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SEND THIS COUPON AND WIN! 

Cut this coupon and send it to our school (1st Primary 

School of Almyros, Volou 4, 37100). One of you is 

going to win a surprise present! Get our next issue to 

find out if YOU are the winner! 

Name:………………………………………Phone Nr:………………………… 

BEAUTIFUL DESTINATIONS 

by George Kehagiadakis & Jim Maliaros (p. 2) 

 

MY COUNTRY 

by Alexia Anastasiou  (p. 2) 

 
FUTURE SCHOOLS 

by Chris Plastaras  (p. 2) 

 

LET’S DANCE! 

by Effie Tsilochristou & Georgia Sideridou  (p. 3) 

 

SWINE FLU 

by Jim Mortos  (p. 4) 

 

GETTING TO KNOW PLACES / ΓΚΩΞΖΔΜΚΠΑΟ ΙΓΞΕ 

by Maria Kontogeorgaki / ηεξ Ιανίαξ Ημκημγεωνγάθε  (p. 5) 

FIND THE DIALOGUE 

by Evaggelia Boussi  (p. 6) 

 

ΘΑΜΓΞΑΦΖΗΜ ΙΜΡΟΓΖΜ ΦΘΖΩΠΖΔΑΟ 

από ημοξ μαζεηέξ ηεξ ΟΠ’ ηάλεξ (p. 7) 

 

ΓΗΘΓΟΕ: Ε 28ε ΜΗΠΩΒΞΖΜΡ 

 (p. 8) 

 

A DAY IN MY LIFE 

by Maria Ekizoglou (5th grade) (p. 9) 

 

ΕΘΕ ΗΑΖ ΓΘΖΙΑ ΠΩΚ ΓΘΘΕΚΩΚ 

ηεξ Ιανίαξ Ημκημγεωνγάθε (p. 9) 

 

ΙΑΔΓΙΑ ΟΗΜΡΝΖΔΖΩΚ 

ημο Δεμήηνε Ιόνημο (p. 10) 
 

CHOCOLATE CAKE 

by Despina Kalogirou (p. 10) 

 

FAMOUS PEOPLE 

by Alexia Anastasiou  (p. 11) 

 

STAR SIGNS 

by Maria Kontogeorgaki (p. 12) 

 
CHANGE YOUR EATING HABITS 

by Vasso Baglatzi & Despina Kalogirou (p. 13) 

 

INTERVIEWING A REPORTER / NEWSPAPER OWNER 

by Alexia Anastasiou (p. 14) 

 

Ε ΓΩΚΖΑ ΠΩΚ ΔΑΟΗΑΘΩΚ - 

ΠΑ ΚΓΑ ΠΜΡ ΟΜΘΓΖΜΡ ΙΑΟ (ζ. 17-20) 

 
BABADES 

by Vasso Baglatzi (p. 13) 

 
ΟΡΚΓΚΠΓΡΛΕ ΑΝΜ ΓΚΑ ΔΕΙΜΟΖΜΓΞΑΦΜ / ΖΔΖΜΗΠΕΠΕ ΓΦΕΙΓΞΖΔΑΟ 

από ημοξ μαζεηέξ ηεξ Οη’ Πάλεξ (ζει. 15) 
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BEAUTIFUL DESTINATIONS 

by George Kehagiadakis & Jim 

Maliaros 

 

A place we recommend for visiting is 

the Atomium in Brussels, Belgium. 

 

You can visit the Atomium, a unique 

building, as you can see in the picture. 

It was ready in 1958 and the man who 

made it is André Waterkeyn. He wanted 

to represent the nine atoms of iron 

crystal and he wanted his building to be 

the highest in the area. Its height is 

110m.  

 

Atomium is the symbol of Brussels with 

a magic view from the top sphere. In 

general, Belgium is a beautiful country 

and we suggest you visit it some time in 

the future! 

 

MY COUNTRY 

by Alexia Anastasiou 
 

My name is Alexia and I am 12 years old. I live in 

Greece, a beautiful country. Greece borders with 

Albania, Bulgaria, FYROM, Turkey and Italy. 

 

Greece has mainly got mountains and plains, but 

actually its beauty comes from the many seas we have. 

 

The weather is cold and it often rains in winter, but in 

summer the sun shines. 

 

In Greece there aren’t only Greeks. There are also 

people from other countries. Almost half of the foreign 

people are of Bulgarian or Albanian origin. 

 

I don’t think Greece is the best country of all, but it is 

my country and I love it! 

 

FUTURE SCHOOLS 

by Chris Plastaras 

 

            I think schools in the future will be fantastic! Why do I 

think that? Because we all see that technology moves forward. 

           Schools in the future will have computers and children 

will have computers, too. They will probably not have a board 

to write on. Maybe there will not be human teachers, because 

there will be robot teachers that will teach the subjects in a 

very simple way. All children will have a robot and, when a 

child is ill, a robot will go to his/her house. The students will 

eat in school and do their homework there. There will also be a 

flying bus to take the children from home and return them from 

school. 

           I hope schools in the future will be fantastic, very good 

and funny! 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Waterkeyn
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Can you draw the rest of the pictures? (www.paidika.gr) 

 

 

 

 

 

 

LET’S DANCE! 

by Effie Tsilochristou & Georgia Sideridou 

 

Here, in Almyros, there is a dance teacher, Mrs. Ritsa Karanika, who teaches 

modern hip – hop, oriental, latin, tango, jive, cha – cha to children who like 

dancing. She was kind enough to answer to some questions about dancing. 

First of all, we asked her what she thinks dancing offers to children and she 

answered that it offers a beautiful and worked-up body and maybe for some 

children an opportunity to have a good job. Then, we asked her how she has 

decided to set up her dance school and she answered that, when she was young, 

she loved this job and she chose to do this professionally.  

Our next question was for how many years she has been teaching dancing and she 

said to us that she has been doing it for 8 years. We also wanted to know why she 

likes dancing and she informed us that it combines both gymnastics and fun! 

After that, we asked her how many performances she has organized and in how 

many of them she has participated and she told us that she has organized 16 

performances and participated in 12 of them. In the end, our last question was 

about the cities where she teaches dancing and she said that she teaches dancing 

in Thessaloniki, Athens, Zagora, Stefanovikio, Risomilos, Almyros and Volos. 

We would like to thank her for her time and the information she gave us. We 

advise you to go to this dance school because it is fantastic! We love our teacher 

very much, because she is a very kind and good teacher. This dance school is at 

the place where KTEL used to be in Almyros and its name is “Magic Steps”. It is 

suitable for all ages and – in our opinion – Mrs Karanika teaches in the best 

possible way! 
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(www.paidika.gr) 

SWINE FLU 

by Jim Mortos 

 

Everybody talks about the new virus. How dangerous is it and how can we 

protect ourselves? The pathologist, Dr Nikolaos Sarris, was kind enough to 

answer some questions and give us some information. 

