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Μαθητική Εφημερίδα 

 Δ1 τάξη   3ο ΔΣ Πρέβεζας 

 

ΖΟΤΚΖΟ 2013 

Σεύτος 3 

ΑΦΙΕΡΩΜΑΑΦΙΕΡΩΜΑΑΦΙΕΡΩΜΑ   

ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ   

….ζσμέτεια ζηε 2ε 

ΟΖ ΙΖΗΡΟΖ ΓΡΓΤΚΕΣΓ  

ΑΠΟΗΑΘΤΠΣΟΤΚ... 

 

Όπςξ θαίκεηαη θαη ζημ παναθάης ζπή-
μα ημ μεγαιύηενμ πμζμζηό ηςκ παηδηώκ 
επηιέγεη κα ένπεηαη ζημ ζπμιείμ με ηα 
πόδηα. Αοηό είκαη ανθεηά εκζαννοκηηθό 
γηαηί όιμη λένμομε όηη όζμ ιηγόηενμ 
πνεζημμπμημύμε ημ αοημθίκεημ ηόζμ 
πενηζζόηενμ θάκμομε θαιό ζημ πενη-
βάιιμκ μαξ. Αξ μεκ λεπκάμε όηη ημ πε-
νηβάιιμκ είκαη ημ ζπίηη μαξ, θαη γη’ αοηό 
πνέπεη κα ημ θνμκηίδμομε!!!! 

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΜΑΣ 

ΦΑΝΕ ΤΑ 

ΨΑΡΙΑ!  
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“Για 

να 

τπαβήξετε 

την 

πποσοχή 

του 

Σεκεία ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο: 

● Παροσζιάζηε εν ζσνηομία ηο ζημείο ποσ ζας ενδιαθέρει εδώ. 

● Παροσζιάζηε εν ζσνηομία ηο ζημείο ποσ ζας ενδιαθέρει εδώ. 

● Παροσζιάζηε εν ζσνηομία ηο ζημείο ποσ ζας ενδιαθέρει εδώ. 

● Παροσζιάζηε εν ζσνηομία ηο ζημείο ποσ ζας ενδιαθέρει εδώ. 

Κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά 

Από τη Β1 τάξη του σχολείου μας 

ΕΒΑΜΟ 

ΣΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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Μαθητική Εφημερίδα 

 Δ1 τάξη   3ο ΔΣ Πρέβεζας 

Φροντίζουμε την υγεία Φροντίζουμε την υγεία Φροντίζουμε την υγεία 

μαςμαςμας   

Ε ΦΡΟΚΣΖΔΑ ΣΩΚ ΔΟΚΣΖΩΚ 
 
Πα δόκηηα μαξ βνίζθμκηαη μέζα ζημ ζηόμα θαη 
μαξ πνεζημεύμοκ γηα κα  μαζάμε ηηξ ηνμθέξ θαη 
κα μηιάμε. νεηάδμκηαη ζςζηή θνμκηίδα θαη κα 
είκαη ογηή . Έηζη πνέπεη μεηά από θάζε γεύμα 
κα ηα βμονηζίδμομε με μδμκηόβμονηζα θαη μδμ-
κηόθνεμα. Δύμ θμνέξ ημ πνόκμ θαιό είκαη κα 
επηζθεπηόμαζηε ημκ μδμκηίαηνμ. Πα γιοθά όζμ 
θαη ακ μαξ ανέζμοκ πνέπεη κα ηα απμθεύγμομε 
γηαηί παιάκε ηα δόκηηα θαη πνμθαιμύκ ηενεδό-
κα. Ακηίζεηα ηνμθέξ πμο πενηέπμοκ αζβέζηημ 
όπςξ ημ γάια, ημ γηαμύνηη θαη ηα ηονηά βμεζά-
κε ζηεκ θαιή ζοκηήνεζε ηςκ δμκηηώκ. 
Πέιμξ πνμζέληε !  Πα δόκηηα μαξ δεκ είκαη εν-
γαιεία γηα κα ακμίγμομε δηάθμνα πνάγμαηα.  
 
