Δίμηνη εφημερίδα της Ε τάξης των2ου και 7ου Δημοτικών Σχολείων Γέρακα
3ο Τεύχος Μάρτιος-Απρίλιος 2016

Αγαπητοί μας αναγνώστες,

Να και το τρίτο μας τεύχος! Αυτή την εφημερίδα μπορείτε να τη διαβάσετε
ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του σχολείου μας. Στην εφημερίδα μας θα βρείτε
αφιερώματα για το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, για Μουσεία της περιοχής μας, για τις
δράσεις μας σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό- και συνέντευξη-, για την Άνοιξη, τον
Ευαγγελισμό και βέβαια το Πάσχα! Έχει ακόμα βιβλιοπαρουσιάσεις και ανέκδοτα αλλά και
σπαζοκεφαλιές! Ελπίζουμε να σας αρέσει!
Σοφία Παπαδοπούλου E2

Περιεχόμενα
Άνοιξη (σελ .2)

Πού να πάμε; (σελ.9-10)

Ευαγγελισμός (σελ.2)

Ένα γράμμα (σελ.10)

Ήθη και έθιμα του Πάσχα (σελ.3-4)

Αφιέρωμα στο σχολικό εκφοβισμό (σελ.11-13)

Πασχαλινή διακόσμηση (σελ.5-7)

Βιβλιοπαρουσιάσεις( σελ.13-14)

Πασχαλινές συνταγές (σελ.7-8)

Σπαζοκεφαλιές-Ανέκδοτα(σελ.14-16)

Που πήγαμε (σελ.8-9)
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ότι θα γεννήσει το Σωτήρα του κόσμου, τον
Ιησού Χριστό. Και όταν η Παρθένος
αναρωτήθηκε πώς ήταν δυνατό, ο αρχάγγελος
της απάντησε ότι «το Άγιο Πνεύμα θα έλθει σε
σένα και η δύναμη του Υψίστου θα σε
επισκιάσει» Τότε η σεμνή κόρη, η Παρθένος
Μαρία, του απάντησε ταπεινά. «Ιδού λοιπόν, η
δούλη του Κυρίου. Ας γίνει το θέλημα Εκείνου»
Και ο Γαβριήλ εξαφανίστηκε από μπροστά της.
Τότε συντελέστηκε το μεγαλύτερο μυστήριο της
ανθρωπότητας. Με τρόπο υπερφυσικό, η
Παρθένος Μαρία έμεινε έγκυος ,ενώ ήταν μόνη
της και δίχως να είναι παντρεμένη. Μετά από 9
μήνες θα γεννήσει τον Χριστό, τον Υιό και Λόγο
του Θεού. Εκείνον πού με την εκούσια θυσία του
επάνω στο Σταυρό, έσωσε το ανθρώπινο γένος
από τον αιώνιο θάνατο και την καταστροφή στην
οποία είχε οδηγηθεί μετά την πτώση των
πρωτοπλάστων από τον παράδεισο και την
εμφάνιση της αμαρτίας στον κόσμο.
Αξίζει, όμως, να πούμε ότι η γιορτή αυτή ήταν
πολύ μεγάλη, ακόμα και πριν συνδυαστεί με την
εθνική μας γιορτή για την επανάσταση του 1821.
Η λειτουργία του Ευαγγελισμού γινόταν από τους
Βυζαντινούς στο ναό των Χαλκοπρατείων, όπου
παρίσταντο και οι αυτοκράτορες!

Η Άνοιξη
Η Άνοιξη είναι η πιο ωραία εποχή! Όλα τα φυτά
ανθίζουν και η φύση μας έχει πολλών ειδών
λουλούδια όπως είναι οι παπαρούνες, οι
μαργαρίτες, τα χαμομήλια και δέντρα όπως οι
πασχαλιές και οι αμυγδαλιές.
Επίσης μετά την Άνοιξη τελειώνουν τα σχολεία
και...... ξεκινάνε οι
βουτιές με τους φίλους
μας!!!
(Ερρίκος ,Μαρκέλλα Ε2)

