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Η αρχή ενός υπέροχου ταξιδιού
Σας καλωσορίζουμε στο Μαθητικό ΣΤέκι, την πρώτη μας
εφημερίδα. Είμαστε οι μαθητές της ΣT’ τάξης του 27ου Δημοτικού Σχολείου
Αχαρνών και πήραμε την απόφαση να δημιουργήσουμε μια εφημερίδα με
αγάπη και μεράκι έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαδώσουμε μέσα από τις
σελίδες της, τον παιδικό λόγο στα αυτιά των μικρών αλλά και των μεγάλων.
Θέλουμε να κάνουμε όλους, διαβάζοντάς την, να νιώσουν όμορφα και να
αποδείξουμε έμπρακτα ότι το σχολείο είναι ο χώρος που μας χαρίζει
απλόχερα τη μεγαλύτερη δύναμη για τη ζωή μας, τη μάθηση και τη γνώση.
Θεωρούμε ότι η εφημερίδα θα μας δώσει την ευκαιρία να
εκφραστούμε, να μεταφέρουμε τους προβληματισμούς μας και να
ανταλλάξουμε απόψεις. Παράλληλα θέλουμε να έχει και ενημερωτικό
χαρακτήρα, επιθυμούμε μέσα από την εφημερίδα να πληροφορούμε τους
συμμαθητές μας αλλά και την τοπική κοινωνία για τα συμβάντα του
σχολείου μας και όχι μόνο.
Κατά την έκδοση της μαθητικής εφημερίδας, οι μαθητές
εξοικειώνονται με την παραγωγή γραπτού λόγου και αντιλαμβάνονται τη
σημασία της εικόνας, της σελιδοποίησης, των χρωμάτων, των μεγεθών.
Επίσης κατανοούν πώς συγκεντρώνεται μια πληροφορία και πως
μεταδίδεται, μαθαίνουν να την αξιολογούν και να την κρίνουν. Έτσι
αναπτύσσουν και το κριτικό τους πνεύμα. Επιπλέον αποκτούν γνώσεις
βιωματικά, με τη συμμετοχή όλης της τάξης.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι η έκδοση μαθητικής εφημερίδας θα κάνει
πιο ενδιαφέρουσα τη σχολική μας ζωή, θα παρουσιαστούν οι απόψεις μας
και θα αναδειχθούν τα ταλέντα μας. Θα ακουστεί η φωνή μας!!!! Η
ελεύθερη έκφραση του λόγου είναι δύναμη και εμείς θέλουμε να δώσουμε
δύναμη στη φωνή όλων των μαθητών.
Η εφημερίδα μας είναι μια συλλογική προσπάθεια και πιστεύουμε
πως η ικανοποίηση που θα νιώσετε διαβάζοντάς την θα είναι η δική μας
ανταμοιβή.
Η συντακτική ομάδα
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Ένα βήμα πιο κοντά στην πολιτική, ή μήπως όχι;
Χρήσιμες πληροφορίες
-Το κτίριο της Βουλής
χτίστηκε αρχικά ως ανάκτορο
για τον Βασιλιά της Ελλάδας
τον Όθωνα.

Το ελληνικό κοινοβούλιο

Τον Οκτώβριο κάναμε την πρώτη μας φετινή εκδρομή, στη Βουλή. Εκεί
είδαμε πολλά και μάθαμε ακόμα περισσότερα.
Αρχικά παρακολουθήσαμε ένα ενημερωτικό βίντεο σχετικό με την ιστορία
του κτιρίου της Βουλής. Κατόπιν συζητήσαμε για το πολίτευμά μας και στη
συνέχεια περιηγηθήκαμε στους χώρους. Τελικός μας προορισμός ήταν η
αίθουσα του κοινοβουλίου. Μια αίθουσα επιβλητική, μέσα στην οποία
λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις για τη χώρα μας.
Έξω από το κτίριο της Βουλής βρίσκεται το μνημείο του άγνωστου
στρατιώτη. Εντυπωσιαστήκαμε από την τεράστια τοιχογραφία καθώς και
από τους Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς.
Κωνσταντίνα

Οι θεατρόφιλοι
Με τα πρώτα κρύα του Νοέμβρη σκεφτήκαμε πως μια βόλτα στο
θέατρο δεν θα ήταν άσχημη ιδέα!! Έτσι λοιπόν επισκεφτήκαμε το
Γυάλινο Μουσικό Θέατρο για να δούμε μια παράσταση γεμάτη
μυστήριο και περιπέτεια... Σέρλοκ Χόλμς, ένα μυστήριο με νόημα!!
Η παράσταση ήταν φανταστική! Οι ηθοποιοί, η μουσική, τα
σκηνικά, μέχρι και τα χορευτικά μας ταξίδεψαν ευχάριστα!
Αυτή η παράσταση είχε μία δόση μαγείας που άρεσε σε παιδιά και
μεγάλους.Θα σας προτείναμε να πάτε εκεί, είτε με την οκογένεια,
είτε με τους φίλους σας.

