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 1ο Δημοτικό σχολείο Ασβεστοχωρίου                                

ΤΕΥΧΟΣ Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2011 τα μηνιαία νέα
ΣΤΑ ΛΕΥΚΑ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!

Στα μέσα του Δεκέμβρη οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης ξύπνησαν νωρίς το πρωί και είδαν 
την πόλη τους χιονισμένη. Χιόνιζε όλο το βράδυ , γι’ αυτό  και όλα ντύθηκαν στα λευκά 
.Τα σχολεία παρέμειναν  κλειστά και όλα τα παιδιά βγήκαν στους δρόμους για να παίξουν  
χιονοπόλεμο ή να φτιάξουν όμορφους χιονάνθρωπους. Στις  περιοχές  γύρω από το κέντρο 
της Θεσσαλονίκης οι οδηγοί χρειάστηκε να τοποθετήσουν αλυσίδες στα αυτοκίνητά τους 
για να πάνε στις  δουλειές τους , ενώ τα αστικά λεωφορεία δεν κυκλοφορούσαν. Λόγω του 
χιονιού όμως υπήρχαν και απρόοπτα .Πολλοί Θεσσαλονικείς επισκέφτηκαν τα νοσοκομεία 
της πόλης , εξαιτίας των ατυχημάτων που προκάλεσε το χιόνι .Από αύριο όμως όλα τα 
προβλήματα θα λυθούν, αφού η θερμοκρασία ανεβαίνει, σύμφωνα  με τους  μετεωρολόγους 
και  το χιόνι θα λιώσει.

      Αποκριάτικο  πάρτι!!! 
     
   Το   πρώτο  δημοτικό   σχολείο  Ασβεστοχωρίου   όπως    κάθε   χρόνο   έτσι  και   φέτος   
οργανώνει  στις   26   Φεβρουαρίου    ένα   Μπαλταφάν,  δηλαδή  ένα    αποκριάτικο   πάρτι, 
στην  αίθουσα  εκδηλώσεων  του   σχολείου. Φορέστε  τα  αποκριάτικα   κουστουμιά   
σας  και  τις   μάσκες   σας   και   ελάτε   να   ξεφαντώσουμε    όλοι   μαζί. Επίσης  θα   
παρακολουθήσετε  έναν  εκπληκτικό  διαγωνισμό   χορού.  Σας    περιμένουμε   όλους.

                                   Ο κάδος που δεν είναι γεμάτος
Όπως ξέρουμε όλοι η φύση έχει πάρα πολλά προβλήματα. 
Κάποια από αυτά είναι: τα σκουπίδια. Όταν δε θέλουμε να 
φάμε ή να χρησιμοποιήσουμε κάτι το πετάμε σε μία σακούλα. 
Πριν το πετάξετε  σκεφτείτε άμα κάποια από αυτά μπορούν να 
ανακυκλωθούν. Πηγαίνουν  στον κάδο ενώ ο κάδος είναι γεμάτος 
και τα αφήνουμε έξω σε μία άκρη. ΄Έτσι  όλες οι γάτες μαζεύονται 
και τα σκίζουν. Για αυτό δε φταίμε εμείς αλλά ο Δήμαρχος της 
περιοχής. Θα σας πω άλλο ένα παράδειγμα. Παίρνεις από το 
περίπτερο  πατατάκια. Τα τρως και το σακουλάκι το πετάς κάτω. 
‘Όχι αυτό είναι μεγάλο λάθος σου. Θα πάρεις το σακουλάκι και θα 
το πετάξεις στο κάδο. Νομίζω πως πήρατε μία ιδέα.
Δανάη  
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                                Τα   
προβλήματα του   σχολείου