Ε ζςζηή θνμκηίδα ημοξ μαξ πανίδεη έκα ςναίμ 
παμόγειμ!!!!! 

….έγναψε ε Λίκα Δηώγα 

ΣΟ ΚΓΡΟ ΓΊΚΑΖ ΘΑΤΙΑΣΟΤΡΓΟ 

Πμ κενό απμηειεί έκα από ηα πημ απαναίηεηα 
ζημηπεία γηα ηε ζςζηή ακάπηολε ημο παηδημύ. 
Γη' αοηό, δεκ πνέπεη κα οπμηημάμε ηε ζπμο-
δαηόηεηά ημο.  

Όιμη γκςνίδμομε όηη ημ κενό είκαη έκα ζημη-
πείμ απαναίηεημ γηα ηε δςή θη όπη απιώξ θαη 
μόκμκ επεηδή μαξ ζοκηενεί. Οηεκ πναγμαηηθό-
ηεηα, μπμνεί κα βειηηώζεη ηεκ ογεία μαξ, ηε 
θοζηθή μαξ θαηάζηαζε, αθόμε θαη ηεκ εμθάκη-
ζή μαξ. Ακ ιάβμομε οπόρε όηη ημ κενό οπάν-
πεη ζε πενηεθηηθόηεηα ζημ ακζνώπηκμ ζώμα ζε 
πμζμζηό 60-70% (θαηά βάνμξ), ηόηε μπμνμύ-
με κα θαηακμήζμομε ηε ζπμοδαηόηεηα πμο έπεη 
γηα ηεκ ακάπηολε ημο παηδημύ ε επανθήξ εκο-
δάηςζή ημο ζηε δηάνθεηα ηεξ εμέναξ.  

….Απόζημιμξ Δήθμξ 

 

Μ ήιημξ είκαη ακαμθηζβήηεηα απαναίηεημξ γηα ηε δςή μαξ. Γκενγμπμηεί ηε βηηαμίκε D, πμο είκαη α-
παναίηεηε γηα ηεκ απμννόθεζε ημο αζβεζηίμο. Μ μνγακηζμόξ πνεζημμπμηεί ημ αζβέζηημ γηα κα δεμημονγεί δοκαηά μζηά. 
Γιάπηζηε έθζεζε ζημκ ήιημ είκαη ηθακή γηα ηε βαζηθή αοηή ιεηημονγία ημο μνγακηζμμύ. Ε έθζεζε όμςξ ζημκ ήιημ πςνίξ 
πνμζηαζία μπμνεί κα πνμθαιέζεη βιάβεξ ζημ δένμα, ζηα μάηηα, ζημ αμοκηηθό ζύζηεμα. Πα πενηζζόηενα παηδηά, εηδηθά 
ζε ειηόιμοζηεξ πώνεξ όπςξ μη μεζμγεηαθέξ, είκαη εθηεζεημέκα ζημκ ήιημ πενηζζόηενμ από ημ μηζό πνόκμ ηεξ δςήξ 
ημοξ. Γηα αοηό μη γμκείξ πνέπεη κα πνμζηαηεύμοκ ηα παηδηά ημοξ από ημκ ήιημ. 

Μ ήιημξ εθπέμπεη οπενηώδεηξ αθηηκμβμιίεξ πμο δεκ είκαη μναηέξ από ημ ακζνώπηκμ μάηη.  Μη οπενηώδεηξ 
αθηηκμβμιίεξ απμννμθμύκηαη από μηα μοζία πμο ιέγεηαη μειακίκε θαη βνίζθεηαη ζημ δένμα μαξ. Όζμ πενηζζόηενμ εθηη-
ζέμεζα ζημκ ήιημ ηόζμ πενηζζόηενε μειακίκε πανάγεηαη με απμηέιεζμα ημ δένμα κα παίνκεη πημ ζθμύνμ πνώμα. 
Ειηαθό έγθαομα ακαπηύζζεηαη όηακ ημ δένμα εθηεζεί ζε μεγαιύηενε πμζόηεηα οπενηώδμοξ αθηηκμβμιίαξ από αοηή 
πμο μπμνεί κα απμννμθήζεη ε μειακίκε. Ζδηαίηενε πνμζμπή πνεηάδμκηαη ηα παηδηά με ζπίιμοξ ("ειηέξ"), πμιύ λακζό 
δένμα. 