Δήμητρα και Χριστίνα
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-Το
κτίριο
της
Βουλής
χτυπήθηκε από 2 μεγάλες
πυρκαγιές, με τη δεύτερη, το
1909 να αφήνει πίσω της
μεγάλες ζημιές.
-Το σημερινό σχέδιο της
Βουλής προέρχεται από τον
αρχιτέκτονα Ανδρέα Κριεζή.

Χριστούγεννα στον κόσμο
Τα Χριστούγεννα διαφέρουν από τόπο σε τόπο. Παρακάτω θα δούμε ενδιαφέροντα έθιμα σε διάφορες χώρες.

Σουηδία
Σάντα Λουσία: Το σύμβολο του φωτός
Ένα χριστουγεννιάτικο έθιμο της Σουηδίας όπου το
μεγαλύτερο κορίτσι του σπιτιού, φορώντας ένα λευκό
χιτώνα κι ένα στεφάνι με κεριά στα μαλλιά, πηγαίνει από
σπίτι σε σπίτι και τραγουδά τα κάλαντα προσφέροντας
ζεστό καφέ και κουλουράκια.
Σωτήρης

Βρετανία
- Όπως στην Ελλάδα, τα μικρά παιδιά γράφουν γράμμα για τα δώρα που
θέλουν να τους φέρει ο Father Christmas. Στην Βρετανία , όμως, μερικά παιδιά
δεν το στέλνουν ταχυδρομικά. Το ρίχνουν μέσα στο τζάκι, ώστε ο καπνός να το
πάρει μαζί του και από την καμινάδα να το οδηγήσει στο χωριό του Father
Christmas.
- Είναι γνωστό ότι οι τα Χριστούγεννα οι Βρετανοί τρώνε πουτίγκα με
δαμάσκηνα. Λιγότερο γνωστό είναι όμως ότι παραδοσιακά, όλα τα μέλη της
οικογένειας πρέπει να ανακατέψουν από μία φορά το μείγμα της πουτίγκας,
κάνοντας παράλληλα μια ευχή.
Αλέξης

Αυστραλία
Την Παραμονή των
Χριστουγέννων οι γονείς
βάζουν ένα μεγάλο κερί
μπροστά στο παράθυρο
του σπιτιού για να
καλωσορίσουν
τη
Μαρία, τον Ιωσήφ και
τον Χριστό ως μωρό. Το
μικρότερο παιδί της
οικογένειας ανάβει το
κερί. Λίγο πριν τα
μεσάνυχτα η οικογένεια
πηγαίνει στην εκκλησία,
και μετά ακολουθούν
πάρτι και γιορτές.

Γερμανία

Γαλλία

Στα σπίτια φτιάχνουν στεφανάκια με 4 κεράκια.
Κάθε βδομάδα ανάβουν ένα κεράκι μέχρι να
ανάψουν και τα 4 και κάθε φορά τραγουδάνε για το
κεράκι που ανάβουν.
Αγαπημένο τους εορταστικό ποτό είναι το
Glühwein. Ένα αρωματικό ζεστό κρασί με
μπαχαρικά. Επίσης, αγαπημένο τους έδεσμα για τις
γιορτές των Χριστουγέννων είναι διάφορα
πουλερικά, όπως πάπιες και χήνες ενώ το γλυκό
που δε λείπει από κανένα τραπέζι είναι το Stollen.

Δημήτρης
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Κωνσταντίνα

Το βράδυ της παραμονής
των Χριστουγέννων, τρώνε
ένα πλούσιο δείπνο, το οποίο
βασίζεται σε θαλασσινά και
ιδίως στα στρείδια ενώ το
πρωί είναι κανονικά μια
εργάσιμη μέρα. Αυτή τη μέρα
δίνει τα δώρα του και ο Άγιος
Βασίλης (Père Noël).
Το άνθος που στολίζει όλα
τα
σπίτια
είναι
το
Αλεξανδρινό.

Ναταλία

Χριστούγεννα στη Ρωσία
Η Ρωσική εκκλησία γιορτάζει τα Χριστούγεννα ακολουθώντας το παλιό
ημερολόγιο στις 7 Ιανουαρίου. Οι ρώσικες οικογένειες έχουν τη συνήθεια, τη
νύχτα των Χριστουγέννων, να ντύνουν στα άσπρα μια κοπέλα του σπιτιού, η
οποία και αναπαριστά την Παναγία. Το δείπνο την Παραμονή των
Χριστουγέννων δεν περιέχει κρέας, ωστόσο είναι γιορτινό. Το πιο σημαντικό
φαγητό είναι ένας ειδικός χυλός που λέγεται «κούτια» και αποτελείται από
σιτάρι και άλλα δημητριακά που συμβολίζουν την ελπίδα και την αθανασία
καθώς και μέλι και σπόρους από παπαρούνα που φέρνει ευτυχία, επιτυχία και
ξεγνοιασιά.
Τατιάνα

