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Μαθητική Εφημερίδα 

 Δ1 τάξη   3ο Δ Πρέβεζας 

 

Απνίιημξ 2013 

Σεύπμξ 2 

ΑΥΙΕΡΩΜΑΑΥΙΕΡΩΜΑΑΥΙΕΡΩΜΑ   

ΑΠΕΙΛΟΤΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΖΩΩΝΑΠΕΙΛΟΤΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΖΩΩΝΑΠΕΙΛΟΤΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ   

….ζοκέπεηα ζηε 2ε ζει. 

Ε ΗΑΦΓ ΑΡΗΟΤΔΑ 
Ε θαθέ 
ανθμφδα 
είκαη παμ-
θάγμ ζεια-
ζηηθυ δχμ, 
ζςμαηχδεξ 
με μεγάιε 
δφκαμε, δεη 
πενίπμο 20 
με 25 πνυ-
κηα. Γίκαη 
εοθίκεηε 
πανά ημκ υγθμ ηεξ, μπμνεί κα ζθανθαιχζεη ζε 
δέκηνα θαζχξ θαη κα ζηέθεηαη ζηα πίζς ηεξ πυδηα. 
Ε γμφκα ηεξ είκαη ποθκή θαη αδηάβνμπε. Πμ βάνμξ 
ηεξ θηάκεη απυ 170 έςξ 300 θηιά. Πνέθεηαη με 
θανπμφξ υπςξ βαηυμμονα, θενάζηα, μήια, απιάδηα, 
με νίδεξ θαη πυνηα. Αθυμε ηνέθεηαη με μέιη, 
έκημμα, μονμήγθηα, βαηνάπηα, ράνηα θαη πειχκεξ. 
Έπεη ακάγθε απυ μεγάιεξ πμζυηεηεξ ηνμθήξ. 

Ε θαθέ ανθμφδα πέθηεη ζε πεημενία κάνθε αιιά 
δηαθμνεηηθή απ' υηη ηα άιια ζειαζηηθά, δεκ πάκεη 
ηε ζενμμθναζία ημο ζχμαηυξ ηεξ θαη λοπκάεη πμιφ 
εφθμια υηακ εκμπιεζεί. 

Μη θονηυηενμη θίκδοκμη γηα ηεκ ελαθάκηζε ηεξ θαθέ 
ανθμφδαξ είκαη: 

α) μ θυκμξ απυ ημκ άκζνςπμ ιυγς δεμηχκ πμο 
πνμθαιεί ζε παναγςγηθέξ μμκάδεξ υπςξ μειίζζηα 
ή θαιιηένγεηεξ 

β) θαηά ημ θοκήγη γηα ηνυπαημ 

γ) ε θαηαζηνμθή ηςκ βηυημπςκ ιυγς πονθαγηχκ ή 
άκμηγμα δαζηθχκ δνυμςκ 

δ) ε δηαθμπή ημο πεημένημο ιήζανγμο ιυγς εκυ-
πιεζεξ. 

έγναρε  ε Κςκζηακηίκα Γημγημύ     

Ο ΘΤΗΟ 
Μ ιφθμξ είκαη έκα είδμξ οπυ ελαθάκηζε. 
Ακήθεη ζηεκ ηάλε ηςκ ζανθμθάγςκ θαη 
ζηεκ μηθμγέκεηα ηςκ θςκμεηδχκ. Ιπμνεί 
κα ακαπηφλεη ηαπφηεηα πμο θηάκεη 40-
50  km/h, ζε μηθνέξ απμζηάζεηξ.  

Οημκ μεζμγεηαθυ ιφθμ θονηανπεί ημ θαθέ 
ηνίπςμα. Πμ μήθμξ ημο ζχμαηυξ ημο θηά-
κεη ημ 1 με 1,5  μέηνμ εκχ αοηυξ ηεξ μο-
νάξ δεκ λεπενκά ημ μηζυ μέηνμ. Πμ φρμξ 
θομαίκεηαη απυ  60 ςξ  80  cm αη ημ βά-
νμξ ημο απυ 20 ςξ 60  kg, ακαιυγςξ ηεκ 
ειηθία, ημ θφιιμ, αθυμε θαη ημκ ηφπμ ημο 
εκδηαηηήμαημξ. 

Ε δηάνθεηα δςήξ θομαίκεηαη απυ 8 ςξ 16 
πνυκηα. Ακαπανάγμκηαη θάζε πνυκμ, απυ 
ημ Φεβνμοάνημ μέπνη ημκ Απνίιημ, γεκκχ-
κηαξ 3-7 ιοθυπμοια. Μη ιφθμη μνγακχκμ-
κηαη ζε αγέιεξ 3-7 αηυμςκ, με ημ θονίαν-
πμ δεφγμξ Άιθα κα είκαη 
μη μυκμη ιφθμη πμο επη-
ηνέπεηαη κα ακαπανα-
πζμφκ. Ε δηαηνμθή ημοξ 
πενηιαμβάκεη μεγάια 
μπιεθυνα, υπςξ ηα ειά-
θηα θαη ηα αγνημγμφνμοκα, 
αιιά θαη μηθνυηενα, υπςξ 
ημ δανθάδη θαη ημ αγνηυ-
γηδμ. Γπίζεξ θμμμάηη ηεξ 
δηαηνμθήξ ημοξ απμηε-
ιμφκ ηα ηνςθηηθά θαη 
ζπακηυηενα θοηηθέξ ηνμ-
θέξ.  

Οε πενημπέξ με έκημκε 
ηεκ ακζνχπηκε πανμοζία 
έπεη παναηενεζεί υηη μη ιφθμη εθηυξ απυ 
επηζέζεηξ ημοξ ζημ δςηθυ θηεκμηνμθηθυ 
θεθάιαημ, ηνέθμκηαη θαη με οπμιείμμαηα 
ηνμθήξ ζε ζθμοπηδυημπμοξ.    

  …έγναρε ε Αιελία Ναζημπμύιμο 
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Μαθητική Εφημερίδα 

 Δ1 τάξη   3ο Δ Πρέβεζας 

ΑΥΙΕΡΩΜΑΑΥΙΕΡΩΜΑΑΥΙΕΡΩΜΑ   

…. ΤΝΕΦΕΙΑ…. ΤΝΕΦΕΙΑ…. ΤΝΕΦΕΙΑ   

Ε Monachus monachus έπεη πάκηα ογνά 
μάηηα γηαηί δεκ έπεη δαθνοσθυ πυνμ. Έηζη 
μμηάδεη πάκηα κα θιαίεη. Πα ζειοθά εμθακί-
δμοκ πνςμαηηζμμφξ μεηαλφ ημο θαθέ - 
μπεδ θαη γθνη - αζεμί Πα ανζεκηθά εμθακί-
δμκηαη ζθμφνα γθνη ή μαφνα, με μηα εοδηά-
θνηηε ιεοθή πενημπή ζηεκ θμηιηά. 