 

The virus began in the U.S.A. Many cases appeared in Mexico, too. The 

first cases in Europe were in England, France and Spain. The virus infects 

people through the air with drops from our breath, mouth and hands. 

There is a variety of symptoms that are very gentle, like temperature, 

cough, or vomit and diarrhea, but sometimes our breathing system gets 

worse and this may lead to death. We can cure the signs of illness, but we 

cannot cure the virus at all, because the antivirus we know today cannot 

solve the problem.   

 

Because of this, we must take prevention measures by taking care of our 

health or being injected with the vaccine for virus H1N1. This way, the 

existence of the virus will become less. Some doctors prefer the vaccine, 

while others do not. 

 

In Greece, deaths are not so many. We have got about 30 cases that passed 

away, but we do not know how things will be pretty soon. In Magnesia, and 

particularly in Almyros, there are only few people who have had the flu, 

but, luckily, all of them have got over it now. 

 

We would like to thank Dr Nikolaos Sarris for his time and the information 

he gave us.   

 

Let’s 

play 

SUDOKU 
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GETTING TO KNOW PLACES / ΓΝΩΡΙΖΟΝΣΑ ΜΕΡΗ 

by Maria Kontogeorgaki / της Μαρίας Κοντογεωργάκη 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

This is the information we got about the Folklore Museum of Stock Farming in Anavra from the village 

website (www.anavra-goura.gr) and a booklet issued by EKPOL Magnesia. 

 

Παρακάτω βρίσκονται πληροφορίες που συγκεντρώσαμε για το Λαογραφικό Μουσείο Κτηνοτροφικής 

Ζωής στην Ανάβρα από την ιστοσελίδα του χωριού και ένα μικρό βιβλίο που εκδίδει η ΕΚΠΟΛ 

Μαγνησίας. 

 

Λαογραφικό Μουσείο Κτηνοτροφικής Ζωής 

Σο Λαογραφικό Μουσείο Κτηνοτροφικής Ζωής Ανάβρας Μαγνησίας στεγάζεται στη κάτω στάθμη του 

κτηρίου του Νηπιαγωγείου. Είναι μια μεγάλη ενιαία αίθουσα στην οποία θα εκτίθενται αντικείμενα που 

έχουν ήδη συγκεντρωθεί και αναφέρονται στις συνήθειες και τον τρόπο ζωής των κτηνοτρόφων στη 

διάρκεια των τεσσάρων εποχών. Ήδη βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης η μουσειολογική μελέτη 

εφαρμογής που έχει εκπονηθεί. 

Σο Μουσείο έχει είσοδο από το βοριά, από τη πλατεία, και έξοδο στο νοτιά σε δική του αυλή, που 

ανοίγεται στη θέα των γύρω βουνών. 

Πηγή: www.anavra-goura.gr 

 

FOLKLORE MUSEUM OF STOCK FARMING ANAVRA IN MAGNESIA 

The Folklore Museum of Stock Farming in Anavra is a non-profit organization that belongs to and is run 

by the Local Authority of Anavra in Magnesia. The Museum, operates in its own building. The collections 

of the Museum consist of farming and livestock farming tools, textiles, utensils, and objects that were 

used in daily life by formers, residents of the region, until the 1950s. The collection has been formed 

almost entirely from donations offered enthusiastically by the residents of the village. 

Museum responsible: Dr.Machi Karali 

Telephone: 22320 91210, 91382, fax: 22320 91030 

email: anavrama@otenet.gr, www.anavra-goura.gr 

Address: Kindergarten Building (1st level). Local Authority Building of Anavra, 5010 Domokos 

Group Visits: telephone required in advance  

Admission: free 

 

Source: EKPOL Magnesia 

 

 

 

 

 

 

http://www.anavra-goura.gr/
http://www.anavra-goura.gr/
mailto:anavrama@otenet.gr
http://www.anavra-goura.gr/
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by Evangelia Boussi 
 

Replace the symbols with the letter and find out what the children are saying!!! 
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ 
από τους μαθητές της Σ’ τάξης 

 
                  Σηηο 25 Ννεκβξίνπ, εκείο, ηα παηδηά ηεο ΣΤ’ ηάμεο ηνπ 1νπ Δεκνηηθνύ Σρνιείνπ Αικπξνύ, 
επηζθεθηήθακε ην Λανγξαθηθό Μνπζείν Φζηώηηδαο ζηε Λακία, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
«Γλσξηκία κε ηα παξαδνζηαθά επαγγέικαηα.  
                  Η μελαγόο, αθηέξσζε ρξόλν γηα λα καο δείμεη θαη λα καο πιεξνθνξήζεη γηα ην Μνπζείν. Μαο 
κίιεζε γηα ην έηνο ίδξπζήο ηνπ, πνπ είλαη ην 1984. Μαο είπε όηη αλήθεη ζην Δήκν Λακίαο θαη έρεη 
δεκηνπξγεζεί από ηελ αλάγθε λα δεη ν θόζκνο αληηθείκελα παιαηόηεξσλ ρξόλσλ, θαζώο επίζεο γηαηί 
έπξεπε απηά λα ζπληεξεζνύλ. 
                 Εθεί, είδακε κεξηθά επαγγέικαηα  πνπ ηώξα πιένλ δελ ππάξρνπλ, όπσο: ν ινύζηξνο, ν 
ζακαξάο, ν βαξεινπνηόο, ν βνζθόο, ν ηζαγθάξεο, θ.α. Η θπξία πνπ καο μελάγεζε, καο ελεκέξσζε όηη 
ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή 1400 παιαηά αληηθείκελα. Σην Μνπζείν εξγάδεηαη επίζεο θαη ζπληεξεηήο 
έξγσλ ηέρλεο πνπ βνεζά ζηε ζσζηή ζπληήξεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζε πεξίπησζε αιινίσζεο. 
                Οη πεξηζζόηεξεο επηζθέςεηο ζην Μνπζείν πξαγκαηνπνηνύληαη θπξίσο από ζρνιεία, 
πεξαζηηθνύο θαη, ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν, από ηνπξίζηεο.  
                 Επραξηζηνύκε ηελ μελαγό πνπ καο έδσζε κηα γεύζε από ηελ παιηά επνρή θαη ζαο 
πξνηείλνπκε λα ην επηζθεθηείηε. 

Από ην θπιιάδην ηνπ Μνπζείνπ: 

Τhe Municipality of Lamia has founded the "Folklore Museum" of Fthiotida, in 1984. The 
"Women's Society for the Improvement of the Environment and Culture" of Lamia, insistent 
in that direction, in order to create an organization, that would collect, categorize, 
restore, conserve and exhibit the materialistic evidence of the traditional civilization 
of Lamia and Fthiotida in general. The Municipality of Lamia assisted this effort of 
individuals and as a result the Folklore Museum was founded. 