Νικόλας - Εύη - Σοφία E2

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου (Παναγίας)
Στις 25 Μαρτίου, εκτός από την εθνική μας
γιορτή, η εκκλησία μας γιορτάζει το χαρμόσυνο
μήνυμα της του ερχομού του Χριστού .Μας το
παρουσιάζει ο ευαγγελιστής Λουκάς στο
Ευαγγέλιο του .Την ήμερα αυτή, ο θεόσταλτος
αρχάγγελος Γαβριήλ παρουσιάζεται στην
Παρθένο Μαρία, στη Ναζαρέτ και της ανήγγειλε
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πρωί της Μεγάλης Παρασκευής
μοναχοί και προσκυνητές γονατίζουν
μπροστά στον Εσταυρωμένο.
Κατεβάζουν τον νεκρό σώμα του
Ιησού από το σταυρό. Το πορφυρό
πανί με το σώμα του μεταφέρεται από
τους μοναχούς στο τραπέζι, που
συμβολίζει τον Άγιο Τάφο. Η
ατμόσφαιρα είναι επιβλητική, καθώς
το σκοτάδι μέσα στο Καθολικό σπάει
μόνο από το λιγοστό φως των κεριών .
Μετά το τέλος της ακολουθίας οι
μοναχοί στολίζουν με λουλούδια τον
Επιτάφιο, σαν τους μαθητές του
Χριστού.

Ήθη και έθιμα του Πάσχα!
Το Πάσχα είναι μια από τις
μεγαλύτερες γιορτές της
Χριστιανοσύνης. Σε κάθε μέρος της
Ελλάδας γιορτάζουν διαφορετικά το
Πάσχα. Ένα από τα πιο συνηθισμένα
έθιμα είναι η Αυγομαχίες και <<Το
κάψιμο του Ιούδα>>.

Λίγες ώρες αργότερα, το βράδυ της
Μεγάλης Παρασκευής επιστρέφουν
στο Καθολικό και ψέλνουν τα εγκώμια
της μέρα γύρω από το νεκρό σώμα
του Χριστού. Έξι μοναχοί παίρνουν
στα χέρια τους τον χρυσοκέντητο
Επιτάφιο και κάνουν την περιφορά
του γύρω από τον ναό. Πριν ο
Επιτάφιος επιστρέψει στο ναό οι
μοναχοί τον κρατούν πάνω από την
κύρια είσοδο. Ένας ένας οι μοναχοί
και οι προσκυνητές περνούν από
κάτω σαν να κατεβαίνουν μαζί με τον
Ιησού στον Άδη. Ο θρήνος, όμως,
κρατά λίγες ώρες.

Έθιμα στην Κεντρική Μακεδονία
Στην Κεντρική Μακεδονία μετά από
τον Επιτάφιο στις 9 η ώρα όλοι
μαζεύονται στα νεκροταφεία και
ανάβουν κεριά στους αγαπημένους
που έχουν φύγει από τη ζωή και <<η
νύχτα γίνεται μέρα >> από το φως των
κεριών.
Πάσχα στο Άγιο Όρος
Ήχος από το τάλαντο καλεί μοναχούς
και προσκυνητές για τις ακολουθίες
της Μεγάλης Εβδομάδας. Το Πάσχα
στο Άγιο Όρος δεν έχει βεγγαλικά,
ψητό στη σούβλα και χορούς. Είναι
ένα Πάσχα βαθιά μυστηριακό. Το

Το χαρμόσυνο μήνυμα της
Αναστάσεως έρχεται το πρωί του
Μεγάλου Σαββάτου. Οι ιερείς φορούν
ήδη λευκά άμφια κι οι καμπάνες
χτυπούν χαρμόσυνα.

3

Με το σήμα της πρώτης Ανάστασης
στις 12μμ, οι κάτοικοι της Κέρκυρας
πετούν τεράστια κανάτια γεμάτα νερό
– τους μπότηδες – από τα μπαλκόνια
τους. Οι μπότηδες είναι τα πήλινα
κανάτια με στενό στόμιο και δυο
χερούλια στο πλάι για τη μεταφορά
τους. Τα μπαλκόνια είναι στολισμένα
και οι κάτοικοι δένουν στους
μπότηδες κόκκινες κορδέλες – το
κόκκινο είναι το χρώμα της Κέρκυρας
!

