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τα μηνιαία νέα

Ο ΓΛΑΡΟΣ
Στο κύμα πάει να κοιμηθεί
δεν έχει τι να φοβηθεί
Μήνας μπαίνει μήνας βγαίνει
γλάρος είναι και πηγαίνει
Από πόλεμο δεν ξέρει
ούτε τι θα πει μαχαίρι
Ο θεός του ‘δωσε φύκια
και χρωματιστά χαλίκια
Αχ αλί κι αλίμονό μας
μες στον κόσμο τον δικό μας
Δεν μυρίζουνε τα φύκια
δε γυαλίζουν τα χαλίκια
Χίλιοι δύο παραφυλάνε
σε κοιτάν και δεν μιλάνε
Είσαι σήμερα μονάρχης
κι ώσαμ αύριο δεν υπάρχεις
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!

Το καλοκαίρι αυτό θα το περάσουμε με τρελές
χαρές!
Γιατί θα είναι το πιο αξέχαστο και ξεχωριστό
καλοκαίρι του κόσμου .
Θα κάνουμε βουτιές πολλές, θα κολυμπούμε πολύ
και δεν θα χορταίνουμε παιχνίδι.
Μερικοί θα πάνε σε κατασκηνώσεις και άλλοι
ταξίδια με τους γονείς τους!
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!!!!!!
Δανάη και Κική

Το κλείσιμο του σχολείου
Τα σχολεία κλείνουν στις 15 ΙΟΥΝΙΟΥ !!!
Τότε όλα τα παιδιά θα ξεχυθούν στους δρόμους ,
στα πάρκα και στις πλατείες!!!
Θα τρώνε παγωτά και κρύα γλυκά !!!
Θα πηγαίνουν στη θάλασσα ολημερίς και
ολοβραδίς!!!
Θα μαζεύουν κοχύλια, για τις συλλογές τους!!!
Και τα μεσημέρια θα διαβάζουνε βιβλία!!!!!!!

Σταυρούλα Κελεκίδου.

Μάη Μάη ζεστασιά 5ημερες μια
χαρά Μάη Μάη ζεστασιά κάθε μέρα
πιο καλά Μάη Μάη ζεστασιά παγωτό
και πιο καλά .
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΤΑΣ,
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΚΩΤΑΣ.

Δημήτρης και Χριστίνα!!!

Τo καλοκαίρι

Κάθε χρόνο μια από της ωραιότερες
εποχές είναι το καλοκαίρι.
Πιστεύω ότι όλοι ανυπομονείτε να τελειώσει
το σχολείο και να έρθει το καλοκαίρι
να κάνουμε μπάνια και να περάσουμε
τέλεια αυτούς τους τρεις μήνες του
καλοκαιριού.
Μαρία Καλπακίδου.
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Ανέκδοτα με ξανθιές:

Mία ξανθιά παίρνει τηλέφωνο κλαίγοντας τον άνδρα της στο γραφείο.
- Γιατί κλαις γλυκιά μου;
- Να, προσπαθώ να φτιάξω ένα παζλ αλλά... δεν τα καταφέρνω. Όλα τα κομμάτια
φαίνονται ίδια.
- Τι παζλ;
- Να... είναι ένας κόκορας πάνω σε ένα κουτί, αλλά δεν μπορώ να το φτιάξω..
- Έλα ηρέμησε... όταν γυρίσω θα το φτιάξουμε μαζί εντάξει;
Γυρνάει λοιπόν ο τύπος στο σπίτι του και βλέπει την γυναίκα του να σπαράζειστο κλάμα,
στο πάτωμα. Την πλησιάζει και της λέει:
- Έλα... σήκω και μην κλαις. Άκου τι θα κάνουμε... Θα βάλουμε τα corn flakes πάλι μέσα
στο κουτί και δεν θα το πούμε πουθενά.
Ήταν μια ξανθιά στο πεζοδρόμιο και απέναντί της ήταν μια άλλη ξανθιά, η οποία της
φωνάζει...
- Μήπως μπορείτε να με βοηθήσετε να περάσω απέναντί;
Και τής απαντάει η άλλη:
-Αφού βρε χαζή απέναντί είσαι!
Ήταν δυο ξανθιές στο σινεμά.
Την μια ξανθιά δεν την ενδιέφερε το έργο και αποκοιμήθηκε Όταν το έργο τελείωσε η
άλλη ξανθιά την ξυπνάει και της λέει
- "Σε πήρε ο ύπνος"
Και εκείνε απαντά
- "Καλά, πέστου ότι θα τον πάρω αργότερα!
- Τι περιμενουν 17 ξανθιες εξω απο τον κινηματογραφο;;
- Την 18η γιατι το εργο ειναι ανω των 18!
Τι ψάχνει μια ξανθιά στο νεκροταφείο?
Σκελετό για τα γυαλιά της

ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ.

Γιατί οι Πόντιοι κρεμούν σκουλαρίκια στους τοίχους;
- Γιατί και οι τοίχοι εχουν αυτιά...
Ο Γιωρικας και ο Κωστικας ήταν πυροσβεστες.
Έπιασε φωτια ενα σχολείο και τρέχουν για να σώσουν τα παιδιά. Το σχολειο ήταν
πολυεθνικό, είχε κινεζάκια, μαυράκια κλπ..
Ανεβαίνει ο Γιωρίκας πάνω στην αίθουσα που ήταν τα παιδάκια και ο Κωστίκας από κάτω
κρατάει το “σεντόνι” για να πέφτουν τα παιδιά ένα ένα.
Αρχικά ρίχνει ο Γιωρίκας ένα μαυράκι.Το βλέπει ο Κωστίκας τραβάει το σεντόνι και το
παιδάκι σκοτώνεται.Μετά ξαναρίχνει ένα μαυράκι το βλέπει ο Κωστίκας σκοτώνεται
κι αυτό .Ρίχνει άλλα 3-4 μαυράκια και γίνεται το ίδιο, οπότε λέει ο Κωστίκας”Ρε
Γιωρίκα,ρίχνε τα καλά ρε, όχι τα καμμένα.... ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ.
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ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Τελείωσε το Πάσχα
Γυρνάμε στο σχολείο
Όμορφα που περάσαμε
Πριν ανοίξουν τα σχολειά!

Μανούλα

ΣΗΜΕΡΑ

Σήμερα ακούω τα πουλιά
Όμορφα να τραγουδάν
Κι η καρδιά μου γέμισε χαρά
Που ήρθε η άνοιξη ξανά!

Αχ μανούλα μου
μια φορά με γέννησες
και δέκα σε παιδεύω
μα εκατό σε σκέφτομαι
και χίλιες σε λατρεύω.
Κυριάκος και Δημήτρης!!!

Παροιμιόμυθοι
Άλλαξεν ο Μανωλιός
κι έβαλε τα
ρούχ’αλλιώς.
Κάηκε η γριά
στο χυλό,
φυσάει και το
γιαούρτι.

TO ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Όπως ξέρουμε όλοι σε 1 μήνα έρχεται
το καλοκαίρι όλοι πηγαίνουμε διακοπές.
Το καλοκαίρι είναι μια ωραία εποχή για
όλους γι’ αυτό πρέπει να την περνάμε
καλά.
Σταυρούλα Κελεκίδου.

Η αλεπού, πε
ριμένοντας
να πέσουν από
την κούρνια
οι κότες ,ψόφησε από
την πείνα.
Ευφροσύνη και Άλμπι

ΤΟ ΓΑΤΑΚΙ

Το γατάκι στον αγρό
Που τόσο αγαπώ
Τρέξε τρέξε να το βρεις
Να το πιάσεις να το δεις!
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Να βρεις τα 9 μεταφορικά μέσα που βρίσκονται στο παρακάτω
κρυπτόλεξο.

ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ

Πεταλούδες από εδώ
Πεταλούδες από εκεί
Όπου κι να πας
Θα τις δεις!
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ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ο εφιάλτης της Περσεφόνης
Εκεί που φύτρωνε φλησκούνι κι άγρια
μέντα
κι έβγαζε η γη το πρώτο της κυκλάμινο
τώρα χωριάτες παζαρεύουν τα
τσιμέντα
και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην
υψικάμινο.
Εκεί που σμίγανε τα χέρια τους οι
μύστες
ευλαβικά πριν μπουν στο τελεστήριο
τώρα πετάνε τ` αποτσίγαρα οι τουρίστες
και το καινούργιο παν να δουν
διυλιστήριο.
Εκεί που η θάλασσα γινόταν ευλογία
κι ήταν ευχή του κάμπου στο βέλασμα
τώρα καμιόνια κουβαλάν στα ναυπηγεία
άδεια κορμιά σιδερικά παιδιά κι
ελάσματα.
Κοιμήσου Περσεφόνη
στην αγκαλιά της γης
στου κόσμου το μπαλκόνι
ποτέ μην ξαναβγείς!!!

-Πως βυθίζεις ένα υποβρύχιο με ξανθιές;
- Χτυπάς την πορτα και σου ανοίγουν...
Ο δάσκαλος του Βασίλη τον ρωτάει:
- Βασίλη, τι είναι η παύλα (-);
Και ο Βασίλης:
- Το θηλυκό του Παύλου ,κύριε!
Δύο χελώνες συναντιούνται μπροστά στις
σιδηροδρομικές γραμμές και λέει η μια στην
άλλη:
- Τί λές, πάμε απέναντι;
- Τρελάθηκες; Σε 3 ώρες περνάει το τρένο!
-Πέφτει ο Καραμανλής και ο Παπανδρέου
απο τον πύργο του 'Αιφελ. Ποιός σώζεται;
- Η Ελλάδα!

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην
μόρφωση στην
εκπαίδευση και στην
μάθηση όλοι χρειάζονται την βοήθεια
ενός μεγαλύτερου .Ας βοηθήσουμε αυτά τα
παιδιά για να έχουνε ένα καλύτερο αύριο.
Σταυρούλα Κελεκίδου.

Γιατί φτιάχνουμε Πρωτομαγιάτικο στεφάνι
Σύμφωνα με ένα παραμύθι (Ο Μάης και η φίλη του, Λότη – Πέτροβιτς –
Ανδρουτσοπούλου) Ο Μάης πήγαινε σε έναν παιδικό σταθμό, στον ‘Ανθισμένο
Κήπο’. Ήταν ο μοναδικός μαθητής ανάμεσα σε λουλούδια, πουλιά και πεταλούδες.
Όλοι τον αγαπούσαν. Τα λουλούδια ήθελαν να του κάνουν στεφάνι για τα μαλλιά του.
Μάλωναν όμως ποιο θα είναι το πιο όμορφο. Στο τέλος σφιχταγκαλιάστηκαν όλα
τα λουλούδια και έφτιαξαν ένα στεφάνι από τριαντάφυλλα, γαρίφαλα, μαργαρίτες,
νάρκισσους, βιολέτες. Οι πεταλούδες ζήτησαν απ’ το Μάη να το φοράει συνέχεια.
-Κι αν χαλάσει; Ρώτησε ο Μάης.
-Του χρόνου θα σε φτιάξουμε άλλο στα γενέθλιά σου, υποσχέθηκαν τα λουλούδια.
Από τότε, κάθε χρονιά στα γενέθλιά του, τον ετοιμάζουν ένα καινούριο στεφάνι.
Θεοδώρα
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ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ
ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ!

Τα σχολεία κλείνουν 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 !!!
Και πηγαίνουμε διακοπές για να περνάμε
καλά
Και να ξεκουραστούμε.
Σας προτείνουμε να πάτε στη Κρήτη.
Σας προτείνω να πάτε επίσης
στην Πάρο γιατί έχει καλή θάλασσα.
Σας προτείνουμε να πάτε και στην
Πάργα γιατί έχει μία ωραία θάλασσα
Που λέγεται κατσικά .
Κλάιντι-Σωκράτης
Μετά από το τέλος τον σχολείων , πάμε
διακοπές στην θάλασσα η στο χωριό
μας μπορείτε να πάτε σε ξενοδοχείο ,
να τρώτε παγωτά και να πάτε σε διάφορα
μέρη.
Αλέξανδρος

