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Εδώ...τα περνάμε
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ΤΕΥΧΟΣ

Χειμώνιασε 

για τα καλά!
 Μη χάσετε...

Ναι...Και το δεύτερο τεύχος είναι εδώ! Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε όλα τα γνωστά 
θέματα που υπήρχαν στο πρώτο τεύχος και πολλά ακόμα, όπως:

 � Πως θα δαμάσετε τα άτακτα κουτάβια 
σας.

 � Τι λέει το Π.Ο.Υ για τη Ρύπανση.

 � Ζώα και φυτά της Ελλάδας.

 � Μιά έρευνα για τον ελεύθερο 
χρόνο των παιδιών.

 � Jurassic Park.

 � Επικαιρότητα στην Ελλάδα 
  και τον κόσμο ...και άλλα.

Καλή Διασκέδαση! 
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Στον ελεύθερό μου χρόνο 
μου αρέσει να διαβάζω.

Βίσο Ναταλία

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1

  
Η έρευνά μας

(με τα ονόματα μας αλφαβητικά)

Τα παιδιά της Δ’ τάξης έκαναν μία 
μικρή έρευνα για να διαπιστώσουν 
πως οι συμμαθητές τους περνούν 
τον ελεύθερο χρόνο τους. Διαβά-

στε τα αποτελέσματα... >>

Στον ελεύθερό χρόνο μου 
αρέσει να παίζω με τα 
αδέλφια μου.

Ιγνατιάδου Χριστίνα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2

Επικαιρότητα

Αθήνα: 
Ήρθε 24η!

Η Αθήνα θεωρήθηκε τα φετινά 
Χριστούγεννα ότι ήταν ένας 
αρκετά δημοφιλής προορισμός 
-πόλη της Ευρώπης. Συγκεκρι-
μένα η πρωτεύουσα της χώρας 
μας κατέλαβε την 24η θέση 
ανάμεσα στις προτιμήσεις ξέ-
νων τουριστών μεταξύ των 
υπολοίπων μεγάλων ευρωπαϊ-
κών πόλεων. Οι πρώτες θέσεις 
ανήκουν στο Λονδίνο, το Παρί-
σι και το Βερολίνο ενώ ακολου-
θεί η Ρώμη.    

Πηγή: tanea.gr/news

Μαρία Νικήτα

 Αντίο καράβι  
των Χριστουγέννων

Φέτος στις γιορτές το μουσείο Γου-
λανδρή Φυσικής Ιστορίας μας ταξί-
δεψε με το καράβι των 
Χριστουγέννων. Το 
καράβι ήταν αραγμένο 
και ετοιμοτάξιδο από 
τις 19 Δεκεμβρίου 2015 
ως τις 3 Ιανουαρίου 
του 2016. Έτσι, εμείς τα 
παιδιά, γιορτάσαμε τα 
Χριστούγεννα με ένα παραδοσιακό 
Ελληνικό έθιμο και κάναμε ένα μο-
ναδικό ταξίδι στο μαγικό κόσμο της 
φαντασίας. Βάλαμε πλώρη για τόπους 
μακρινούς, φανταστικούς χωρίς πολέ-

μους, μίση και φτώχεια παρά μόνο 
με χαρά, αισιοδοξία και αγάπη. 

Την αγάπη, την ελπίδα και τη χαρά 
που έφερε στον κόσμο με τη γέννησή 
του ο Χριστός, αυτές τις άγιες μέρες. 

Ειδικά στις συνθήκες που 
ζούμε σήμερα όλα αυτά 
παίρνουν μία άλλη, ιδιαί-
τερη διάσταση…

 Και όσοι το χάσατε, δεν 
πειράζει. Του χρόνου ίσως 
πάλι να είναι μαζί μας. 