Πάσχα στην Πελοπόννησο
Μοναδικός είναι ο εορτασμός του
Πάσχα στην Πελοπόννησο, με το
φανταστικό έθιμο να εκτοξεύονται
εκατοντάδες πολύχρωμα αερόστατα
από τον Τυρό και το Λεωνίδιο και να
ταξιδεύουν πάνω από το Μυρτώο
πέλαγος, φτάνοντας στην Ύδρα και τις
Σπέτσες . Στο Λεωνίδιο, η νύκτα της
Αναστάσεως είναι η νύκτα των
αερόστατων. Στην ενορία της
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στο
λιμάνι, θα γίνει το κάψιμο του Ιούδα
μέσα στη θάλασσα, ενώ στην ενορία
της Αγίας Μαρίνας θα γίνει το κάψιμο
του αφανού.
Πάσχα στην Κέρκυρα
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Κεράκια με κέλυφος αυγών
Σήμερα, θα χρησιμοποιήσουμε πολύ ευχάριστα
και δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο μας,
φτιάχνοντας πανέμορφα, χρωματιστά, πρωτότυπα
κεράκια.
Παίρνουμε μια καρτέλα με αυγά και φυσικά
χρησιμοποιούμε όσα από αυτά θέλουμε. Για αρχή
μπορούμε να κάνουμε τη διαδικασία με ένα μόνο
και, αν μας πετύχει ή καλύτερα, αν δούμε πώς
λειτουργεί και πόσο εύκολο είναι μπορούμε να
ασχοληθούμε και να φτιάξουμε πολύ περισσότερα
ανοιξιάτικα κεράκια.
Τρυπάμε όσα αυγά θα χρησιμοποιήσουμε με μια
βελόνα στην κορυφή και στη συνέχεια εύκολα
σπάμε το κέλυφος γύρω γύρω τόσο ώστε να
μείνουν περίπου τα 3/4 του κέλυφους ανέπαφα. Αδειάζουμε το περιεχόμενο
του αυγού (θα φτιάξετε με αυτό μια υπέροχη ομελέτα). Προσέξτε μόνο ώστε
το άνοιγμα να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να μην εγκλωβίζεται ο καπνός όταν
το κεράκι θα είναι αναμμένο. Και τώρα φτάνει η στιγμή που θα χρωματίσουμε
τα αυγουλάκια μας. Εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί τα κελύφη των
αυγών είναι εξαιρετικά ευαίσθητα. Διαλύουμε τις μπογιές μας, φυτικές κατά
προτίμηση και σε όμορφα παστέλ χρώματα, σε δοχεία και βουτάμε κάθε αυγό
μέχρι να πάρει χρώμα, 2-3 φορές. Το εκπληκτικό με αυτόν τον τρόπο
βαψίματος είναι το υπέροχο, λίγο πιο σκούρο χρώμα, που αποκτά το
κέλυφος στο εσωτερικό του μέρος.
Σε ένα κανατάκι ζεσταίνετε τριμμένο κερί ή φυσικό μελισσοκέρι (μπορείτε να
ρίξετε μερικές σταγόνες αιθέριου ελαίου με άρωμα της προτίμησής σας). Πριν
το κερί μας υγροποιηθεί, ρίχνουμε μια μεγάλη κουταλιά στο κέλυφος και
στερεώνουμε τις βάσεις των φιτιλιών μας μέσα σε κάθε κέλυφος. Στη
συνέχεια ρίχνουμε το υπόλοιπο κερί μέσα στα κελύφη, γεμίζοντας περίπου
ως τη μέση ή λίγο παραπάνω.
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Κουνέλι από κάλτσα!

Υπέροχη λαγό-οικογένεια,
για το σαλόνι ή το
παιδικό δωμάτιοοδηγίες βήμα βήμα!

Υλικά:
1 κάλτσα και βαμβάκι
Κορδέλα

Οδηγίες:

2 ματάκια

-3 σανίδες ξύλο, μπαμπάςμαμά-παιδί! Θα τις τρίψετε
ελαφρά και ...
..θα τις περάσετε με σκούρο
χρώμα!
-Αφού στεγνώσουν, θα
περάσετε λευκό κρακελέ!

