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       ΤΕΥΧΟΣ ΦΛΕΒΑΡΗ 
  (Τιμή  τεύχους 0,20 €.) 

ΜΙΝΙ ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 7ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΝΑΟΥΣΑΣ 

 (Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ  
ΟΙ Β΄, Γ΄ ΚΑΙ Ε΄ ΤΑΞΕΙΣ) 

        
 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

αφίσα της Ε΄ τάξης 

 

 

Στα πλαίσια του προγράμματος 

«Σωκράτης- Comenius»,  οι μαθητές της Ε΄ τάξης 

και ο δάσκαλος Γιάννης Σιαφάκας κυκλοφόρησαν το 

ημερολόγιο: «Το νερό, πηγή ζωής». 

Ήταν μεγάλη η ανταπόκριση των μαθητών του 

σχολείου μας στο κάλεσμα, για βοήθεια των 

θυμάτων του φονικού τσουνάμι στην Ν.Α Ασία. 

Συγκεντρώθηκε το ποσό των 450 €. 
 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΦΛΕΒΑΡΗ 
 

Είναι ο μήνας ο κουτσός, ο 

κούντουρος, και κούτσουρος, όπως 

τον λένε στον Πόντο, ο κουτσούκης 

ή μικρός ή κούτσουλος, όπως τον 

λένε στην Κύπρο, και φυσικά ο 

κουτσοφλέβαρος.  

Τον λένε τους και μεθυσμένο 

γιατί δεν ξέρει τι του γίνεται (γι’ 

αυτό και οι συχνές αλλαγές του 

καιρού του). Στην Κύπρο πάλι λένε 

την παρακάτω ιστορία: 

Κάποτε, που η παραγωγή του 

κρασιού ήταν μικρή, οι μήνες 

Γενάρης, Φλεβάρης και Μάρτης 

συμφώνησαν να ενώσουν το κρασί 

τους σ’ ένα πιθάρι και να το 

χρησιμοποιούν από κοινού. Ο 

Φλεβάρης, που είχε βάλει πρώτος 

το κρασί του στο πιθάρι, τρύπησε 

το κάτω μέρος του, χωρίς να 

ρωτήσει τους τους, για να τραβήξει 

το …μερίδιό του. Τράβηξε έτσι και 

το δικό τους μερίδιο. Για τιμωρία 

τότε ο Γενάρης και ο Μάρτης του 

αφαίρεσαν από μία μέρα κι έτσι 

έμεινε με 28. 

Σύμφωνα με άλλη παράδοση 

πάλι ο Φεβρουάριος δάνεισε λίγες 

μέρες στο Μάρτιο, όταν ο 

τελευταίος θέλησε να τιμωρήσει μια 

γριά που περιφρόνησε τα κρύα του. 

(Β΄ τάξη): Νικόλας Κεμαλίδης 

Μαρία Πραντσίδου 

Κων/νος Μερτζάνης 

Παροιμίες για το Φλεβάρη 

 

 Φλεβάρης κουτσοφλέβαρος και 

του τσαπιού ο μήνας 

 Σου’ πανε Φλεβάρη βρέξε και 

λησμόνησες να πάψεις 

 Το χιόνι του Φλεβάρη γεμίζει 

το αμπάρι. 

 Ζεστός Φλεβάρης, παγωμένο 

Πάσχα. 

Πέγκυ Κοτοπούλου (Β΄ τάξη)
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ΑΝ ΚΙ ΕΣΥ ΕΧΕΙΣ 

ΔΙΚΑ ΣΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 

ΠΟΥ ΘΑ ΗΘΕΛΕΣ 
ΝΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

ΕΛΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 

ΜΑΣ. 

ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΦΛΕΒΑΡΗ ΠΡΙΝ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ 
 

27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1859 

Γεννιέται ο μεγάλος μας ποιητής  

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 

 

Γεννήθηκε στην Πάτρα. Σε ηλικία οχτώ 

ετών μένει ορφανός από γονείς. Φεύγει από 

την Πάτρα και πηγαίνει στο Μεσολόγγι όπου 

φιλοξενείται από συγγενείς του. 

Το 1875 πηγαίνει στην Αθήνα για να 

σπουδάσει Νομικά. Γρήγορα όμως εγκαταλείπει 

τη Νομική Σχολή και αφοσιώνεται στην ποίηση 

και τη Λογοτεχνία. 

Έζησε σαν ασκητής, αταξίδευτος, 

κλεισμένος στο «κελί» του, όπως ο ίδιος έλεγε 

το γραφείο του. 

Τιμημένος από την πατρίδα του όσο 

κανένας άλλος, στάθηκε η πιο μεγάλη μορφή 

της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. 

