
Α ΙΠΓ ΙΠΑ ΙΠΘΟΙ 

Όπη ζηε ζπμιηθή βία! 

ηηξ 6 Μανηίμο είκαη ε πα-
κειιήκηα εμένα θαηά ηεξ ζπμ-
ιηθήξ βίαξ. Πμιιά παηδηά 
βηώκμοκ άζπεμε ζομπενηθμνά 
ζημ ζπμιείμ από ηα άιια παη-
δηά, πμο δεκ ηα ζέβμκηαη, 
ημοξ ιέκε θαθέξ θμοβέκηεξ 
θαη ηα πηοπμύκ. 

Ε θαηάζηαζε αοηή θάκεη αοηά 
ηα παηδηά κα πνμβιεμαηίδμ-
κηαη θαη κα με κηώζμοκ 
όμμνθα ζημ ζπμιείμ, με απμ-
ηέιεζμα κα θεύγμοκ από αοηό 
θαη κα πεγαίκμοκ ζπίηη ημοξ ή 
θάπμο αιιμύ. 

Όηακ βιέπμομε ηέημηα πνάγ-
μαηα πνέπεη κα μηιάμε ζε 
θάπμημκ μεγαιύηενμ, ζημκ 
δάζθαιό μαξ ή ζημκ γμκηό 
μαξ, επεηδή όιμη έπμομε ίζα 
δηθαηώμαηα. 

…έγναρε ε Λίκα Δηώγα 

πμιηθή βία 
 

ηηξ 6 Μανηίμο είκαη ε μένα 
θαηά ηεξ ζπμιηθήξ βίαξ. 
Πμιιά παηδηά δέπμκηαη βία 

θαη αοηό ηα θάκεη κα 
θμβμύκηαη θαη κα μεκ 

ένπμκηαη ζημ ζπμιείμ, θαη 
όηακ ένπμκηαη δε κηώζμοκ 
αζθάιεηα. 

Αοηό όμςξ θάζε παηδί πμο ζα 
δεπηεί βία ζα πνέπεη κα ημ 
πεη ζημκ δάζθαιό ημο ή ζημκ 
γμκηό ημο γηα κα λένμοκ θαη 
αοημί πώξ πνέπεη κα δνάζμοκ 
θαη κα με ζοκεπηζηεί άιιμ 
αοηό. Γηαηί θάζε παηδί έπεη 
δηθαηώμαηα. 

…έγναρε μ Απόζημιμξ Δήθμξ 

Πενηεπόμεκα 
ηεύπμοξ:1 

Μηα δηαθμνεηηθή 
επίζθερε ζημκ 
ανπαημιμγηθό πώνμ  
ηεξ Καζζώπεξ 

3 

οκέκηεολε με ηεκ 
πνόεδνμ ημο οι-
ιόγμο  
Γμκέςκ θαη Κεδε-

3 

Πώξ κα εθπαη-
δεύζεηε ημκ 
ζθύιμ ζαξ; 

4 

Σμ πενηβάιιμκ 
θηκδοκεύεη 

4 

Αζιεηηθά-  κίθε 
ημο ΠΑ Πνέβε-
δαξ 

4 

οκηαγέξ– θμο-
ιμονάθηα 

5 

Λίγμ γέιημ 5 

Μαθητική Εφημερίδα 

 Δ1 τάξη3ο Δ Πρέβεζας 

 

Ιάνηημξ 2013 

Σεύπμξ 1 

ηηξ 6 Μανηίμο είκαη ε 
πακειιήκηα εμένα θαηά ηεξ 
ζπμιηθήξ βίαξ. Καζεμενηκά 
πμιιά παηδηά ακηημεηςπίδμκηαη 
άζπεμα από ζομμαζεηέξ ημοξ 
ζημ ζπμιείμ. Σμοξ θμνμσδεύμοκ 
θαη έηζη αοηά ηα παηδηά κηώζμοκ 
άζπεμα γηα ημκ εαοηό ημοξ, με 
απμηέιεζμα κα μεκ πεγαίκμοκ 
ζημ ζπμιείμ. 