1 σύρμα πίπας
Κόλλα ή σιλικόνη
Ψαλίδι
1 μαρκαδόρο (ό,τι χρώμα
θέλετε)

-Όταν στεγνώσει θα κάνει
αυτά τα σπασίματα που
βλέπετε.
- Σε λεπτότερα φύλλα ξύλου,
θα κόψετε τις μυτούλες!
-Θα τις βάψετε ροζ!
-Ζωγραφίστε τα μάτια και
βάλτε κουμπάκια και
κορδέλες ροζ για τα μαλλιά!

1 πον πον

-Προσθέστε λευκή τσόχα για
τα δόντια!
Η οικογένεια είναι έτοιμη!
Καλό Πάσχα!

1 πασχαλινό αυτοκόλλητο
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Εκτέλεση: Παίρνουμε μία
παλιά μας κάλτσα και την
γεμίζουμε με βαμβάκι.
Τυλίγουμε τον λαιμό του με
σύρμα πίπας και κολλάμε το
πον πον για ουρίτσα του με
την σιλικόνη. Στο πάνω μέρος
την κάλτσας, κόβουμε τα
αυτάκια του και τους βάζουμε
μία κορδελίτσα. Κολλάμε στην
κοιλίτσα του ένα πασχαλινό
αυτοκόλλητο και δύο ματάκια
στο κεφάλι του. Με τον
μαρκαδόρο μας ζωγραφίζουμε
ένα χαμόγελο και μία μυτούλα.
Το κουνελάκι μας είναι έτοιμο!
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Εκτέλεση
Πλένουμε
καλά
τα αντεράκια,
τη
συκωταριά και τα πνευμόνια. Τα
ζεματίζουμε σε βραστό νερό για 10΄. Τα
στραγγίζουμε και τα αφήνουμε να
κρυώσουν. Με ένα ψαλίδι κουζίνας
ψιλοκόβουμε τα εντόσθια σε πολύ μικρά
κομμάτια. Ζεσταίνουμε το λάδι και το
βούτυρο και σοτάρουμε το ξερό κρεμμύδι
και τα φρέσκα κρεμμυδάκια. Προσθέτουμε
τα κομμάτια της συκωταριάς και τα
τσιγαρίζουμε. Ανακατεύουμε συνεχώς για
περίπου 15΄. Ρίχνουμε το μαρούλι και τον
άνηθο και αλατοπιπερώνουμε. Μετά από
5΄ προσθέτουμε 1 κουταλιά από το ζεστό
ζωμό και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Στη
συνέχεια προσθέτουμε και τον υπόλοιπο
ζωμό και σιγοβράζουμε για 40΄. Περίπου
20΄ πριν κατεβάσουμε τη σούπα από τη
φωτιά, ρίχνουμε το ρύζι. Για το
αυγολέμονο: Χτυπάμε τα ασπράδια.
Προσθέτουμε έναν έναν τους κρόκους και
ρίχνουμε λίγο λίγο το χυμό λεμονιού.
Παίρνουμε ζωμό από το φαγητό και
αραιώνουμε το αυγολέμονο. Ρίχνουμε το
μείγμα στην κατσαρόλα. Βράζουμε για 2΄3΄ και σερβίρουμε τη σούπα με φρέσκο
άνηθο και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Εμμανουέλα, Μαρία Ε3

Υλικά συνταγής

 1 συκωταριά αρνίσια, πνευμόνια και
αντεράκια
 1 ματσάκι φρέσκα κρεμμυδάκια
ψιλοκομμένα
 1 μέτριο ξερό κρεμμύδι
 1 μαρούλι χοντροκομμένο
 1 φλ. τσαγιού άνηθο ψιλοκομμένο
 2 φλ. τσαγιού ελαιόλαδο
 1 κ.σ. βούτυρο γάλακτος
 1 φλ. του καφέ ρύζι γλασέ
 Για το αυγολέμονο
 3 αυγά
 χυμό λεμονιού
 αλάτι
 πιπέρι

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!
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αλείφετε τα τσουρέκια. Τα ψήνετε στους
200°C για 30 λεπτά περίπου.