Μη μεζμγεηαθέξ θχθηεξ ηνέθμκηαη με ράνη-
α, πηαπυδηα, θαιαμάνηα, ζμοπηέξ θαη θανθη-
κμεηδή (αζηαθμφξ θ.ά.).  

Ε Monachus monachus δεη ζε υιεξ ηηξ πα-
νάθηηεξ πενημπέξ ηεξ Γιιάδμξ εθηυξ απυ 
ημκ Αμβναθηθυ θαη ημκ Ημνηκζηαθυ θυιπμ.  

Απυ μηθνή ειηθία μπμνεί θαη θαηαδφεηαη 
ζηα 170 μέηνα βάζμξ έςξ θαη 20 ιεπηά. 
Δεη γηα πενίπμο 45 πνυκηα θαη γεκκάεη έκα 
μηθνυ ζπεδυκ θάζε πνυκμ. Πμ μήθμξ ημοξ 
θηάκεη πενίπμο ηα 2,5 μέηνα θαη ημ βάνμξ 
ημοξ ηα 315 θηιά.  

Ηαηαζηνμθή ηςκ πανάθηηςκ μηθμζοζηεμά-
ηςκ, εζειεμέκεξ ζακαηχζεηξ, παγίδεοζε 
ζε αιηεοηηθά ενγαιεία, μείςζε ηεξ ηνμθήξ 
ιυγς οπεναιίεοζεξ θαη ζαιάζζηα νφπακζε 
απεηιμφκ ηηξ θχθηεξ ζηεκ Γιιάδα. 

… έγναρε ε Σάκηα Γθνόηκηα 

Ρπάνπεη ζηε γε απυ ηεκ επμπή ηςκ 
δεηκμζαφνςκ θαη είκαη ημ μυκμ εί-
δμξ ζαιάζζηαξ   πειχκαξ πμο ακα-
πανάγεηαη ζηεκ Eιιάδα! Ε θανέηα 
είκαη ενπεηυ πμο έπεη πνμζανμμ-
ζηεί βημιμγηθά ζημ ζαιάζζημ πενη-
βάιιμκ. Ννυθεηηαη γηα μία μεγάιε 
ζαιάζζηα πειχκα με θαβμφθη πμο 
απμηειείηαη απυ θενάηηκεξ πιάθεξ 
θαθεθυθθηκμο πνχμαημξ θαη,  υπςξ 
θαη ηα άιια είδε ζαιάζζηςκ πεις-
κχκ, ακαπκέεη με πκεφμμκεξ.  Δογί-
δεη θαηά μέζμ υνμ 90 θηιά θαη ημ 
μήθμξ ηεξ θηάκεη ημ έκα μέηνμ. 
Πνέθεηαη θονίςξ με ζαιάζζηα θοηά 
θαη αζπυκδοια με ηδηαίηενε πνμηί-
μεζή ζηηξ ηζμφπηνεξ.Δεη ζηε Ιεζυ-
γεημ, ημκ Αηιακηηθυ, ημκ Ζκδηθυ θαη 
ημκ Γηνεκηθυ .  

Ννμηημμφκ ηηξ αμμχδεηξ παναιίεξ 
με ήπηεξ θιίζεηξ θαη πςνίξ εμπυδηα, 
υπμο ε άμμμξ έπεη ηα θαηάιιεια 
παναθηενηζηηθά οθήξ θαη μεγέζμοξ 
θαη πιενμί ηηξ πνμτπμζέζεηξ  ζεν-
μμθναζίαξ θαη ογναζίαξ πμο είκαη 
απαναίηεηεξ γηα ηεκ επχαζε. Γεκ-
κάκε ημοξ θαιμθαηνηκμφξ μήκεξ, 
βγαίκμκηαξ δφμ ςξ ηέζζενηξ θμνέξ 
ζηεκ παναιία, ανγά ημ βνάδο. Ε 
εθθυιαρε δηανθεί δφμ μήκεξ.  

Ε πειχκα θανέηα-θανέηα ζεςνεί-
ηαη είδμξ πνμξ ελαθάκηζε θαη πνμ-
ζηαηεφεηαη. 

Ε οπμβάζμηζε θαη ε θαηαζηνμθή 
ηςκ βηυημπςκ υπμο ακαπανάγεηαη 
ε θανέηα ζέημοκ ζε ζμβανυ θίκδοκμ 
ηεκ επηβίςζε ημο είδμοξ 

  Ε ΙΓΟΓΓΖΑΗΕ ΦΩ-
ΗΖΑ ΣΕΚ ΓΘΘΑΔΑ 

Ηφνηα αηηία γηα 
ηεκ αιιμίςζε 

ημο θοζηθμφ παναθηήνα 
ηςκ αθηχκ απμηειεί ε 
άκανπε ημονηζηηθή ακάπηο-
λε, πμο ζοκεπάγεηαη δνα-
μαηηθή ζοννίθκςζε ηςκ 
δηαζέζημςκ παναιηχκ ςμ-
ημθίαξ ηεξ πειχκαξ: Μ 
ζυνοβμξ απυ ηα λεκμδμπεί-
α θαη ηηξ ηαβένκεξ ηνμμάδεη 
ηηξ ζειοθέξ Caretta 
caretta, ηα θχηα απμπνμ-
ζακαημιίδμοκ ημοξ κεμζ-
ζμφξ, εκχ ηα μπήμαηα, μη 
μμπνέιεξ γηα ημκ ήιημ θαη 
μη λαπιχζηνεξ ζομπηέδμοκ 
ηεκ άμμμ πνμθαιχκηαξ ζμ-
βανά πνμβιήμαηα ζηεκ ςμ-
ημθία θαη ηεκ εθθυιαρε. 
Οεμακηηθέξ απεηιέξ απμηε-
ιμφκ επίζεξ ε πνήζε με 
επηιεθηηθχκ αιηεοηηθχκ 
ενγαιείςκ -θάζε πνυκμ 
πηιηάδεξ ζαιάζζηεξ πειχ-
κεξ μπιέθμκηαη ηοπαία ζηα 
δίπηοα θαη ηα παναγάδηα 
θαη πκίγμκηαη- θαη ε νφπακ-
ζε απυ πνμσυκηα πεηνειαί-
μο, πεμηθέξ μοζίεξ θαη 
ζθμοπίδηα. Ζδηαίηενμ πνυ-
βιεμα απμηειμφκ μη πια-
ζηηθέξ ζαθμφιεξ, αθμφ μη 
πειχκεξ ηηξ ηνχκε, κμμίδμ-
κηαξ πςξ πνυθεηηαη γηα 
ηζμφπηνεξ, με απμηέιεζμα 
κα πεζαίκμοκ απυ αζθολί-
α. Πέιμξ, θάπμηεξ πειχκεξ 
ηναομαηίδμκηαη, μενηθέξ 
θμνέξ ζακάζημα, απυ ηαπφ-
πιμα ζθάθε πμο πιέμοκ 
θμκηά ζηηξ παναιίεξ ςμημ-
θίαξ. Νάκηςξ, με ηεκ ε-
θανμμγή ηςκ απαναίηεηςκ 
μέηνςκ πνμζηαζίαξ, αοηή ε 
ηειεοηαία απεηιή ηείκεη 
πιέμκ κα μεηςζεί ζεμακηη-
θά. 

