια προσθέτετε ½ κ. γλ. βανίλια υγρή, 2 μεγάλα αυγά, έπειτα   ½
φλ ξινόγαλο (κέφιρ  ή γιαούρτι σε θερμ δωμ.) Μετά βάζετε τα στερεά υλικά  ½ φλ αλεύρι γ.ο.χ,
στη συνέχεια  1-1/2 κγλ μπέκιν πάουντερ.   Στο τέλος βάζετε ½ γλ σόδα μαγειρική .  Αφού τα
ανακατέψατε  πολύ καλά,  τα βάζετε   σε  ό,τι  συσκευασία θέλετε  στον φούρνο μέχρι  να είναι
έτοιμα. 

Κάτια Λασιθιωτάκη
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https://www.argiro.gr/recipe/cupcakes-vasiki-syntagi/
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Muay Thai 

Το Muay Thai είναι μαχητική πολεμική τέχνη με καταγωγή από την Ταϊλάνδη. Είναι το εθνικό
άθλημα στην  Ταϊλάνδη και  η  εγγενής  πολεμική τέχνη.  Ονομάζεται  και  τέχνη των 8  άκρων
(χέρια, αγκώνες, γόνατα, πόδια) Έγινε δημοφιλές σε όλο τον κόσμο στη δεκαετία του '90. Το
1995,  με  πρωτοβουλία  της  κυβέρνησης,  ιδρύθηκε  η  Πρώτη  Παγκόσμια  Ερασιτεχνική
Ομοσπονδία (Ι.Α.Μ.Τ.F.)  με πρόεδρο τον General  Tienchai  Sirisumpan,  για να γίνει  γνωστό
παγκοσμίως στην ερασιτεχνική του εκδοχή. Το 1238, δημιουργήθηκε ο πρώτος στρατός της
Ταϊλάνδης  στη  βόρεια  πόλη  της  Σουκοτάι  (πρωτεύουσας  του  Σιάμ.  Η  καταγεγραμμένη
ιστορία δείχνει  ότι  υπήρχε ανάγκη υπεράσπισης της  πρωτεύουσας λόγω πολλών πολέμων
μεταξύ γειτονικών φυλών και βασιλείων.
 Ο στρατός του Σιάμ δημιουργήθηκε για να προστατεύσει την κυβέρνηση και τους κατοίκους
της μέσα στην πόλη και στα γύρω χωριά. Οι στρατιώτες είχαν διδαχθεί μάχη σώμα με σώμα
και πώς να χρησιμοποιούν όπλα, καθώς και το πώς να χρησιμοποιούν ολόκληρο το σώμα ως
όπλο.  Η  εκπαίδευσή  τους  είναι  αυτό  που  τελικά  εξελίχθηκε  σε  Μούι  Τάι  και  Κράμπι
Κραμπόνγκ.

https://fightclubgalatsi.gr/tmima-muay-thai-sto-fight-club-g  alatsi/  

Η μάθηση των πολεμικών τεχνών ριζώθηκε στον πολιτισμό του λαού του Σιάμ. Με τη συνεχή
απειλή  του  πολέμου,  σταδιακά  άρχισαν  να  εμφανίζονται  κέντρα  εκπαίδευσης  σε  όλο  το
βασίλειο. Αυτές ήταν οι πρώτες κατασκηνώσεις Μουάι Τάι. Οι νεαροί άνδρες εκπαιδευόταν
στη  τέχνη  για  διάφορους  λόγους:  αυτοάμυνα,  σωματική  άσκηση,  πειθαρχία.  Ακόμα  και
Μοναχοί εκπαιδευόντουσαν σε πολλούς βουδιστικούς ναούς, περνώντας τις γνώσεις και την
ιστορία από τη μια γενιά στην επόμενη.
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Καθώς το Μούι Τάι γινόταν δημοφιλές στους φτωχούς και τους κοινούς ανθρώπους, γινόταν
επίσης ένα απαραίτητο προσόν για την υψηλή κοινωνία. Οι δύο γιοι του βασιλιά Phokhun
Sri,  πρώτου  βασιλιά  του  Σουκοτάι,  στάλθηκαν  για  να  μάθουν  στο  προπονητικό  κέντρο
Σάμακορν (Samakorn).  Πίστευαν ότι οι καλοί πολεμιστές γίνονται  γενναίοι ηγέτες και αυτό
θα τους προετοίμαζε ως μελλοντικούς κυβερνήτες του βασιλείου.
Το  πανεπιστήμιο  Phokhun  Ram  Khamhaeng  ονομάστηκε  από  τον  συγγραφέα  του  πρώτου
αρχαίου  κειμένου  Μούι  Τάι,  το  οποίο  βρίσκεται  στην  Μπανγκόκ  μαζί  με  την  Αρχή
Αθλητισμού της Ταϊλάνδης.
 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CE%AC%CE%B9_%CE%A4%CE%AC%CE%B9   
                                                                                                                            Ειρήνη Σουλαδάκη