Πηγή: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής 
Ιστορίας

Σοφία Καρβούνη

Ημερολόγιο & 
εορτές του  

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
5 > Αγίας Αγαθής
10> Αγίου Χαραλά-
μπους 
12 > Αγίου Μελετίου
26 > Αγίας Φωτεινής
Τα παιδιά της Δ’
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Στον ελεύθερό μου χρόνο 
μου αρέσει να ακούω 
μουσική, να ζωγραφίζω, 
να διαβάζω και να παίζω 
επιτραπέζια παιχνίδια.
Καρβούνη Σοφία

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3
Στον ελεύθερό μου χρόνο 
θα ήθελα να πηγαίνω να 
μαθαίνω ιταλικά.

Λιμάκης Νίκος

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4
Στον ελεύθερό μου χρόνο 
μου αρέσει να μπαίνω 
στον υπολογιστή και να 
παίζω παιχνίδια και να 
βλέπω βίντεο στo you-
tube με το παιχνίδι 
minecraft. 
Μέμουσι Ντάνις

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5

Το καρναβάλι ή αλλιώς ραγουτσάρια,  
είναι το μεγαλύτερο έθιμο της Καστο-
ριάς και αρχίζει την ημέρα των Φώτων 
(6 Ιανουαρίου)  και ολοκληρώνεται 2 
ημέρες μετά, στις 8 Ιανουαρίου. 
Η προέλευσή του έχει τις ρίζες του στην 
αρχαιότητα. Η ονομασία του ίσως προ-
έρχεται από το λατινικό Rogatones που 
σημαίνει ζητιάνοι και που πολύ εύστοχα 
περιγράφει την αμφίεση των συμμετε-

χόντων. 
Σε αυτή την τριήμερη γιορτή κανένας 
δεν κοιμάται. Παίρνουν μέρος όλοι οι 
καστοριανοί μεταμφιεσμένοι, φορώντας 
απαραίτητα μάσκα και χωρίζονται σε 
μπουλούκια που το καθένα έχει τη δική 
του παραδοσιακή ορχήστρα. 
Το τριήμερο της μουσικής, τραγουδιών  
και χορού κορυφώνεται με την παρέλα-
ση όλων των μεταμφιεσμένων ομάδων 

και την βράβευση των πιο εμπνευσμέ-
νων. 
Πηγή: www.odigoskastorias.gr

Μάριος Τασιόπουλος

 Το πρωτοχρονιάτικο καρναβάλι της Καστοριάς

Με στεναχωρεί που συνήθως βλέπω ή ακούω 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Σύριοι 
πρόσφυγες που φεύγουν από την πατρίδα τους 
για να γλιτώσουν από τον πόλεμο μαζί με τα παι-
δάκια τους. Πολλοί από αυτούς καταλήγουν να 
χάνουν τη ζωή τους και μαζί με αυτό την ελπίδα 
για ένα καλύτερο αύριο. 
Βλέπω παιδάκια να πνίγονται στη θάλασσα και τα κράτη να μην αφήνουν οι-
κογένειες και παιδιά να περάσουν τα σύνορα για να βρουν μία καλύτερη ζωή. 
Είμαι περήφανος για την πατρίδα μου που τους προσφέρει ότι μπορεί. 
Εύχομαι και θα ήθελα να βρουν γρήγορα λύση για το μεγάλο τους πρόβλημα. 
Πηγή: Από τις Ειδήσεις

Χάρης Τζάνος

 Οι μετανάστες

Ο ‘Aγιος Βασίλης των Ορθοδόξων 
είναι ο Μέγας Βασίλειος, ένας από 
τους 3 Ιεράρχες τους οποίους γιορ-
τάζουμε στις 30 Ιανουαρίου. Σε 
αυτόν αποδίδεται και το έθιμο της 
βασιλόπιτας σύμφωνα με την παρά-
δοση.

Τα παιδιά της Δ’ 

Η βασιλόπιτα



Εδώ τα περνάμε καλά!
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Σπορ & Άθληση

Στον ελεύθερό μου χρόνο 
μου αρέσει να βλέπω 
τηλεόραση και να τρώω 
κορν φλέικς. 