   Το   σχολείο   μας  αντιμετωπίζει  
πολλά  προβλήματα. Κάποια  από  αυτά   
είναι; ότι  έχουμε  μικρή  αυλή,  πολλά  
παιδιά  ζωγραφίζουν   με   σπρέυ  τους   
τοίχους   και   κάνουμε  μάθημα  στα   
καφενεία   και   στα   κοντέινερ.
     Ο  δήμαρχος  για  όλα  αυτά  δεν  
κάνει  τίποτα. Κανονικά  θα   έπρεπε  να    
μας  κάνει  μεγαλύτερη   αυλή, να  μας   
βάψει  τους  τοίχους   και  να  μας  κάνει  
περισσότερες   τάξεις.
      Εμείς   ελπίζουμε  αυτά   που  
γράψαμε   να   τα  κάνει.   

Λιώνουν  οι  πάγοι

Σχεδόν  όλοι   ξέρουν   πως  λιώνουν  
οι   πάγοι . Αυτό  γίνεται   γιατί  δεν  
κάνουμε  ανακύκλωση  και  γιατί  
μολύνουμε  την  φύση. Μάλιστα  πριν  
λίγα  χρόνια  {9}δόθηκε  η  ευκαιρία  σε  
όλη  τη γη  να  υπογράψουν  κάπου  και  
να  γίνεται  παντού  η  διαχείρηση  του  
περιβάλοντος.Αλλα   δυστυχώς  δεν  
έγινε

Οι  αποκριές 

Της αποκριές ντυνόμαστε  με 
αποκριάτικες στολές .
*Στο πρώτο δημοτικό σχολείο 
ασβεστοχωρίου κάθε 
απόκριες όποιες τάξεις θέλουν να 
δηλώσουν συμμετοχή
για χορευτικό από την τρίτη τάξη και 
πάνω  
μπορούν να συμμετέχουν .Οποιος βγεί 
πρώτος, δεύτερος ή τρίτος
τον περιμένουν πολλές εκπλήξεις.
*Τον χορό τον διεργανώνει  ο 
σύλλογος γονέων και κηδεμόνων .

Στην είσοδο του σχολείου υπάρχουν 
κάτι κυρίες. Εκεί πέρα
πληρώνετε για να μπείτε στο πάρτυ.

Πλημμυρίζει  ο  κόσμος.

Μετά τις τελευταίες μετρήσεις, λιώνουν 
οι πάγοι και έρχεται μεγάλη οικολογική 
καταστροφή. Στην Αυστραλία μετά 
τις συνεχές βροχοπτώσεις έχουν 
πλημμυρίσει. Πόλεις άδειασαν και 
δύο εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν 
άστεγοι. Έχασαν περιουσίες, κόπους 
μιας ζωής αλλά το σημαντικότερο 
είναι ότι χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. 
Όλα αυτά είναι αποτελέσματα 
της καταστροφής της φύσης. Το 
περιβάλλον άλλαξε και μας εκδικείται. 
Πρέπει όλοι να σκεφτούμε  και να 
πράξουμε το καλύτερο. Σε λίγα χρόνια 
αν συνεχίσουμε έτσι ο κόσμος θα 
πλημμυρίσει και θα καταστραφούμε.
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Το παραμύθι μας
ΤΟ ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΟ ΣΠΙΤΑΚΙ