Πώξ  κα πνμζηαηέψεηε ηα παηδηά από ημκ ήιημ; 

1. Ννμζπαζήζηε κα μεκ εθηίζεκηαη ζημκ ήιημ μεηαλύ ηςκ ςνώκ 10.00 π.μ θαη 03.00 μ.μ 

2. Φμνέζηε ειαθνά νμύπα ζηα παηδηά ζαξ θαη ζηγμονεοηείηε όηη δεκ ηα δηαπενκά ε ειηαθή αθηηκμβμιία  

3. νεζημμπμηήζηε ακηειηαθέξ θνέμεξ με μεγάιμ δείθηε πνμζηαζίαξ 

4. θμνέζηε ημοξ γοαιηά                                         …..Μάνζα Μηθνμύιε 

Προστασία από τον ήλιο 
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H 6ε Παμελλαδική Ποδελαηο-
δρομία ηες Πρέβεδας 

 

 Ε 6ε πακειιαδηθή πμδειαημδνμμί-
α ηεξ Ννέβεδαξ έγηκε ζηηξ 19 Ιαΐ-
μο 2013 θαη θάιεζε μηθνμύξ θαη 
μεγάιμοξ κα ζομμεηάζπμοκ ζ’ αοηή.  
Ήηακ μία πμιύ όμμνθε δηαδνμμή 
πμο πηζηεύς πςξ άνεζε ζε όιμοξ 
όζμοξ ζομμεηείπακ. Ε δηάνθεηά ηεξ 
ήηακ πενίπμο 60 ιεπηά. Λεθίκεζε 
ζηηξ 12.00 ημ μεζεμένη με ανπή 
ηεξ δηαδνμμήξ ηεξ ηεκ Νιαηεία 
Ακδνμύηζμο. Έπεηηα αθμιμύζεζακ 
μη παναθάης δηαδνμμέξ: Νεδόδνμ-
μμξ παναιίαξ, Ηοακή Αθηή, Νακημ-
θνάημναξ, Δεύλε, Γνεγμνίμο Θα-
μπνάθε, Θεςθόνμξ Γηνήκεξ, Φό-
νμξ, Κεθνμηαθείμ, Βαζύ, Ικεμείμ 
Ηανοςηάθε, Νεοθάθηα, Οπειηάδμο 
θαη ηειείςζε με επηζηνμθή λακά 
ζηεκ Νιαηεία Ακδνμύηζμο. Νη-
ζηεύς πςξ μαξ δόζεθε ε εοθαηνία 
ακηί κα πάνμομε ηα θαηαζηνμθηθά 
αοημθίκεηά μαξ θαη κα πάμε μηα 
βόιηα μπμνμύζαμε κα  πάνμομε ηα 
πμδήιαηά μαξ θαη κα πάμε μηα εο-
πάνηζηε βόιηα θαη δηαζθεδαζηηθή 
θάκμκηαξ θαιό ζημ πενηβάιιμκ μαξ 
αιιά θαη ζημκ  εαοηό μαξ!  