Μισαηλίδης Χρήστος

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6

  
Η έρευνά μας

(με τα ονόματα μας αλφαβητικά)

Τα παιδιά της Δ’ τάξης έκαναν μία 
μικρή έρευνα για να διαπιστώσουν 
πως οι συμμαθητές τους περνούν 
τον ελεύθερο χρόνο τους. Διαβά-

στε τα αποτελέσματα... >>

Στον ελεύθερό μου χρόνο 
μου αρέσει να ακούω 
μουσική, να ζωγραφίζω. 

Νικάκη Εριέττα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7

Το 3ο Athens Rally Speed 2015 (Αγ. 
Μερκούριος) είναι γεγονός. Διεξήχθη 
το Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου στο Δήμο 
μας με αφετηρία την πλατεία Θρακομα-
κεδόνων. Το ράλι αφορούσε την ειδική 
διαδρομή του Αγίου Μερκουρίου. 

Το σήμα εκκίνησης του αγώνα δόθηκε 
στις 10:00 π.μ. Πλήθος κόσμου και φί-
λοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού πα-

ρακολούθησαν τον αγώνα παρά τις αντίξοες καιρικές συν-
θήκες, αφού σε ορισμένα σημεία έβρεχε και είχε ομίχλη. 

Οι Παναγιώτης Κύρκος-Γιώργος Πολυζώης με Mitsubishi 
VIII κέρδισαν και το δεύτερο πέρασμα της ειδικής του 
Αγίου Μερκούριου και τερμάτισαν πρώτοι. Δεύτεροι τερ-
μάτισαν οι Βασίλειος Ζάχος-Βαγγέλης Ασπρομούγγος 
με Citroen C2R2 και τρίτοι οι Μανιαδάκης Ελευθέριος-
Αραπάκου Βάσω με 
Mitsubishi ΧΙ     

Πηγή: Τοπικά νέα

Μάριος

Τασιόπουλος

Athens Rally Speed 2015

Με μία σεμνή τελετή ο Δήμος Αχανών 
τίμησε τους Αθλητικούς συλλόγους, 
τους αθλητές και τις αθλήτριες που 
διακρίθηκαν και τίμησαν την πόλη 
μας με τις νίκες τους στην αγωνιστική 
περίοδο 2013-1014.  Τα Αθλητικά Αρι-
στεία 2015 πραγματοποιήθηκαν στην 
κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του 
δήμου Αχαρνών τη Δευτέρα, 30 Νοεμ-
βρίου 2015. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την πα-

ρουσία τους πλήθος κόσμου, οι οικο-
γένειες και οι φίλοι των τιμώμενων 
αθλητών καθώς και τα μέλη των αθλη-
τικών συλλόγων του Δήμου Αχαρνών. 
Τιμητικά βραβεία στους αθλητές και 
στις αθλήτριες απένειμαν ο Δήμαρχος 
Αχαρνών και ο Αντιδήμαρχος παιδείας 
πολιτισμού και νέας γενιάς.  

Πηγή: Τοπικά νέα

Ναταλία Βίσο-Ειρήνη Χύση

Αθλητικά Αριστεία 2015 του Δήμου Αχαρνών
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Στον ελεύθερο χρόνο μου 
θα ήθελα να παίζω με τους 
φίλους μου ποδόσφαιρο και 
μπάσκετ.

Νικάκης Στέφανος 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 8
Στον ελεύθερό μου χρόνο 
πηγαίνω χορό, παίζω με το 
τάμπλετ, βλέπω τηλεόραση 
και πάω αγγλικά. Επίσης 
πλέκω και διαβάζω βιβλία.
Νικήτα Μαρία

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 9
Στον ελεύθερό μου χρόνο 
κάνω μία ευχή να είναι 
όλα τα παιδιά του κόσμου 
καλά, ευτυχισμένα και 
αγαπημένα.
Σασαρίδη Βέρα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 10

Η αντισφαίριση, γνωστή με την ξε-
νόγλωσση ονομασία «τένις», είναι 
ένα σύγχρονο αθλητικό παιχνίδι. 