Σα παηδηά αοηά πνέπεη κα 
μηιμύκ ζημοξ δαζθάιμοξ ημοξ, 
ζημοξ γμκείξ ημοξ ή ζε θάπμημκ 
μεγαιύηενμ πμο εμπηζηεύμκηαη. 

…έγναρε ε Αιελία 
Ναζημπμύιμο 

Έλω ε βία από ηα 
ζπμιεία! ΑΦΙΕΡΩΜΑΑΦΙΕΡΩΜΑΑΦΙΕΡΩΜΑ   

6 Μαρτίου6 Μαρτίου6 Μαρτίου   

Πανελλήνια  ημέρα κατά της σχολικής βίαςΠανελλήνια  ημέρα κατά της σχολικής βίαςΠανελλήνια  ημέρα κατά της σχολικής βίας   

….ζοκέπεηα ζηε 2ε ζει. 



 

 

..ζοκέπεηα γηα ηε ζπμιηθή βία 

…..…..…..ΣΑ ΠΑΖΔΖΑ ΔΩΓΡΑΦΖΔΟΤΚ ΓΖΑ ΣΕ ΒΖΑΣΑ ΠΑΖΔΖΑ ΔΩΓΡΑΦΖΔΟΤΚ ΓΖΑ ΣΕ ΒΖΑΣΑ ΠΑΖΔΖΑ ΔΩΓΡΑΦΖΔΟΤΚ ΓΖΑ ΣΕ ΒΖΑ   



Oη μαζεηέξ ηεξ Δ΄, Γ ΄& Σ΄ ηάλεξ  
ημο 3μο Δεμμηηθμύ ζπμιείμο Πνέβεδαξ 
πναγμαημπμίεζακ μηα δηαθμνεηηθή επί-
ζθερε ζημκ ανπαημιμγηθό πώνμ ηεξ Καζ-
ζώπεξ.  

Ε ανπαία πόιε ηεξ Καζζώπεξ είκαη πηη-
ζμέκε ζηηξ πιαγηέξ ημο Δαιόγγμο. Ο 
πιεζοζμόξ  ηεξ ήηακ πενίπμο 100,000 – 
300,000 θαημίθμοξ. Ε Καζζώπε γκώνηζε 
μεγάιε ακάπηολε, μέπνη πμο μη Ρςμαίμη 
ηεκ θαηέζηνερακ μαδί με άιιεξ 70 πό-
ιεηξ. Σόηε μη θάημηθμί ηεξ ακαγθάζηεθακ 
κα θύγμοκ από ηεκ Καζζώπε, θη έηζη 
εγθαηαζηάζεθακ ζηεκ Νηθόπμιε, ηεκ 
πόιε πμο ίδνοζε μ Οθηαβηακόξ Αύγμο-
ζημξ μεηά ηε κίθε ημο ζημ Άθηημ.  

Αθμύ ηα παηδηά λεκαγήζεθακ ζημκ πώνμ 

αοηό από ανπαημιόγμ ηεξ ΛΓ΄ Γθμνίαξ 
ανπαημηήηςκ Πνέβεδαξ – Άνηαξ, έπαηλακ 
έκα παηπκίδη. Νηύζεθακ ανπαίμη Καζζς-
παίμη θαη μη ηενείξ ακάρακε ημ ηενόκ πον. 
Έπεηηα έθακακ ζπμκδέξ ζημκ Δία. 

Μόιηξ ηειείςζε αοηό ημ παηπκίδη – εμπεη-
νία, ηα παηδηά έθογακ ηθακμπμηεμέκα από 
εθεί. Μαθάνη κα δημνγακώκμκηακ θη άιιεξ 
ηέημηεξ επηζθέρεηξ. Έηζη ηα παηδηά ζα 
μάζαηκακ θαη άιια πνάγμαηα γηα ημκ θό-
ζμμ. 