…Αιελία Ναζημπμύιμο 

Α ΙΠΓ ΙΠΑ ΙΠΘΟΙ 
 

ΌΛΑ ΓΙΑ ΣΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΣΑΓΙ 

Όια θοιάκε ήνεμα ζημ δάζμξ, μέπνη πμο εμθακίδεηαη ε 
Ξεκη, μηα δύζηνμπε θαη εγςίζηνηα «θμθθηκμζθμοθίηζα», ε μπμία 
δεκ έxεη μάζεη κα ζέβεηαη ηε θύζε θαη κα αγαπάεη ηα δώα. Ε μαμά 
ηεξ ηεκ έζηεηιε με ημ δόνη κα πάεη θαΐ ζηε γηαγηά, πμο μέκεη μόκε 
ηεξ, θαη ε Ξεκη έπεη κεονηάζεη πμιύ. Οημ πέναζμά ηεξ, όια ηα δώα 
ημο δάζμοξ ηνέπμοκ πακηθόβιεηα κα θνοθημύκ.  Οημ μεηαλύ, μ 
«θαθόξ» ιύθμξ έπεη ροπμιμγηθά πνμβιήμαηα. Γπενεάδεηαη οπεν-
βμιηθά από ηε γκώμε ηςκ άιιςκ, δεκ έπεη θαζόιμο αοημπεπμίζε-
ζε θαη θακείξ δεκ ημκ θάκεη πανέα. Ιε ημ πμο βιέπεη ηε Ξεκη, μηα 
ηνειή ηδέα ημύ μπαίκεη ζημ μοαιό: αοηή ε μηθνή με ηεκ θόθθηκε 
ζθμύθηα είκαη ε ιύζε ζηα πνoβιήμαηά ημο. 
Πειηθά ζα πεηύπεη ημ ζπέδημ ημο ιύθμο; Θα βνεη επηηέιμοξ ηεκ 
ηαοηόηεηά ημο; Πη νόιμ ζα παίλμοκ ηα άιια δώα ημο δάζμοξ; Νμη-
μξ ζα πάνεη έκα γενό μάζεμα; 

Έκα παναμύζη με λεθανδηζηηθό, θηιμδςηθό θαη μηθμιμγηθό 
πενηεπόμεκμ πμο ζα δηαζθεδάζεη ημοξ μηθνμύξ ακαγκώζηεξ, δηδά-
ζθμκηάξ ημοξ ηαοηόπνμκα πόζμ ζεμακηηθό είκαη κα πνμζηαηεύμομε 
ημ πενηβάιιμκ. 

...Λίκα Δηώγα 

 

Τελ  παγθόζκηα κέξα 

πεξηβάιινληνο,  

6ε Ινπιίνπ, 

 γηόξηαζαλ  ηα 

ζρνιεία καο ζην 

Κεπνζέαηξν 

...Κωνσταντίνα 

Γιογιού 
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ΧΟΛΙΚΗ 

ΖΩΗ 

Οηηξ 31 Ιαΐμο, μη μαζεηέξ ηςκ 
Δ΄, Γ΄θαη ΟΠ΄ ηάλεςκ ημο 3μο 
Δεμμηηθμύ 
Οπμιείμο επηζθέθηεθακ ηεκ πόιε 
ηςκ Ζςακκίκςκ. Πμ πνώημ μένμξ 
πμο πήγακ ήηακ ημ ανπαίμ ζέαηνμ 
ηεξ Δςδώκεξ, ιίγμ πημ έλς από 
ηεκ πόιε. 

Έπεηηα ηα παηδηά είπακ 
ηεκ εοθαηνία κα επηζθεθημύκ ημ 
Θαμγναθηθό θαη Ανπαημιμγηθό 
μμοζείμ. 

Όηακ ηα παηδηά ηειείςζακ ηηξ 
επηζθέρεηξ ημοξ , ήνζε ε ώνα γηα 
θαγεηό! Έηζη , όηακ έθηαζακ ζημ 
«Γεύμμαη Ιαγεύμμαη», θάζηζακ  
πεηκαζμέκα ζηηξ θανέθιεξ ημοξ  
θαη άνπηζακ κα ηνώκε ηα 
ζμοβιάθηα ημοξ… 

 Έπεηηα  από ιίγε ώνα , θςκέξ 
πανμύμεκςκ παηδηώκ ακηεπμύζακ 
ζημ Γηακκηώηηθμ Οαιόκη θαη ηεκ 
ώνα ηεξ επηζηνμθήξ ήηακ όιμη 
πμιύ θμοναζμέκμη. 