Οι παίκτες χρησιμοποιούν ρακέτες 
για να χτυπήσουν μια μικρή λαστιχέ-
νια μπάλα που καλύπτεται με χνου-
δωτό ύφασμα, πάνω και πέρα από ένα 
δίχτυ στο γήπεδο του αντιπάλου. Με 

προέλευση 
την Ευρώ-
πη, εφευρέ-
θηκε προς 
το τέλος του 
19ου αιώνα. 

Η αντισφαίριση διαδόθηκε πολύ γρή-
γορα πρώτα σε όλον τον αγγλόφωνο 
κόσμο, ιδιαίτερα μεταξύ των ανώτε-
ρων κοινωνικών τάξεων. Υπάρχουν 
πολλά τουρνουά τένις από τα οποία 
προκύπτει μία διεθνής κατάταξη τε-
νιστών/ τριών ανάλογα με τη βαθμο-
λογία που έχει συγκεντρώσει ο καθέ-
νας.  

Πηγή: βικιπαίδεια, ελεύθερη εγκυ-
κλοπαίδεια, https://el.wikipedia.org/
wiki/τεννις.

Εριέττα Νικάκη

                                        

Το τένις

Αθλητική Ιατρική
Ειδικότητα που ασχολείται με τη 
φυσική κατάσταση, την πρόληψη 
και τη θεραπεία ασθενειών, τραυ-
ματισμών καθώς και άλλων δια-
ταραχών που σχετίζονται με την 
άθληση (όπως π.χ. η αφυδάτωση). 
Αρχικά ήταν αντικείμενο ενδια-
φέροντος μόνο των γιατρών των 
αθλητικών ομάδων. Ωστόσο, κα-
θώς αύξανε το ενδιαφέρον για το 
μαζικό αθλητισμό και την καλή 
φυσική κατάσταση για λόγους 
υγείας, γνώρισε άνθηση μετά τη 
δεκαετία του 1970. Οι τραυμα-
τισμοί αφορούν τους μυς, τους 
τένοντες και τις αρθρώσεις και 
συμβαίνουν συχνά σε αγύμναστα 
άτομα που επιδίδονται σε αθλητι-
κές δραστηριότητες.

Πηγή: Εγκυκλοπαίδεια Δομή, Τό-
μος 1, σελ. 579

Μαριάννα Τζάνου

Μράβο!
Ένας 80χρονος που έλαβε μέρος στο 
μαραθώνιο του 2015 έφτασε στο τέρ-
μα με επιτυχία και μάλιστα  χωρίς να 
πιει ούτε ένα μπουκάλι νερό ! Πολλοί 
έγραψαν μάλιστα ότι τερμάτισε πρώ-
τος....Είτε πρώτος είτε τελευταίος ο 80 
χρονος αξίζει ένα μεγάλο μπράβο !

Άγγελος Τσιούνης
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Οικολογία

Τον ελεύθερό μου χρόνο 
ζωγραφίζω και βλέπω 
τηλεόραση. 

Σομπαλα Ειρήνη

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 11

  
Η έρευνά μας

(με τα ονόματα μας αλφαβητικά)

Τα παιδιά της Δ’ τάξης έκαναν μία 
μικρή έρευνα για να διαπιστώσουν 
πως οι συμμαθητές τους περνούν 
τον ελεύθερο χρόνο τους. Διαβά-

στε τα αποτελέσματα... >>

Στον ελεύθερό μου χρόνο 
θέλω να παίζω με τον 
ξάδελφό μου μπάλα.

Σαχτούρης Ηλίας

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 12

Σπάνια είδη φυτών της Πάρνηθας
1. Λευκή παιόνια: Έχουν εντοπιστεί τρεις μικροί πληθυσμοί της που αριθμούν 
συνολικά περίπου 70 άτομα.  Είναι άκρως απειλούμενο είδος και χρειάζεται 
άμεσα λήψη μέτρων για την προστασία και τον πολλαπλασιασμό της προκει-
μένου να διασωθεί. 