Πέθανε στα χρόνια της γερμανικής 

Κατοχής, το Φεβρουάριο του 1943. Χιλιάδες 

σκλαβωμένοι Έλληνες παρακολούθησαν την 

κηδεία του κλαίγοντας για το χαμό του. 

Παναγιώτα Κεμαλίδου (Β΄ τάξη) 
 

 

9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1798 

Πεθαίνει ο ποιητής του Εθνικού μας Ύμνου.  

Ο Διονύσιος Σολωμός 
 

 Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1798. Είναι 

ο Εθνικός ποιητής της Ελλάδας. Τα πρώτα 

νεανικά του χρόνια τα έζησε στην Ιταλία όπου 

απόκτησε μεγάλη μόρφωση. Σαν παιδί ήταν 

ζωηρός, ευδιάθετος και ευαίσθητος. 

 Όταν το 1821 οι Έλληνες ξεσηκώθηκαν 

εναντίον των Τούρκων ο Σολωμός 

συγκλονισμένος έγραψε το ποίημα «Ύμνος εις 

την Ελευθερία». Είναι το ποίημα που χρόνια 

αργότερα έγινε ο Εθνικός μας Ύμνος. Το 

σπουδαίο αυτό ποίημα αποτελείται από 158 

στροφές και ο Σολωμός το έγραψε μέσα σε 

λίγες μόνο εβδομάδες. 

 Έγραψε επίσης και πολλά άλλα ποιήματα 

που μεταφράστηκαν σε πολλές ξένες γλώσσες. 

 Ο Διονύσιος Σολωμός πέθανε σε ηλικία 

59 ετών το 1857. 

(Β΄ τάξη):   Ανδρομάχη Μπολιού 

Πετρίνα Χατζηδήμου 
 

 

ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ 

(ποίημα της Καλλιόπης Γκέτσου- Γ΄ τάξη) 

 
Ο χειμώνας φέρνει το κρύο, 

τα κάστανα, τα πορτοκάλια, τα δώρα,  

τη χαρά του Αϊ-Βασίλη και τον  

καινούριο χρόνο φέρνει! 

 

 

Η άνοιξη φέρνει τα λουλούδια, 

τον ήλιο, τις πεταλούδες, 

τα χελιδόνια και τα κεράσια  

κι όλα αυτά που φέρνουν τη χαρά. 

 

 

Το καλοκαίρι φέρνει τη ζέστη,  

και πάλι τη χαρά, τη θάλασσα,  

τα παγωτά στα παιδιά 

και τα κλειστά σχολειά! 

 

Τα φθινόπωρο φέρνει  

τα φύλλα τα ξερά,  

τα ανοιχτά σχολειά. 

τα ρούχα, τα βαριά! 
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ΟΙ ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΦΛΕΒΑΡΗ 
     ( 2 Φεβρουαρίου )                 ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΩ …ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ 

(Βρες τα κύρια ονόματα του 

διπλανού κειμένου) 

 
Ι Ε Ρ Ο Υ Σ Α Λ Η Μ 

Η Ο Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ Μ 

Σ Η Μ Α Θ Μ Α Ρ Ι Α 

Ο Τ Σ Υ Μ Ε Ω Ν Ω Σ 

Υ Τ Ρ Ε Μ Β Ο Υ Σ Η 

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Ο Σ Η Μ 

Ν Α Ζ Α Ρ Ε Τ Ω Φ Ω 

Α Γ Ι Ο Π Ν Ε Υ Μ Α 

 

 

 

2) ΚΑΘΕ 4 ΧΡΟΝΙΑ 

(29 Φεβρουαρίου) 

 

Ακολούθησε τα βέλη και 

βρες ποιος Άγιος γιορτάζει 

κάθε τέσσερα χρόνια 

 
Α Β Ι Ο 

Δ Γ Ε Σ 

Θ Ζ Κ Σ 

Η Α Ι Ο 

Σ Σ Α Ν 

 
Α Γ Ι   

     

 
         

         

 

         (29 Φεβρουαρίου) 

 

 

 

 

 

 

3) ΑΡΙΘΜΟΛΕΞΟ 

 

Τι λέει η παρακάτω φράση για τον Άγιο 

Χαράλαμπο; 

Αποκρυπτογράφησέ την. 

Κάθε αριθμός αντιστοιχεί σε ένα γράμμα. 

Θα σε βοηθήσει το διπλανό κείμενο. 