Πέιμξ, ηα παηδηά θαη μη δηδάζθαιμί 
ημοξ έθηαζακ ζπίηη αζθαιήξ. 

…έγναψε ε Σάκηα Γθνόηκηα 

 
 

 
 
 

Μηα εθδνμμή ζηα 
Γηάκκεκα 

Αρχαιολογικό Μουςείο: αριςτερά  
διακρίνεται ο λέοντασ του Μιχαλιτςίου 

Το θέατρο τησ Δωδώνησ: ένα από  τα 
μεγαλύτερα θέατρα τησ αρχαίασ Ελλάδασ 

 

 

Το 
τούρκικο 
τζαμί 
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Σεύτος 3 ελίδα 6 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

… εμείς  και τα 
ζώα 

ΣΟ ΗΑΓΗΟΤΡΟ 

Πμ θαγθμονό είκαη μανζηπμθόνμ δώμ 
πμο απακηάηαη ζηεκ Αοζηναιία θαη 
ηε Κέα Γμοσκέα. Ακήθμοκ ζηεκ μηθμ-
γέκεηα ηςκ μαθνόπμδςκ, πμο πενη-
ιαμβάκεη 63 είδε θαγθμονό. 

Μ πνώημξ Γονςπαίμξ πμο είδε θα-
γθμονό ήηακ μ Μιιακδόξ καοηηθόξ 
Φνακηζίζθμ Νέιζανη, ημ 1629, όηακ 
ημ πιμίμ ημο καοάγεζε ζηεκ αθηή ηεξ 
Αοζηναιίαξ. Πμ όκμμά ημοξ ημ πήνακ 
από ημκ Άγγιμ ζαιαζζμπόνμ Πδέημξ 
Ημοθ. Όηακ μ Ημοθ έθηαζε, ημ 1770, 
ζηεκ Αοζηναιία, παναηήνεζε ημ δώμ 
θαη νώηεζε ημοξ ηζαγεκείξ πώξ ιέ-
γεηαη. Αοημί απάκηεζακ: "Ηακ γθμο 
νό", πμο ζεμαίκεη "πάκς-θάης".Πμ 
αιεζηκό όκμμα ημο Ηαγθμονό ζηε 
γιώζζα ηςκ Ζζαγεκώκ είκαη γμιανμύ 
θαη ημ ιέκε έηζη μέπνη θαη ζήμενα. 
Αοηά πμο είπε δεη μ Ημοθ ήηακ ηα 
γαιαμπί όπςξ ηα ιέκε μη Ζζαγεκείξ, 
θαη ακήθμοκ θαη αοηά ζηεκ μηθμγέκεη-
α ηςκ μαθνόπμδςκ. 

  

ΣΟ ΗΟΤΚΓΘΖ 
 Πμ θμοκέιη (ανπ. θόκηθιμξ) είκαη μηθνό 

ζειαζηηθό ηεξ μηθμγέκεηαξ ηςκ 
ιαγμεηδώκ (Leporidae), πμο δμοκ ζε 
πμιιά ζεμεία ημο θόζμμο. 

 Γεκηθά, ηα θμοκέιηα δμοκ γηα πενίπμο 4-
10 πνόκηα. Έπμοκ μήθμξ ζώμαημξ από 
40-50 εθαη. ημο μέηνμο, θμκηή μονά, 
ηνίπεξ δένμαημξ παπηέξ με δηάθμνα 
πνώμαηα, πμο πμηθίιμοκ ακάιμγα με ηε 
θοιή, αοηηά μαθνηά θαη πόδηα με κύπηα.  