Ρυθμική Γυμναστική

Μια ατομική αθλήτρια χειρίζεται μόνο 1 όργανο κάθε φορά εκτός από τις κορύνες, τις οποίες
χειρίζεται 2 κάθε φορά. Όταν πολλές αθλήτριες εκτελούν μια ρουτίνα μαζί σ’ ένα ανώτατο όριο
δύο τύποι αντικειμένων μπορούν να χρησιμοποιούνται από την ομάδα. Ένας αθλητής μπορεί να
ανταλλάξει αντικείμενο με ένα μέλος της ομάδας ανά πάσα στιγμή μέσω της ρουτίνας. Ως εκ
τούτου, ένας αθλητής μπορεί να χειριστεί μέχρι και δύο διαφορετικά κομμάτια του αντικειμένου
κατά την διάρκεια της  παράστασης.  Η ρυθμική γυμναστική είναι  ένα άθλημα που συνδυάζει
στοιχεία από μπαλέτο, γυμναστική, χορό, και πράξεις χειραγώγησης αντικειμένων. Νικητής είναι
ο συμμετέχων που κερδίζει τους περισσότερους βαθμούς. Καθορίζεται από μια επιτροπή κριτών
για στα άλματα, στις πιρουέτες (άξονες), στις ευελιξίες, στο χειρισμό αντικειμένων, στην εκτέλεση
και στο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.

Το διοικητικό όργανο, η Fédération Internationale de Gymnastique (FIG), άλλαξε τον κώδικα των
σημείων,  το  2001,  2003,  2005,  2008  για  να  τονίσει  τεχνικά  στοιχεία  και  να  μειώσει  την
υποκειμενικότητα των κριτών. Πριν από το 2001, κρίνονταν σε κλίμακα του 10, όπως αυτό της
καλλιτεχνικής  γυμναστικής.  Δεν  έχει  αλλάξει  σε  30-βάθμια  κλίμακα  το  2003,  ένα  20-σημείο
κλίμακα το 2005, και το 2008 άλλαξε πίσω στο 30. Υπάρχουν τρεις τιμές, προσθέτοντας ότι είναι
τα τελευταία σημεία-τεχνικής, καλλιτεχνικής και εκτέλεσης. Η FIG επιλέγει επίσης ποια συσκευή
θα  χρησιμοποιηθεί  σε  αγώνες.  Μόνο  τέσσερις  από  τις  πέντε  πιθανές  συσκευές  κυρώνονται.
Μέχρι το 2010, οι σύλλογοι δεν χρησιμοποιούνταν στο Ανώτερο επίπεδο. Για το 2011 το σχοινί θα
πέσει στους ανώτερους εθνικούς, το 2012 θα πέσει στους ειδικευόμενους εθνικούς, και το 2013
θα πέσει σε αρχάριους, και θα εξακολουθεί να πέφτει με τα χρόνια σε φθίνουσα εθνική στην
επαρχιακή Interclub μέχρι που τελικά θα είναι εντελώς έξω από τη ρυθμική γυμναστική. Υπάρχει
έντονη αντίθεση προς αυτή των οπαδών του αθλήματος σε όλο τον κόσμο.
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Οι διεθνείς αγώνες χωρίζονται μεταξύ Τζούνιορς, κάτω από δεκαέξι χρόνια από τη γέννησή τους,
και ηλικιωμένους για τις γυναίκες δεκαέξι ετών και άνω, πάλι με βάση το έτος της γέννησής τους.
Οι αθλήτριες στη Ρωσία και την Ευρώπη αρχίζουν τυπικά την κατάρτιση σε πολύ νεαρή ηλικία και
στο αποκορύφωμά τους είναι συνήθως στο τέλος της εφηβείας τους (15 - 19 ετών) ή γύρω στα
είκοσι.  Τα  μεγαλύτερα  γεγονότα  στον  αθλητισμό  είναι  οι  Ολυμπιακοί  Αγώνες,  Παγκόσμια
Πρωταθλήματα και Grand-Prix Του