Και για όσους μείνουν στην πρωτεύουσα...
Σε λίγο καιρό έρχονται τα Χριστούγεννα και αρκετοί θα πάνε σε ωραία μέρη
της Ελλάδας. Άλλοι θα κάτσουνε σπιτάκι τους παρέα με το τζάκι. Φέτος
κανένας δεν θα είναι άτυχος μην ανησυχείτε.
Η πόλη μας μπαίνει επίσημα σε Χριστουγεννιάτικη διάθεση και τα τιμώμενα
πρόσωπα είναι τα παιδιά. Η πιο χαρούμενη εποχή του χρόνου γεμίζει με
εκδηλώσεις, καλλιτεχνικά δρώμενα, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές
θεατρικές παραστάσεις και κάνει την Αθήνα ακόμα ομορφότερη. Εμείς σας
δίνουμε μερικές ιδέες για να απολαύσετε στις διακοπές των εορτών.
Απόστολος και Παναγιώτης

3 ιδέες για θέατρο για όλη την οικογένεια
Ο Peter Pan on Ice
θα σας μαγεύσει και
θα σας ταξιδέψει
στη Χώρα του Ποτέ,
με
κορυφαίους
Ρώσους
χορευτές
του πάγου, στο Tae
-KwonDo
του
Φαλήρου.

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΟΥ
είναι ίσως η πιο εντυπωσιακή
πρόταση για τις γιορτές στο
Μέγαρο Μουσικής από το
Μπαλέτο της Εθνικής Όπερας
του Κιέβου.

Τι πιο χριστουγεννιάτικο
από τον ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗ
του Τσαϊκόφσκι από το
Russian
Ballet
στο
Δημοτικό
Θέατρο
Πειραιά.
Απόστολος
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Στο Σύνταγμα θα σας
περιμένουν
πολλές
εκπλήξεις.
Θα
ενθουσιαστείτε με τον
φανταστικό στολισμό
και με τα υπέροχα
κουτουκάκια
της
περιοχής.
Μην
παραλείψετε
να
επισκεφτείτε το χωριό
του Αη Βασίλη στον
Εθνικό Κήπο. Εκεί τα
παιδιά μπορούν να
στείλουν τα γράμματά
τους. Ακόμη μπορείτε
να
πάτε
στην
Τεχνόπολη όπου θα
υπάρχει το εργοστάσιο
των
Χριστουγέννων
όπου σας δίνεται η
ευκαιρία
να
συμμετέχετε σε πολλές
δραστηριότητες.
Θα
υπάρχουν
καρουζέλ,
παγοδρόμιο
και
ζογκλέρ. Τέλος, ήδη
στην
πλατεία
Κλαυθμώνος,
έχει
στηθεί η σκηνή που θα
φιλοξενήσει πολλούς
καλλιτέχνες.
Γιώργος,
Παναγιώτης,
Παύλος

Χριστουγεννιάτικες κατασκευές

ΚΑΛΤΣΕΣ ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΙ
Αρχικά παίρνουμε μια μεγάλη και συνήθως
άσπρη κάλτσα. Τη γεμίζουμε με ρύζι. Έπειτα
γυρνάμε το λάστιχο της κάλτσας. Αφού δέσουμε
με μια κορδέλα ράβουμε το πάνω μέρος της
κάλτσας. Στη συνέχεια πάνω στις ραφές
βάζουμε ένα πον πον. Τέλος τοποθετούμε δυο
κουμπιά, μια μύτη και άλλα δυο πιο μικρά
κουμπιά σαν μάτια.

Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ
Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ
Αρχικά παίρνουμε ένα χάρτινο πιάτο. Μετά
ζωγραφίζουμε το πρόσωπο που μας αρέσει. Στη
συνέχεια παίζοντας με πον πον, υφάσματα και
χρώματα μπορούμε να δημιουργήσουμε μια από τις
κατασκευές της φωτογραφίας.
Αντώνης

Χριστούγεννα, ώρα για μαγειρικές δημιουργίες
Ψάξαμε και βρήκαμε τις πιο λαχταριστές συνταγές! Δοκιμάστε να τις
εκτελέσετε στο σπίτι και θα μας θυμηθείτε!
Ειρήνη, Μαρία, Παρασκευή, Χριστίνα

Πίτσα σοκολάτας

Χριστουγεννιάτικα Σοκολατάκια

Υλικά



1 φύλλο ζύμης για πίτσα έτοιμη, λεπτή
λίγο βούτυρο



50 γρ πραλίνα φουντουκιού



80 γρ. σοκολάτα γάλακτος σε σταγόνες, ή σοκολάτα γάλακτος
τριμμένη
κομματάκια σοκολάτας της αρεσκείας σας
30 γρ. φουντούκια ψημένα και χοντροκομμένα
1 μέτρια μπανάνα, κομμένη σε λεπτές φέτες