 Πμ άγριο κοσμέλι έπεη μήθμξ 25-35 
εθαη. θαη βάνμξ 2-2,5 θηιά. Έπεη πνώμα 
ιεοθό, με ηνίπεξ μέζα ζημ ιεοθό πνώμα 
δηάζπανηεξ θαηέξ. Νμιιέξ θμνέξ 
βνίζθμομε θαη θμοκέιηα με μαύνμ 
πνώμα, αιιά αοηά έπμοκ δηαζηαονςζεί 
με θμοκέιηα μηθηαθά. Ε θοζηθή δςή ημο 
άγνημο θμοκειημύ ακένπεηαη ζε 8-9 
πνόκηα. Δεη ζε όια ηα είδε ηςκ εδαθώκ, 
ζε θμηιάδεξ θαη βμοκά μέπνη 600 μέηνα 
ορόμεηνμ. Έπεη πμιιμύξ επζνμύξ, όπςξ 
ημοξ θοκεγμύξ, ηε κοθίηζα, ηεκ ηθηίδα, 
ηεκ μλμγαιή, ηεκ αιεπμύ θαη ζπεδόκ όια 
ηα ανπαθηηθά πμοιηά. Ε πενίμδμξ ηεξ 
γμκημόηεηαξ ημο ανπίδεη πενίπμο ζηα 
μέζα Φεβνμοανίμο θαη ε εγθομμζύκε 
δηανθεί έκα μήκα, με γμκημμπμίεζε 4-6 
θμνέξ ημκ πνόκμ.  

 Πμ οικιακό κοσμέλι πνμένπεηαη από ημ 
άγνημ θμοκέιη πμο ζοκήζηζε κα 
εθηνέθεηαη θαη ζε θιεηζηό πώνμ, ηα 
θμκηθιμηνμθεία.  

 Ε ζπέζε ημο ακζνώπμο με ημκ 
Γονςπασθό Θαγό ή ημ ‘απιό’ θμοκέιη 
θαηαγνάθεθε γηα πνώηε θμνά από ημοξ 
Φμίκηθεξ πάκς από 1.000 πνόκηα π.., 
όηακ μκόμαζακ ηεκ Ζβενηθή ενζόκεζμ 
"i-shephan-im", πμο ζεμαίκεη "ε γε ημο 
θμοκειημύ, θάηη πμο μη Ξςμαίμη 
μεηέηνερακ ζηε ιαηηκηθή μμνθή Hispania 
θη επμμέκςξ ζηε ζύγπνμκε ιέλε 
"Ζζπακία" (Spain). 

….έγναψε ε μθία   Μπαιάζθα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%85%CF%86%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%BE%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
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ΑΘΛΗΣΙΚΑ 

 ΓΡΙΕ ΠΡΓΒΓΔΑ 

 

  

 Οαξ εκεμενώκμομε όηη 

  ημ Οάββαημ 15/06/2013 
θαη ώνα 10:00 π.μ. ζημ 

  θιεηζηό γομκαζηήνημ Ννέ-
βεδαξ (πενημπή ηεπκηθμύ 
ιοθείμο )ζα δηελαπζεί ημον-
κμοά μεηαλύ ηεξ μμάδαξ ημο 
Γνμή Ννέβεδαξ θαη ημο Ε-
ναθιή Ζςακκίκςκ ,ζημ μπμίμ 
ζα ζομμεηάζπμοκ όια ηα 
παηδηά ηεξ μμάδαξ μαξ. 

 

…έγναψε ε Σάκηα Γθνόηκηα   

 
Τν λεξό είλαη έλα ζεκαληηθό ζξεπηηθό ζπζηαηηθό γηα 
ηνλ αζιεηή. Οη αζιεηέο ζα πξέπεη λα μεθηλνύλ  θάζε 
άζθεζε ελπδαηωκέλνη θαη λα αληηθαζηζηνύλ  όζν ην δπ-
λαηόλ θαιύηεξα όζα πγξά ράλνληαη κε ηελ θαηαλάιωζε 
δξνζεξώλ πγξώλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο άζθεζεο. Τα θξύα πγξά απνξξνθώληαη πην 
γξήγνξα θαη  βνεζνύλ ζηε κείωζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 
ηνπ ζώκαηνο.  
 