1  3 6 10 6 8 4  8 13 3 1 4 

  Ε     Α     

 

  7 8 10 8 12 8 9 11 1 4  

      Μ    

 

 2 6 10 8 11 6 14 6 3  

Θ        Ι 

 

 8 4 2 6 5 6 3 6 4  

    Ν     
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ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄ τάξης 

ανησυχούν για το περιβάλλον στο οποίο ζουν γι  ́αυτό 

και εντόπισαν πολλά προβλήματα που αφορούν όλους 

μας.  

Αυτό το μήνα παρουσιάζουμε τρία και θα συνεχίσουμε. 

1.«Ο σκουπιδότοπος της Νάουσας αποτελεί πηγή 
ρύπανσης του περιβάλλοντος της περιοχής μας.  

 Ο πρώτος λόγος είναι ότι τα σκουπίδια δε 
θάβονται σε χώρο υγειονομικής ταφής και 
είναι εκτεθειμένα.  

 Ο δεύτερος λόγος είναι ότι παίρνει συχνά 
φωτιά και σχηματίζεται νέφος πάνω από 
όλη την περιοχή.  

Η ζημιά είναι ακόμα μεγαλύτερη αν κάτω από 
το σκουπιδότοπο υπάρχει πραγματικά αρχαίο 
θέατρο.» 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΟΛΙΟΥ (Γ΄ ΤΑΞΗ) 

2 «Τα αδέσποτα σκυλιά» 
Η πόλη που ζω, η Νάουσα, είναι πολύ όμορφη κι 
έχει όλα τα πλεονεκτήματα της επαρχίας. Έχει 
όμως και πολλά στραβά. Αυτό που δε μου αρέσει 
εμένα είναι τα αδέσποτα σκυλιά που τριγυρίζουν 
μες στην πόλη.  
Για να λυθεί το πρόβλημα αυτό προτείνω: 

- Οι ιδιοκτήτες τους να μην τα διώχνουν. 
- Ο δήμος θα πρέπει να τα ταΐζει, να τα 

εμβολιάζει, για να μην είναι πεινασμένα κι 
επικίνδυνα για τη υγεία μας.  

- Επίσης να μην αφήνει τα σκοτωμένα σκυλιά 
στο δρόμο γιατί είναι πολύ άσχημο θέαμα 
και πηγή μικροβίων  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ. (Γ΄ ΤΑΞΗ) 

3.«Το ποτάμι μας, η Αράπιτσα» 
Η Νάουσα είναι μια όμορφη πόλη της Μακεδονίας. 
Είναι περιτριγυρισμένη από δάση και διασχίζεται 
από το ποτάμι της Αράπιτσας. Οι φυσικές ομορφιές 
της πόλης μας όμως δεν έχουν προσεχθεί από 
εμάς τους κατοίκους της.  
Το ποτάμι της Αράπιτσας είναι γεμάτο σκουπίδια 
και χύνονται σ΄ αυτό απόβλητα. Το έχουμε 
μεταβάλει σε έναν απέραντο σκουπιδότοπο. 
Τη φύση πρέπει να τη σεβόμαστε για να κάνουμε τη 
ζωή μας πιο όμορφη, πιο ανθρώπινη. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΜΙΧΑΣ (Γ΄ ΤΑΞΗ) 

(συνεχίζεται) 

Οικονομία του νερού 

Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι 
η χρήση του νερού χωρίς 
σύνεση, μπορεί να έχει 
επικίνδυνα αποτελέσματα για τη 
ζωή πάνω στη Γη. Μερικές 
χρήσιμες συμβουλές: 
1. Ελέγχουμε τις βρύσες του 

σπιτιού μας για διαρροές. 
2. Δεν αφήνουμε τη βρύση 

ανοιχτή χωρίς λόγο. 
3. Δε χρησιμοποιούμε λάστιχο για το πλύσιμο της 

αυλής και του αυτοκινήτου αλλά κουβά και 
σφουγγαρίστρα ή σφουγγάρι. 

4.  Κάνουμε οικονομία όταν ποτίζουμε τα φυτά. 
5. Να μη γεμίζουμε τη μπανιέρα , για  να κάνουμε 