…έγναρε ε Σάκηα Γθνόηκηα 

-Κονία Δνάθμο θαιεζπένα. Θα ζέιαμε κα 
ζαξ θάκμομε μενηθέξ ενςηήζεηξ ζπεηηθά 
με ηε ζομμεημπή ημο ζπμιείμο μαξ ζημ 
Κανκαβάιη ηςκ Γοκαηθώκ; 

-Είκαη ηδηαίηενε πανά θαη ηημή γηα εμέκα 
κα απακηήζς ζηηξ ενςηήζεηξ ζαξ. 

-Πώξ πήναηε αοηή ηεκ πνωημβμοιία; 

-Όπωξ γκωνίδεηε θάζε πνόκμ ζηεκ Πνέ-
βεδα ηεκ Πέμπηε πνηκ από ηεκ Καζανά 
Δεοηένα γίκεηαη ε πανέιαζε ημο παναδμ-
ζηαθμύ Κανκαβαιημύ ηςκ Γοκαηθώκ. Πα-
ιαηόηενα μη γοκαίθεξ θαηέβαηκακ θαηά 
μμάδεξ κηομέκεξ με απμθνηάηηθεξ ζημιέξ 
θαη δηαζθέδαδακ, θάκμκηαξ έκα δηάιεημμα 
από ηηξ δμοιεηέξ ημο ζπηηημύ . Αοηή ε 
ζοκήζεηα ζοκεπίδεηαη μέπνη ηηξ μένεξ 
μαξ. Σα ηειεοηαία πνόκηα όιμ θαη πενηζ-

ζόηενεξ μμάδεξ μεηαλύ ηςκ μπμίςκ θαη 
ζπμιεία ζομμεηέπμοκ ζ΄ αοηό ημ θανκα-
βάιη. Γη΄ αοηό απμθαζίζαμε κα θαηεβμύ-
με ζηεκ πανέιαζε γηα κα δηαζθεδάζμομε 
θαη κα γειάζμομε. 

-Πμημ ζα είκαη ημ ζέμα; 

-Τμ ζέμα μαξ έπεη ηίηιμ «Μαξ έπηαζακ 
ζημκ ύπκμ». Έπεη ζπέζε με ημ γεγμκόξ 
όηη όιμη μη Έιιεκεξ βνεζήθαμε απνμεημί-
μαζημη μπνμζηά ζηηξ μηθμκμμηθέξ δοζθμ-
ιίεξ πμο ακηημεηςπίδμομε. ημιή δεκ ζα 
έπμομε . Θα θμνέζμομε ηηξ ποηδάμεξ μαξ 
θαη ζα πανειάζμομε με θέθη , δίκμκηαξ 
θαη ημ μήκομα όηη πανά ηηξ δοζθμιίεξ δεκ 
ημ βάδμομε θάης 

-Πώξ ακηέδναζακ μη μαζεηέξ; 

-Νμμίδω όηη ηα παηδηά εκζμοζηάζηεθακ με 

ηεκ ηδέα θαη οπάνπεη μεγάιε ζομμεημπή 
θαη ζεμακηηθή βμήζεηα από ηηξ δαζθάιεξ 
θαη ημοξ δαζθάιμοξ. 

-Πνηκ θιείζμομε ηε ζοκέκηεολε ζα ζέια-
με κα μαξ πείηε πόηε ζα γίκεη θαη από 
πμύ ζα λεθηκήζμομε; 

Ε ζοκάκηεζε ζα γίκεη ζημ ζπμιείμ ηεκ 
Παναζθεοή 15 Μανηίμο θαη ώνα 7μ.μ. . 
Από εθεί ζα πάμε όιμη μαδί ζημκ ηόπμ 
ηεξ πανέιαζεξ. 

-Σαξ εοπανηζημύμε πμιύ . 

-Κη εγώ ζαξ εοπανηζηώ πμιύ γηα ηε ζοκέ-
κηεολε αοηή θαη εύπμμαη κα έπεηε έκα 
δεμημονγηθό θαη πεηοπεμέκμ λεθίκεμα με 
ηεκ ζπμιηθή ζαξ εθεμενίδα. 

