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       ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΗ 

        (ΤΙΜΗ  ΤΕΥΧΟΥΣ 0,40 €.) 
 

Ο ΜΑΗΣ 

«Ο Μάιος μας έφτασε, 

εμπρός βήμα ταχύ, 

να τον προϋπαντήσουμε  

παιδιά στην εξοχή…» 

Ο Μάιος θεωρείται ο καλύτερος μήνας του 

χρόνου. Είναι το σύμβολο της άνοιξης και της 

νεότητας. Στην Ελλάδα οι άνθρωποι τον υπο-

δέχονται με τραγούδια και γενική έξοδο στην 

εξοχή. 

Παλιότερα, το πρωί της Πρωτομαγιάς εύ-

θυμες παρέες νέων, οι «Μάηδες», πήγαιναν 

στα δάση όπου έκοβαν ένα ανθισμένο κλωνάρι, 

το «μαγιόξυλο», το στόλιζαν με αγριολούλουδα 

και το πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι τραγουδώ-

ντας εύθυμα τραγούδια. 
 ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΙΚΙΑΡΗ (Β΄ τάξη) 

 

ΟΙ ΑΠΟΦΡΑΔΕΣ  

ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΜΑΗ 

Οι τρεις πρώτες μέρες του Μάη , λέγονται 

σε πολλά μέρη δρίμες ,δηλαδή μέρες με περιε-

χόμενο δριμύ ,οξύ. Τις μέρες αυτές δεν αρχί-

ζουν καμιά δουλειά ,μήτε μπουγαδιάζουν οι γυ-

ναίκες ,μήτε αυλακιάζουν κήπους οι άντρες. 

Δρίμες είναι και οι τρεις πρώτες του Μάρτη 

και του Αυγούστου. 
(ΑΛΚΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ –ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

«ΟΙ 12 ΜΗΝΕΣ ΤΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ») 

ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ-ΚΙΟΥΤΗΣ(Γ΄τάξη) 

 

Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 

 Η ημέρα της πρωτομαγιάς έχει αφιερω-

θεί παγκοσμίως στους εργάτες. Η εργατική 

πρωτομαγιά στην Ελλάδα γιορτάστηκε για  

 

ΜΙΝΙ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ  

7ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

(Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ 

ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ: Β΄, Γ΄, Δ΄  

ΚΑΙ ΤΟ 7Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ) 

 

πρώτη φορά το 1893 στις στήλες του Ολυμπί-

ου Διός. Όμως το πρώτο ψήφισμα της 

εργατικής πρωτομαγιάς έγινε τον επόμενο 

χρόνο με κύρια σημεία τα παρακάτω: 

 Να μη δουλεύει κανείς την Κυριακή. 

 Να δουλεύουν όλοι μόνο 8 ώρες την η-

μέρα. 

 Να μην εργάζονται τα μικρά παιδιά. 

 Να βγαίνουν στη σύνταξη όσοι είναι α-

νάπηροι και να καταργηθούν οι θανατι-

κές εκτελέσεις. 
ΝΙΚΟΣ ΚΕΜΑΛΙΔΗΣ (Β΄ τάξη) 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ (Γ΄ τάξη) 

 

 

 

ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΜΑΗ 

 

1 Μαΐου: Παγκόσμια εργατική γιορτή 

 (Γενική απεργία) 

3 Μαΐου: Παγκόσμια ημέρα για την  

  ελευθερία του Τύπου 

9 Μαΐου: Παγκόσμια ημέρα της Ευρώ

  πης (Λήξη 2ου παγκοσμίου  

  πολέμου) 

13 Μαΐου: Ίδρυση Ερυθρού Σταυρού 

17 Μαΐου: Παγκόσμια ημέρα   

  Τηλεπικοινωνιών 

18 Μαΐου: Παγκόσμια ημέρα μουσείων 

19 Μαΐου: Ημέρα μνήμης της Γενοκτονί-

ας   των Ποντίων 

21 Μαΐου: Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής 

  ανάπτυξης 

29 Μαΐου: Η πτώση της Κων/πολης 

31 Μαΐου: Παγκόσμια ημέρα κατά του 

  καπνίσματος 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ (Β΄τάξη) 
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ΜΑΙΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
 

Ο ΜΑΗΣ 

ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ 

Ο Μάιος συνδέεται με τη 

Βασιλεύουσα των πόλεων, 

την Κωνσταντινούπολη.  