2. Κόκκινος κρίνος: Είναι πολύ όμορφο φυτό το οποίο έχει 
τέσσερις πολύ μικρούς πληθυσμούς στη Πάρνηθα. Ο ένας 
από αυτούς κινδυνεύει άμεσα καθώς βρίσκεται σε πολυ-
σύχναστο ορειβατικό μονοπάτι. Πρόκειται για ένα πολύ 
απειλούμενο είδος.
3. Έβενος του Sinthorp: Είναι ενδημικό της νοτιοανατολι-
κής Ελλάδας και έχει βρεθεί ένας πολύ μικρός πληθυσμός 
στην περιοχή των Θρακομακεδόνων. 

Πηγή: www.flowmagazine.gr

Κατερίνα Χατζηιωαννίδη

Η ζωή της  

χελώνας
Οι χελώνες είναι ζώα που ζουν 
είτε στο νερό είτε στην ξηρά. Οι 
συνήθειές τους είναι να τρώνε 
φύλλα και να γεννάνε τα αυγά 
τους στην άμμο. Τα μέρη που 
ζουν είναι οι σπηλιές για αυτές 
που ζουν στην ξηρά και σε τρύ-
πες μέσα στο νερό για τις υδρό-
βιες. 

Οι θαλάσσιες χελώνες  αγαπούν 
πολύ το νερό και ακόμα και τα 
μικρά χελωνάκια μόλις γεννη-
θούν ψάχνουν τη διαδρομή προς 
το νερό. 
Οι χελώνες βρίσκονται παντού 
αλλά ξέρουν να κρύβονται καλά 
και έτσι κανείς δεν τις βλέπει. Με 
αυτό τον τρόπο προστατεύονται, 
ειδικά από τους σκύλους, τους 
οποίους και φοβούνται πολύ ! 
Χρήστος Μισαηλίδης
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Στον ελεύθερό μου χρόνο 
θέλω να παίζω με το 
τάμπλετ μου.  
Να είναι όλα τα παιδιά 
καλά, υγιή και χαρούμενα.
Τασιόπουλος Μάριος

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 13
Στον ελεύθερό μου χρόνο 
μου αρέσει να παίζω με 
τους φίλους μου ή να παίζω 
με την αδελφή μου ή να 
πάω βόλτα με το σκυλί μου. 
Τζάνος Χάρης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 14
Στον ελεύθερό μου χρόνο 
μου αρέσει να κάνω 
γυμναστική.

Τζάνου Μαριάννα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 15

Στη διάρκεια των εβδομά-
δων και των μηνών του πρώ-

του διαμορφωτικού χρόνου 
του κουταβιού σας, αυτό θα συναντή-
σει μία τεράστια ποικιλία εμπειριών, 
οι περισσότερες από τις οποίες λογικά 
θα είναι χαρωπές και ευχάριστες, όχι 
όμως όλες. Οπότε για να σας βοηθή-
σω να προετοιμαστείτε για τις μέρες 
που έρχονται σας παραθέτω ορισμέ-
νες παγίδες που πρέπει να προσέχετε 
και ορισμένες συμβουλές για την πε-
ρίπτωση που το κουτάβι σας έχει μία 
όχι και τόσο ευχάριστη εμπειρία.

 Όποια και να είναι η ράτσα του, όλα 
τα κουτάβια περνάνε τα ίδια στάδια 
από τη βρεφική ηλικία ως την ωρι-
μότητα και αναπτύσσονται με πολύ 
παρόμοιο τρόπο. Όχι μόνο έχει ενδι-

αφέρον να γνωρίζετε τα στάδια αυτά 
αλλά πρέπει να γνωρίζετε ταυτόχρο-
να τι είναι ικανό να κάνει το κουτάβι 
σας σε κάθε φάση της ζωής του.

Χριστούγεννα: Όχι και τόσο ευχάρι-
στη εμπειρία για ένα κουτάβι. Τα Χρι-
στούγεννα θα μπορούσαν να είναι η 
χειρότερη περίοδος για να φέρετε νέο 
κουτάβι στο σπίτι και στη ζωή σας. 
Ένας γενικός, σίγουρος κανόνας είναι 
ότι για κάθε τετράποδο ο άνθρωπος 
σημαίνει αγάπη, ασφάλεια και τροφή.