Στην Ολυμπιακή ρυθμική γυμναστική συμμετείχαν μόνο γυναίκες. Τα κορίτσια αρχίζουν σε νεαρή
ηλικία για να μπορούν με το δικαίωμα της ηλικίας να διαγωνιστούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες
και  σε  άλλες  μεγάλες  διεθνείς  διοργανώσεις,  την  1η  Ιανουαρίου  του  16ου  έτους.  (Για
παράδειγμα, η αθλήτρια που γεννήθηκε 31 του Δεκεμβρίου, 1992 θα ήταν επιλέξιμη για τους
Ολυμπιακούς  Αγώνες  του  2008).  Κορυφαίες  αθλήτριες  ρυθμικής  πρέπει  να  έχουν  πολλές
ιδιότητες:  η  ισορροπία,  η  ευελιξία,  ο  συντονισμός  και  η  δύναμη  είναι  μερικά  από  τα  πιο
σημαντικά.  Επίσης,  πρέπει  να  διαθέτουν  ψυχολογικά χαρακτηριστικά  όπως  η  δυνατότητα  να
ανταγωνίζονται υπό έντονη πίεση, στην οποία ένα λάθος μπορεί να τους κοστίσει τον τίτλο, και
την ηθική πειθαρχία και το έργο να ασκήσουν τις ίδιες ικανότητες ξανά και ξανά.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF
%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE

          http://www.onadea.gr/programmata/rythmics/

Εύα Παλαιολογοπούλου
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ΜΠΑΣΚΕΤ

Το μπάσκετ είναι ένα ομαδικό άθλημα στο οποίο δυο ομάδες πέντε παικτών η καθεμία, που
ανταγωνίζονται η μια την άλλη. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να σουτάρουν μία μπάλα μέσα στην
μπασκέτα του αντίπαλου σε ένα ταμπλό σε κάθε άκρο γηπέδου, ενώ ταυτόχρονα να εμποδίζουν
την ντίπαλη ομάδα να σουτάρει στην δικιά τους μπασκέτα. Το σουτ αξίζει δυο πόντους εκτός αν
γίνει πίσω απο τη γραμμή τριών πόντων, που αξίζει τρεις.  Μετά από ένα φάουλ, το παιχνίδι
σταματά και ο παίκτης που δέχεται το φάουλ λαμβάνει μια, δυο ή τρεις ελεύθερες βολές ενός
πόντου.  Η  ομάδα  με  τους  περισσότερους  πόντους  στο  τέλους  του  παιχνιδιού  κερδίζει.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE
%B7

                                                                    Ιοάνα Γκέκα

  
                          https://www.fosonline.gr
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Forest of secrets
Είχα ξαναμιλήσει για τα βιβλία  warrior cats αλλά είναι λογικό αφού είναι τα αγαπημένα μου
βιβλία. Το forest of secrets είναι το τρίτο βιβλίο από την πρώτη σειρά το The prophecy prophecy
begin.
    Στο βιβλίο ο  firestar μαθαίνει ότι ο  Graystripe συναντάει κρυφά τη  Silverstream. Αυτό είναι
ενάντια στον κώδικα των πολεμιστών, επειδή η Silverstream  είναι από το RiverClan. Η Bluestar
αρχίζει  να  πιστεύει  τον  Fireheart που  έλεγε  ότι  ο  Tigerclaw σκότωσε  τον  Redtail, επειδή  ο
Tigerclaw σκότωσε και τον  Oakheart. Η  BlueStar διώχνει τον  Tigerclaw από το  Thunder Clan ο
οποίος γίνεται Shadow Clan. Ωστόσο επειδή ο Tigerclaw ήταν deputy, ο Fireheart γίνεται deputy
λόγω της προφητείας που έδωσε η Spottedleaf “Fire alone will save our Clan”.

                                                                                                                                   

u

https://rcctpaw.tumblr.com/post/175621362591/100-warrior-cats-challenge-day-101-ivypool-if-

Ελευθερία Σφακιανάκη
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Βιβλιοπαρουσίαση
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Οριζόντια
3 .Τι φοράνε τα κορίτσια σε διαγωνισμούς

4 . Είναι πορτοκαλί για το μπάσκετ

5 . Χώρα καταγωγής Μουάι Τάι 
(Αντίστροφα)

6 . Η μάθηση των πολεμικών...ριζώθηκε...