Στις 11 Μαΐου η εκκλησία 

γιορτάζει τα γενέθλια της 

Πόλης, δηλαδή τα εγκαίνια 

της ίδρυσής της. 

Στις 21 Μαΐου τιμά τη 

μνήμη του ιδρυτή της του Μ. 

Κωνσταντίνου. 

Τέλος στις 29 Μαΐου τη 

μνήμη στοιχειώνει η Άλωσή 

της, δηλαδή η πτώση της 

στους Οθωμανούς το 1453. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ (Β΄ τάξη) 

 

Η ΑΛΩΣΗ  

ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-

ΝΟΥΠΟΛΗΣ 
(ΘΡΥΛΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ) 

Η πτώση της Κωνσταντι-

νούπολης είναι συνδεδεμένη 

με έναν κύκλο παραδόσεων 

και τραγουδιών. 

Μια παράδοση είναι αυτή 

που λέει ότι την ώρα που έ-

νας μοναχός τηγάνιζε ψάρια 

έμαθε το κακό νέο της πτώ-

σης της Κωνσταντινούπολης. 

Είπε τότε πως θα το πιστέ-

ψει μόνο αν τα τηγανισμένα 

ψάρια ζωντάνευαν. Μόλις 

τέλειωσε το λόγο του τα ψά-

ρια ζωντάνεψαν και πήδηξαν 

στο νερό… 

Ανάλογες παραδόσεις 

πλάστηκαν και για την Αγια- 

Σοφιά, τον ξακουστό ναό της 

χριστιανοσύνης, το «Μέγα 

Μοναστήρι». Μια απ’ αυτές 

τις παραδόσεις μιλάει για την  

Αγία Τράπεζα της εκκλησίας 

και λέει: 

«Την ημέρα που πάρθηκε 

η Πόλη έβαλαν σ’ ένα καράβι 

την Άγια Τράπεζα της Αγια- 

Σοφιάς, να την πάει στην 

Φραγκιά για να μην πέσει στα 

χέρια των Τούρκων. Εκεί 

πιο πέρα όμως, στη θάλασσα 

του Μαρμαρά, άνοιξε το κα-

ράβι και η Αγία Τράπεζα ε-

βούλιαξε στον πάτο. Στο μέ-

ρος εκείνο η θάλασσα είναι 

λάδι όση θαλασσοταραχή κι 

αν έχει γύρω. Και το γνωρί-

ζουν το μέρος αυτό από τη 

γαλήνη και την ευωδία που 

βγαίνει… Όταν θα πάρωμε 

πάλι την Πόλη, θα βρεθεί 

και η Αγία Τράπεζα και θα 

τη στήσουν στην Αγια- Σο-

φιά, να γίνουν σ’ αυτήν τα 

εγκαίνια.» 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ (Β΄ τάξη) 

 

 

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΡΑΦΑΗΛ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ 