…έγναρε ε Λίκα Δηώγα 

 

υνέντευξη με την πρόεδρο του υλλόγου  

Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας 

Μια διαφορετική επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο 

της Κασσώπης 

Α ΙΠΓ ΙΠΑ ΙΠΘΟΙ 
ειίδα 3 

Οη δηθέξ μαξ θανκαβαιηθέξ 
δεμημονγίεξ Καη μεκ λεπάζεηε κα ένζεηε μαδί μαξ ηεκ Παναζθεοή, 8 Μανηίμο 

θαη ώνα 18:00 ζημ «ΑΚΤΙΑ», ζηεκ παναιία ηεξ Πνέβεδαξ, γηα 

κα λεθακηώζμομε ζημκ απμθνηάηηθμ πμνό ημο Σοιιόγμο Γμκέωκ & 

Κεδεμόκωκ ημο 3μο ΔΣ Πνέβεδαξ 

ΧΟΛΙΚΗ 
ΖΩΗ 

ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ ΣΟ 
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ 



Ε εθπαίδεοζε ιμηπόκ ημο ζθύιμο είκαη ε 
εθμάζεζή ημο με δηάθμνεξ ηεπκηθέξ θαη 
γκώζεηξ ώζηε κα πνεζημεύζεη ζε δηάθμ-
νεξ ενγαζίεξ: θύιαλε, ζςμαημθοιαθή, 
θοκήγη, ενγαζία, μδεγόξ ηοθιώκ, βμεζόξ 
αηόμςκ με εηδηθέξ ακάγθεξ, ακηπκεοηήξ 
κανθςηηθώκ ή εθνεθηηθώκ θαη άιιεξ 
πμιιέξ ενγαζίεξ. 
Βαζηθή οπαθμή είκαη ε εθμάζεζε ηςκ 
θακόκςκ ζομβίςζεξ με ημκ άκζνςπμ ζημ 
πενηβάιιμκ ζημ μπμίμ άκζνςπμξ θαη 
ζθύιμξ δμύκε. Γπίζεξ ε οπαθμή απμηειεί 
βαζηθή γκώζε γηα έκακ ζθύιμ πμο ζα 
πνμπςνήζεη ζηηξ εηδηθέξ εθπαηδεύζεηξ 
ενγαζίαξ. 
Από ηεκ πνώηε μένα πμο ημ θμοηάβη 
ένπεηαη ζημ ζπίηη, μπμνεί κα λεθηκήζεη κα 
μαζαίκεη ( όκμμα, πώνμ θαγεημύ, ογηεηκή, 
πνόζςπα, πώνμ). 
Ε οπαθμή είκαη ε εθπαίδεοζε ημο ζθύιμο 
ζε μηα ζεηνά έκκμηεξ μέζα από παναγγέι-

μαηα. Ακαιόγςξ με ημκ εθπαηδεοηή θαη ηη 
θνίκεη εθείκμξ ακαγθαίμ. Ε οπαθμή πενη-
ιαμβάκεη ηα παναθάης:  
1. Κάιεζμα  
2. Να μεκ ηναβάεη  ημ ιμονί ημο 