Ζούσαν στις παρυφές του δάσους με τους φτωχούς γονείς τους, δυο καλά 
αδελφάκια: ο Χάνσελ και η Γκρέτελ. Την ημέρα βοηθούσαν τον πατέρα τους να 
μαζεύει ξύλα για τη φωτιά.
 Μια μέρα καθώς τα δυο παιδιά παίζανε, παρασύρθηκαν στο πυκνό δάσος, έτσι 
που όταν νύχτωσε δεν μπορούσαν πια να βρουν το δρόμο της επιστροφής. Όταν 
ξημέρωσε και ξεφοβήθηκαν, άρχισαν να γυρεύουν το μονοπάτι, αλλά σ’ ένα ξέφωτο 
διέκριναν ένα πολύ παράξενο σπίτι. Είχε τοίχους από παντεσπάνι και σκεπή από 
σοκολάτα.
Περίεργα και πεινασμένα, έτρεξαν  προς το σπίτι. Ενώ πλησίαζαν, κατάλαβαν πως 
ήταν φτιαγμένο ολόκληρο από λιχουδιές και γλυκά! Οι τοίχοι είχαν χτιστεί με 
μαντολάτα, παγωτά, καραμέλες και σοκολατάκια. Οι γλάστρες ήταν φτιαγμένες από 
σφολιάτα με γέμιση σοκολάτα. Πεινασμένοι, άρχισαν να τρώνε. 
Ξάφνου ξεπρόβαλε μια γριούλα που τους κάλεσε ευγενικά να μπούνε μέσα. Μόλις 
μπήκαν η γριά μεταμορφώθηκε σε μάγισσα, άλλαξε έκφραση, έγινε βλοσυρή, άρπαξε 
τον Χάνσελ και τον έριξε σε μια αποθήκη κλειδώνοντας την καγκελόπορτα. Η 
Γκρέτελ έκανε τα πάντα για να την εμποδίσει, αλλά δεν τα κατάφερε.
Πέρασε, ο καιρός, ο Χάνσελ ήταν ακόμα κλειδωμένος σε εκείνο το κελί και η 
μάγισσα το έφερνε κάθε μέρα πολύ φαγητό για να τον παχύνει και να μπορέσει, έτσι, 
να τον φάει με μεγαλύτερη απόλαυση. Αντίθετα, η Γκρέτελ ήταν αναγκασμένη να 
κάνει όλες τις  δουλειές του σπιτιού και να κακοπερνά.
Η μάγισσα, που είχε κακές προθέσεις, κάθε μέρα κοίταζε το δάχτυλο του Χάνσελ, για 
να δει αν είχε παχύνει αρκετά, αλλά ο Χάνσελ που είχε καταλάβει τους σκοπούς της, 
της έδινε να ψηλαφίζει ένα κοκκαλάκι από κοτόπουλο, έτσι ώστε να της φαίνεται 
πάντα αδύνατος. Στο μεταξύ, τα δυο αδελφάκια έψαχναν να βρουν με ποιο τρόπο θα  
έφευγαν από εκείνο το μέρος.
Η Γκρέτελ μια μέρα κατάφερε να ανακαλύψει πού έκρυβε η μάγισσα το κλειδί 
του κελιού και απελευθέρωσε στα κρυφά τον αδελφό της. Καθώς  η γριά ήταν με 
γυρισμένες τις  πλάτες, τα δυο παιδιά, χωρίς να τα δει, της έδωσαν μια σπρωξιά και 
την έριξαν μέσα στο τζάκι.
Ελεύθεροι επιτέλους ο Χάνσελ και η Γκρέτελ γύρισαν πετώντας στους γονείς 
τους, πάνω σε ένα ωραίο άσπρο κύκνο μαζί με τους θησαυρούς που είχαν βρει 
στο σοκολατένιο σπιτάκι. Όλοι ενωμένοι, έζησαν πλούσιοι, ευτυχισμένοι και 
ευχαριστημένοι το υπόλοιπο της  ζωής τους.
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Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Απόκριες ονομάζονται οι τρεις εβδομάδες πριν από τη Μεγάλη Σαρακοστή. 
Σήμερα, όμως Αποκριά ονομάζεται ιδιαίτερα η Κυριακή της πρώτης (μικρές απόκριες, της 
Τυροφάγου) και η Κυριακή της δεύτερης και τρίτης βδομάδας.
Ονομάστηκε έτσι, επειδή τη περίοδο αυτή, συνηθίζεται να μην τρώνε κρέας οι Χριστιανοί, 