                                                           
Nowadays the museum is housed in a newly built, four-storied building, financed by the 
municipality of Lamia in Kaliva - Bakogianni pedestrian road that leads to the historical 
"Laou" square. The exhibits (arts and crafts productions, rural fife and stockbreeding, 
costumes, jewelry, weaving, housing e.t.c.) are displayed on the first and second floor 
of the building. 1300 items are exhibited in the museum which come from donations by 
citizens of the region. We are deeply indebted to those people since it was due to them 
that a great part of our tradition has been conserved. 
 
The 3rd floor of the building houses a conference room and a small library with folklore 
and historic books. Our effort of making known the folklore culture of the region led us 
to the publication of several books that are available in the museum. The books are “Tra-
ditional Recipes of Roumeli”, "Folklore of Fthiotida" and "Greek traditional tastes in 
Lamia". 
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ΕΚΘΕΣΗ: Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
28η Οκτωβρίου. Όλοι μας κάποια στιγμή στα σχολικά μας χρόνια χρειάστηκε να γράψουμε έκθεση με θέμα 

την ιστορική αυτή ημέρα. Οι εκθέσεις των μαθητών με αυτό το θέμα δεν παρουσιάζουν συνήθως μεγάλες 

διαφορές, αλλά εδώ, μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση μιας μικρής μαθήτριας Δημοτικού Σχολείου, που 

σκέφτεται πολύ διαφορετικά το όλο θέμα! Την ακόλουθη έκθεση μας έφερε η μαθήτρια της 6ης, Αλεξία 

Αναστασίου, και μπορείτε να τη βρείτε στο διαδίκτυο αναρτημένη σε πολλές διευθύνσεις (π.χ. 

http://www.scribd.com/doc/9550523/-28-1940-25-1821): 

Έκθεση: «Η 28η Οκτωβρίου» 
Η 28η Οκτωβρίου είναι µια πάρα πολύ σπουδαία µέρα. Η 27η Οκτωßρίου και η 29η Οκτωβρίου δεν λένε και 

πάρα πολλά πράγµατα. Η 26η Οκτωβρίου κάτι λέει, άµα σε λένε Δημήτρη. Ο Δημήτρης Καλπακλής που τον 

λένε Δημήτρη και πάει Δευτέρα, χαίρεται πάρα πολύ που τον λένε Δημήτρη γιατί γιορτάζει και παίρνει πάρα 

πολλά παιχνίδια και είναι πάρα πολύ τυχερός. Ενώ άµα σε λένε Νεκτάριο δεν είσαι και πολύ τυχερός, γιατί 

κανένας δεν ξέρει πότε γιορτάζουν οι Νεκτάριοι. Κάποτε πρέπει να γιορτάζουν οι Νεκτάριοι, γιατί ένα παιδί που 

το λένε Νεκτάριο µού είπε ότι κάποτε γιορτάζουν ακόµα και οι Νεκτάριοι, αλλά επειδή κανένας άνθρωπος στον 

κόσµο δεν ξέρει πότε γιορτάζουν οι Νεκτάριοι, αυτό το παιδί είναι πολύ στενοχωρημένο και τρέχουν και οι μύξες 

του. 

 

Η 28η Οκτωβρίου είναι µια πάρα πολύ σπουδαία µέρα, άµα πέφτει Δευτέρα, γιατί έχουµε τριήμερο και πάµε 

εκδροµή στο χωριό του µπαµπά µου. Εκτός αν δεν πάµε, γιατί η µαµά µου δεν χωνεύει τη µαµά του µπαµπά µου, 

ενώ χωνεύει πάρα πολύ τη δική της µαµά που δεν τη χωνεύει ο µπαµπάς µου, οπότε µπορεί να µείνουµε και 

σπίτι. 

Εµείς τα παιδιά είµαστε πάρα πολύ περήφανα που έχουµε την 28η Οκτωβρίου. Γιατί πριν γίνει η 28η 

Οκτωβρίου, είχανε να γιορτάζουνε µόνο την 25η Μαρτίου. Την 28η Οκτωβρίου πηγαίνανε σχολείο κανονικά, 

γιατί δεν υπήρχε 28η Οκτωβρίου. Δηλαδή υπήρχε 28η Οκτωβρίου, αλλά κανένας δεν το έκανε θέµα, γιατί δεν 

είχανε µπει οι Γερµανοί. Έπρεπε πρώτα να µπουν οι Γερµανοί και µετά να γίνει μια μέρα της προκοπής. 

Εγώ είµαι πολύ περήφανη Ελληνοπούλα. Νιώθω ένα ρίγος. Και µόλις το είπα στη µαµά µου µού έβαλε 

θερμόμετρο και είχα 37,4 και µου έδωσε σιρόπι και µου πέρασε το ρίγος. Η γιαγιά µου νιώθει ένα ρίγος από 

μόνη της, γιατί εκείνη την έζησε την 28η Οκτωβρίου και πρέπει να την πέρασε πάρα πολύ ωραία. 

Η κυρία Χρυσάνθη, η δασκάλα µας, µας είπε ότι την 28η Οκτωβρίου ήρθε ο Ιταλός πρέσβης στο σπίτι του 

Ιωάννη Μεταξά, νύχτα, χωρίς να τηλεφωνήσει πρώτα και τον ρώτησε αν μπορούν να πάρουνε την Ελλάδα και να 

την έχουνε για δικιά τους σ' όλη του τη ζωή. Και ο Ιωάννης Μεταξάς τσαντίστηκε που τον ξυπνήσανε και είπε 

«ΟΧΙ». Κι αυτό το «ΟΧΙ» το είπε πολύ ηρωικά γι' αυτό κι εµείς το λέµε «το ηρωικό ΟΧΙ». 

Κι εµένα όταν ήρθε η Χαρούλα σπίτι µου, µου ζήτησε όλες µου τις Μπάρµπι και τη Σίντι αστροναύτη, της είπα 

ηρωικά «ΟΧΙ», γιατί δεν είναι καθόλου ευγενικό αυτό που έκανε ο Ιταλός πρέσβης και η Χαρούλα. Άµα θέλεις 

να χαρίσεις κάτι το κάνεις από µόνος σου. Κι ο κύριος Μεταξάς δεν ήθελε να χαρίσει την Ελλάδα ούτε εγώ τη 

Σίντι αστροναύτη. 

Και µετά τους πολεµήσαµε τους Ιταλούς. Δηλαδή, εγώ δεν τους πολέµησα, γιατί δεν είχα γεννηθεί ακόµα. Ούτε ο 

µπαµπάς ούτε η µαµά. Η µαµά δεν ξέρω πότε γεννήθηκε, γιατί όποτε τη ρωτάω «µαµά, πόσων χρόνων είσαι;» µου 

απαντάει «μήπως είδες το Βετέξ της κουζίνας;». 

Και τότε όλοι οι Έλληνες βγήκανε έξω και φιλιόντουσαν κι εµένα δεν µου αρέσει να µε φιλάνε οι φίλες της 

μαμάς µου, γιατί έχουνε σάλια. Αλλά εκείνη η µέρα ήτανε πολύ σπουδαία και δεν τους ένοιαζε τους ηρωικούς 

Έλληνες που σαλιώνανε ο ένας τον άλλον. 