Τι σημαίνει;
Tη λέξη «τηλεκατευθυνόμενος»τη
χρησιμοποιούμε για κάποια συσκευή
που μπορούμε να την ελέγξουμε από
μακριά .Η λέξη είναι σύνθετη από
το τηλέ , που στα αρχαία ελληνικά
σημαίνει μακριά και από «κατευθύνω»
που σημαίνει «οδηγώ»τη
λέξη τη χρησιμοποιούμε στα
τηλεκατευθυνόμενα
παιχνίδια [αυτοκινήτα ή αεροπλάνα]
Κι άλλα τα τηλεκατευθυνόμενα δε
χρησιμοποιούνται μόνο για παιχνίδι
έχουν και άλλες χρήσεις όπως :
στη μετεωρολογία ιπτάμενες
συσκευές που μαζεύουν πληροφορίες
για τον καιρό. Στην εξερεύνηση του
βυθού με τα υποβρύχια
σκάφη στην εξερεύνηση του
διαστήματος.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ .

ΔΡΟΣΕΡΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
Παγωτό βανίλια

Υλικά:
Σκόνη γιώτης1 /2 σακουλάκια.
1λιτρο γάλα
Λίγο νερό
Τρούφα
1 τάπερ
Εκτέλεση :

Βάζουμε σε ένα μπολ την σκόνη βανίλια με λίγο νερό
Μέσα στο μπολ βάζουμε το ένα λίτρο γάλα τα ζυμώνουμε καλά
Και το βάζουμε μέσα στο ταπερ .Κλείνουμε το ταπερ και αφήνουμε το
Παγωτό μέσα στην κατάψυξη μέχρι να παγώσει αρκετά.
Μόλις παγώσει το βγάζουμε και ρίχνουμε από Πάνο την τρούφα.
Σας εύχομαι καλή επιτυχία .
Μαρία καλπακίδου.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

Έχω να σας προτείνω κάποιες σειρές βιβλίων για να διαβάσετε το καλοκαίρι. Αυτές είναι
οι παρακάτω:
1.Διαβάστε την σειρά βιβλίων του Κλάιβ Στέιπλς Λούις με τίτλο: Το χρονικό της Νάρνια
.Αυτή η σειρά αποτελείτε από 7 βιβλία με τίτλο:
α) Ο ανεψιός του Μάγου
β) Το Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα.
γ) Το Άλογο και το Αγόρι του.
δ) Ο Πρίγκιπας Κάσπιαν.
ε) Ο Ταξιδιώτης της Αυγής.
στ) Ο Ασημένιος Θρόνος.
ζ) Η Τελευταία Μάχη.
Εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ
2.Διαβάστε επίσης την σειρά βιβλίων της Τζόαν Ρόουλινγκ με τίτλο: Ο Χάρι Πότερ. Η
σειρά αποτελείτε από 7 βιβλία με τίτλο:
α) Ο Χάρι Πότερ και η φιλοσοφική λίθος.
β) Ο Χάρι Πότερ και η κάμαρα με τα μυστικά.
γ) Ο Χάρι Πότερ και ο αιχμάλωτος του Αζκαμπάν.
δ) Ο Χάρι Πότερ και το Κύπελο της Φωτιάς.
ε) Ο Χάρι Πότερ και το Τάγμα του Φοίνικα.
στ)Ο Χάρι Πότερ και ο Ημίαιμος Πρίγκιψ.
ζ) Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι του θανάτου
Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Αλέξανδρος Κωνσταντάκης