ζημκ δνόμμ, κα πενπαηάεη πιάη 
μαξ 

3. Να θάζεηαη ζηα δύμ ημο πόδηα θαη 
κα λαπιώκεη                                                                                                                                                                                                                                                 

4. Να πενκάεη θάπμηα εμπόδηα                                                           
5. Να ζηαμαηάεη απόημμα 
6.  Να πενημέκεη                                                                                                                                                                                                                                     
Σμ μεγαιύηενμ μένμξ ηςκ εθπαηδεοηώκ 
πνεζημμπμηεί γηα επηβνάβεοζε ηα πάδηα 
θαη ηα παηπκίδηα όπμο πηίδμοκ θαιύηενα 
ηεκ ζπέζε ηδημθηήηε - ζθύιμο. 
Λέγεηαη όηη : "Οη άκζνωπμη ελεμένωζακ 
ημοξ ζθύιμοξ θαη μη ζθύιμη ημκ 
άκζνωπμ".  
Οθείιμομε ηειηθά κα παναδεπζμύμε όηη ε 
παναπάκς θνάζε θνύβεη μηα μεγάιε αιή-
ζεηα. Ίζςξ ηειηθά αοηή ε αμμηβαία ελε-
μένςζε κα είκαη αοηή πμο μδεγεί ημοξ 
ακζνώπμοξ, κα μεκ δηαπςνίδμοκ ημκ 
ζθύιμ από έκα μέιμξ ηεξ μηθμγέκεηαξ, θαη 
ημκ ζθύιμ κα νίπκεηαη με αοημζοζία ζε 
όπμημκ θίκδοκμ πνμθύρεη γηα κα "ζώζεη" 
ημκ άκζνςπμ. 

…..έγναρε ε Κςκζηακηίκα Γημγημύ 

 

Νίκη του ΠΑ Πρέβεζα 

 

Σμ πεναζμέκμ άββαημ ε μμάδα ημο ΠΑ 
Πνέβεδα κίθεζε ηεκ μμάδα ημο Λμύνμο ζημκ 
Ωνςπό, με ζθμν 3-1. Μεηά ηε κίθε ε βαζμμιμγία 
ηςκ μμάδςκ δηαμμνθώζεθε ςξ ελήξ: 

ΠΑ Πνέβεδα……………………… ……..57 

ΑΟ Καιαμηηζίμο…………………… ……...53 

Αμβναθηθόξ Βόκηηζαξ………. ………...44 

ΠΑ θαθηώηεξ………………… ……….36 

Απόιιςκ Πάνγαξ……………… ………...34 

ΑΓΚ Ανπάγγειμο…………………………...31 

Άνεξ Πνέβεδαξ……………………………..33 

Απένςκ Κακαιιαθίμο…………………….32 

Θνίαμβμξ Λμύνμο…………………………..28 

…έγναρε μ πύνμξ Κόθθμνεξ 

Πώς να εκπαιδεύσετε τον σκύλο σας; 

ηηξ μένεξ μαξ αθμύμε ζοπκά ζηηξ εηδή-
ζεηξ, ζημ ναδηόθςκμ θαη βιέπμομε ζηηξ 
εθεμενίδεξ γηα ηε  μόιοκζε ηςκ ζαιαζ-
ζώκ θαη ηηξ πονθαγηέξ ηςκ δαζώκ. 

Γπίζεξ ε ζενμμθναζία αολάκεηαη θαη 
επηπιέμκ ιηώκμοκ μη πάγμη. 

‘Oια αοηά γίκμκηαη από ημκ άκζνςπμ. Με 
ηηξ εκένγεηέξ ημο αοηέξ μμιύκεη ημ πενη-
βάιιμκ, π.π. από ηηξ ελαημίζεηξ ηςκ αο-
ημθηκήηςκ θαη ημοξ θαπκμύξ από ηα εν-
γμζηάζηα ακμίγεη  ε ηνύπα ημο όδμκημξ. 

Γμείξ γηα κα βμεζήζμομε ηεκ θαηάζηαζε 
μπμνμύμε κα θοθιμθμνμύμε με πμδήιαημ, 
κα θοηεύμομε δέκηνα, αθόμε θαη κα με 

βάδμομε θςηηέξ ζηα δάζε. 

Όμςξ ημ θαιύηενμ από όια πμο μπμνμύ-
με κ α θάκμομε είκαη κα εκεμενςκόμαζηε 
γηα αοηό θαη κα λένμομε ηη ζομβαίκεη θαη 
πμηα είκαη ε θαηάζηαζε. 