ΥΛΙΚΑ
 1 κιλό (8 φλιτζ. τσαγιού) Αλεύρι για Όλες
τις Χρήσεις
 2 φακελάκια Μαγιά Στιγμής
 200 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) ζάχαρη
 150 γρ. (3/4 φλιτζ. τσαγιού) λιωμένο
βούτυρο ή μαργαρίνη
 20 ml (2/3 φλιτζ. τσαγιού) γάλα
 7 αυγά (με 1 αυγό από αυτά θα αλείψετε
τα τσουρέκια)

Μαρία ,Εμμανουέλα, Κατερίνα Ε3

 7 γρ. (1½ κουτ. κοφτό) αλάτι
 ξύσμα από 1½ λεμόνι ή πορτοκάλια
 3-4 κουτ. κοφτά) μαχλέπι
ΕΚΤΕΛΕΣΗ :Διαλύετε τη Μαγιά Στιγμής σε
χλιαρό γάλα (περίπου 35°C). Προσθέτετε
1/2 φλιτζάνι τσαγιού Αλεύρι για Όλες Τις
Χρήσεις. Ανακατεύετε το μίγμα και το
αφήνετε σκεπασμένο με πετσέτα σε

Ίδρυμα Μείζονος
Ελληνισμού

χλιαρό μέρος για μισή ώρα, μέχρι να
διπλασιαστεί σε όγκο. Σε ένα μπολ
χτυπάτε 6 αυγά, προσθέτετε τη ζάχαρη, το
λιωμένο βούτυρο ή μαργαρίνη, το αλάτι, το

Το Ίδρυμα Μείζονος
Ελληνισμού βρίσκεται στην
λεωφόρο Πειραιώς στο
Μοσχάτο. Είναι ένα γιγάντιο
κτήριο με μεγάλη αυλή και
δίπλα του έχει ένα πλανητάριο.
Δείχνει προγράμματα σε σχέση
με την ιστορία, τις επιστήμες και
κάνει και διάφορες εκδηλώσεις.

μαχλέπι, το ξύσμα και το μίγμα Μαγιάς.
Προσθέτετε το Αλεύρι για Όλες Τις
Χρήσεις και ζυμώνετε μέχρι να γίνει λεία η
ζύμη. Αφήνετε το μπολ σκεπασμένο με
διαφανή μεμβράνη ή πετσέτα σε χλιαρό
μέρος για 1½ ώρα, μέχρι να διπλασιαστεί
σε όγκο. Χωρίζετε τη ζύμη στη μέση και
πλάθετε 2 λωρίδες, τις στρίβετε και τις
πλέκετε κοτσίδες. Τοποθετείτε τα
τσουρέκια σε 2 βουτυρωμένα ταψιά και τα

Εμείς με την τάξη
παρακολουθήσαμε

αφήνετε σκεπασμένα σε χλιαρό μέρος για
1½ ώρα, μέχρι να διπλασιαστούν σε όγκο.
Χτυπάτε το αυγό που κρατήσατε και
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μας
ένα

πρόγραμμα σε σχέση με την
Αγία Σοφία στο πλανητάριο. Εκεί
καθίσαμε
σε
κάποιες
ηλεκτρονικές καρέκλες με κάτι
χρωματιστά κουμπιά που μας
βοηθούσαν
σε
κάποιες
ερωτήσεις που θα μας έκαναν
κατά την ώρα του βίντεο.
Είδαμε για το πως φτιάχτηκε η
Αγία Σοφία, τι είχε μέσα της, τι
σώζεται σήμερα από αυτήν, την
ιστορία της και για τους
ανθρώπους που είχαν σχέση με
αυτήν.

Μια που έφτασε η άνοιξη αλλά
και οι διακοπές του Πάσχα σας
προτείνουμε μερικές ωραίες
βόλτες
κοντά
μας!

Το
Αρχαιολογικό
Μουσείο
του
Μαραθώνα βρίσκεται στο Βρανά
Μαραθώνα.
Έχει
ως
στέγαστρο
νεκροταφείο τύμβων της Μέσης Εποχής
του Χαλκού ( 2000-1600 π.Χ. ). Το
Μουσείο οικοδομήθηκε το 1975 με
δαπάνη του ομογενή επιχειρηματία
Ευγένιου Παναγόπουλου.