 

Πίνακας 1: Συζηάζεις για ενυδάηωζη 

Ηκέξα πξηλ από ην 
άζιεκα 

Πίλεηε ζπρλά πγξά 

Σην γεύκα πξηλ ην 
άζιεκα 

2-3 θιηηδάληα λεξό 

2 ώξεο πξηλ 2-2 1 / 2 θιηηδάληα λεξό 

1/ 2 ώξα πξηλ 2 θιηηδάληα λεξό 

Κάζε 10-15 ιεπηά θαηά 
ηε δηάξθεηα ηνπ αζιήκα-
ηνο 

1 / 2 θιηηδάλη δξνζεξό 
λεξό 

Μεηά ην άζιεκα 

2 θιηηδάληα πγξνύ γηα 
θάζε 2.5 θηιά πνπ ράλε-
ηε 

Επόκελε εκέξα 

Πίλεηε πγξά εκέξα ζπ-
ρλά (κπνξεί λα ρξεηα-
ζηεί 36 ώξεο γηα λα ελπ-
δαηωζεί πιήξωο). 

ΑΤΣΌ ΣΟ 

ΞΕΡΑΣΕ; 

….Λίκα Δηώγα 

...πύνμξ Κόθθμνεξ 
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Έμα καγκοσρό... 
Έκα θαγθμονό δναπέηεοε ζοκέπεηα απ ημ εηδηθά πενηθναγμέκμ 
πώνμ ημο ζημ δςμιμγηθό θήπμ. Μη ανμόδημη, λένμκηαξ όηη μπμνεί 
κα πεδάεη πμιύ ρειά, βάδμοκε έκακ θνάπηε 3 μέηνα ρειό.  
Πμ επόμεκμ πνςί ημ θαγθμονό έθακε ηηξ βόιηεξ ημο ζημκ δςμιμγη-
θό θήπμ, έλς απ ημκ πενηθναγμέκμ πώνμ ημο. Μη ανμόδημη ζεθώ-
κμοκ ημ θνάπηε ζηα 6 μέηνα, αιιά ημ επόμεκμ πνςί, πάιη έλς ημ 
θαγθμονό. Οοκεπίδμοκ ηεκ ίδηα ηζημνία, θάζε μένα πημ ρειό θνά-
πηε, θάζε πνςί έλς ημ θαγθμονό. Μ θνάθηεξ ηώνα είκαη ζηα 20 
μέηνα ύρμξ.  
Πειηθά, μηα θαμήια απ ημ δηπιακή πενίθναλε νςηάεη ημ θαγθμονό: 
- Πόζο υηλά πιζηεύεις όηι θα ηομ θηάζοσμε ηο θράτηη; 
- Πιθαμόμ 50 μέηρα, εκηός αμ κάποιος ζκεθηεί μα κλειδώμει ηημ 
πόνηα! 
 
 

Ήηαμ έμας ελέθαμηας και έμα μσρμήγκι... 
Ήηακ έκαξ ειέθακηαξ θαη έκα μονμήγθη θαη πενκμύζακ μηα 
γέθονα. Οπάεη ε γέθονα θαη πέθημοκ. Ηαη ιέεη μ ειέθακηαξ 
 
-Και ζοσ 'πα μα περάζοσμε έμας έμας... 
 

ΑΝΕΚΔΟΤΑ 
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ΤΝΣΑΓΕ 

Αθμύ μηιήζαμε γηα 
δώα!! 

….δηαβάζηε θαη  

μενηθά  

ακεθδμηάθηα!!!! 