Από το 1959 ως το 1962 

στην περιοχή Θερμή της Λέ-

σβου τρεις Άγιοι, ο Άγιος 

Ραφαήλ, ο Άγιος Νικόλαος 

και η Αγία Ειρήνη εμφανί-

στηκαν πολλές φορές και σε 

πολλούς κατοίκους της Θερ-

μής και των γύρω χωριών, 

και αποκάλυψαν ότι το έτος 

1463 επιτέθηκαν οι Τούρκοι 

σε ένα μοναστήρι που βρί-

σκονταν στον λόφο πάνω 

από την Θερμή, βασάνισαν 

φρικτά και σκότωσαν τους 

τρεις αγίους καθώς και πολ-

λούς μοναχούς και κατοίκους 

που είχαν καταφύγει στο μο-

ναστήρι. Οι Άγιοι αποκάλυ-

ψαν τα ονόματα τους, την 

ζωή τους, και -το εκπληκτι-

κότερο- τα ακριβή σημεία 

όπου ήταν θαμμένοι. Υπέδει-

ξαν ακόμα πού να σκάψουν 

για να βρεθούν άγια εικονί-

σματα και το Αγίασμα του 

αρχαίου μοναστηριού. Μια 

σειρά από θαύματα που άρ-

χισαν τότε να γίνονται -και 

μέχρι σήμερα συνεχίζονται -

επιβεβαίωναν την αγιότητά 

τους.  

Μια ιερή ιστορία, ένας ιε-

ρός τόπος αναδύθηκαν από 

την απόλυτη λησμονιά μετά 

500 χρόνια, καθώς τίποτε 

δεν είχε απομείνει από το 

ολοκαύτωμα της αρχαίας μο-

νής.  

Οι Άγιοι Ραφαήλ Νικόλα-

ος και Ειρήνη μαρτύρησαν 

την Τρίτη μέρα του Πάσχα 

του 1463. Η εκκλησία μας 

τιμάει τη μνήμη τους κάθε 

Λαμπροτρίτη, που φέτος έ-

πεσε στις 3 του Μάη.  

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΙΚΙΑΡΗ  

ΣΟΦΙΑ ΧΑΛΚΙΑ (Β΄τάξη) 

 

21 Μαΐου, γιορτή των Αγίων 

Κωνσταντίνου και Ελένης . 

27 Μαΐου, γιορτή του Αγίου 

Ιωάννου του Ρώσου. 

8 Μαΐου, γιορτή του Αγίου 

Ιωάννου του Θεολόγου. 
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ΟΙ ΣΤΗΛΕΣ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
Δραστηριότητές στα πλαίσια του προγράμμα-
τος Αγωγής υγείας με θέμα: «Δεξιότητες για 

παιδιά Δημοτικού»  
Α. «Ένα ποίημα για το φίλο μου»  

Φίλοι για πάντα θα είμαστε εμείς, 

φίλοι αχώριστοι και κολλητοί. 

Τους φίλους μου τους αγαπώ πολύ 

και είναι για μένα αδερφοί. 

Ο καθένας είναι μοναδικός 

και φίλος μου ξεχωριστός. 

Σάμη Μαυρουδής 
Β. «Ένα ποίημα για τη φίλη μου» 

Η καλύτερή μου φίλη είναι η Φανή. 

Κάθε μέρα στην αυλή παίζουμε πολύ. 

Κι αν μαλώσουμε λιγάκι 

και στα σπίτια κλειδωθούμε 

ξανά θα ανταμωθούμε 

κι οι δυο συγγνώμη να πούμε. 

Βάσω Μπαξεβανίδου 
Γ. Κώδικας φιλίας 

(δηλ. τι πρέπει κάνω εγώ για το/τη φίλο/η μου) 

α. Να σέβομαι και να αγαπώ το/τη φίλο/η μου. 

β. Να του/της μιλάω ευγενικά. 

γ. Να τον/την παίζω. 

δ. Να τον/την βοηθάω όταν με χρειάζεται. 

ε. Να μην τον/την χτυπάω, βρίζω ή κοροϊ-

δεύω. 

στ. Να μη θυμώνω ή να του/της κρατάω κακί-

α. 

Αυτόν τον κώδικα υπόσχονται να τηρήσουν: 

Κατερίνα Μπολιού, Παύλος Αποστολίδης, 
Κατερίνα Φικιάρη, Ευγενία Παναγιωτίδου 
 
«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ..ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ» 
Η ακροστιχίδα του θεού : 

1. _ _ _ _ 

2. _ _ _ _ _  

3. _ _ _ _ _ _ _ 

4. _ _ _ _ _ 
1. Νησί-ηφαίστειο. 