Πηγή: Σελίδα υπολογιστή-Συμβουλές 
κ ο υ τ α β ι ώ ν, 2 η 
παράγραφος

Ντανις Μέμουσι

Πρακτικές Συμβουλές  
κουταβιών

 Η Παπαρούνα
Φυτό ποώδες, μονοετές της οικο-
γένειας των μηκωνιδων.  Είναι πολύ 
διαδεδομένη σε ολόκληρη τη βό-
ρεια εύκρατη ζώνη. Επιστημονικά 
λέγεται «μήκων ηροιάς» . Ευδοκιμεί 
σχεδόν παντού, στα λιβάδια, στους 
αγρούς και στους κάμπους.  Δεν 
είναι πολύ απαιτητική στο έδαφος 
αλλά χρειάζεται πολύ συχνά πότι-
σμα.  Πολλαπλασιάζεται με σπόρο 
και ανθίζει τον Απρίλιο με Μάιο. 
Τα φύλλα της είναι σύνθετα και τα 
άνθη της με μεγάλα κόκκινα πέτα-
λα που έχουν μαύρες γραμμές στη 
βάση. Υπάρχουν και λευκές παπα-
ρούνες αλλά είναι πολύ σπάνιες. 
Πηγή: Εγκυκλοπαίδεια Μορφωτι-
κή, σελ. 150, Τόμος 7

Στέφανος Νικάκης

Ο αγιάγης
Είναι αυτό το περίεργο ζώο. Ανήκει στην οικογέ-
νεια των λεμουριών. Πρόσεξες πως είναι το μεσαίο 
δάκτυλο του αγιάγη; Είναι πολύ μακρύ και λεπτό. 
Με αυτό βγάζει από τις τρύπες στους κορμούς των 
δέντρων τα έντομα, με τα οποία και τρέφεται. 
Πηγή: Βιβλίο Ζώων 
Κική Μπουμπουρίδου – Βέρα Σασαρίδη 



Εδώ τα περνάμε καλά!
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Υγεία &  
Επιστήμες

Στον ελεύθερό μου χρόνο 
παίζω με τα παιχνίδια μου 
ή με το τάμπλετ μου.

Τσιούνης Άγγελος

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 16

  
Η έρευνά μας

(με τα ονόματα μας αλφαβητικά)

Τα παιδιά της Δ’ τάξης έκαναν μία 
μικρή έρευνα για να διαπιστώσουν 
πως οι συμμαθητές τους περνούν 
τον ελεύθερο χρόνο τους. Διαβά-

στε τα αποτελέσματα... >>

Στον ελεύθερό μου χρόνο 
μου αρέσει να διαβάζω 
βιβλία.

Χατζηϊωαννίδη Κατερίνα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 17

Ο πετροδάχτυλος
Ήταν το πρώτο προϊστορικό 
ιπτάμενο ερπετό που αναγνωρί-
στηκε. Πρόκειται για ένα είδος 
πετρόσαυρου που έζησε κατά την 
Ιουρασσική περίοδο.  Λείψανά 
του βρέθηκαν κυρίως σε στρώ-
ματα της ανώτερης Ιουρασσικής 
περιόδου του μεσοζωικού αιώνα 

στην Ευρώ-
πη και στην 
Αφρική. Εί-
χαν μικρό 
μέγεθος και 
το άνοιγμα 
των πτερυ-

γίων τους έφτανε μόλις τα 50-70 
εκ. Το όνομα του γένους αναφέ-
ρεται στον τρόπο με τον οποίο οι 
πτέρυγες στηρίζονταν από ένα 
μεγάλο δάκτυλο: εσωτερικά κα-
λύπτονταν από κολλαγόνο ενώ 
εξωτερικά από κερατίνη. 