Εκτέλεση
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 °C.
Αλείφουμε με λίγο βούτυρο το φύλλο ζύμης για πίτσα και την
απλώνουμε σε ένα ταψί που έχουμε στρώσει με λαδόκολλα. Ψήνουμε
τη ζύμη για περίπου 20′, μέχρι να ροδίσει. Αφού ψηθεί, την αλείφουμε
με τη πραλίνα και πασπαλίζουμε με τις σοκολάτες. Ξαναβάζουμε το
ταψί στο φούρνο για 1-2΄ – μέχρι να λιώσουν οι σοκολάτες.
Πασπαλίζουμε την πίτσα µε τα φουντούκια και τη μπανάνα.
Σερβίρουμε αμέσως.
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Υλικά

(για περίπου 20 κομμάτια)
2 πακέτα γεμιστά μπισκότα με
σοκολάτα (αλεσμένα στο μπλέντερ)
1 πακέτο τυρί κρέμα (περίπου 250 γρ.)
Τρούφα
Λίγες σταγόνες λικέρ ή κονιάκ και
σοκολάτα κουβερτούρα (προαιρετικά)

Εκτέλεση
Βάζουμε σ'ένα μπολ τα μπισκότα, το
τυρί, το λικέρ και τα ανακατεύουμε.
Βάζουμε το μείγμα στο ψυγείο και
μόλις παγώσει, το πλάθουμε σε μικρά
μπαλάκια πασπαλίζοντάς τα με τρούφα,
κακάο ή
ό,τι
άλλο μας αρέσει.
Αφήνουμε τα τρουφάκια σε λαδόκολλα
στο ψυγείο για 3 ώρες. Πριν τα
διακοσμήσουμε με τρούφα, μπορούμε να
τα βουτήξουμε σε λιωμένη κουβερτούρα
Αλέξης

Τα κάλαντα έχουν τη δική τους ιστορία
Τα κάλαντα είναι δημοτικά τραγούδια
που ψάλλονται κυρίως την παραμονή
των μεγάλων θρησκευτικών γιορτών. Τα
παραδοσιακά μουσικά όργανα που τα
συνοδεύουν είναι το τρίγωνο, η
τσαμπούνα, το λαούτο και η φλογέρα,
αλλά στις μέρες μας ακόμα και η
κιθάρα. Στη χώρα μας υπάρχουν
περισσότερες από 30 παραλλαγές για
τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα.
Γιώργος

Φέτος για τα Χριστούγεννα θα ήθελα...
Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και οι καλύτερες ιδέες για δώρα είναι εδώ!
Κάνε τους άλλους να μείνουν άφωνοι με το εντυπωσιακό Pinhead. Το Pinhead
αποτελείται από εκατοντάδες μικρά καρφάκια, τοποθετημένα σε πλαστική
βάση.
Όταν ακουμπάς κάποιο αντικείμενο στο Pinhead, τα καρφάκια παίρνουν το
σχήμα του, δημιουργώντας ένα τρισδιάστατο καλούπι του αντικειμένου.
Μπορείς να σχηματίσεις απίθανα σχήματα από το χέρι, το πρόσωπό σου ή
από οτιδήποτε άλλο θέλεις!
Το Salt Water Baja Runner σου δίνει την ευκαιρία, καθώς το
συναρμολογείς, να μάθεις και για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας. Δεν χρειάζονται μπαταρίες. Το μόνο που έχεις να
κάνεις είναι να προσθέσεις λίγες σταγόνες αλατόνερο και
είσαι έτοιμος για … αγώνα ταχύτητας.

Κάνε το ίσιο κόψιμο παιχνιδάκι με το Laser Scissors.
Το ψαλίδι αυτό έχει μια ακτίνα laser που σου δείχνει
πού ακριβώς να κόψεις. Έτσι αποφεύγεις λάθος ή
στραβά κοψίματα.

Αλέξης
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Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι
άνθρωποι ασχολούνται με τον αθλητισμό.
Βέβαια χρειάζονται και κάποιες θυσίες.
Μια από αυτές είναι να προσέχεις την
διατροφή σου και να προπονείσαι συχνά.
Σε αυτή τη φιλόξενη γωνιά της
εφημερίδας μας θα θέλαμε να σας
συστήσουμε σε αθλήματα που δεν είναι
και τόσο διαδεδομένα ακόμα.
Αντώνης

Καράτε
Θα ήθελα να σας γνωρίσω τον κόσμο μιας πολεμικής τέχνης
που έχει εξελιχθεί σε ένα πολύ ξεχωριστό άθλημα. Το καράτε
ξεκίνησε να διδάσκεται πριν από περίπου έναν αιώνα και η
αιτία που γεννήθηκε ήταν η αυτοπροστασία του ανθρώπου.
Είναι ένα άθλημα ιδανικό για όλους με το οποίο ασχολούνται
πολλά εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.
Βοηθάει τόσο στην σωματική όσο και στην πνευματική
ενδυνάμωση. Βελτιώνει τις φυσικές μας ικανότητες, προσφέρει
αντοχή, ταχύτητα, ευλυγισία και δύναμη. Βοηθάει στην
ανάπτυξη των πνευματικών μας ικανοτήτων της προσοχής, της
συγκέντρωσης, της μνήμης. Το κυριότερο όμως είναι ότι μας
μαθαίνει τις αρετές της υπομονής, της επιμονής, του σεβασμού
και κυρίως της ευγενούς άμιλλας. Επίσης μας βοηθάει να
αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση και να αντιμετωπίζουμε με
σκέψη και ψυχραιμία τις δυσκολίες που εμφανίζονται στο
δρόμο μας. Δεν είναι βίαιο άθλημα! Αντίθετα έχει κανόνες που
προστατεύουν τους αθλητές. Σας προτείνω να ασχοληθείτε με
το καράτε και να γνωρίσετε τις αξίες του.
Μαρίνα