ΥΓΘΩΚΑ  

ΗΑΡΓΣΑ - ΗΑΡΓΣΑ  

…. έγναρε ε Μάνζα Μηθνμύιε 
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ΣΟ ΔΖΗΟ ΙΑ ΥΟΘΓΖΟ 

Πμ ζπμιείμ μαξ βνίζθεηαη ζηεκ μδυ 
Ανθαδίμο 6, ζηεκ Ννέβεδα. Πμ 
θηήνημ πηίζηεθε μεηά ημ 1929 θαη 
είκαη απυ ηα πνχηα ζπμιεία ηεξ 
πυιεξ μαξ.  

Ηαζχξ μπαίκεη θάπμημξ ζημ 
πνμαφιημ ακηηθνίδεη ημ λφιηκμ οπυ-
ζηεγμ, ζηα ανηζηενά ημο ημ ζπμιεί-
μο θαη δεληά ημ μεγάιμ θαη παιηυ 
θηήνημ.  

Ιπαίκμκηαξ ζημ θηήνημ οπάνπμοκ 
δφμ δηάδνμμμη. Έκαξ πάεη πνμξ ηα 
ανηζηενά υπμο είκαη ε πνχηε 
(Α'2) ηάλε, ε (Β'1) θαη ε (Β'2).μ 
άιιμξ, πνμξ ηα δεληά, υπμο βνί-
ζθεηαη  ε πνχηε (Α'1), ε αίζμοζα 
ημο μιμήμενμο θαη ε μεγάιε ζθάια, 
πμο μδεγεί ζημκ επάκς υνμθμ. 
Γθεί βνίζθμκηαη μη οπυιμη-
πεξ ηάλεηξ θαζχξ θαη ε δηθή μμο. 
Πμ ζπμιείμ μμο μμφ ανέζεη πμιφ, 
ακ θαη ζα μμο άνεζε αθυμα πενηζ-
ζυηενμ ακ είπε έκα θιεηζηυ γομκα-
ζηήνημ. Έηζη ζα μπμνμφζαμε κα 
γομκαδυμαζηε αθυμα θαη ηηξ θνφεξ 
θαη βνμπενέξ μένεξ ημο πεημχκα.   

…έγναρε ε Μάνζα Μηθνμύιε  

Α ΙΠΓ ΙΠΑ ΙΠΘΟΙ  

ΧΟΛΙΚΗ 
ΖΩΗ 

 
 

Σμ ζπμιείμ μαξ 

ΦΡΟΤΣΑ ΣΑ ΥΟΘΓΖΑ….  

 

Οηηξ 9 Απνηιίμο ζε υια ηα δεμμηηθά ζπμιεία ηεξ 
Ννέβεδαξ μμηνάζηεθακ δςνεάκ θμοηηά με θνμφηα απυ 
ημ Ρπμονγείμ Ναηδείαξ θαη ημ Ρπμονγείμ Ακάπηολεξ. 
Πα θνμφηα υπςξ υιμη λένμομε πενηέπμοκ πμιιέξ 
βηηαμίκεξ γη’ αοηυ είκαη θαιή ε θαηακάιςζή ημοξ γηα 
ημκ ακζνχπηκμ μνγακηζμυ. ΄Γηζη με ηεκ ηδέα αοηή ημο 
Ρπμονγείμο δυζεθε ζηα παηδηά ε εοθαηνία κα 
δμθημάζμοκ θάηη θαηκμφνγημ θαη ογηέξ . Γίκεηαη ε 
πνμζπάζεηα κα μάζμοκ μη μαζεηέξ  κα ηνέθμκηαη 
ογηεηκά , ηνχγμκηαξ  θαζεμενηκά έζης θαη απυ έκα 
θνμφημ πμο δίκεη εκένγεηα θαη δφκαμε .  

ΗΑΘΕ ΜΞΓΛΕ 

……..έγναρε ε Λίκα Δηώγα 

 
ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΣΑΓΙ:  

1) Πεκειόπε Δέιηα ΄΄ Ιάγθαξ΄΄. Γίκαη ε ηζημνία εκυξ μηθνμφ 
ζθφιμο πμο αθεγείηαη ηε δςή ημο ζηεκ Αιελάκδνεηα ηεξ Αηγφπημο 
ζηηξ ανπέξ ημο 20μο αηχκα. Μ Ιάγθαξ παναθμιμοζεί υια υζα 
γίκμκηαη ζημ ζπίηη υπμο δεη με ηεκ μηθμγέκεηα ημο αθεκηηθμφ ημο 
θαη μέζα απυ ηηξ πενηπέηεηέξ ημο θαη ηε θηιία ημο με έκα αδέζπμ-
ημ ζθοιάθη μαζαίκμομε γηα ηεκ αγάπε, ηεκ αθμζίςζε, ηεκ ειεοζε-
νία , ηεκ αδηθία θαη ηεκ αλημπνέπεηα. 

2) Γηόαπημ Φνίκηνηπ ΄΄4 1/2 (Σεζζενάμηζη ) Φίιμη θαη μ θνομ-
μέκμξ ζεζαονόξ.  Γίκαη μία μμάδα θίιςκ πμο εληπκηάδμοκ απίζα-
κεξ οπμζέζεηξ. Μ θαζέκαξ απυ αοημφξ έπεη λεπςνηζηυ παναθηήνα 
θαη ηθακυηεηεξ θαη υιμη μαδί απμηειμφκ ημοξ κηεηέθηηβ ΄΄ Ηάιε 
θαη Οηα¨΄.  