Πηγή: wwf.gr/ο πετροδάχτυλος

Ηλίας Σαχτούρης

Πολλούς από τους όρους αυτούς θα συναντήσετε στην εφη-
μερίδα μας. Ψάξαμε και βρήκαμε τι λέει η εγκυκλοπαίδεια για 

αυτούς… για να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε!

Αθλητισμός: Είναι η συστημα-
τική καλλιέργεια του σώματος 
μέσω σωματικής άσκησης με 
σκοπό την καλύτερη επίδοση σε 
κάποιο αγώνισμα ή/και σε αθλη-
τικούς αγώνες. Θεωρείται ως θε-
σμός της κοινωνίας 
μας που έχει να κά-
νει τόσο με τον πο-
λιτισμό όσο και με 
την παιδεία.  
Διασκέδαση: Πρό-
κειται για κάθε 
δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α 
που κάνει τους ανθρώπους να 
χαλαρώνουν, να αποβάλλουν το 
άγχος και να ξεχνούν τα προ-
βλήματα της καθημερινότητας. 
Υπάρχουν πολλά είδη διασκέδα-
σης (κινηματογράφος, θέατρο, 
χορός κ.α.)

Επικαιρότητα: Το σύνολο των 
πρόσφατων γεγονότων. Δυστυ-
χώς πολλές φορές υπάρχει παρα-
πληροφόρηση. Πρέπει να ενημε-
ρωνόμαστε και να ενημερώνουμε 
αλλά όχι με τρόπο που να φοβίζει 

και να τρομοκρατεί. 

Οικολογία: Η οικολογία 
σχετίζεται με τις φυσι-
κές επιστήμες. Θεωρείται 
κλάδος της βιολογίας, της 
γενικής επιστήμης που 
μελετά τους ζωντανούς 

οργανισμούς.  Μελετά τα οικο-
συστήματα και συγκεκριμένα τη 
διάδοσή τους αλλά και τον τρόπο 
που αυτά αλληλεπιδρούν με το 
περιβάλλον τους. 
Πηγή: βικιπαίδεια, ελεύθε-
ρη εγκυκλοπαίδεια, https://
el.wikipedia.org/wiki.

Ειρήνη Σόμπαλα

Jurassic Park 
• • • • • • • • • • • • • •

          Λεξικό της εφημερίδας μας
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Εφημερίδα της Δ΄τάξης - Τεύχος 2

Στον ελεύθερό μου χρόνο μ’ 
αρέσει να ζωγραφίζω.

Χύση Ειρήνη

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 18

Το μέλλον ανήκει...
 � Το μέλλον ανήκει σε όσους 

πιστεύουν στην ομορφιά των ονεί-
ρων τους.

 � Αν ήταν κάθε αστέρι μία ευχή 
από την καρδιά μας, τότε το 
σύμπαν θα ήταν λαμπερό σαν την 
ψυχή μας.

 � Ας γίνει φέτος η ψυχή μας φάτνη 
που θα γεννηθεί η αγάπη και η 
ειρήνη.
Ναταλία Βίσο-Ειρήνη Χύση & 
άλλα παιδιά της Δ́

Παγκόσμιος Oργ/σμός Υγείας:  
Προσοχή στη ρύπανση 

Ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας 

(Π.Ο.Υ) αναγκάστηκε να προβεί σε 
έκκληση προς τις κυβερνήσεις ώστε 
αυτές να εντείνουν τις προσπάθειές 
τους για την αντιμετώπιση της ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης, πριν οι συνέ-
πειές της γίνουν μη αναστρέψιμες. 
Η αιτία είναι ο τοξικός αέρας στις 
μεγαλουπόλεις ανά τον κόσμο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Μαρία 
Νείρα, επικεφαλής του Π.Ο.Υ για τη 
δημόσια υγεία η ρύπανση του αέρα 

αποτελεί πλέον το σημαντικότερο 
πρόβλημα υγείας που έχουμε αντι-
μετωπίσει ποτέ. Μπορούμε λοιπόν, 
όπως δήλωσε η Νείρα να μιλήσουμε 
για ένα από τα σημαντικότερα προ-
βλήματα που έχουμε ποτέ αντιμετω-
πίσει ως ανθρωπότητα. 