Τρέξιμο, μια συνήθεια γεμάτη οφέλη
Το τρέξιμο είναι μια ενασχόληση γεμάτη υγεία για τον
οργανισμό και συμβάλλει στη βελτίωση της φυσικής
κατάστασης του ανθρώπου.
Έτσι λοιπόν, η οικογένειά μου και εγώ, θέλοντας να
βάλουμε την άθληση στη ζωή μας και να μυηθούμε σε
ένα υγιεινό τρόπο ζωής, τρέξαμε σε ένα φιλανθρωπικό
αγώνα 5 και 10 χιλιομέτρων, στο ιστορικό κέντρο της
Αθήνας. Ήταν μια εμπειρία μοναδική! Χιλιάδες αθλητές,
όλων των ηλικιών, συμμετείχαν σ’ αυτή τη γιορτή. Τότε
ένιωσα ότι ο αθλητισμός είναι χαρά και διασκέδαση!
Ένα πολύχρωμο σμήνος ξεχύθηκε στους δρόμους της
Ακρόπολης και της Πλάκας με το σφύριγμα της εκκίνησης.
Η διαδρομή πανέμορφη, κοίταζα συνέχεια γύρω μου
αλλά δεν ξεχνούσα να παίρνω σωστές αναπνοές . Τα
πόδια στις ανηφόρες λύγιζαν αλλά σκεφτόμουν ότι ο
στόχος μου ήταν ο τερματισμός. Ένιωσα πολύ
χαρούμενος και περήφανος που δεν τα παράτησα και
κατάφερα να τερματίσω. Αισθάνθηκα νικητής. Διδάχθηκα
ότι με πείσμα, θέληση και λίγη ενθάρρυνση όλα
μπορούμε να τα πετύχουμε.
Ανυπομονώ για τον επόμενο αγώνα!!!
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Τι να προσέξετε σε ένα αγώνα τρεξίματος:
1. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσετε στην
ενυδάτωση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το
τρέξιμο.
2. Μην τρέχετε ποτέ με τελείως άδειο στομάχι!
Καταναλώστε μια μπανάνα ή μια μπάρα
δημητριακών,
μισή
ώρα
πριν.
3. Μην φοράτε βαριά ρούχα ή νάιλον καθώς
ενέχεται ο κίνδυνος θερμοπληξίας. Πολλοί
ασκούμενοι φορούν βαριά ρούχα, πιστεύοντας
ότι έτσι θα χάσουν περισσότερο λίπος. Αυτό που
θα χάσουν είναι περισσότερα υγρά και όχι λίπος.
4. Αν αισθανθείτε ζαλάδα σταματήστε αμέσως
σε μια σκιά και ενυδατωθείτε.
Απόστολος

Έτοιμο ή σπιτικό φαγητό; Ιδού η απορία!
Επιμέλεια
Απόστολος, Μαρία, Μαρίνα, Ναταλία, Παύλος, Χριστίνα
Τα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι έχουν στραφεί στο έτοιμο
φαγητό, λόγω του έντονου τρόπου ζωής. Λείπουν αρκετές
ώρες από το σπίτι και δεν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος για την
ετοιμασία σπιτικού φαγητού.
Το έτοιμο φαγητό είναι ιδιαίτερα εύγευστο αλλά και
ανθυγιεινό. Παρασκευάζεται με υλικά άγνωστης προέλευσης,
που σημαίνει ότι δεν γνωρίζουμε αν είναι αγνά. Επιπλέον οι
συνθήκες υγιεινής είναι άγνωστες σχετικά με την παραγωγή
και τη διατήρηση των υλικών. Ένα άλλο μειονέκτημα είναι ότι
είναι πλούσιο σε συντηρητικά και λιπαρά, με αποτέλεσμα την
κατάληξη του ανθρώπου στην παχυσαρκία.
Το σπιτικό φαγητό αποτελεί ένα υγιεινό γεύμα διότι ξέρουμε
ότι τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι φρέσκα, αγνά, δικής
μας επιλογής, και διατηρούνται κάτω από σωστές συνθήκες
υγιεινής. Το σπιτικό φαγητό είναι πλούσιο σε θρεπτικές
ουσίες και φτωχό σε λιπαρά, άρα δεν οδηγούμαστε στην
παχυσαρκία. Επίσης είναι ανώτερο ποιοτικά, υγιεινό,
αποτελεί τη βάση της Μεσογειακής διατροφής και συμβάλλει
στην καλή λειτουργία του οργανισμού. Μπορεί η διαδικασία
παρασκευής του να είναι χρονοβόρα, κουραστική και να
απαιτεί προετοιμασία, οι ευεργετικές τους όμως ιδιότητες θα
μας αποζημιώσουν. Επιπλέον η παρασκευή φαγητού στο
σπίτι έχει μικρότερο κόστος.
Συνοψίζοντας το έτοιμο φαγητό είναι πιο ανθυγιεινό και πιο
βλαβερό σε αντίθεση με το σπιτικό. Εγώ προτείνω να
περιορίσουμε την κατανάλωση του γρήγορου φαγητού και να
στραφούμε στο σπιτικό φαγητό που είναι φτιαγμένο με αγνά
υλικά αλλά και με αγάπη από τη μητέρα ή τον πατέρα μας.