2. Υπήρχε στο κέντρο των σπιτιών των αρ-

χαίων Ελλήνων. 

3. Θεός που παντρεύτηκε τη Γη. 

4. Ο αγγελιοφόρος των θεών (αντίστροφα) 

1η Ομάδα: Χρήστος Δόβρης, Παναγιώτης Σερ-
ραίος, Ελευθερία Τσίρη, Μιχάλης Ασίκης.      

 Η ακροστιχίδα της Ιστορίας α΄ : 

1. _ _ _ _ _ _ _ 

2. _ _ _ _ _ _ 

3. _ _ _ _ _ _  

4. _ _ _ _ _ _ _ 

5. _ _ _  

6. _ _ _ _ _ _ 

7. _ _ _ _ _ _  
 

1. Μυθικός ήρωας. 

2. Βασιλιάς της Κρήτης (αντίστροφα) 

3. Ιερό ζώο της Κρήτης. 

4. Βουνό κατοικία των θεών. 

5. Γυναίκα του Κρόνου. 

6. Γιος του Δαίδαλου. 

7. Ο τραγουδιστής των Αχαιών. 

 

2η Ομάδα: Ευγενία Παναγιωτίδου, Αναστάσης 
Μπάμπος, Σάμη Μαυρουδής, Καλλιόπη Γκέτσου. 

 

 

Η ακροστιχίδα της Ιστορίας β΄: 

1. _ _ _ _ _ _ 

2. _ _ _ _ _ _ 

3. _ _ _ _ _ _ _ _ 

4. _ _ _ _  

5. _ _ _  

6. _ _ _ _ _ _ 

7. _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

1. Γιος του Δαίδαλου. 

2. ‘Όπλα που τα έφτιαχναν από χαλκό. 

3. Θεϊκό ποτό με άρθρο. 

4. Πατέρας των θεών με άρθρο. 

5. Γυναίκα του Κρόνου. 

6. Σ΄ αυτά έμεναν οι βασιλιά-

δες.(αντίστροφα) 

7. Θεϊκό φαγητό. 
 

4η Ομάδα: Κατερίνα Μπολιού, Χρήστος Μπαμί-
χας, Νικολέτα Τσενικλίδου, Κωνσταντίνος Μη-
τσιάνης. 
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ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ 

Στης ΜΑΝΟΥΛΑΣ τη γιορτή 

τα καλά μου θα φορέσω 

και στον κήπο γελαστή 

γρήγορα θα τρέξω. 

Θα της φέρω λουλουδάκια 

του Μαγιού τα πιο καλά 

και με δυο γλυκά φιλάκια 

θα της πω: 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, μανούλα, 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ 

 Στην αρχαία Ελλάδα ξεκίνησε η γιορτή της μητέρας. Ήταν γιορτή της άνοιξης όπου λατρευό-

ταν η Μητέρα Γη. 

 Καθώς ο Χριστιανισμός εξαπλώθηκε στην Ευρώπη η γιορτή άλλαξε προς τιμή της «Μητέρας 

Εκκλησίας», αλλά με τον καιρό οι δύο έννοιες έγιναν μία. Έτσι ο κόσμος τιμούσε ταυτόχρονα τη μη-

τέρα και την εκκλησία. 

 Η Ελλάδα όπως και πολλές ευρωπαϊκές χώρες από το 1957 τιμούν τη γιορτή της μητέρας τη 

δεύτερη Κυριακή του Μάη. 
 ΜΑΡΙΑ ΠΡΑΝΤΣΙΔΟΥ  

 ΑΡΤΕΜΙΣ ΦΟΥΝΤΗ (Β΄ΤΑΞΗ) 

 

ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΑΝΟΥΛΕΣ ΤΟΥΣ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΗ ΜΑΝΟΥΛΑ 

Μανούλα, όλα τα λουλούδια 

στ’ αγνό μας περιβόλι 

σήμερα κάνουν σκόλη 

που σκόλη έχεις και συ. 