μπάνιο, να προτιμάμε να κάνουμε ντους.  
Ξέρεις ότι : Καθημερινά χρησιμοποιούμε για: 
Τουαλέτα    45 λίτρα 
Πόση/ μαγείρεμα  5 λίτρα 
Καθαριότητα προσώπου  10 λίτρα 
Πλύσιμο ρούχων  15 λίτρα 
Πλύσιμο πιάτων   10 λίτρα 
Πότισμα φυτών/  
καθαριότητα σπιτιού  15 λίτρα 
Μπάνιο   40 λίτρα 
  Σύνολο 140 λίτρα 
Η χρήση του νερού δεν περιορίζεται μόνο στις 
οικιακές δραστηριότητες, αλλά και στη βιομηχανία. 
Παρακάτω αναφέρεται η ποσότητα νερού που 
καταναλώνεται για την παραγωγή διαφόρων 
προϊόντων. 
1 κιλό λαχανικά  25 λίτρα νερού 
1 κιλό μαλλί   100 λίτρα νερού 
1 κιλό χαρτί  250 λίτρα νερού 
1 κιλό αλουμίνιο  300 λίτρα νερού 
1 κιλό δημητριακά  1500 λίτρα νερού 
1 κιλό ρύζι  4500 λίτρα νερού 
1 κιλό βαμβάκι  10.000 λίτρα νερού 
Παγκοσμίως: 
 το 8% του νερού χρησιμοποιείται από τη 
βιομηχανία 
 το 10% του νερού χρησιμοποιείται στις οικιακές 
δραστηριότητες  
 το 82% χρησιμοποιείται στην άρδευση των 
καλλιεργειών.\ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ Ε΄ ΤΑΞΗΣ 

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
«ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS: ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ» 
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ΠΟΙΑ ΖΩΑ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ 

ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ ΤΟΥ ΦΛΕΒΑΡΗ;

1 Φ          

2 Λ          

3 Ε          

4 Β          

5 Α          

6 Ρ          

7 Η          

8 Σ          

 

1. Μεγάλο θαλάσσιο κήτος. 

2. Άγριο ζώο που «έφαγε» την 

Κοκκινοσκουφίτσα. 

3. Τεράστιο παχύδερμο με χαυλιόδοντες. 

4. Τον φίλησε η βασιλοπούλα κι έγινε 

πρίγκιπας. 

5. Ζώο πονηρό με φουντωτή ουρά. 

6. Έχει κέρατα στη…μύτη. 

7. Άγριο, ραβδωτό θηρίο. (αντίστροφα) 

8. Το «όπλο» της είναι το μελάνι. 

Πέγκυ Κοτοπούλου (Β΄τάξη) 

 

ΑΝΕΚΔΟΤΑ 

-Πού είναι ο έλεγχός σου, Γιαννάκη, ρωτάει ο 

πατέρας του. 

-Θα στον φέρω αύριο. Σήμερα τον δάνεισα στη 

Μαίρη; 

-Στη Μαίρη; Αυτή δεν είναι η πρώτη στην 

τάξη; 

-Ναι. 

-Και τι τον ήθελε τον έλεγχό σου; 

-Ήθελε να κάνει πλάκα στους γονείς της. 

Γιώργος Ζαρκάδας (Β΄τάξη) 

 

Ήταν ένα φίδι και πάει και ρωτάει ένα άλλο: 

-Μήπως ξέρεις αν είμαι δηλητηριώδες; 

-Όχι, γιατί; 

-Γιατί δάγκωσα τη γλώσσα μου. 

 

Ο Τοτός στον Μπόμπο: 

-Δεν ξέρω αν η αδερφή μου γέννησε αγόρι ή 

κορίτσι, ώστε να ξέρω αν είμαι θείος ή θεία!!! 

Πετρούλα Τσικανοπούλου (Β΄τάξη) 

ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 

ΚΡΥ

ΠΤΟ

ΛΕΞ

Ο 

(σελ. 

3) 

 

 

ΚΑΘΕ 4 ΧΡΟΝΙΑ (σελ. 3) 

(29 Φεβρουαρίου) 

 
ΑΓΙΟΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ 

 

3) ΑΡΙΘΜΟΛΕΞΟ (ΣΕΛ. 3): 

 
Ο ΙΕΡΕΑΣ ΑΓΙΟΣ 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

 

ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

 

ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ (ΣΕΛ. 6): 

 

ΦΑΛΑΙΝΑ 

ΛΥΚΟΣ 

ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ 

ΒΑΤΡΑΧΟΣ 

ΑΛΕΠΟΥ 

ΡΙΝΟΚΕΡΟΣ 

ΤΙΓΡΗ 

ΣΟΥΠΙΑ 

 
 

Ι Ε Ρ Ο Υ Σ Α Λ Η Μ 

Η  Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ  

Σ    Θ Μ Α Ρ Ι Α 

Ο  Σ Υ Μ Ε Ω Ν Ω  

Υ      Ο  Σ  

Σ       Σ Η  

Ν Α Ζ Α Ρ Ε Τ  Φ  

Α Γ Ι Ο Π Ν Ε Υ Μ Α 

ΕΠΟΜΕΝΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 

15 ΜΑΡΤΙΟΥ. 

ΚΑΙ ΜΗ ΞΕΧΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙΣ 

ΚΙ ΕΣΥ ΝΑ ΜΠΕΙΣ ΣΤΟ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ. 