Κάθετα
1. Ποιος είναι ψηλός και παίζει μπάσκετ
2. Τη φοράνε κορίτσια στα μαλλιά στη ρυθμική
                                                      Γεωργία Πλίντου

Ιοάνα Γκέκα
Εύα Παλαιολογοπούλου

Ειρήνη Σουλαδάκη
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Σταυρόλεξο 
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ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΕΝΥΔΡΕΙΟ

                                  
         ΥΛΙΚΑ:

• 2 χαρτόνια Α4, μπλε και μαύρο
• μερικά άσπρα χαρτιά
• μολύβι
• χάρακα
• ταινία για κόλλημα
• ψαλίδι
• μαρκαδόροι
• 1 διάφανη, πλαστική σακούλα σε μέγεθος 

                          https://www.tovima.gr/2015/07/30/science/eyergetika-gia-tin-ygeia-ta-enydreia/

            ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:

1. Σχεδιάζουμε  με  το  μολύβι  στα  άσπρα  χαρτιά  ψάρια,  χταπόδια,  καβούρια  κ.α.,  τα
χρωματίζουμε με τους μαρκαδόρους και με το ψαλίδι τα κόβουμε προσεκτικά γύρω γύρω.

2. Με το μολύβι κάνουμε στο μπλέ χαρτόνι  4 γραμμές με 5 εκατοστά απόσταση από τις
άκρες,ώστε να φτιάξουμε ένα ορθογώνιο πλαίσιο.

3. Κολλάμε τα ψάρια και τα άλλα πλάσματα στο χαρτόνι στο εσωτερικό του πλαισίου.
4. Με το μολύβι κάνουμε και στο μαύρο χαρτόνι 4 γραμμές με 5 εκατοστά απόσταση από τις

άκρες. Κόβουμε το εσωτερικό από το ορθογώνιο, ώστε να φτιάξουμε μία κορνίζα.
5. Αφού βεβαιωθούμε ότι η διάφανη σακούλα δεν έχει τρύπες, τη γεμίζουμε νερό και την

κλείνουμε καλά με την ταινία.
6. Βάζουμε πάνω από το μπλε χαρτόνι με τα θαλάσσια πλάσματα την πλαστική σακούλα με

το νερό, αφού τη στερεώσουμε πολύ καλά με την ταινία. 
7. Βάζουμε από πάνω την μαύρη κορνίζα και τη στερεώνουμε με την ταινία.

                     Στίλτον Τζερόνιμο, Η διάσωση της λευκής φάλαινας, Ξεκαρδιστικές Ιστορίες, Εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα,2013

                                   

                ΤΟ ΕΝΥΔΡΕΙΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ

Μελεάνθη Τζανάκη
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Κατασκευές
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ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΕΝΑ ΕΝΥΔΡΕΙΟ
                                        

      ΥΛΙΚΑ:

• 1 βάζο
• χαρτόνια foam χρωματιστά
• κόλλα
• ανεξίτηλοι μαρκαδόροι
• μικρές πέτρες
• κοχύλια διάφορα
• μπλε χρώμα ζαχαροπλαστικής
• άσπρη κλωστή

                                                                                                        https://twoboysandhope.gr/enydreio-se-vazo-mini-aquariu/

      ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

1. Πάρτε ένα βάζο που δεν χρησιμοποιείτε. Καθαρίστε και γυαλίστε το.
2. Πάρτε ένα κόκκινο, ένα πορτοκαλί και ένα κίτρινο χαρτόνι, σχεδιάστε σε κάθε χαρτόνι ένα

ψαράκι και κόψτε το.
3. Πάρτε ένα ροζ χαρτόνι, σχεδιάστε ένα χταποδάκι και κόψτε το.
4. Πάνω σε ένα κόκκινο χαρτόνι σχεδιάστε ένα καβουράκι και κόψτε το και αυτό.
5. Πάνω σε ένα πράσινο χαρτόνι σχεδιάστε φύκια σε διάφορα σχέδια και κόψτε τα.
6. Κολλήστε στο κάτω μέρος του βάζου τα φύκια και βάλτε ανάμεσά τους μερικές πέτρες και

κοχύλια.
7. Σχεδιάστε  στα  θαλάσσια  ζωάκια  που  δημιουργήσατε  φατσούλες  με  τους  ανεξίτηλους

μαρκαδόρους.
8. Κολλήστε στην πίσω πλευρά από τα   ζωάκια σας ένα κομμάτι  άσπρη κλωστή και  στη

συνέχεια στερεώστε τα στο καπάκι του βάζου.
9. Γεμίστε  με  νερό  το  βάζο,  προσθέστε  λίγο  χρώμα  ζαχαροπλαστικής,  ανακατέψτε

προσεκτικά και κλείστε το καπάκι

                              ΤΟ ΕΝΥΔΡΕΙΟ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ                                  

Μελεάνθη Τζανάκη
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                                                                              ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ !!!
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