Και τώρα, από τη χαρά µας βάζουμε την ελληνική σημαία στο μπαλκόνι. Όμως εµείς δεν βάζουμε την ελληνική 

σημαία, γιατί όταν μετακομίσαμε τη χάσαμε. Και κάθε 28 Οκτωβρίου ντρεπόμαστε πάρα πολύ, αλλά τον 

υπόλοιπο χρόνο το ξεχνάμε και δεν πάµε να αγοράσουμε µια καινούργια. Αυτά και ελπίζω να µην ξαναρθούν οι 

Γερµανοί. Ελπίζω επίσης η έκθεση να είναι τρεις σελίδες και ελπίζω µετά να πάµε στο Βίλατζ Σέντερ, γιατί δεν 

έχω δει ακόµα το Σκούµπι Ντου. Ζήτω η 28η Οκτωβρίου! 

http://www.scribd.com/doc/9550523/-28-1940-25-1821
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A DAY IN MY LIFE 

by Maria Ekizoglou (5th Grade) 

 
My name is Maria Ekizoglou. I am 10 years old and I go to the fifth class of Primary 

School. I get up at 7 o’clock because I have to go to school. I eat my breakfast. Then, 

I wear my clothes and my shoes. I brush my teeth and make my hair. Then, I go to 

school. 

 

At school, we learn Maths, Language, Geography, Physical Education, History, 

Music, English, German and Physics. School starts at 8:15 and ends at 1:30 or 1:55. 

In school we have six teachers.  

 

Then, I get home from school and I do my homework. I eat m y lunch and I study for 

my English and German afternoon lessons. Then, I go to my English school and after 

that I go to my German school. After that, I get home and play with my friends. Then, I 

go to the ballet school. I like dancing very much. 

 

Before I go to bed I watch TV and I eat my dinner. There are many programs on TV 

but my favourite is the “X-Factor”. I go to bed at ten o’clock because it’s time to 

sleep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΠΟΡΕΙΣΕ ΝΑ ΒΡΕΙΣΕ ΣΙ ΔΙΑΦΟΡΕ; 
(www.paidika.gr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
της Μαρίας Κοντογεωργάκη 

 

Πολλά έθιμα από παλιότερες εποχές διατηρούνται και σήμερα 
στον τόπο μας, τόσο στην ύπαιθρο όσο και στις πόλεις. 
 
Μερικά από αυτά είναι τα γλέντια στους γάμους και τα βαφτίσια, 
τα δημοτικά τραγούδια και οι χοροί, τα πανηγύρια, οι περιφορές 
των εικόνων στις γιορτές των τοπικών Αγίων, τα κάλαντα, η 
παραδοσιακή μαγειρική, τα μοιρολόγια των νεκρών, οι 
μεταμφιέσεις της Αποκριάς, η διασκέδαση με παραδοσιακά 
όργανα, κ.α. 
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ΜΑΖΕΜΑ ΣΚΟΥΠΘΔΘΩΝ 

ηνπ Δεκήηξε Μόξηνπ 
 

Ήηαλ 25 Σεπηεκβξίνπ όηαλ από θάζε ζρνιείν ε έθηε ηάμε άξρηζε λα καδεύεη ηα 
ζθνππίδηα ηεο παξαιίαο ηνπ Ατ Γηάλλε. Τν κάδεκα δηήξθεζε πεξίπνπ κηζή ώξα θαη 
καδεύηεθαλ πάλσ από πέληε ζαθνύιεο ζθνππηδηώλ. 
 
κσο, ε κεγαιύηεξε ληξνπή γηα ηνλ ηόπν καο ήηαλ ζθνππίδηα ηα νπνία βξέζεθαλ 
ζηηο αθηέο, όπσο: γθαδάθηα, γπάιηλα κπνπθάιηα, πηάηα. Καη ηα πεξίεξγα: παληόθιεο 
θαη άιια είδε ξνπρηζκνύ! ια απηά, κε ηε βνήζεηα 30 παηδηώλ, καδεύηεθαλ κόλν ζε 
κηζή ώξα. Καη πνηνο κπνξεί λα θαληαζηεί πόζα ζθνππίδηα ηέηνηνπ είδνπο ζα 
βξίζθνληαη ζηηο αθηέο θαη ηηο ζάιαζζεο; Ίζσο πεξηζζόηεξα, θάηη ην νπνίν δελ είλαη 
θαιό γηα ηνλ πιαλήηε. 
 
Πξέπεη όκσο λα ζπκόκαζηε θάηη ζεκαληηθό, θάηη ην νπνίν ζα καο θάλεη λα 
δηαηεξνύκε ηνλ πιαλήηε θαζαξό, θάηη ζαλ έλα ζύλζεκα, όπσο απηό:  

ΟΥΙ ΚΟΤΠΙΔΙΑ Ε ΘΑΛΑΕ ΚΑΙ ΑΚΣΕ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHOCOLATE CAKE 
by Despina Kalogirou 

 
Ingredients: 
2 bars of dark chocolate (125gr) 
2 bars of milk chocolate (85gr) 
1 cup of sugar 
1 packet of butter 
2 cups of flour 
2 packets of vanilla flavor 
a bit of baking powder 
5 eggs 
Preparation: 
Melt the butter, the dark and milk chocolate in a saucepan in low heat. Mix 
the sugar with the eggs and then add the chocolate mixture. In the end, put the 
flour, the baking powder and the vanilla flavor. Spread some butter on your 
cake mould and bake the mixture in a pre-heated oven in 180 Celsius degrees for 
15-20 minutes. 
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FAMOUS PEOPLE 

by Alexia Anastasiou 

 

 

 

 

Personal Data: 

Name: Emma Watson 

Date of Birth: April 15th, 1990, in Paris 

Parents: Her father’s name is Chris and her mother’s Jacqueline 

Hair: Dark blonde 

Eyes: Brown 

Height: 1,63m 

 

Biography: 

Emma Watson, the famous Hermione Granger, was born in France in 1990. When she was 9 years old, she 

went to a casting for the movie “Harry Potter and The Philosopher’s Stone”. She made a difference among 

thousands of girls and she took one of the lead roles. Now, she is a young woman who loves shopping. She 

has said: “After the last Harry Potter, I want to finish the university and not do another movie until I 

finish it!” 