 

Κι εγώ πήγα στα πιο όμορφα 

τα σύναξα ένα- ένα 

και τα’ φερα για σένα 

μανούλα μου χρυσή … … 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, μανούλα, 
ΠΕΓΚΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ (Β΄τάξη) 

 

ΜΑΝΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΜΑΝΟΥΛΑ, ΜΑΜΑ, 

Όπως και να σε πω είσαι εσύ. 

Εσύ που μου μετάγγισες τη ζωή, 

εσύ που μου ζωγράφισες τη ζωή. 

Και σε ευχαριστώ για κάθε της χρώμα … … 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, μανούλα, 
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΣΚΟΣ (Β΄τάξη) 

 

Η ΜΑΝΟΥΛΑ 

… Είναι της μάνας τ’ όνομα χάδι και καλοσύνη 

αγάπη και θυσία και προσευχή. 

Σαν ευλογία σ’ ολάκερο το σύμπαν απλωμένο 

τ’ όνομα αυτό το θείο το λατρευτό. 

Μα πιο πολύ μες στης καρδιάς τα βάθη 

είναι κλεισμένο 

σαν ακριβό τρισάγιο φυλαχτό. 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, μανούλα, 
ΜΑΡΙΑ ΜΕΣΚΟΥ (Ε΄τάξη) 

 

ΣΤΗ ΜΑΝΟΥΛΑ ΜΟΥ 

Μανούλα μου, σήμερα που γιορτάζεις 

Η πλάση γύρω μου ομορφαίνει 

 

  Μανούλα μου γλυκιά, είσαι για εμένα 

              Του κόσμου η χαρά. 

 

          Γι’ αυτό σου εύχομαι από καρδιάς 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, μανούλα, 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ (Β΄τάξη) 

(Το ποίημα το έγραψε η ίδια για τη μανούλα της) 
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Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ 

Η μαμά μου η καλή 

μ’ αγαπάει πάρα πολύ. 

 

Μα κι εγώ την αγαπώ 

σαν τον γαλάζιο ουρανό. 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, μανούλα, 
ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ (Β΄τάξη) 

(Το ποίημα το έγραψε η ίδια για τη μανούλα της) 

 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ 

… 

Για τη μητέρα τη γλυκιά 

νιώθω ευγνωμοσύνη. 

Παρ’ όλο που μεγάλωσα μου  

δείχνει καλοσύνη. 

Θέλω τα μάτια της τα γλυκά να τα’ χω εδώ 

κοντά μου. 

Τόσο πολύ τ’ αγάπησα  

σα να’ τανε δικά μου. 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, μανούλα, 
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΤΣΙΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ (Β΄τάξη) 

(Το ποίημα το έγραψε για τη μανούλα της ο παππούς 

της, 

 Αντώνης Γουργούτας) 

 

 

ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ 

Μανούλα μου, βροχή πέφτουν τα ρόδα 

είναι η άνοιξη που τα ρίχνει. 

Εγώ διαλέγω το ρόδο που τρέμει γιατί σήμερα του μοιά-

ζεις. 

Είσαι μανούλα μου σαν ένα λουλούδι με καρδιά. 

Άκουσε τους κτύπους της… … 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, μανούλα, 

Σ’ αγαπώ όπως και να είσαι κι αυτό τα λέει όλα… 
ΣΟΦΟΥΛΑ ΧΑΛΚΙΑ (Β΄τάξη) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΜΑΝΟΥΛΑ Σ’ ΑΓΑΠΩ 

Μανούλα σ’ αγαπώ Να ζήσεις να ευτυχήσεις, 

και σε γλυκοφιλώ. μανούλα μου χρυσή. 