ΚΑΛΟΚΑΙΡΑΚΙ

Τρέξιμο γράψιμο και διάβασμα
άγχος τεστάκια καθημερινά
πάντοτε συνωστισμός στο διάλειμμα
και πάντα εκεί το κουδούνι να χτυπά
να σηκωθείς από το πρωί
να ετοιμαστείς στο πι και φι
να σκέφτεσαι όλη την ώρα
τη θα πει η κυρία μετά να κάνεις
προσευχή και πάλι από την αρχή
δεν αντέχω give me a break!
Καλοκαιράκι μακάρι να ήσουν για πάντα
Σχολείο μόνο μια εβδομάδα!
Μαρία και Δανάη
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Παιχνίδι λέξεων
Αυτό το παιχνίδι παίζεται από 5-80 ετών και
μπορείτε να το παίξετε παντού, στο βουνό, στο
σπίτι, στο αμάξι, σε εκδρομές, κ.α.
Οι οδηγίες και οι κανόνες είναι οι παρακάτω:
ΟΔΗΓΙΕΣ
Το παιχνίδι παίζεται από 2 παίκτες και πάνω.
Πρώτα διαλέγουμε ποιος θα αρχίσει πρώτος και
συνεχίζουμε με τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
Ο πρώτος λέει μια
λέξη , π.χ. ρινόκερος . Και ο δεύτερος πρέπει να
βρει μια λέξη από την τελευταία συλλαβή της
πρώτης λέξης. Και συνεχίζουμε έτσι. Όταν κάποιος
δεν βρίσκει λέξη χάνει. Ο νικητής είναι όποιος
μείνει τελευταίος .
ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
1.Ο κάθε παίκτης έχει χρονικό περιθώριο 3 λεπτών.
2.Η λέξη πρέπει να είναι ελληνι
κή.
ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
Αλέξανδρος Κωνσταντάκης

Προτάσεις για διακοπές.

Το καλοκαίρι μπορείτε να πάτε στη
Ρόδο όπου μπορείτε να επισκεφτείτε
τις ήσυχες θάλασσες και υπέροχες
παραλίες . Επίσης μπορείτε να πάτε
στην Ζάκυνθο
Όπου εκεί σίγουρα θα επισκεφτείτε
της θαλάσσιες χελώνες.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΔΙΑΒΑΣΜΑ:

Μικρός Νικόλας 1.
Το ημερολόγιο ενώς Σπασίκλα
1,2,3,4 (Τεύχοι).
Το ημερολόγιο μιας Ξενέρωτης.
Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες.
Όλα τα παραπάνω μπορείτε να τα
βρείτε στα βιβλιοπωλεία.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ!

Ροκ α μπιλι ο
ζουμερός
Λεμονόκουπες

Περπατάμε περπατάμε και δεν
ξέρουμε που πάμε
Κι αν περπατάμε χώρια και μόνοι
ήμασταν κάποτε ένα λεμόνι
-Την φλούδα μου την τρίψανε για
να την κάνουν ξύσμα δεν μπορεσα
να αντισταθώ όσο και είχα πείσμα
- Γλυκές ήταv οι φέτες μου γλυκιά η
μυρωδιά μου
Και τώρα που μας κόψανε μισή
χτυπά η καρδιά μου!
Δανάη και Μαρία!

ΑΝΕΚΔΟΤΟ

Ήταν ο Τοτός και είχε πάει στο σούπερ
μάρκετ για να αγοράσει 1 κουτί απορυπαντι
κό
. Στο ταμείο η ταμίας τον αναγνωρίζει και τον
ρωτάει:
-Τούτο, τι το θέλεις το απορρυπαντικό;
-Για να πλύνω τον σκύλο μου.
-Τοτό, δεν γίνετε να πλύνεις τον σκύλο με
το απορρυπαντικό. Ή θα αρρωστήσει ή θα
πεθάνει.
Ο Τούτος δεν την ακούει και πληρώνει για
το απορρυπαντικό. Την άλλη μέρα, όταν ο
Τούτος πήγε να αγοράσει 100 γραμμάρια
καραμέλες, η ταμίας τον ρωτάει:
-Τι έγινε ο σκύλος σου Τοτό;
-Οοοοοοοο, πέθανε.
-Εμ! είδες που σου έλεγα εγώ; Δεν μπορείς να
πλύνεις τον σκύλο με το απορρυπαντικό. Ή
θα αρρωστήσει ή θα πεθάνει.
-Δεν νομίζω πως έφταιγε το απορρυπαντικό.
-Τι νομίζεις πως έφταιγε Τοτό;
-Νομίζω πως έφταιγε η στύψη.
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Αλέξανδρος Κωνσταντάκης