 

 

 

Personal Data: 

Name: William Bradley Pitt 

Date of Birth: December 18th, 1963, in Shawnee, Oklahoma, USA 

Parents: His father’s name is William Alvin Pitt and his mother’s Jane Etta 

Hair: Blonde 

Eyes: Blue  

Height: 1,80m 

 

Biography: 

Brad Pitt was born in Oklahoma, USA, in 1963. When he was young, he wanted to become a reporter, but 

it turned out that this job was not for him! He went to an acting school and he tried to be an actor. In 

this effort, his parents did not support him. At the age of 23 he did his fist movie and, after this, he 

became famous. Some years later, he got married to Jennifer Anniston and they were together for seven 

years. While making the movie “Mr. and Mrs. Smith”, he met Angelina Jolie. He fell in love with her and 

now they are very happy with their seven beautiful children. 
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STAR SIGNS – RICH OR POOR THIS WEEK? 

by Maria Kontogeorgaki 
 

Aries (21/3-20/4) 

Next week will be nice for you! 

You will get enough money to do 

many things! 

 Taurus (21/4-20/5) 

Try not to spend so much money 

and everything will be OK! 

 Gemini (21/5-21/6) 

Next month will be difficult! You 

will not meet your grandparents 

and get extra pocket money! 

 Cancer (22/6-22/7) 

Stop buying clothes all the time! 

You have enough! 

 Leo (23/7-22/8) 

It will be raining money this 

week! People who owe you will 

return your money! 

 Virgo (23/8-22/9) 

You need friends who care for 

you and love you, not ones that 

have got much money! 

 

 Libra (23/9-22/10) 

You are very social people, but try 

not to spend so much money when 

you go out! 

 Scorpio (23/10-21-11) 

Things, nowadays, are difficult with 

money, so be really careful: some 

people may want to borrow money 

from you this week. Do not overdo 

it! 

 Sagittarius (22/11-

20/12) 

Be careful with your health! This 

week you will spend money on 

medicine! 

 Capricorn (21/12-

20/1) 

Stop spending your money on food 

and clothes all the time! Try to save 

some money for more important 

things. 

 Aquarius (21/1-18/2) 

Family problems! Some family 

members will need some help with 

money. You can afford to borrow 

some, can’t you? 

 Pisces (19/2-20/3) 

This must be your lucky week! 

Something good will happen! Why 

don’t you try the lottery? 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BABADES 
by Vasso Baglatzi 

Ingredients:  
4 eggs 
¼ cup of sugar 
¼ cup of cocoa milk 
¼ cup of brandy with coffee flavor 
¾ cup of flour 
1 packet of baking powder 
1 packet of vanilla flavor 
For the syrup: 
3 cups of water 
3 cups of sugar 
some lemon juice 
Preparation:  
Firstly, we beat the eggs. Then, we add the sugar and mix. While we mix, we add all the ingredients 
one after the other. We bake for 30-40 minutes. We boil the ingredients for the syrup for 5-6 
minutes. 2-3 hours after our babades have been baked, we pour the warm syrup. We can decorate 
our babades with cream. 

CHANGE YOUR EATING HABITS 
by Vasso Baglatzi & Despina Kalogirou  

 

Healthy nutrition is important for our organism. 

There are habits we can change, if we want to have 
a healthy body, strong hair and a great skin. Our 

suggestions are the following: 
 
 We have to eat all kinds of food. 

 We have to eat lots of fruit and vegetables every 
day. 
 We recommend whole-grain bread. 

 We have to eat dairy products. 
 Our nutrition should include fish, rice, eggs, 
green vegetables and beans. 

 We should not eat fattening products, like 
sweets, or fast food. 

 We have to drink 7-8 glasses of water every day. 
 We have to chew our food very well. 
 

So, what do you think? Isn’t it time to change our 
eating habits? If you follow these simple rules, you 
will have a healthy and beautiful body. 
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INTERVIEWING A REPORTER / NEWSPAPER OWNER 

by Alexia Anastasiou 

 
On Wednesday 4th November we, the 6th graders, visited the office where the local newspaper 

“Ο ΘΑΟ ΣΟΤ ΑΘΙΤΡΟΤ” is prepared. We saw there the room where the reporters work 

and, on the same day, Mr. Tsintsinis, the owner of the newspaper, came to our school and we 

asked him some questions. 

 

First of all, we asked Mr. Tsintsinis some things about the newspaper. We found out that the 

newspaper was founded eleven years ago. He also told us that an article can take from 30 

minutes to one day to be edited. In addition, we got the information that in this newspaper 

there are four important categories of professionals working for it: the reporters, the 

technicians, the secretary and the marketing manager. Moreover, we were told that, for the 

newspaper to be printed, all the articles are ready from the previous day. Finally, when we 

asked him which article he considers to be most successful, or influential among those he has 

written, he told us that he thinks that his article about contaminated water consumption in 

Almyros was one that was discussed a lot, he received a lot of criticism about it and he was 

even led to trial for it, only to be acquitted afterwards. 

 

We are really grateful to Mr. Tsintsinis for the opportunity he gave us to get to know more 

about how a newspaper is created and what the job of a reporter is all about (see also the 

article in Greek for extra information on the interview). 
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ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΥΟ / ΙΔΙΟΚΣΗΣΗ ΕΥΗΜΕΡΙΔΑ 

από τους μαθητές της τ’ Σάξης 

 
Στισ 4 Νοεμβρύου 2009, μετϊ από επύςκεψη ςτα γραφεύα τησ εφημερύδασ «Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ», προκειμϋνου 

να γνωρύςουμε το χώρο που εργϊζονται οι δημοςιογρϊφοι, υποδεχτόκαμε ςτην τϊξη μασ τον κ. Τςιντςύνη, 

δημοςιογρϊφο και ιδιοκτότη τησ εφημερύδασ, ο οπούοσ πρόθυμα και υπομονετικϊ απϊντηςε ςτισ ερωτόςεισ μασ. Οι 

απορύεσ μασ εύχαν να κϊνουν με τη δημιουργύα τησ εφημερύδασ (ςχετικό ϊρθρο ςτα αγγλικϊ, ςελ. 14), αλλϊ και με 

το επϊγγελμα του δημοςιογρϊφου. 

 

Όςον αφορϊ το τελευταύο, ο κ. Τςιντςύνησ μασ ενημϋρωςε ότι το πρώτο ςκύρτημα για τη δημοςιογραφύα το ϋνιωςε 

ςτη δικό μασ ηλικύα, 10-11 χρονών, αν και αρχικϊ όθελε να γύνει ςυγγραφϋασ και να βρύςκεται ςε ϋνα απομονωμϋνο 

νηςύ με τη γραφομηχανό του. Τελικϊ, μπόκε ςτο χώρο τησ δημοςιογραφύασ ςε ηλικύα 28 χρονών, αφού πριν 

προςπϊθηςε να κϊνει και ϊλλεσ δουλειϋσ. Μασ εξόγηςε ότι, παρόλο που υπϊρχουν πολλϊ πρϊγματα που του 

αρϋςουν ς’ αυτό το επϊγγελμα, για να γύνει κανεύσ δημοςιογρϊφοσ δεν πρϋπει να εύναι τεμπϋλησ, πρόκειται για μια 

δύςκολη δουλειϊ.  