Για σένα τραγουδώ Σου τραγουδώ μ’ αγάπη 

ένα γλυκό σκοπό. κι ένα γλυκό φιλί. 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, μανούλα, 
ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ (Β΄ τάξη) 

(Το ποίημα το έγραψε η ίδια για τη μανούλα της) 

 

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΑΓΚΑΛΙΑ 

Είσαι του Μαγιού λουλούδι 

Της άνοιξης αεράκι. 

Όταν με κοιτάς όλα ανθίζουν γύρω μου. 

Όταν μ’ αγκαλιάζεις νιώθω την ευτυχία. 

Μανούλα, σήμερα που είναι η γιορτή σου κάνω μιαν ευ-

χή και για τις δυο μαζί: 

Να’ μαστε για πάντα αγκαλιά και η μια δίπλα στην άλλη. 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, μανούλα, 
ΠΕΤΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ (Β΄τάξη) 

(Το ποίημα το έγραψε η ίδια για τη μανούλα της) 

Μαμά, σ’ αγαπάω πολύ γιατί είσαι γλυκιά 

σα μέλι. 

Μαμά μου γλυκιά, κανέναν δεν αγάπησα 

πιο πολύ από εσένα!! 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, μανούλα, 
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΜΠΟΛΙΟΥ (Β΄τάξη) 

«Ό,τι δεν πρόφτασε ή δε θέλησε να 

κάνει ο Θεός το άφησε στη μητέρα!!» 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, μανούλα, 
ΑΡΤΕΜΙΣ ΦΟΥΝΤΗ (Β΄τάξη) 

(Γιαπωνέζικη παροιμία) 
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Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 

(Την συνέντευξη που ακολουθεί την πήραν οι μαθητές της Β΄ τάξης όταν επισκέφτηκαν το σχολείο και την πόλη μας δά-

σκαλοι από τη Ρουμανία, Γερμανία και Κύπρο για το πρόγραμμα «Σωκράτης- Comenius».)

 

Περιμέναμε με αγωνία να επισκεφτούν την 

τάξη μας οι δάσκαλοι από τη Ρουμανία, τη Γερ-

μανία και την Κύπρο και είχαμε σκεφτεί από 

πριν τι θέλαμε να τους ρωτήσουμε. 

Μας βοήθησε πολύ σ’ αυτή μας τη συνέ-

ντευξη η κυρία Βάσω Αϊνατζή, η δασκάλα των 

Αγγλικών. 

 

Αφού τους καλωσορίσαμε η Καλλιόπη και η Κα-

τερίνα θέλησαν να μάθουν αν τους άρεσε η πό-

λη μας και πώς είναι ο τόπος που ζούνε εκεί-

νοι. Μας είπαν ότι η Νάουσα και οι Ναουσαίοι 

τους ενθουσίασαν. 

Για το δικό τους τόπο ο καθένας είπε επίσης 

τα καλύτερα λόγια. 

 

Η Μαρία και η Άρτεμις ρώτησαν πόσα σχολεία 

έχει η πόλη τους κι αν τα σχολεία  τους μοιά-

ζουν με τα δικά μας. Μάθαμε ότι η Τούντρα 

της Ρουμανίας έχει 8 Δημοτικά. Είναι μεγάλα, 

πολύχρωμα κτίρια στολισμένα με αφίσες των 

μαθητών τους. Το Άαχεν της Γερμανίας έχει 

43 Δημοτικά και το δικό τους σχολείο είναι 

ένα παραδοσιακό τριώροφο κτίριο με πολύ με-

γάλη αυλή. Η Λευκωσία της Κύπρου έχει 40 

Δημοτικά. Είναι μεγάλα σχολεία με αίθουσες 

για εκδηλώσεις και με μεγάλα γήπεδα. 