΄ Γκα μέιμξ ηεξ μμάδαξ μ Ηάνζηεκ ακαθαιφπηεη μία μοζηενηχδε 
ζπειηά ζημ δάζμξ . Γθεί βνίζθμκηαη θνομμέκα έκαξ πάνηεξ ζεζαο-
νμφ θαη έκα πνοζυ κυμηζμα θαη ημ θοκήγη λεθηκάεη. Θα θαηαθένμοκ 
κα ιφζμοκ ημ μοζηήνημ; 

…. έγναρε ε Λίκα Δηώγα 

. 

..δηαβάζηε 
αθόμε 
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Ο ΠΘΟΤΣΟ ΣΟΤ ΑΡΖΣΟΦΑΚΕ ΠΡΟ-
ΑΡΙΟΙΓΚΟ ΣΕΚ ΓΘΘΕΚΖΗΕ 

ΠΡΑΓΙΑΣΖΗΟΣΕΣΑ 

 

….από ηεκ Σάκηα Γθνόηκηα 

ΧΟΛΙΚΗ 
ΖΩΗ 
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….από ηεκ Σάκηα Γθνόηκηα 

ΧΟΛΙΚΗ 
ΖΩΗ 

ΣΟ ΔΙΚΟ ΜΑ ΑΛΥΑΒΗΣΟ 

ΔΕΙΣΕ ΣΙ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΣΗΝ ΆΛΛΗ ΕΛΙΔΑ 
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….από ηεκ Σάκηα Γθνόηκηα 

ΧΟΛΙΚΗ 
ΖΩΗ 
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ΥΩΡΖ ΠΑΘΟΘΟΓΖΗΕ ΗΘΖΚΖΗΕ ΦΑΖΚΓΣΑΖ ΟΣΖ ΘΑ ΙΓΖΚΓΖ ΓΖΑ ΣΟ 
ΔΖΑΣΕΙΑ 22 ΙΓ 30 ΑΠΡΖΘΖΟΤ ΣΟ ΚΟΟΗΟΙΓΖΟ ΠΡΓΒΓΔΑ ΘΟΓΩ 
ΓΘΘΓΖΦΕ ΓΖΔΖΗΓΤΟΙΓΚΩΚ ΓΖΑΣΡΩΚ  

 

Πμ έγγναθμ πμο θμηκμπμίεζε  μ δηεοζοκηήξ ηεξ Ηιηκηθήξ  πνμξ ηεκ 
δημίθεζε ημο Κμζμθμμείμο ακαθένεη υηη ε παζμιμγηθή θιηκηθή δεκ 
ζα μπμνέζεη κα ιεηημονγήζεη ημ ζογθεθνημέκμ δηάζηεμα ηυζμ γηα 
ιυγμοξ αζθαιείαξ ηςκ αζζεκχκ υζμ θαη γηα ηεκ πνμζηαζία ημο 
κμζειεοηηθμφ πνμζςπηθμφ θαη ηςκ γηαηνχκ θαη θαηά ζοκέπεηα 
ίζςξ ζα ήηακ μνζυηενμ κα ακαζηαιεί ε ιεηημονγία ηεξ ζε αοηυ ημ 
πνμκηθυ δηάζηεμα. Νανάιιεια, ε έιιεηρε εηδηθεοόμεκςκ 
εθεμενεοόκηςκ γηαηνώκ ζέηεη ζε άμεζμ θίκδοκμ θαη ηεκ δςή 
αζζεκχκ μη μπμίμη έπμοκ ακάγθε δηαθμμηδήξ με αζζεκμθυνμ ζε 
άιιμ κμζμθμμείμ. Ε εηζήγεζε γηα ηεκ ακαζημιή ιεηημονγίαξ ηεξ 
παζμιμγηθήξ θιηκηθήξ ε μπμία ιεηημονγεί με μυιηξ 3 γηαηνμφξ 
πνμθάιεζε μεγάιε ακαζηάηςζε δεδμμέκμο υηη ημ ζογθεθνημέκμ 
ημήμα ελοπενεηεί ζπεδυκ ηα 2/3 ηςκ αζζεκχκ! Οημ έγγναθμ 
μάιηζηα, ακαθένεηαη πςξ ημ πνυβιεμα πνέπεη κα ακηημεηςπηζηεί 
άμεζα.  

Γίκαη πνμθακέξ πςξ ημ Κμζμθμμείμ ηεξ Ννέβεδαξ βνίζθεηαη 
ζημ... θυθθηκμ θαη ε θηκεημπμίεζε ηεκ Πεηάνηε 17 Απνηιίμο ζημκ 
πχνμ ημο Κμζμθμμείμο είκαη ίζςξ ε ηειεοηαία εοθαηνία γηα ημοξ 
Ννεβεδάκμοξ, γηα υιμοξ μαξ, κα δηεθδηθήζμομε έκα Κμζμθμμείμ 
ηθακυ κα ακηαπμθνηζεί ζηηξ ακάγθεξ ηεξ πενημπήξ θαη ηςκ 
θαημίθςκ ηεξ.  

…..έγναρε ε Κςκζηακηίκα Γημγημύ 

 
ΧΟΛΙΚΗ 

ΖΩΗ 

 

Ε Δ΄ ηάλε ημο 3μο Δεμμηηθμφ 
Οπμιείμο Ννέβεδαξ είπε ηεκ εοθαηνία 
κα επηζθεθηεί ημ δεμμηηθυ 
ναδημθςκηθυ ζηαζμυ θαη ηεκ 
εθεμενίδα ηεξ Ννέβεδαξ ζηηξ 9 
Απνηιίμο ημο 2013. Γθεί ηα  παηδηά 
γκχνηζακ ηεκ Αζεκά Ναππά, 
δεμμζημγνάθμ πμο δμοιεφεη ζημ 
ναδηυθςκμ. Αοηή απάκηεζε ζε πμιιέξ 
ενςηήζεηξ πμο ηεξ έθακακ ηα παηδηά 
ζημκ «αένα». Ανγυηενα ηα παηδηά 
επηζθέθηεθακ ηεκ εθεμενίδα 
«Ννέβεδα» μαδί με ηε ίδηα 
δεμμζημγνάθμ. Έγηκακ θαη εθεί 
θάπμηεξ ενςηήζεηξ απυ ηα παηδηά. 
Ιεηά ηα παηδηά γφνηζακ ζημ ζπμιείμ 
ανθεηά θμοναζμέκα μαδί με ημοξ 
δαζθάιμοξ ημοξ!!!!!!!!!!!!! 
 