…έγναρε ε Λίκα Δηώγα 

Σο περιβάλλον κινδυνεύει 

Σεύπμξ 1 ειίδα 4 

Βόλεϊ   

 

Σα θμνίηζηα ημο βόιεσ ζ’ 
αγςκηζημύκ ζηα 
Γηάκκεκα ζηηξ 23-03-
2013 

 

ΤΜΒΟΤΛΕ 

ΑΘΛΗΣΙΚΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 



ΤΘΖΗΑ 
 
2 πμηήνηα ιάδη 
 
2 πμηήνηα δάπανε  
                             
2 πμηήνηα πιηανό κενό  
                                 
1 πμηήνη πμνημθαιάδα 
                                 
1 θμοηαιάθη ζόδα  
                                
1 1/2 θηιό αιεύνη 
                                  
θακέια, γανίθαιμ  

 

ΚΟΤΛΟΤΡΑΚΙΑ 

Σμ κημοβάνη...   

Μηα μεηένα ηειεθςκεί ζημ γηαηνό:  

-Κάηη ηνμμενό ζοκέβε, γηαηνέ μμο! Ο 
γημξ μμο θαηάπηε ηζημέκημ θαη άμμμ! Ση 
κα θάκς;  
- Πνμζμπή, θονία μμο! Πνμζμπή, μεκ 
πηεη κενό γηαηί ζα γίκεη κημοβάνη!  

O Ηαναγθηόδεξ θαη ημ Ημιιεηήνη...  
Λέεη ημ Κμιιεηήνη ζημ παηένα ημο:  
- Μπαμπάθμ ζε πήνε μ ύπκμξ!  
Καη μ Καναγθηόδεξ απακηά:  
- Πεξ ημο κα με πάνεη ανγόηενα! 

… έγναρε μ Γηώνγμξ Καθαβμύιεξ 

ΑΝΕΚΔΟΣΑ 

Σεύπμξ 1 ειίδα 5 

ΓΡΙΥΟΙ 

 

Μηα αγειάδα θάκεη 4 βήμαηα 
πνμξ ημ Βμννά, 4 πνμξ ημ 
Νόημ, 4 πνμξ ηεκ Ακαημιή 
θαη 4 πνμξ ηε Δύζε. Πμύ 
θμηηάεη ε μονά ηεξ; 
 

Έκαξ ημλόηεξ έπεη έκα ηόλμ 
θαη ελήκηα βέιε. Ακ νίλεη ημ 
πνώημ ημο βέιμξ ζηηξ 12:00 
ημ μεζεμένη θαη ζοκεπίζεη κα 
νίπκεη έκα βέιμξ θάζε ιεπηό, 
ηη ώνα ζα ημο 
ηειεηώζμοκ ηα βέιε;  

ΤΝΣΑΓΕ 

...ΛΙΓΟ 
ΓΕΛΙΟ 

Βμεζήζηε ημ γμονμοκάθη κα βνεη ηε μαμά 
ημο 

      ΓΗΣΓΘΓΕ 
 
 Ρίπκμομε ηα οιηθά ζημ μίλεν 
θαη πηοπάμε όια μαδί. Αθμύ 
έπμομε έημημε μηα μαιαθή δύμε 
πιάζμομε ηα θμοιμονάθη ζε 
δηάθμνα ζπέδηα. Σα ημπμζε-
ημύμε ζημ ηαρί πάκς ζε ιαδό-
θμιια θαη ρήκμομε γηα πενίπμο 
40 ιεπηά. 
 

…έγναρε ε Κςκζηακηίκα Γημγημύ 

 



Μαθητική Εφημερίδα 

 Δ1 τάξη3ο Δ 

 

Α ΙΠΓ ΙΠΑ 

ΙΠΘΟΙ 

αξ παηνεημύμε θαη ζαξ οπμζπόμαζηε κα είμαζηε 
μαδί με θαηκμύνγηεξ ηδέεξ θαη πνμηάζεηξ.  

Σα παηδηά ηεξ Δ1 ηάλεξ ημο 3μο Δ Πνέβεδαξ 

Χειροποίητα 

κοσμήματα  

 

 

Σμ ζπμιείμ μαξ θη εμείξ 

...δηθέξ μαξ δεμημονγίεξ ...με ζηοι θαη πάνε 