Θυμηθείτε!
Όποια κι αν είναι η επιλογή σας θα πρέπει
να γίνεται με προτεραιότητα την υγεία σας.

Η κατανάλωση του έτοιμου φαγητού έχει
αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό
οφείλεται στο ότι η γυναίκα πλέον δεν έχει
μόνο τον ρόλο της νοικοκυράς και έχει βγει
κι αυτή στην εργασία. Κατά συνέπεια ο
χρόνος για μαγείρεμα είναι λιγότερος και η
οικογένεια στρέφεται στο έτοιμο φαγητό.
Το σπιτικό φαγητό είναι καλύτερο από το
έτοιμο για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα
χρησιμοποιούμε φρέσκα, αγνά υλικά που
επιλέγουμε εμείς οι ίδιοι. Επίσης
μαγειρεύεται και διατηρείται σε σωστές
συνθήκες υγιεινής. Είναι πλούσιο σε
θρεπτικά συστατικά και δεν έχει λιπαρά.
Είναι υγιεινό, οικονομικό και βασίζεται στη
μεσογειακή διατροφή.
Το έτοιμο φαγητό δεν είναι τόσο καλό γιατί
τα υλικά του δεν είναι καλής ποιότητας.
Είναι ανθυγιεινό, έχει πολλά λιπαρά και
συντηρητικά. Συμβάλλει σημαντικά στην
παχυσαρκία και κοστίζει περισσότερο. Το
μόνο καλό είναι ότι το βρίσκουμε εύκολα.
Ζούμε σε μια χώρα της Μεσογείου που τα
αγαθά είναι άφθονα και πολύ εύκολα στο
μαγείρεμα. Άρα μαγειρεύουμε σπιτικό
φαγητό!!!!
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Στη στήλη μας θα βρείτε προτάσεις για τα
καλύτερα παιχνίδια που κυκλοφορούν.
Επιμέλεια
Γιώργος, Δημήτρης, Φίλιππος, Χρήστος

Roblox, μία πόλη στον
υπολογιστή σας

Ζήσε στην ταχύτητα.
Το Gran Turismo 6 είναι
ένα παιχνίδι όπου ζεις
μέσα
στον
μοναδικό
κόσμο της ταχύτητας.
Έχεις την δυνατότητα να
αγωνίζεσαι με άλλους
οδηγούς
μέσα
από
αφάνταστες προκλήσεις.
Στην αρχή ίσως σας
εκνευρίσει λόγω των
παγίδων που κρύβει η
κάθε
πίστα.
Είμαι
σίγουρος όμως πως όταν
το συνηθίσετε θα το
αγαπήσετε.
Γιάννης, Δημήτρης

Το Roblox είναι ένα νέο
online
παιχνίδι
που
προσφέρει συγκινήσεις!
Οι
δοκιμασίες
που
προσπαθείς να ξεπεράσεις
κρατούν
αμείωτο
το
ενδιαφέρον σου! Μπορείς
Δεν ξέρετε ποιο παιχνίδι να φτιάξεις τη δική σου
να παίξετε για να πόλη με τα τετραγωνάκια
απολαύσετε τη μέρα σας; blocks και να παίξεις
Δοκιμάστε το Roblox.
μόνος σου ή και με
ομάδες φίλων σου.
Φίλιππος, Χρήστος

Τα πάντα όμως με μέτρο...
Τον
τελευταίο
καιρό
έχει
παρατηρηθεί στη χώρα μας
μεγάλη αύξηση στην πώληση των
videogames. Τα περισσότερα
παιδιά έχουν σπίτι τους μία ή
περισσότερες
κονσόλες
ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Αυτό
βέβαια έχει τα θετικά και τα
αρνητικά του.
Στα
θετικά
μπορούμε
να
εντάξουμε (με τη σωστή επιλογή
παιχνιδιών πάντα) την ανάπτυξη
των γνώσεών τους, της φαντασίας
τους και της παρατηρητικότητάς
τους.
Επίσης
μπορούν
να
βοηθήσουν μέσα από το παιχνίδι
κάποια παιδιά με μαθησιακές
δυσκολίες να λύσουν διάφορα
θέματά τους.