δηλαδή «να απέχουν από κρέας». Λέγεται επίσης απόκριες, Απόκρεω, της Τυροφάγου, 
γιατί την εβδομάδα αυτή τρώνε μόνο γαλακτοκομικά και όχι κρέας, για να προετοιμαστούν 
σιγά - σιγά για τη νηστεία της Σαρακοστής. Ανάλογη με την ελληνική λέξη Αποκριά είναι 
και η λατινική λέξη καρναβάλι (Carneval, carnavale, από τις λέξεις<Carne=κρέας και 
Vale=περνάει).
Τις μέρες αυτές γίνεται το έθιμο του γλεντιού, της ψυχαγωγίας και του «μασκαρέματος», 
της μεταμφίεσης, που έχει παραμείνει από παλιές "εθνικές" γιορτές της ρωμαϊκής εποχής, τις 
γιορτές αφιερωμένες στην έκπτωση του θεού Κρόνου (Saturn) από τον Ήλιο Δία: τα Κρόνια 
«Λουπερκάλια» και «Σατουρνάλια» και από τις αρχαιότερες «Διονυσιακές γιορτές» των 
Ελλήνων, όπου οι άνθρωποι μεταμφιέζονταν, χόρευαν, τραγουδούσαν πίνοντας κρασί και το 
κέφι έφτανε στο κατακόρυφο προς τιμή του Διόνυσου.
Παλιότερα το καρναβάλι γινόταν παντού στην Ελλάδα με μασκαράτες ομαδικές, χορούς 
γλέντια, σάτιρα και διάφορα ιδιαίτερα, έθιμα σε κάθε μέρος. Ήταν ευκαιρία για ξεφάντωμα, 
κρασί και χίλια δυο πειράγματα. Μεγαλύτερα κέντρα τέτοιου ξεφαντώματος ήταν, όπως 
και σήμερα, η Πάτρα με το περιβόητο Πατρινό καρναβάλι, που έχει τις ρίζες του στις αρχές 
του 19ου αιώνα, η Ξάνθη με το ξακουστό πλέον Ξανθιώτικο Καρναβάλι γίνεται πόλος 
έλξης αφού έχει το μεγαλύτερο καρναβάλι των Βαλκανίων με πολλά λαογραφικά στοιχεία, 
η Πλάκα των Αθηνών, η Θήβα με τον περίφημο «βλάχικο γάμο» της. Στη Θήβα γίνεται 
και σήμερα ο «βλάχικος γάμος» που αρχίζει από την Τσικνοπέμπτη και αποτελείται από το 
προξενιό, το γάμο δυο νέων και τελειώνει με την πορεία των προικιών της νύφης και το 
γλέντι των συμπεθέρων. Όλες αυτές οι διαδικασίες είναι γεμάτες από σατυρική αθυροστομία, 
κέφι, γλέντι και χορό. Στην Πάτρα γίνεται το μεγαλύτερο καρναβάλι της Ελλάδας με 
διάρκεια δύο μηνών και τη τελευταία Κυριακή της αποκριάς γίνεται παρέλαση αρμάτων με 
επικεφαλής το ομοίωμα του θεού της αποκριάς του «Καρνάβαλου» και ακολουθία διάφορων 
άλλων έξυπνων μασκαρεμάτων, με τη συμμετοχή 40.000 καρναβαλιστών, και πλήθους 
επισκεπτών ενώ το κέφι δίνει και παίρνει. Στην Κοζάνη γίνεται το έθιμο του φανού, κατά το 
οποίο φωτιές και υπαίθρια γλέντια στήνονται σε διάφορες γειτονιές της πόλης.
Στην Πλάκα, καθώς και σ' όλα γενικά τα μέρη, γυρνούν στους δρόμους οι άνθρωποι 
μεταμφιεσμένοι, μικροί και μεγάλοι, μπαίνουν στα κέντρα, πίνουν, χορεύουν, πειράζονται και 
γλεντούν. Τα τελευταία χρόνια το "καρναβάλι του Μοσχάτου" καταλαμβάνει τη πρώτη θέση 
μεταξύ εκείνων των δήμων της Αττικής.
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XΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ
-Κι αν  θέλετε  ένα  χιονάνθρωπο    που   δε   θα   λιώσει,  φτιάξτε   τον   μόνοι  σας   με  
εύκολα   υλικά.