ΣΖ ΆΘΘΟ ΘΑ ΔΟΤΙΓ!!! 
Νάεη έκαξ γάηδανμξ ζημκ θμύνκμ, 

 θαη  ιέεη ζημκ θμύνκανε 
-1 θηιό ρςμί. 
(μ θμύνκανεξ έπεη παδέρεη θαη δεκ 
θάκεη ηίπμηα, γάηδανμξ θαη κα δεηά 
ρςμί; ακανςηηέηαη) 
 Μ γάηδανμξ ημο λακαιέεη. 
-1 θηιό ρςμί. 
Μ θμύνκανεξ ημύ ημ δίκεη... 
-Νόζμ θάκεη; 
-Πίπμηα, θεναζμέκμ. 
-Γοπανηζηώ! 
Μ θμύνκανεξ αθμύ έθογε μ γάηδανμξ, 
θάζεηαη θαη μμκμιμγεί. (έκαξ γάηδα-
νμξ ήνζε θαη μμο δήηεζε ρςμί. Πη 
άιιμ ζα δμύμε ζήμενα;) 
Γθείκε ηε ζηηγμή μπαίκεη λακά  μέζα 

 μ  γάηδανμξ θαη ημο ιέεη. 
-Ιήπςξ έπεηξ θαη μηα ζαθμύια  γηαηί 

 είμαη με ημ μεπακάθη!!!! 

…έγναψακ μη Γηώνγμξ Καθαβμύιεξ, ηαύνμ Δάμμ, Γηάκκεξ Γθέηα 

ΠΖΣΖΗΟ ΠΑΓΩΣΟ 

2 θαη 1/4 θιηηδάκηα γάια 

3/4 θιηηδακημύ δάπανε 

2 βακίιηεξ 

2 θμοηαιηέξ ζμύπαξ θμθηέξ αιεύνη 

250 γναμ. ζηναγγηζηό γηαμύνηη (θαηά πνμηίμεζε με ιίγα 
ιηπανά) 

Γθηέιεζε: 

Οε έκα θαηζανμιάθη θαη ζε ζηγακή θςηηά δεζηαίκμομε ημ 
γάια, ηε δάπανε θαη ηηξ βακίιηεξ. Ακαθαηεύμομε με λύιηκε 
θμοηάια μέπνη κα ιηώζεη ε δάπανε θαη πνμζζέημομε με 
πνμζμπή ημ αιεύνη, ακαθαηεύμκηαξ ζοκεπώξ γηα κα με 
ζβμιηάζεη ε θνέμα. 

Όηακ ε θνέμα πήλεη, ηεκ θαηεβάδμομε από ηε θςηηά θαη 
ηεκ αθήκμομε κα θνοώζεη ακαθαηεύμκηαξ ζε αναηά δηαζηή-
μαηα. Όηακ ε θνέμα θνοώζεη εκηειώξ πνμζζέημομε θαη ημ 
γηαμύνηη, ακαθαηεύμκηαξ πνμζεπηηθά γηα κα εκζςμαηςζμύκ 
ηα δύμ μείγμαηα. 

Πμ βάδμομε ζε έκα πιαζηηθό δμπείμ θαη ζηεκ θαηάρολε. 
Ιεηά από 1-2 ώνεξ ακάιμγα με ημ πόζμ δοκαηή είκαη ε 
ρύλε ημο ρογείμο μαξ, ημ βγάδμομε θαη ημ πηοπάμε με ημ 
μίλεν. Αοηή ηεκ δηαδηθαζία ηεκ επακαιαμβάκμομε 3-4 θμ-
νέξ, έηζη ώζηε κα γίκεη ημ παγςηό μαξ αθνάημ. 

Πέιμξ, ημ αθήκμομε ζηεκ θαηάρολε, μέπνη ηε ζηηγμή πμο 
ζα ημ ζενβίνμομε. 

http://www.misterfun.gr/anekdota/4049
http://www.misterfun.gr/anekdota/1803
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Μαθητική Εφημερίδα 

 Δ1 τάξη   3ο ΔΣ 

Α ΙΠΓ ΙΠΑ 

ΙΠΘΟΙ 

Χειροποίητα 

κοσμήματα  

...δικές μας δεμιοσργίες 

...με ζησλ και τάρε 

Μην ξεχνάτε τις δημιουργίες μας!! 

ΘΑ ΣΑ ΞΑΝΑΠΟΤΜΕ ΣΟΝ ΕΠΣΕΜΒΡΗ!!! 

 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!! 

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΑΣ 

 