Στα αρνητικά μπορούμε να
αναφέρουμε την επιθετική
συμπεριφορά των παιδιών,
διότι το μεγαλύτερο ποσοστό
επιλέγει
παιχνίδια
με
σκοτωμούς, βία, ληστείες
κ.τ.λ.
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Το βασικότερο είναι ότι τα
παιδιά έχουν χάσει την επαφή
με το περιβάλλον, τον έξω
κόσμο, τους φίλους τους.
Κλείνονται σε ένα δωμάτιο και
επικοινωνούν
μέσω
ηλεκτρονικών συσκευών. Οι
πλατείες και τα πάρκα που
κάποτε ήταν μέρη συνάντησης
για απογευματινό παιχνίδι
τώρα έχουν αδειάσει.
Γι' αυτό πρέπει να είμαστε λίγο
προσεκτικοί στη χρήση τους.
Όπως έλεγαν και οι αρχαίοι
ημών πρόγονοι. «ΠΑΝ ΜΕΤΡΟΝ
ΑΡΙΣΤΟΝ».

Παναγιώτης, Παύλος, Σωτήρης

Παιχνίδια τότε και σήμερα στο σχολείο.
Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι
παιχνίδια έπαιζαν οι γονείς
σας στο σχολείο τους; Αν όχι,
τότε
εμείς
έχουμε
την
απάντηση!!
Στα μαθητικά χρόνια των
γονιών μας
όλα ήταν
διαφορετικά.
Τα
παιδιά
έπαιζαν αμέτρητα παιχνίδια
στην αυλή του σχολείου.
Μπορεί
να
μην
είχαν
Playstation,
Nintendo,
αμέτρητα τηλεοπτικά κανάλια,
υπολογιστές ή Ιnternet, αλλά
τα
παιχνίδια
ήταν
πιο
ευρηματικά και απαιτούσαν
περισσότερη
σωματική
προσπάθεια.

Πεντόβολα, λάστιχο, σκοινάκι, κρυφτό,
μακριά γαϊδούρα, αμπάριζα, κορόιδο,
κουτσό, κυνηγητό, πατητό, η μικρή
Ελένη, τα μήλα, περνά-περνά η μέλισσα
και τόσα άλλα, ήταν παιχνίδια στα
μαθητικά χρόνια των γονιών μας και
μερικά από αυτά είναι γνωστά και σε
εμάς.

Σε αντίθεση με σήμερα που τα
παιχνίδια είναι πιο στατικά και
παθητικά. Ακολουθώντας την
τεχνολογία τα παιδιά σήμερα
παίζουν περισσότερο ατομικά
παιχνίδια,
εκτός
από
ποδόσφαιρο, μπάσκετ, κρυφτό
και κάποια άλλα, κυρίως μόνο
στην ώρα της γυμναστικής.
Μαθαίνοντας από το παρελθόν
θα έπρεπε να έχουμε μια πιο
κριτική στάση απέναντι σε ό,τι
μας παρουσιάζουν στα μέσα
ενημέρωσης,
γιατί
μας
παρασύρουν σε πλασματικούς
κόσμους και μας απομονώνουν.
Πρέπει να ξαναβρούμε σαν
παιδιά τρόπους δημιουργικής
ενασχόλησης. Έτσι θα κερδίσουμε
τη χαρά και την παιδικότητά μας
στον πραγματικό κόσμο!!!
Γιώργος

Σήμερα τι γίνεται;
Η
σημερινή
γενιά
σκέφτεται
διαφορετικά.
Λίγες είναι οι φορές που θα
δεις παιδιά να παίζουν
κάποιο ομαδικό παιχνίδι.
Τα παιδιά στα διαλείμματα
ασχολούνται κυρίως με τα
μπουκάλια
τους,
το
λεγόμενο bottle flip, αλλά
και με τις πολύ γνωστές
τάπες. Στο σχολείο μας
επίσης παρατηρούμε την
ραγδαία εξάπλωση του
κύβου του Rubik, ο οποίος
βρίσκεται στα χέρια όλο και
περισσότερων παιδιών.
Ναταλία

Οι βόλοι και οι σβούρες χάνονται και τη
θέση τους παίρνουν κύβοι και
μπουκάλια.
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Στο σχολείο μου τα διαλείμματα
τα περνάμε πάντα με τις ίδιες
συνήθειες. Άλλοι παίζουν τάπες,
άλλοι παίζουν με τους κύβους,
ενώ
άλλοι
προτιμούν
τα
αθλητικά
παιχνίδια
όπως
κυνηγητό. Εγώ πιστεύω πως θα
πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες
επειδή αυτό καταντάει βαρετό. Η
αλλαγή έχει πάντα ενδιαφέρον
Δημήτρης

Ο κύβος του Rubik, ένα
τρισδιάστατο πάζλ

Το bottle flip

Ένα δημοφιλές, νεανικό παιχνίδι είναι το
bottle flip.Ο σκοπός του είναι να πετάξεις
το μπουκάλι στον αέρα με την κατάλληλη
δύναμη, ώστε να μπορέσει να στερεωθεί,
όρθιο. Είναι ένα νέο αλλά μανιακό
παιχνίδι που αρέσει πολύ στα παιδιά,
αλλά
προσοχή!
Όταν
παίζεται
υπερβολικά, προκαλεί εκνευρισμό στους
μεγάλους!