Υλικά  που   θα  χρειαστείτε
-Χαρτόνια   άσπρο   και   χρωματιστά
-Κόκκινη   ξυλομπογιά
-1 Α4  άσπρο
-1  ξυλάκι  από  σουβλάκι
-Μαρκαδόρο
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κατασκευή
1.Κόβουμε το σώμα, 
σε σχήμα οβάλ από 
Α4 χαρτί και το 
διπλώνουμε ζιγκ-
ζαγκ(σα βεντάλια).
Στο κέντρο περνάμε το 
ξυλάκι από σουβλάκι.
Ανοίγουμε το χαρτί και 
κολλάμε στις άκρες.

2.Κόβουμε από τα χαρτόνια κεφάλι, 
καπέλο , παπιγιόν και μύτη σε διάφορα 
χρώματα.Τα στερεώνουμε στο ξυλάκι.
Διαδκοσμούμε με ξυλομπογιά ή 
μαρκαδόρο.



ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ  ΛΑΔΙΟΥ

ΥΛΙΚΑ

3ποτήρια  ελαιόλαδο 
2 ποτήρια ζάχαρη
1 κρασοπότηρο χυμό πορτοκάλι με λίγο 
λεμόνι
1 κρασοπότηρο κανέλα  βρασμένη
3 κουταλιές ρακί
2κουταλάκια μπέικιν  πάουντερ
1 κουταλάκι σόδα
1 ποτήρι σουσάμι καβουρντισμένο αλεύρι 
για  μαλακή ζύμη, όσο σηκώσει ( λιγότερο 
από 1,5 κιλό )

  ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Χτυπάμε το ελαιόλαδο  με  τη ζάχαρη 
προσθέτουμε τη σόδα  διαλυμένη.
Στο χυμό πορτοκαλιού, το κανελόζουμο 
, το μπέικιν  πάουντερ διαλυμένο  στη 
ρακί, το σουσάμι και τέλος το αλεύρι. 
Ζυμώνουμε μαλακή ζύμη και πλάθουμε 
τα  κουλουράκια. Τα κουλουράκια 
πρέπει να ψηθούν στο φούρνο σε μέτρια  
θερμοκρασία. 

                               ΤΑ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΤΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Το  σχολείο  μας  αντιμετωπίζει  πολλά  προβλήματα. Κάποια  από αυτά  είναι: ότι 
έχει  μικρή  αυλή, πολλά  παιδιά  ζωγραφίζουν  με  σπρέι  στους  τοίχους  και  κάνουν  
μάθημα   στα  καφενεία και  στα κοντέινερ.
Ο Δήμαρχος για όλα αυτά δεν κάνει τίποτα. Κανονικά θα έπρεπε να μας κάνει 
μεγαλύτερη αυλή, να μας βάψει  τους τοίχους και να μας κάνει περισσότερες τάξεις.
 Εμείς ελπίζουμε αυτά που γράψαμε να τα κάνει! 
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             Ανακύκλωση
Ανακύκλωση γλυκιά 
Θα σου δώσω  δυο φιλιά 
Θα πετάμε τα χαρτιά
 Με τα μπουκάλια  πλαστικά
Κι ο κόσμος μας θα γίνει 
Καθαρός χωρίς βρομιά.

                

 Χειμώνας
Καημένε μου Χειμώνα
Έφυγες κι εσύ
Θα σε περιμένουμε του 
χρόνου
Με το χιόνι τη βροχή.  
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Παροιμίες

Κάλλιο  γαϊδουρόδενε   
παρά  γαϊδουρογύρευε   
{από  την  Ελλάδα}.