…..έγναρε ε Αιελία Ναζημπμύιμο 

ΓΠΖΗΓΦΕ ΣΟΚ ΡΑΔΖΟΦΩΚΖΗΟ 
ΣΑΘΙΟ 

ΗΑΖ ΣΕΚ ΓΦΕΙΓΡΖΔΑ « ΠΡΓΒΓΔΑ» 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ 
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Έκα έζημμ πμο θναηά απυ ηεκ πενίμδμ ηεξ Πμονθμθναηίαξ θαη 
θναημφκ δςκηακυ μη θαηαζηεμαηάνπεξ ημο γναθηθμφ αοημφ 
ζηεκμφ ηεξ πυιεξ. Απυ κςνίξ ημ πνςί πιήζμξ θυζμμο, κηυπημη 
αιιά θα ανθεημί λέκμη επηζθέπηεξ, ανπίδμοκ κα 
ζογθεκηνχκμκηαη ζημ αϊηάκ Παδάν πνμθεημέκμο κα 
παναθμιμοζήζμοκ απυ θμκηά ημ έζημμ πμο παναθηενίδεη ηεκ 
πενίμδμ ημο Νάζπα ηεκ πυιε ηεξ Ννέβεδαξ. 

Ιυιηξ μ ηενέαξ ημο μεηνμπμιηηηθμφ καμφ ( Αγ. ανάιαμπμξ ) 
ζεμάκεη ηεκ πνχηε  Ακάζηαζε πιήζμξ απυ «Ιπόηηα» (πήιηκα 
θακάηηα) ζπάδμοκ ζημ γναθηθυ πιαθυζηνςημ ζοκμδεουμεκα 
απυ νίρε θνμηίδςκ μ ήπμξ ηςκ μπμίςκ ακηεπεί ζε υιε ηεκ 
πυιε δίκμκηαξ ημ μήκομα ηεξ πνώηεξ Ακάζηαζεξ ημο 
Θεακζνχπμο. 

Οφμθςκα με μανηονίεξ κηυπηςκ θαημίθςκ ημ έζημμ αοηυ 
λεθίκεζε απυ ηεκ επμπή ηεξ ημονθμθναηίαξ υπμο μη πνηζηηακμί 
πμο δμφζακ ζηεκ πενημπή ένηπκακ θνμηίδεξ πμο έθηηαπκακ 
μυκμη ημοξ πνμθεημέκμο κα θναηήζμοκ μαθνηά  ημοξ Πμφνθμοξ 
θαη κα γημνηάζμοκ ακεκυπιεημη ηεκ Ακάζηαζε. Ιεηά απυ ημ 
ζπάζημμ ηςκ θακαηηχκ μμηνάδεηαη ζε υιμοξ ημ παναδμζηαθυ 
γιοθυ.  

Αλίδεη ζημ ζεμείμ αοηυ κα ακαθένμομε θαη απυ πμφ πήνε ημ 
υκμμά ημο ημ «αϊηάκ Παδάν», ημ γναθηθυ αοηυ ζηεκυ ηεξ 
Ννέβεδαξ, μηα μηθνή ηζημνία πμο είκαη ζθαιηζμέκε πάκς ζε 
μάνμανμ, ζε εμθακέξ ζεμείμ ημο δνυμμο << Ιηα θμνά θαηά ηεκ 
δηάνθεηα ηεξ Πμφνθηθεξ Ηαημπήξ, ήηακ ζηεκ Ννέβεδα έκαξ 
ημφνθμξ ζηναηηςηηθυξ δημηθεηήξ πμιφ ζθιενυξ θαη βίαημξ. Έκα 
βνάδο μη θάημηθμη αοημφ ημο δνυμμο άιεηρακ με ζαπμφκη ημ 
πέηνηκμ μδυζηνςμα (θαικηενίμη) ζημ ζεμείμ πμο είπε ηεκ πημ 
απυημμε θιίζε. Όηακ ηεκ επμμέκε μ δημηθεηήξ πέναζε απυ 
εθεί, ημ άιμγυ ημο γιίζηνεζε θη μ ίδημξ έπεζε θςκάδμκηαξ << 
αϊηάκ Παδάν >> δειαδή  δηαβμιμπάδανμ. 

…έγναρε ε Αιελία Ναζημπμύιμο 

Σμ έζημμ ηεξ Πνώηεξ Ακάζηαζεξ ζημ 
αηηάκ Παδάν ζηεκ Πνέβεδα 

Σο Πάςχα πλθςιάηει και όλοι ετοιμάηονται 

να υποδεχτοφν αυτζσ τισ  μζρεσ.  Μαηί με 

το αρνί και τα ςπαςμζνα κανάτια οι 

κάτοικοι τθσ Πρζβεηασ  διαςκεδάηουν 

χορεφοντασ παραδοςιακοφσ δθμοτικοφσ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΗ 

… έγναρε ε Λίκα Δηώγα 

μνυξ ηεξ Ννέβεδαξ  πμο πήνε ημ 
υκμμά ημο απυ  θάπμημκ αένα πμο θο-
ζάεη ζηεκ πενημπή, γη' αοηυ θαη μ νοζ-
μυξ ημο είκαη γνήγμνμξ (ζε ακηίζεζε με 
άιιμοξ επεηνχηηθμοξ πμνμφξ). Ε μμοζη-
θή ημο είκαη μνγακηθή. μνεφεηαη θονί-
ςξ απυ γοκαίθεξ, με ανπηθή ζέζε ηεκ 
πνμζμπή θαη με ιαβή ηςκ πενηχκ απυ 
ημοξ θανπμφξ, με ημοξ αγθχκεξ ιογη-
ζμέκμοξ πνμξ ηα πάκς (μη θανπμί ζημ 
φρμξ ηςκ χμςκ). Έπεη 16 βήμαηα, πμο 
μεηνημφκηαη ζε μθηάνηα (8 ακηζυπνμκα 
βήμαηα με μηθνή ζηνμθή ημο ζχμαημξ 
ζηα δεληά, πμο θαιφπημκηαη απυ 2 μέ-
ηνα ηςκ 9/8). αναθηενηζηηθυ ημο πμ-
νμφ είκαη ε θίκεζε ημο θεθαιημφ δεληά-
ανηζηενά, υηακ ακηηζημίπςξ ζηαονχ-
κμοκ ηα πυδηα.  