O Κύβος του Rubik έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας.
Πολλά παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου ασχολούνται μ’
αυτό το ενδιαφέρον παιχνίδι .Το κάθε παιδί προσπαθεί
να βρει τον αλγόριθμο που το βολεύει ώστε να λύσει τον
κύβο. Είναι ένα παιχνίδι σκέψης και πολλής
συγκέντρωσης. Ο σκοπός του είναι να μεταφέρεις όλα
τα τετραγωνάκια με το ίδιο χρώμα, σε ένα τετράγωνο.
Αντώνης, Δημήτρης, Παύλος, Σωτήρης, Φίλιππος

Γιάννης, Δημήτρης, Φίλιππος

Ανακοίνωση - Πρόσκληση
Αυτό που μας ώθησε να ξεκινήσουμε αυτό το εγχείρημα ήταν η ανάγκη μας να εκφράζουμε ελεύθερα τις
σκέψεις και τις ιδέες μας. Και επειδή η ελεύθερη έκφραση του λόγου είναι δύναμη, θα θέλαμε να δώσουμε
δύναμη στη φωνή όλων των μαθητών του σχολείου.
Καλούμε λοιπόν όλους τους μαθητές του σχολείου μας να επικοινωνήσουν μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα
τους απασχολεί. Ο διάλογος πάντα είναι εποικοδομητικός, οπότε θα ήταν μεγάλη μας χαρά να λάβουμε
επιστολές από μαθητές άλλων τάξεων έτσι ώστε να δημιουργήσουμε και ένα έντυπο ΣΤέκι αλληλεπίδρασης
στο σχολείο μας στο οποίο θα μπαίνουν θέματα άλλων τμημάτων.
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Επιτυχίες που δεν σταματούν εδώ.
Στα πλαίσια του 7ου Μαθητικού Συνεδρίου «Παιδεία για έναν Κόσμο χωρίς Κάπνισμα» διοργανώθηκε
ο 4ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός, με θέμα «Παθητικό Κάπνισμα».
Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του 27ου Δημοτικού σχολείου Αχαρνών με αφορμή το επίκαιρο κεφάλαιο στη
Φυσική για το αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου αποφασίσαμε να λάβουμε μέρος. Αφού
ερευνήσαμε τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος δημιουργήσαμε τα δικά μας έργα ζωγραφικής,
με θέμα «Παθητικό Κάπνισμα». Έργα πρωτότυπα, αυθόρμητα, αλλά κυρίως έργα που θέλαμε να
περάσουν ένα μήνυμα για πιο ποιοτική ζωή.
Με χαρά και υπερηφάνεια ανακοινώνουμε στους αναγνώστες μας ότι αποτέλεσμα αυτού του
διαγωνισμού ήταν δύο μαθητές της τάξης μας, ο Γιώργος Καρούσος και η Ναταλία Νάσσου να πάρουν
το 2ο και 3ο πανελλήνιο βραβείο αντίστοιχα. Μεγάλη τιμή για τους ίδιους, τον δάσκαλο, την τάξη μας
αλλά και για το σχολείο μας.
Οι ίδιοι βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη όπου διοργανώθηκε η εκδήλωση βράβευσης όλων των μαθητών
από όλη την Ελλάδα. Η παρουσίαση των βραβευμένων έργων και η απονομή των βραβείων
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016, στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο
Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ», με πλήθος κόσμου, μαθητών, των γονέων τους, δασκάλων και επισήμων
φορέων.
Γιώργος

2ο βραβείο, Γιώργος Καρούσος

3ο βραβείο, Ναταλία Νάσσου

Οι σκέψεις μου
Όταν μου δόθηκε η ευκαιρία να λάβω μέρος σε έναν τόσο ενδιαφέρων διαγωνισμό, αρχικά δεν έδωσα πολύ
σημασία. Μόλις όμως κατάλαβα ότι θα μπορούσα να βοηθήσω τους συνανθρώπους μου στο να κάνουν ένα
μικρό βήμα προς την απελευθέρωση από αυτόν τον αργό θάνατο, αποφάσισα να αφοσιωθώ.
Μόλις έμαθα ότι κέρδισα το 3ο βραβείο ενθουσιάστηκα! Όχι μόνο επειδή θα πήγαινα στη Θεσσαλονίκη, αλλά
επειδή αναγνωρίστηκε ότι έβαλα τα δυνατά μου και αυτό φάνηκε μέσω του έργου μου.
Στη Θεσσαλονίκη περάσαμε υπέροχα. Επισκέφτηκα τον Λευκό Πύργο και το κέντρο επιστημών ΝΟΗΣΙΣ, το
οποίο με εντυπωσίασε πολύ. Επίσης εντυπωσιάστηκα και από την πτήση με το αεροπλάνο, κάτι που εύχομαι
όλοι να κάνουν στη ζωή τους, έστω για μία φορά.
Ναταλία
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