Μόνο τ’ αηδόνι  μπορεί  
να καταλάβει το  
τριαντάφυλλο.  {από την  
Βουλγαρία}

Ο  γνωστικός ποτέ 
δε βάζει μες   στον  
κήπο του   κατσίκα  
για   κηπουρό{από την  
Ουγγαρία}. 



ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
01 Φεβρουαρίου Τρύφωνας
02 Φεβρουαρίου Υπαπαντή

03 Φεβρουαρίου Σταμάτης, Σταματία
03 Φεβρουαρίου Συμεών

04 Φεβρουαρίου Ισίδωρος, Ισιδώρα
05 Φεβρουαρίου Αγαθή
06 Φεβρουαρίου Φώτης

07 Φεβρουαρίου Παρθένης
08 Φεβρουαρίου Ζαχαρίας, Ζαχαρούλα

09 Φεβρουαρίου Μάρκελος
09 Φεβρουαρίου Νικηφόρος

10 Φεβρουαρίου Χαράλαμπος, Χαραλαμπία
10 Φεβρουαρίου Χαρίκλεια
10 Φεβρουαρίου Χαρίλαος
10 Φεβρουαρίου Χαρούλα

11 Φεβρουαρίου Βλάσης
11 Φεβρουαρίου Θεοδώρα
12 Φεβρουαρίου Μελέτιος

14 Φεβρουαρίου Βαλεντίνος, Βαλεντίνη
15 Φεβρουαρίου Ευσέβιος, Ευσεβία

18 Φεβρουαρίου Αγαπητός
18 Φεβρουαρίου Λέων

19 Φεβρουαρίου Φιλοθέη
22 Φεβρουαρίου Ανθούσα

23 Φεβρουαρίου Πολύκαρπος
25 Φεβρουαρίου Ρηγίνος, Ρηγίνα

26 Φεβρουαρίου Ανατολή
26 Φεβρουαρίου Πορφύριος

26 Φεβρουαρίου Φωτεινή
27 Φεβρουαρίου Ασκληπιός
28 Φεβρουαρίου Μαριάννα

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Η μητέρα του Τοτού συμβουλεύει τον 
γιο της:
- Τοτέ, για να πετύχεις στη ζωή σου 
πρέπει να έχεις υπομονή και επιμονή. 
Βλέπεις για παράδειγμα εκείνον τον 
ψαρά που κάθεται τόσο υπομονετικά, 
ψαρεύει εδώ και ώρες για να  βγάλει το 
ψωμί του.
-Σοβαρά μαμά; Από πότε άρχισε να 
βγάζει ψωμιά η θάλασσα;

Πώς λέγεται το μέρος όπου μένουν 
οι κότες; Κοτέτσι. Και τα κοκόρια; 
Κοκορέτσι!!!

Ο Τοτός συζητά με τη μαμά του:
-Μαμά δεν θέλω να πάω σήμερα 
σχολείο.
- Γιατί δεν θέλεις να πας;
-Γιατί δεν νοιώθω καλά.
- Πού δεν νοιώθεις καλά;
- Στο σχολείο.

Η μάνα μιας ξανθιάς: Έλα μέσα βρέχει! 
– Σιγά και έξω βρέχει!

Γιατί οι ξανθιές ανοίγουν το κακάο 
μέσα στο σούπερ μάρκετ; Γιατί η 
συσκευασία γράφει επάνω: ΑΝΟΙΞΤΕ 
ΕΔΩ!
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Παροιμιόμυθοι.

Άλλαξεν  ο  Μανώλιος   κι  έβαλε  τα ρουχ’   αλλιώς.

Κάηκε  η  γριά  στο  χυλό,  φυσάει και  το  γιαούρτι.

Η  αλεπού, περιμένοντας να πέσουν απ’ τα 
κούρνια οι κότες, ψόφησε απ’την  πείνα.                                                                                       
[από την  Ελλάδα.]