Σμ θοζμύκη ηεξ Πνέβεδαξ 
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  ΣΟ ΔΕΝΣΡΟ ΣΗ ΕΛΙΑ 

Σεύπμξ 2 ειίδα 9 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

… εμείς  και η 
φύση Ε νίδα ηεξ ειηάξ πνμπςνεί πμιφ βαζηά ζημ πχ-

μα θαη δηαθιαδίδεηαη  απιςηά πνμξ υιεξ ηηξ 
μενηέξ, ακάμεζα  θαη απυ πέηνεξ αθυμα, 
χζπμο κα ζοκακηήζεη ογναζία. Ε ειηά με ηηξ 
βαζηά απιςμέκεξ νίδεξ ηεξ, ζηενίδεηαη 
γενά. Δφζθμια λενηδχκεηαη.    

Μ θμνμυξ ηεξ ειηάξ γίκεηαη πμκηνυξ, ρειυξ 
θαη δηαθιαδίδεηαη θη αοηυξ απιςηά. Ιπμνεί 
κα θηάζεη ζε  φρμξ  25-30  μέηνα. Ε ελς-
ηενηθή θιμφδα ημο είκαη λενή, γθνίδα ζηα 
πνχμαηα θαη έπεη ελμγθχμαηα. Όηακ ημ 
δέκηνμ γενκά ζπεμαηίδεη θμοθάιεξ.                                            

Πα θφιια ηεξ ειηάξ είκαη μηθνά θη έπμοκ 
μηθνυ μίζπμ. Ε πάκς επηθάκεηα ημο θφιιμο 
έπεη πνχμα ακμηπηυ πνάζηκμ θαη θάης αζε-
μέκημ. Πα θφιια βγαίκμοκ απυ ηα θιαδηά 
ακηίζεηα θη έηζη δε ζθηάδεη ημ έκα ημ άιιμ. 

Πα άκζε ηεξ ειηάξ θοηνχκμοκ πμιιά μαδί 
(15-25) αιιά δεκ μονίδμοκ. Βγαίκμοκ απυ 
ημοξ βιαζημφξ ηεξ πεναζμέκεξ πνμκηάξ. Ε 
ειηά ακζίδεη ημκ Απνίιημ-Ιάημ. 

Μ θανπυξ πνηκ ςνημάζεη, έπεη πνχμα πνά-
ζηκμ. Ωνημάδμκηαξ παίνκεη πνχμα μμιοβί ή 
μαφνμ. Μη θανπμί ηεξ ειηάξ ανπίδμοκ κα 
ςνημάδμοκ ημκ Μθηχβνημ. Πμ μάδεμα ημο 
θανπμφ ανπίδεη ημκ Κμέμβνημ θαη ζε πμιιά 
μένε δηανθεί ςξ ημκ Ιάνηημ. 

 

  …έγναρε ε Αιελία Καζημπμύιμο 

ΈΚΑ ΔΓΚΣΡΟ ΙΖΘΑ…. 
-Καιεμένα ζαξ θ. Αμογδαιηά. 

-Καιεμένα θαη ζε ζέκα Τάκηα. Τη ζέιεηξ από μέκα; 
Έπς θαηνυ κα ζε δς έλς απυ ημκ θήπμ μμο. 
Γηαηί; 

-Να, θ. Αμογδαιηά, έλς θάκεη θνύμ, γη’ αοηυ. 

-Δεκ πεηνάδεη. Είζαη πημ εοαίζζεηε από μέκα. Καη ζε -
λακανςηχ. Πη ζα ήζειεξ; 

-Νααα.. γίκεηαη κα ζαξ πάνς μία ζοκέκηεολε γηα 
μηαααα…. 

Ηαηάιαβα, θαηάιαβα. Γηα μηα ενγαζία ζημ ζπμιείμ. 
Γεεε…. Ιπμνείξ. 

-Αθνηβώξ. Αξ λεθηκήζμομε ιμηπόκ. Πμύ μεγάιςζεξ; 

-Εδώ ζ’ αοηυκ ημκ θήπμ, υπμο με θφηερε ε αγαπεμέκε 
ζμο γηαγηά.!!! 

Νχξ είκαη μ θμνμυξ θαη πχξ μ θανπυξ ζμο θάζε 
επμπή; 

-Τεκ άκμηλε ζημιίδς ηα θιαδηά μμο με πακέμμνθα νμδ 
θαη άζπνα ιμοιμοδάθηα, απ’ ηα μπμία βγαίκμοκ μη 
θανπμί μμο. Όμςξ ημκ πεημχκα, υπςξ θαη ηχνα, 
ημ θαιμθαίνη θαη ημ θζηκυπςνμ δεκ έπς 
ιμοιμφδηα. Όζμ γηα ημκ θμνμυ μμο, παναμέκεη μ 
ίδημξ. Ιυκμ θαζχξ μεγαιχκς, μεγαιχκεη θη 
αοηυξ ιίγμ. Γίκαη δειηάνεξ!! Ηαηάιαβεξ; 

-Φοζηθά θαη θαηάιαβα! Αιιά… ηη πνχμα έπμοκ ηα 
θφιια ζμο; 

-Τεκ άκμηλε, πμο ακζίδς, είκαη πνάζηκα, εκώ ηηξ 
άιιεξ επμπέξ δεκ έπς θαζυιμο. Κα ζε νςηήζς… 
ανγμφμε; 

-Όπη ζε ιίγμ ηειεηώκμομε. Γηαηί; 

-Να, γηαηί έπς με ημκ θ. Πιάηακμ έκα νακηεβμοδάθη… 

-Πάιη μ’ αοηυκ; 

-Ναη!!!, πνέπεη κα βγάιμομε ηα ζπέδηα γηα ημκ 
θαηκμφνγημ θήπμ. 

-Η θ. Μειηά ζα ζηεκμπςνεζεί. Σημ ιές!! Τεξ 
οπμζπέζεθε κα ηε βμεζήζεη γηα ημ δηθυ ηεξ 
πενηβυιη. Θμηπυκ, γονίδμομε ζημ ζέμα μαξ. Πη 
ζθέθηεζαη θαη πχξ κηχζεηξ γηα ημοξ ακζνχπμοξ 
θαη γηα η’ άιια δέκηνα; 

-Γηα ημοξ ακζνώπμοξ, πμο πενκάκ έλς απ’ ηεκ αοιή 
θαη πεηάκε ζθμοπίδηα ζηα θιαδηά μμο, κηχζς 
μίζμξ. Γηα ζέκα θαη ηεκ μηθμγέκεηά ζμο υμςξ, πμο 
με θνμκηίδεηε, κηχζς απένακηε αγάπε, εηδηθά γηα 
ζέκα!!! 