 

Ανϋφερε, επύςησ, ότι εργϊζεται ςτην εφημερύδα εδώ και 11 χρόνια. Στην ερώτηςό μασ για το αν ϋχει εργαςτεύ ποτϋ 

ςτο εξωτερικό, μασ απϊντηςε ότι ϋχει ςυμβεύ πολλϋσ φορϋσ αυτό, ςυνοδεύοντασ πρωθυπουργούσ, 

παρακολουθώντασ γεγονότα, αλλϊ ακολουθώντασ και την Αργώ ςτο ταξύδι τησ. Επιπροςθϋτωσ, μασ αποκϊλυψε ότι 

επϋλεξε ο ύδιοσ το όνομα τησ εφημερύδασ του, προτιμώντασ να ςυμπεριληφθεύ η λϋξη «λαόσ», γιατύ εύναι διςύλλαβη 

και εύηχη.  

 

Όταν ρωτόςαμε εϊν ϋχει ςυνεργαςτεύ με κϊποιο γνωςτό δημοςιογρϊφο, μασ απϊντηςε ότι ϋχει ςυνεργαςτεύ με το 

γιο του, που εργϊζεται για την εφημερύδα «Νϋα». Όςον αφορϊ τουσ κινδύνουσ του επαγγϋλματοσ, μασ ανϋφερε ότι 

ςυγκρούεται πολλϋσ φορϋσ με την εξουςύα και το λαό. Αναρωτώμενοι για τα οικονομικϊ οφϋλη τησ δουλειϊσ του, 

δόλωςε πωσ αν όθελε να γύνει πλούςιοσ, δε θα γινόταν δημοςιογρϊφοσ. 

 

Μασ επεςόμανε ότι, για να δουλϋψει, χρηςιμοποιεύ πϊντα ϋνα μαγνητόφωνο, φωτογραφικό μηχανό και 

ηλεκτρονικό υπολογιςτό. Θεωρεύ δε ότι ο ηλεκτρονικόσ υπολογιςτόσ εύναι το πιο πολύτιμο εργαλεύο ς’ αυτό το 

επϊγγελμα. Ανϋφερε ότι ϋχει δουλϋψει και ςε ραδιοφωνικό ςταθμό, του οπούου τον εξοπλιςμό διαθϋτει ακόμα, αλλϊ 

εργϊζεται και ςε ϊλλεσ εφημερύδεσ και περιοδικϊ. Συζητώντασ, μασ ανϋφερε ότι θα ϊφηνε τη δημοςιογραφύα μόνο 

αν εύχε κουραςτεύ πολύ. Για τον ύδιο, η περιςςότερη δουλειϊ γύνεται το βρϊδυ και η δουλειϊ του εύναι κουραςτικό 

μόνο όταν δεν ϋχεισ όρεξη και επιθυμύα να την κϊνεισ. Τϋλοσ, μασ αποκϊλυψε ότι ϋχει βρεθεύ ςε δύςκολη θϋςη, 

λόγω οικογενειακών ό οικονομικών προβλημϊτων, αλλϊ δεν δύςταςε ποτϋ, ςε όποια θϋςη κι αν ϋχει βρεθεύ. 

 

Μϋςα από το ϊρθρο μασ, ευχαριςτούμε θερμϊ τον κ. Τςιντςύνη για την ςυνϋντευξη που τόςο πρόθυμα μασ 

παραχώρηςε, τα αντύτυπα τησ εφημερύδασ του που μασ χϊριςε, αλλϊ, πϊνω απ’ όλα, την υποςτόριξη και 

ενθϊρρυνςό του ςτο φετινό μασ εγχεύρημα, τη δημιουργύα δικόσ μασ εφημερύδασ! 
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Ε ΓΩΚΖΑ ΠΩΚ ΔΑΟΗΑΘΩΚ – ΠΑ ΚΓΑ ΠΜΡ ΟΜΘΓΖΜΡ ΙΑΟ 






ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜΟ ΔΩΓΞΑΦΖΗΕΟ 111Ν.Ι. 

 
ογπανεηήνηα ζημοξ μαζεηέξ ημοξ ζπμιείμο μαξ πμο θένδηζακ ζημ Δηαγςκηζμό Δςγναθηθήξ πμο δημνγάκςζε ε 

111Π.Ι. ογθεθνημέκα, oη Δεμήηνημξ Ιόνημξ (η’ Σάλε), Ιανία Ζμνδακίδμο (Γ’ Σάλε), Ηςκζηακηίκμξ 

Παπαδεμμοιάξ (Γ’ Σάλε) θαη Ζςάκκα Βακηθηώηε (Δ’ Σάλε) είπακ ηεκ εοθαηνία κα μπμοκ ζε ελμμμηςηή πηήζεςκ. 

Ιεηά ηεκ επηζηνμθή ημοξ από ηεκ 111 Π.Ι. δήιςζακ εκζμοζηαζμέκμη από ηεκ εμπεηνία αοηή. Σμοξ εοπόμαζηε 

πάκηα επηηοπίεξ. 

 

 

 



 

www.paidika.gr 
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Ε ΓΩΚΖΑ ΠΩΚ ΔΑΟΗΑΘΩΚ – ΠΑ ΚΓΑ ΠΜΡ ΟΜΘΓΖΜΡ ΙΑΟ 






ΓΦΕΙΓΞΖΔΑ ΟΠ’ ΠΑΛΕΟ 

 

 

 
 

 

 

        Ε Οη’ Πάλε ημο ζπμιείμο μαξ, είπε 

ηεκ πνςημβμοιία κα εθδώζεη δίγιςζζε 

εθεμενίδα, πνμθεημέκμο κα ζογθεκηνςζμύκ 

πνήμαηα πνμξ όθειμξ ηεξ ηάλεξ, αιιά θαη 

γηα θάπμημ θηιακζνςπηθό ζθμπό.  

        Σα παηδηά, με όνελε θαη μενάθη, 

επέιελακ ηα άνζνα με ηα μπμία ζα ήζειακ 

κα αζπμιεζμύκ θαη έπμοκ ακαιάβεη 

ελμιμθιήνμο ηε δηαθίκεζε θαη πνμώζεζε 

ηεξ εθεμενίδαξ. Φηιμλεκμύκηαη, επίζεξ, 

ενγαζίεξ άιιςκ ηάλεςκ, απμζπάζμαηα από 

ηζημζειίδεξ θαη θοιιάδηα πμο ηνάβελακ ημ 

εκδηαθένμκ ηςκ μαζεηώκ, αιιά θαη κέα πμο 

αθμνμύκ ημ ζπμιείμ. 

         Ε πνςημβμοιία αοηή, δηαζθεδαζηηθή 

θαη εκδηαθένμοζα θαηά ηεκ πναγμάηςζή 

ηεξ, δίκεη ηε δοκαηόηεηα ζηα παηδηά κα 

βειηηώζμοκ ηηξ δοκαηόηεηέξ ημοξ ζηεκ 

παναγςγή γναπημύ ιόγμο, κα δμοιέρμοκ 

μμαδηθά, κα ελμηθεηςζμύκ με ηηξ 

ηεπκμιμγίεξ, ηε πνήζε ιεληθμύ θαη 

εγθοθιμπαηδεηώκ, αιιά θαη κα πνμάγμοκ ηεκ 

θμηκςκηθμπμίεζή ημοξ. 