Πηγή: www.medicaland.gr και www.
wwwf.gr

Άγγελος Τσιούνης

Banana 
 Split

Όπως θα διαπιστώσετε 

είναι ένα νόστιμο επι-

δόρπιο για παιδιά!

Υλικά για 2 άτομα: 2 

μπανάνες μεγάλες, όχι 

πολύ ώριμες, 300 γρ. 

γιαούρτι, 6 κουταλιές 

της σούπας μέλι, λίγο 

κανέλα για πασπάλισμα.

Οδηγίες: Χωρίζουμε τις 

μπανάνες κάθετα στα 

δύο και τοποθετούμε μία 

χωρισμένη μπανάνα σε 

κάθε πιάτο. Πασπαλί-

ζουμε με κανέλα και με 

λίγο μέλι κάθε μπανάνα. 

Ισομοιράζουμε σε κάθε 

πιάτο πάνω από την 

μπανάνα το γιαούρτι . 

Καλύπτουμε με μέλι και 

κανέλα και σερβίρουμε.  

Τα παιδιά της Δ’ τάξης


Ο ένατος πλανήτης

Το ηλιακό μας σύστημα ενδέχεται να φιλοξενεί και έναν 
ένατο πλανήτη που βρίσκεται σε τροχιά στη ζώνη πέρα από τον 

Πλούτωνα. Οι επιστήμονες εκτιμούν πως η μάζα του είναι δέκα φορές 
μεγαλύτερη από τη μάζα της Γης και βρίσκεται σε απόσταση 20 φορές 

πιο μακριά από τον Ήλιο σε σχέση με τον Ποσειδώνα. Αυτό σημαίνει ότι ο 
πλανήτης αυτός χρειάζεται 10 με 20 χιλιάδες χρόνια για να ολοκληρώσει μία 
περιστροφή γύρω από τον Ήλιο.

Πηγή: www.news.gr

Ναταλία Βίσο, Ειρήνη Χύση



Σας αρέσουν  

οι λαβύρινθοι & τα  

σταυρόλεξα; 

1. Βοηθήστε τη μαϊμού να βρει το 

δρόμο για τις μπανάνες της. 

2. Λύστε το σταυρόλεξο (αν διαβάσατε το 1ο 

τεύχος είναι εύκολο....)  

ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ! 

Τα παιδιά της Δ́

Ελάτε να παίξουμε ! 

Εκπαιδευτικοί:                         
- Μακροπούλου Σοφία
- Μαρίνου Φωτεινή
- Κυριάζος Θεόδωρος

Τάξη Δ' 
Σχ.Έτος 2015 -16

•	 Σπορ 
Χιούμορ

•	 Τα νέα μας
•	 Γνωρίζω την 

Ελλάδα
•	 Τέχνη 

& άλλα...

Στο 3ο τεύχος

Γρήγορα, ένα γιατρό! η 
γιαγιά είδε τους βαθμούς 

του μικρού!

Για γέλια & για κ λά μ α τα

Αντίο ! 
 Tα ξαναλέμε σε περίπου 

ένα μήνα με ακόμα πιο συναρ-
παστικά θέματα !

Τα παιδιά της Δ́

             Γράφω με τα γράμματα το ένα δίπλα στο άλλο

2.Ο πλανήτης που βρίσκεται πιο κοντά στον Ήλιο . 

4. Γράφω με γράμματα πόσοι είναι οι Πλανήτες.

6. Ένας από τους 2 πλανήτες  με γυναικείο όνομα.

         
  Γράφω με τα γράμματα ένα κάτω από το άλλο

1. Ο Δορυφόρος της Γης
3. Λέγεται αλλιώς η Σελήνη
5. Θεός του πολέμου στην αρχαία Ελλάδα  

και πλανήτης που βρίσκεται δίπλα στη Γη

Τα παιδιά της Δ’