 

Η Πετρούλα κι ο Θανάσης στη συνέχεια ρώτη-

σαν πόσα παιδιά έχει κάθε τάξη και πόσα παι-

διά φιλοξενεί όλο το σχολείο τους. Μάθαμε ότι 

στη Ρουμανία κάθε τάξη έχει γύρω στα 25 παι-

διά και όλο το σχολείο τους φιλοξενεί 1.300 

μαθητές. Στη Γερμανία κάθε τάξη έχει 20- 30 

παιδιά και το σχολείο τους φιλοξενεί 220 μα-

θητές. Στην Κύπρο οι τάξεις έχουν20- 27 

παιδιά και το δικό τους σχολείο φιλοξενεί 600 

μαθητές. 

 

Ο Νίκος τους ρώτησε σε ποια τάξη διδάσκουν 

και έμαθε ότι οι Ρουμάνοι δίδασκαν στην Δ΄, 

Στ΄ και έβδομη τάξη. Η μία Γερμανίδα δίδασκε  

 

 

στην Α΄ τάξη και η άλλη ήταν η υποδιευθύ-

ντρια του σχολείου και δίδασκε κολύμβηση. Οι 

Κύπριες δασκάλες μάς είπαν ότι κάθε δάσκα-

λος στην Κύπρο κάνει ένα συγκεκριμένο μάθη-

μα και γι’ αυτό μπαίνει σε πολλές τάξεις. 

 

Η Πέγκυ ζήτησε να μάθει αν τα μαθήματα που 

διδάσκουν μοιάζουν με τα δικά μας κι αν μέσα 

σ’ αυτά υπάρχει και το μάθημα των τεχνικών. 

Της απάντησαν όλοι ότι τα μαθήματά τους 

μοιάζουν με τα δικά μας κι ότι κι αυτοί έχουν 

καλλιτεχνικά μαθήματα. 

 

Η Ανδρομάχη θέλησε να μάθει ποιο είναι το 

αγαπημένο μάθημα του καθένα και της απά-

ντησαν ότι σ’ όλους αρέσουν όλα τα μαθήματα. 

 

Γέλασαν όταν άκουσαν την Μαρία και την Πε-

τρίνα να ρωτάνε αν είναι άταχτοι οι μαθητές 

τους κι αν περνάνε καλά μαζί τους. Απάντησαν 

ότι τα παιδιά είναι παντού τα ίδια… .άταχτα και 

σκανταλιάρικα και ότι προσπαθούν να τα διορ-

θώνουν με συμβουλές και συζήτηση. 

 

Η Μαρίνα στη συνέχεια ζήτησε να μάθει αν 

εκδίδουν κι αυτοί με την τάξη τους περιοδικό. 

Οι Ρουμάνοι μας είπαν ότι εκδίδουν ένα περιο-

δικό φυσικής (μας έδωσαν και το τελευταίο 

τους τεύχος).Οι Κύπριοι μας είπαν επίσης ότι 

εκδίδουν εφημερίδα. 

 

Μια και η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε την 

περίοδο της Αποκριάς και το θέμα ήταν επί-

καιρο ο Κωνσταντίνος ρώτησε αν γιορτάζουν 

και στον τόπο τους την Αποκριά. Μας είπαν 

Ότι στη Ρουμανία και στη Γερμανία έχουν κά-

ποιες γιορτές που μοιάζουν με τη δική μας 

Αποκριά. Στην Κύπρο γιορτάζουν την Αποκριά 

ακριβώς όπως κι εμείς. 

 

Η συνέντευξή μας έκλεισε με την ερώτηση του 

Αναστάση αν και στη χώρα τους κλείνουν τα 

εργοστάσια και ο κόσμος δεν μπορεί να βρει 
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δουλειά. Απάντησαν στη Ρουμανία και στη Γερ-

μανία έχουν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με μας, 

ενώ στην Κύπρο οι δουλειές είναι πολλές και 

πολλοί ξένοι δουλεύουν σήμερα στο νησί. 