        Γοπόμαζηε ζηα παηδηά Ηαιή Γπηηοπία 

θαη βνηζθόμαζηε ζομπαναζηάηεξ ζηεκ 

πνμζπάζεηά ημοξ! 

 

 
 

● ● ● 
 
 

ΞΖΟΠΜΡΓΓΚΚΖΑΠΖΗΓΟ ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ 

 

 
 Θίγμ πνηκ θιείζμοκ ηα ζπμιεία γηα ηηξ δηαθμπέξ, μη 

μαζεηέξ ημο ζπμιείμο μαξ ζα δημνγακώζμοκ 

νηζημογεκκηάηηθμ Ναδάνη, θαηά ηε δηάνθεηα ημο 

μπμίμο ζα πμοιμύκ δηθέξ ημοξ θαηαζθεοέξ. Σμ πμζό 

πμο ζα ζογθεκηνςζεί από ηηξ πςιήζεηξ, ζα δηαηεζεί 

ζημ ύιιμγμ Γμκηώκ Παηδηώκ με Κεμπιαζμαηηθή 

Αζζέκεηα «ΦΘΟΓΑ». 

 
 

 Πανάιιεια, θαηά ημ μήκα Δεθέμβνημ, ζα ιεηημονγεί 

Έθζεζε Βηβιίμο. Ιηθνμί θαη μεγάιμη, επηζθεπηόμεκμη 

ημ πώνμ ημο ζπμιείμο μαξ, ζα έπμοκ ηε δοκαηόηεηα κα 

πνμμεζεοημύκ βηβιία γηα όιεξ ηηξ ειηθίεξ, πνμθεημέκμο 

κα ηα πνεζημμπμηήζμοκ μη ίδημη, ή θαη κα ηα πνμζθένμοκ 

ςξ δώνα γηα ηεκ πενίμδμ ηςκ Υνηζημογέκκςκ! 

 
 

 Ιε πμιιή μεγάιε πανά, ζα οπμδεπημύμε ζημ 

ζπμιείμ μαξ ημ ζογγναθέα παηδηθώκ βηβιίωκ Άνε 

Δεμμθίδε. Σίηιμη βηβιίςκ ημο είκαη «Σμ Κεζί ηςκ 

Υνηζημογέκκςκ», «Ε Υώνα ηςκ Ιαγηθώκ Οκείνςκ», 

«Σμ Υνοζό Βμοκό», «Σμ Ιαγεμέκμ Υςνηό» θαη «Σμ 

Παηδί πμο δεκ Αγαπμύζε ηα Βηβιία». Ο ζογγναθέαξ, ζα 

ζοκμμηιήζεη με ημοξ μαζεηέξ θαη ζα πανμοζηάζεη ηα 

βηβιία ημο. 

 

 
● ● ● 
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ΓΝΖΟΗΓΣΓΖΟ ΠΜΡ ΟΜΘΓΖΜΡ ΙΑΟ 
 Οη μαζεηέξ ηεξ Δ’, Γ’ θαη ΟΠ’ ηάλεξ επηζθέθζεθακ ημ Ανπαημιμγηθό Ιμοζείμ Αιμονμύ, πνμθεημέκμο κα 

ένζμοκ ζε επαθή με ηεκ Ανπαία Άις.  

 Οη μαζεηέξ ηεξ Οη’ Πάλεξ επηζθέθζεθακ ημοξ πώνμοξ ηεξ εθεμενίδαξ «Μ Θαόξ ημο Αιμονμύ», 

πνμθεημέκμο κα δμοκ από θμκηά ημ πώνμ πμο ενγάδμκηαη μη δεμμζημγνάθμη. Οη ίδημη, ςξ μηθνμί ακενπόμεκμη 

δεμμζημγνάθμη, πήνακ ζοκέκηεολε από ημκ ηδημθηήηε ηεξ εθεμενίδαξ, θ. Σζηκηζίκε, μ μπμίμξ είπε ηεκ θαιμζύκε 

κα ημοξ επηζθεθζεί ζηεκ ηάλε ημοξ. 

 Ε Οη’ Πάλε επηζθέθηεθε ημ Θαμγναθηθό Ιμοζείμ Φζηώηηδαξ ζηα πιαίζηα ημο πνμγνάμμαημξ «Γκςνημία με 

ηα παναδμζηαθά επαγγέιμαηα». Οη μαζεηέξ εκεμενώζεθακ γηα ηα ενγαιεία θαη ημκ ηνόπμ δςήξ πμιιώκ 

επαγγειμαηηώκ ημο πανειζόκημξ, αιιά θαη είδακ από θμκηά πώξ κηύκμκηακ άκηνεξ θαη γοκαίθεξ ιίγα πνόκηα 

πνηκ. 

 



ΕΘΓΗΠΞΜΚΖΗΕ ΑΔΓΘΦΜΝΜΖΕΟΕ ΟΜΘΓΖΩΚ 

 
Οη ζπμιηθέξ ζοκενγαζίεξ ζηεκ Γονώπε είκαη μία αολακόμεκε θμηκή πναθηηθή πμο απμθηά εονεία ακαγκώνηζε. 
Σμ eTwinning έπεη ςξ ζηόπμ ηε δηαζύκδεζε ηςκ ζπμιείςκ ηεξ Γονώπεξ θαη απμηειεί από ημκ επηέμβνημ 
ημο 2004 μία από ηηξ πμιιέξ δνάζεηξ ημο πνμγνάμμαημξ eLearning ηεξ Γονςπασθήξ Γπηηνμπήξ.  