-Ωςςς!!!! ζ΄ εοπανηζηώ!!!! 

-Γηα η’ άιια δέκηνα, κηχζς… εμμμ…. δεκ λένς. Γηα 
ημκ θ. Νιάηακμ κηχζς αγάπε. Γηα ηεκ θ. 
Ξμδαθηκηά, ηε θίιε μμο, ημ ίδημ. Γηα ηα 
ιμοιμοδάθηα  πμο με πενηηνηγονίδμοκ λακά αγάπε 
θαη θηιία.  

-Έπεηξ αθμύζεη θάπμηα ηζημνία από πμοιηά πμο 
θάζμκηακ ζηα θιαδηά ζμο; 

- Όπη, από πμοιί θαμία. Έπς αθμύζεη από ακ-
ζνχπμοξ υμςξ. 

-Σμο άνεζακ αοηέξ μη ηζημνίεξ; 

-Φοζηθά! Εηδηθά ηεξ γηαγηάξ ζμο. Οπ! Ξεπάζηε-
θα. 

-Τη; 

-Τμ νακηεβμύ μμο…. μ θήπμξ… πνέπεη κα θφ-
γς. Γεηα.  

-Γεηα ζμο θαη ζε ζέκα αγαπεμέκε μμο θίιε!!!! 

….  έγναρε ε Σάκηα ε Γθνόηκηα 
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Σεύπμξ 2 ειίδα 10 

ΑΘΛΗΣΙΚΑ 

ηε ζηήιε ηςκ αζιεηηθώκ ηεξ εθεμενίδαξ μαξ 
έπμομε ηεκ εοθαηνία κα πάνμομε ζοκεκηεύλεηξ από 
δηάθμνμοξ πμδμζθαηνηζηέξ ημο ΠΑ  Πνέβεδα. 
Αοηόκ ημκ μήκα ζα θηιμλεκήζμομε έκακ παιαίμαπμ 
πμδμζθαηνηζηή, ημκ Δεμήηνε Δηάθα (Γενμακόξ). 

 

- Φαίνμμαη πμιύ πμο ζαξ έπμομε θμκηά μαξ θ. Δεμήηνε. Πόζα πνόκηα παίδαηε ζηεκ μμάδα θαη ζε 
πμηα ζέζε; 

- Έπαηδα γηα 16 πνόκηα θαη ήμμοκ θεκηνηθόξ αμοκηηθόξ. 

- Όηακ παίδαηε, ε μμάδα ζε πμηα θαηεγμνία ήηακ; 

   Γ’ θαη Δ΄ εζκηθή θαηεγμνία. 

- Υπάνπμοκ δηαθμνέξ ζημ πμδόζθαηνμ ημο ηόηε θαη ημο ηώνα; 

- Ναη, οπάνπμοκ. Μεγάιε δηαθμνά έπεη ημ γήπεδμ. Όηακ παίδαμε εμείξ ήηακ λενό πώμα. Τώνα 
υπμο θαη κα παξ, θαη ζημ ημπηθυ, είκαη υια με πυνημ. 

- Πμηεξ ζα ήηακ μη ζομβμοιέξ ζαξ ζηα κέα παηδηά, πμο ζα ήζειακ κα λεθηκήζμοκ ηώνα κ’ αζπμιμφ-
κηαη με ημ πμδυζθαηνμ, θαη πενηζζυηενμ με ημκ ΝΑΟ Ννέβεδα; 

- Θα ημοξ ζομβμύιεοα κ’ αγαπάκε αοηυ πμο θάκμοκ θαη κα αθμφκ ηηξ ζομβμοιέξ ηςκ πνμπμκεηχκ 
ημοξ. Ακ θάπμημξ απυ ημκ Κ. Ννέβεδαξ ζέιεη κ’ αζπμιεζεί με ημ πμδυζθαηνμ ζα μπμνμφζε κα 
λεθηκήζεη απυ ημκ ΝΑΟ Ννέβεδα, γηαηί ζα ημο δμζμφκ εοθαηνίεξ γηα μεγαιφηενα πνάγμαηα. 
Ρπάνπμοκ θαη ηχνα παηδηά πμο έπμοκ ζοκεπίζεη ζηεκ Α΄ θαηεγμνία, ζε Αηνυμεημ θαη Νακαζε-
κασθυ. 

- Πμημκ ζεςνείηε ημκ θαιύηενμ ζομπαίθηε ζαξ θαη πμημκ ημκ πημ δύζθμιμ ακηίπαιμ; 

- Δεκ μπμνώ κα πς γηα θάπμημκ ζομπαίθηε, γηαηί ζίγμονα θάπμημκ ζ’ αδηθήζς. Οακ θαιφηενμ θαη 
δοζθμιυηενμ ακηίπαιμ ηεξ επμπήξ μμο ζα έιεγα ημκ Νάκηηηξ, πμο έπαηλε ζημκ Νακηχκημ θαη 
μεηά ζηεκ Αηιέηηθμ Ιαδνίηεξ ζηεκ Ζζπακία. 

- Σαξ εοπανηζημύμε πμιύ πμο μαξ πανίζαηε ιίγμ από ημκ πνόκμ ζαξ 

- Εγώ ζαξ εοπανηζηώ θαη εύπμμαη θαιή επηηοπία ζηεκ πνμζπάζεηά ζαξ.                        

…έγναρε μ πύνμξ Ηόθμνεξ 

Ο ΔΕΣΕΣΡΕ ΔΖΑΗΑ ΙΖΘΑΓΖ 
ΓΖΑ ΣΟ ΠΟΔΟΦΑΖΡΟ 
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Τιηθά γηα παναδμζηαθό πα-
ζπαιηκό ηζμονέθη 
 
2 θηιά ζθιενυ αιεφνη 
1 θμθηυ θμοηαιάθη αιάηη 
150 γν. μαγηά θμφνκμο 
3 θιηηδάκηα πιηανυ γάια 
10 αογά 
650 γν. δάπανε 
2 θμοηαιάθηα λφζμα πμνημθαιημφ 
500 γν. βμφηονμ ιηςμέκμ 
1 θαθειάθη βακίιηα 
2 θμοηαιηέξ γιοθάκηζμ 
1 θμοηαιάθη μαζηίπα θμπακηζμέκε 
2 θνυθμοξ αογχκ δηαιομέκμοξ ζε ιίγμ 
κενυ 
αμογδαιυρηπα ζε ιεπηά θμμμάηηα  

 

Ιεηαλύ ζομμαζεηώκ...  
- Εζύ Τμηό θάκεηξ ηεκ πνμζεοπή 
ζμο πνηκ ημ θαγεηυ;  
- Όπη, δεκ οπάνπεη ιόγμξ. Η μαμά 
μμο είκαη πμιφ θαιή μαγείνηζζα! 