 

Ήταν μια συνέντευξη που ευχαριστηθήκαμε 

πολύ κι εμείς κι οι καλεσμένοι μας. Λίγο πριν 

φύγουν από την τάξη μάς κέρασαν καραμέλες, 

μας χάρισαν την κατασκευή με το λαγουδάκι 

που πετάει και μας έκαναν ένα πολύ όμορφο 

δώρο: σπόρους από φυτά του τόπου τους σε 

ειδική συσκευασία για να τους καλλιεργήσουμε. 

 

ΤΟ ΛΑΓΟΥΔΑΚΙ ΠΟΥ ΠΕΤΑΕΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Κόβουμε γύρω γύρω το σχέδιο και αφού επανωτίσουμε τις πλευρές α και β τις ενώνουμε με συν-

δετήρα. Διπλώνουμε το ένα αυτί μπροστά και το άλλο πίσω και το λαγουδάκι είναι έτοιμο να πετάξει 

από ψηλά σαν ελικόπτερο. 
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ΛΙΓΟ… ΓΕΛΙΟ 
 

 

 

 

 

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 

1. Βαρύτερο απ’ το σίδερο, γλυκύτερο απ’ 

το μέλι, μήτε στο χέρι πιάνεται, μήτε 

στη τσέπη μπαίνει. Τι είναι; 

2. Γύρω γύρω θάλασσα και μες στη μέση 

φίδι. Το φίδι τρώει τη θάλασσα κι η θά-

λασσα το φίδι. Τι είναι; 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΝΤΑΣ (Δ΄τάξη) 

 

 

ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Γ΄ΤΑΞΗΣ (σελίδα 3)
 

 

Η ακροστιχίδα του θεού : 

 
1. ΘΕΟΣ 

2. ΕΣΤΙΑ 

3. ΟΥΡΑΝΟΣ 

4. ΣΗΜΡΕ 
 
Η ακροστιχίδα της Ιστορίας α΄ : 

 

1. ΙΑΣΟΝΑΣ 

2. ΣΑΩΝΙΜ 

3. ΤΑΥΡΟΣ  

4. ΟΛΥΜΠΟΣ 

5. ΡΕΑ 

6. ΙΚΑΡΟΣ 

7. ΑΟΙΔΟΣ 

 

 

 

Η ακροστιχίδα της Ιστορίας β΄: 

 

1. ΙΚΑΡΟΣ 

2. ΣΠΑΘΙΑ 

3. ΤΟ ΝΕΚΤΑΡ 

4. Ο ΔΙΑΣ 

5. ΡΕΑ 

6. ΙΤΑΛΑΠ 

7. ΑΜΒΡΟΣΙΑ 

 

 

 

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ (σελίδα 8) 

1. ο ύπνος 

2. το καντήλι  

 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ: 

Πάλι , Νίκο, η αριθμητική σου είναι λάθος! 

Να πεις του πατέρα σου να έρθει από το 

σχολείο. 

ΝΙΚΟΣ: 

Μα δε φταίει ο πατέρας μου, κύριε! Ο αδερ-

φός μου την έγραψε! 

Ήταν ένας φτωχός που έκανε τον τυφλό 

και ζητιάνευε. Ένας αστυνομικός που τον 

ήξερε του είπε μια μέρα: « Μα αφού βλέπεις 

γιατί κάνεις τον τυφλό;» 

Κι ο ζητιάνος του απάντησε: «Κάνεις λά-

θος και θα σου το αποδείξω. Εκείνο το με-

γάλο δέντρο το βλέπεις; Ε, εγώ δεν το βλέ-

πω!!»» 

-Τοτό, πώς πήγες σήμερα στο σχολείο; 

-Πολύ καλά μπαμπά! Σήκωσα και το χέρι 

μου! 

-Μπράβο, Τοτό! Και σε ποια ερώτηση απά-

ντησες; 

-Ποιος έσπασε το τζάμι της τάξης! 