Ιέζς ημο eTwinning, ζπμιεία ηςκ θναηώκ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ αιιά θαη ηεξ Κμνβεγίαξ, ηεξ Ζζιακδίαξ, 
θαη πνόζθαηα ηεξ Βμοιγανίαξ θαη ηεξ Ρμομακίαξ, ζα οπμζηενηπημύκ ζηεκ "αδειθμπμίεζε" ζπμιείςκ μέζς 
ημο Internet. Ε δνάζε eTwinning δεμημονγήζεθε γηα κα δώζεη ζηα ζπμιεία ηεκ εοθαηνία κα μάζμοκ μαδί, κα 
μμηναζημύκ ηηξ απόρεηξ ημοξ θαη κα δεμημονγήζμοκ θαηκμύνγηεξ θηιίεξ. Πνμςζεί ακηίζημηπα ηε ζοκείδεζε ημο 
εονςπασθμύ πμιογιςζζηθμύ θαη πμιοπμιηηηζμηθμύ θμηκςκηθμύ μμκηέιμο. Σμ eTwinning μπμνεί κα μνηζηεί ςξ 
μία ζοκενγαζία μαθνάξ δηάνθεηαξ όπμο ημοιάπηζημκ δύμ ζπμιεία από ημοιάπηζημκ δύμ Γονςπασθέξ πώνεξ 
πνεζημμπμημύκ ηηξ ΣΠΓ γηα κα θένμοκ εηξ πέναξ μαδί μία παηδαγςγηθή δναζηενηόηεηα. Αοηό μπμνεί κα γίκεη 
ζε πμιιά επίπεδα: μία ακηαιιαγή μεηαλύ δύμ εθπαηδεοηηθώκ, δύμ μμάδςκ εθπαηδεοηηθώκ ή ημήμαηα 
ζεμάηςκ, δύμ βηβιημζεθάνηςκ ή δύμ δηεοζοκηώκ. Σμ eTwinning πνμζβιέπεη ζε εθπαηδεοηηθέξ ζοκενγαζίεξ 
όπμο έκαξ μεγάιμξ ανηζμόξ εθπαηδεοηηθώκ, δηεοζοκηώκ θαη πνμζςπηθμύ οπμζηήνηλεξ ζα εμπιαθεί ζε μία 
πμιο-επίπεδε δναζηενηόηεηα. Ο ζθμπόξ είκαη κα ζοκενγαζηεί ημ πνμζςπηθό δύμ ζπμιείςκ γηα μαθνύ πνμκηθό 
δηάζηεμα. Ε ζοκενγαζία μπμνεί κα ζομπενηιαμβάκεη έκα μεγάιμ θάζμα ζεμάηςκ, όπςξ δηδαθηέα ύιε ή αθόμα 
θαη ζέμαηα ζπεηηθά με ηεκ επαγγειμαηηθή ακάπηολε. (www.etwinning.gr) 

Σμ 1μ Δεμμηηθό Οπμιείμ Αιμονμύ, οπμζηενίδμκηαξ ηα μθέιε μηαξ ηέημηαξ δηαδηθαζίαξ, θαηαπςνήζεθε 

επίζεμα ζηεκ πιαηθόνμα ημο eTwinning. Ε Δ’ Σάλε, θηιμδμλώκηαξ κα δηαθμζμήζεη ημοξ δηαδνόμμοξ ημο 

ζπμιείμο μαξ με μεκύμαηα από όιε ηεκ Γονώπε, έπεη θαιέζεη ημοξ μαζεηέξ από έκα ζπμιείμ από θάζε πώνα 

ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ κα ακηαιιάλμοκ μεκύμαηα ζηα αγγιηθά ζε θανη πμζηάι. Ε πνώηε πώνα πμο 

ακηαπμθνίζεθε ζημ θάιεζμά μαξ ήηακ ε Σμονθία θαη, πημ ζογθεθνημέκα, ημ Δεμμηηθό πμιείμ Yeşilevler 

İlköğretimokulu, πμο βνίζθεηαη ζηεκ Άγθονα. Οη μαζεηέξ ηεξ Δ’ ηάλεξ έπμοκ ήδε απμζηείιεη ηηξ θάνηεξ 

ημοξ θαη πενημέκμοκ με ακοπμμμκεζία ηα μεκύμαηα ηςκ Σμύνθςκ θίιςκ ημοξ! 
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Ε ΓΩΚΖΑ ΠΩΚ ΔΑΟΗΑΘΩΚ – ΠΑ ΚΓΑ ΠΜΡ ΟΜΘΓΖΜΡ ΙΑΟ 

 

 
                 ε δηάθμνεξ Γονςπασθέξ πόιεηξ, αιιά θαη ζηεκ Αμενηθή ιεηημονγμύκ πμιηθέξ Θέζπεξ (School 

Clubs) πμο ζπεηίδμκηαη με ηα εκδηαθένμκηα ηςκ παηδηώκ. Οη μαζεηέξ πμο μμηνάδμκηαη ημ ίδημ εκδηαθένμκ (π.π. 

ζθάθη, ζέαηνμ, μμοζηθή) ζοκακηημύκηαη εκηόξ ημο ζπμιηθμύ ςνανίμο, αιιά όπη ζε ώνα μαζήμαημξ, πνμθεημέκμο 

κα βνεζμύκ μαδί θαη κα θαιιηενγήζμοκ ημ εκδηαθένμκ ημοξ. 

                 Οη μαζεηέξ ηεξ Γ’ Πάλεξ ημο ζπμιείμο μαξ, ελέθναζακ ημ εκδηαθένμκ ημοξ γηα ηε δεμημονγία μηαξ 

Θέζπεξ Φίιωκ Γπηηναπέδηωκ Ναηπκηδηώκ. Γθθνάδμκηαξ ηεκ ακάγθε κα ζοκακηημύκηαη με ημοξ ζομμαζεηέξ ημοξ 

εθηόξ ζπμιηθμύ ςνανίμο θαη κα απαζπμιμύκηαη δεμημονγηθά, απεοζύκζεθακ με επηζημιή ημοξ ζημκ Πνμσζηάμεκμ 

ημο 1μο Γναθείμο Π.Γ., θ. Ζςάκκε Παπασςάκκμο, δεηώκηαξ ηεκ παναπώνεζε ζπμιηθήξ αίζμοζαξ εθηόξ πνςηκμύ 

ςνανίμο. Ο θ. Παπασςάκκμο, ελέπιελε εοπάνηζηα ημοξ μηθνμύξ μαζεηέξ, απακηώκηαξ γναπηώξ ζηεκ επηζημιή 

ημοξ θαη πνμζθαιώκηαξ ημοξ ζημ γναθείμ ημο γηα πεναηηένς εκεμένςζε. 

                 ηηξ 27 Κμεμβνίμο 2009, μη μαζεηέξ ηεξ Γ’ Σάλεξ επηζθέθζεθακ ημκ Πνμσζηάμεκμ, μ μπμίμξ θαη 

πνόζομα ημοξ λεκάγεζε ζημοξ πώνμοξ ημο 1μο Γναθείμο θαη ημοξ ελήγεζε ημ νόιμ ημο γναθείμο αοημύ ζε ζπέζε 

με ηα ζπμιεία. Τπμδεπόμεκμξ ημοξ μαζεηέξ ζημ γναθείμ ημο, ημοξ ελήγεζε με απιά ιόγηα ημ κμμηθό πιαίζημ θαη 

ηηξ παναμέηνμοξ πμο ζα πνέπεη κα ιεθζμύκ οπόρε πνμθεημέκμο κα επηηεοπζεί ημ εγπείνεμά ημοξ, θαη δήιςζε 

ζενμόξ οπμζηενηθηήξ ηέημηςκ πνςημβμοιηώκ θαη δνάζεςκ, πμο πνμάγμοκ ηε δεμημονγηθόηεηα, ηε ζοκενγαζία 

θαη ηεκ θμηκςκηθμπμίεζε. 

 

 