Ε αθαίνεζε... 
Μ δάζθαιμξ νςηά ημ μαζεηή: 
- Γηα πεξ μμο, Γηώνγμ.  Πόζμ θά-
κεη 8-8; 
- Δεκ λένς, θύνηε. 
- Γηα ζθέρμο ιίγμ, ακ έπς 8 θενά-
ζηα θαη θάς ηα 8, ηη ζα μείκεη; 
- Τα θμοθμύηζηα, θύνηε! 
 
Σα μηθνόβηα... 
Μ μπαμπάξ ιέεη ζημ γημ ημο: 
- Πνόζεπε, Άθε ηα παιηά θαη ζθμ-
κηζμέκα βηβιία, γηαηί έπμοκ μηθνυ-
βηα. 
Ιε θμβάζαη, μπαμπά, δεκ πηάκς 
πμηέ μμο βηβιίμ. 
 
Ο ηζηγθμύκεξ... 
Έκαξ ηζηγθμφκεξ με μαθνηά μαιιηά 
μπαίκεη ζημ θμονείμ. 
-          Πόζμ θάκεη ημ θμύνεμα; 
νςηά. 
- Δέθα εονώ, απακηά μ θμονέαξ. 
- Τμ λύνηζμα; 
- Μόκμ πέκηε. 
- Τόηε, λύνηζέ μμο ημ θεθάιη. 
 
 
 
…έγναρε μ Γηώνγμξ Καθαβμύιεξ 

ΑΝΕΚΔΟΣΑ 

Σεύπμξ 2 ειίδα 11 

ΤΝΣΑΓΕ 

ΠΡΟΟΧΗ!! 

3ου Δθμοτικοφ Σχολείου Πρζβεηασ, διοργανώνει  

ςτισ 19 και 20 Απριλίου παςχαλινό μπαηάρ ςτον 

χώρο τθσ Λαϊκισ Αγοράσ με πολλζσ και πρωτότυπεσ 

ιδζεσ 

ΠΑΧΑΛΙΝΟ ΜΠΑΖΑΡ 

Ο ύ λλογος Γονε ων & Κηδεμο νων τού 3ού 

ΟΔΕΓΖΓ ΠΑΡΑΗΓΤΕ 
 
Δηαιφμομε ηε μαγηά μέζα ζημ πιηανυ γάια θαη πνμζζέημομε αιάηη θαη μηα θμο-
ηαιηά ημο γιοθμφ δάπανε. Ννμζζέημομε 3-4 θιηηδάκηα αιεφνη θαη ακαμηγκφμομε 
θαιά. 
Φνμκηίδμομε κα ημπμζεηήζμομε ηεκ δφμε ζε δεζηυ μένμξ ζθεπαζμέκμ με μηα 
πεηζέηα γηα κα λεθμοναζηεί.  
Οε μηα ιεθάκε βάδμομε ημ οπυιμηπμ αιεφνη θαη ημπμζεημφμε ημ πνμδφμη ζε μηα 
ηνφπα πμο ακμίγμομε ζηεκ μέζε. 
Οε έκα μπμι πηοπάμε ηα αογά, ηε δάπανε, ημ λφζμα πμνημθαιημφ θαη ημ βμφηο-
νμ. 
ζηεκ ζοκέπεηα πνμζζέημομε ηε βακίιηα, ημ γιοθάκηζμ, θαη ηε μαζηίπα θαη νί-
πκμομε ημ μίγμα ζηε ιεθάκε με ημ αιεφνη θαη ημ πνμδφμη. 
Οοκεπίδμομε δομχκμκηαξ ηε δφμε γηα ημ ηζμονέθη θαιά μέπνη κα γίκεη μμμημγε-
κήξ θαη κα λεθμιιάεη εφθμια απυ ηεκ ιεθάκε. Αθμφ μιμθιενςζεί ημ δφμςμα 
ζθεπάδμομε ηε δφμε γηα ημ ηζμονέθη με μηα πεηζέηα θαη ηεκ αθήκμομε γηα μενη-
θέξ χνεξ ζε δεζηυ μένμξ κα λεθμοναζηεί θαη κα δηπιαζηαζηεί. 
Αθμφ θμοζθχζεη ηεκ πιάζμομε ζημ επηζομεηυ ζπήμα πμο ζέιμομε κα δχζμομε 
ζημ ηζμονέθη θαη ηεκ ημπμζεημφμε ζε έκα βμοηονςμέκμ ηαρί αθήκμκηαξ ημ ηαρί 
γηα μηα με δφμ χνεξ κα θμοζθχζεη (ζθεπάδμομε με πεηζέηα ή ιαδυπανημ). Σή-
κμομε ζε πνμζενμαζμέκμ γηα 35-45 ιεπηά ζημοξ 200 C αθμφ αιείρμομε ημ 
ηζμονέθη με ημοξ πηοπεμέκμοξ θνυθμοξ αογμφ θαη ημ παζπαιίζμομε με ηεκ 
αμογδαιυρηπα.                                       …..από ηεκ Κςκζηακηίκα Γημγημύ 
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Μαθητική Εφημερίδα 

 Δ1 τάξη   3ο Δ 

Α ΙΠΓ ΙΠΑ 

ΙΠΘΟΙ 

Χειροποίητα 

κοσμήματα  

...δηθέξ μαξ δεμημονγίεξ 

...με ζηοι θαη πάνε 

Μθν ξεχνάτε τισ δθμιουργίεσ μασ!! 

ΚΑΙ ΝΑ ΘΤΜΑΣΕ 

ΘΑ ΕΙΜΑΣΕ ΜΑΖΙ Α ΚΑΙ ΣΟ 

ΠΑΧΑΛΙΝΟ ΜΠΑΖΑΡ  

 

ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙ ΜΑ 

ΠΑΥΑΘΖΚΟ 
ΙΠΑΔΑΡ 

 
 ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΕ 
ΘΑΖΗΕ ΑΓΟΡΑ  

 
ΣΕΚ ΠΟΘΕ ΣΕ 

ΠΡΓΒΓΔΑ 