Ήταν
μια
πολύ
ωραία
εμπειρία, μακάρι να την
επαναλάβουμε!
Γιάννης, Κωνσταντίνος, Γιώργος
Ε3

Το Μουσείο Βορρέ είναι ένα πολιτιστικό
ίδρυμα που ιδρύθηκε το 1983 με σκοπό
την ανάδειξη της Ελληνικής τέχνης και
του πολιτισμού. Το Μουσείο το οποίο
έχει έκταση μεγαλύτερη από 18
στρέμματα αποτελείται από 2 μέρη, το
Μουσείο σύγχρονης Ελληνικής τέχνης και
το λαογραφικό Μουσείο. Το λαογραφικό
Μουσείο είναι ένα ασυνήθιστο
σύμπλεγμα κτιρίων, αυλών και κήπων.
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Γράμμα προς τον Δήμαρχο του Γέρακα
Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,
Θα θέλαμε να σας προτείνουμε κάποιες
βελτιώσεις για την πόλη μας τον Γέρακα.
Το πρώτο πράγμα που θα θέλαμε να σας
πούμε να φτιάξετε είναι καινούριες
παιδικές χαρές αλλά να επισκευάσετε και
τις παλιές. Το δεύτερο πράγμα που θα
θέλαμε είναι περισσοτέρους
ποδηλατοδρόμους για να μην
αναγκάζονται οι ποδηλάτες να πηγαίνουν
προς τον δρόμο .Και το τρίτο και
τελευταίο πράγμα που θα θέλαμε να σας
πούμε έχει σχέση με τα παλιά σχολεία
που χρειάζονται ανακαίνιση ,όπως το
δικό μας!

Μουσείο Βορρέ

Μουσείο Βορρέ

Χαρήκαμε πολύ που μπορέσαμε να σας
γράψουμε ,εμείς οι μαθητές της Πέμπτης
τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου
Γέρακα!(Το γράμμα το σύνταξε η Λουΐζα
ενώ ζωγράφισε η Ελένη ) ( Ε1)

Το σπήλαιο ¨Κουτούκι¨ βρίσκεται στην
ανατολική πλαγιά του Υμηττού, στο Δήμο
Παιανίας σε υψόμετρο 510 μ.
Ανακαλύφθηκε το 1928. Ερευνήθηκε και
χαρτογραφήθηκε το 1954 από την
Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρία. Το 1960
κατασκευάσθηκε τεχνητή είσοδος με τη
μορφή σήραγγας στην δυτική πλευρά του
σπηλαίου και τουριστική διαδρομή
μήκους 350 μ.
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Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα φαινό μενο που εμφανίζεται σε πολλές χώρες
του κόσμου. Γίνεται πολύς λόγος γι΄αυτόν
τον τελευταίο καιρό. Ο στόχος του
εκφοβισμού είναι να προκληθεί πόνος ή
αναστάτωση. Μπορεί να είναι λεκτικός,
σωματικός ή μέσω διαδικτύου.
Χαρακτηριστικά του είναι: α)Υπάρχει
πρόθεση από το παιδί που εκφοβίζει
β)Δεν υπάρχει δικαιολογία για την πράξη
και γ)Επαναλαμβάνεται η συγκεκριμένη
συμπεριφορά.
Ιωάννα Ε1

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ BULLING ΣΤΗΝ Κ.
ΤΟΨΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Κ. ΚΕΛΛΗ
ΣΟΥΛΑ (Υπεύθυνες για το θέμα στα
σχολεία μας.)






Τι είναι το Bulling ;
Όταν κάποιο παιδί δέχεται
συνεχώς ενοχλήσεις από
τους συμμαθητές του με
διαφορετικούς τρόπους , που
πολλές φορές είναι βίαιες .
Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς
όταν το παιδί τους έχει δεχτεί
Bulling;
Να στηρίξουν το παιδί τους
χωρίς να τους δημιουργούν
ενοχές και αν χρειαστεί να
συμβουλευτούν έναν ειδικό .
Τι μπορούν να κάνουν τα
παιδιά , όταν τους κάνουν
Bulling ;
Η φράση << Μίλα μη
φοβάσαι >> είναι ενδεικτική.
Πρέπει να απευθύνονται



αμέσως σε έναν ενήλικα που
εμπιστεύονται . Στους γονείς
τους , στους δασκάλους τους
ή και στους συμμαθητές τους.
Αν οι γονείς και οι δάσκαλοι
δεν ανταποκρίνονται στο παιδί
που έχει δεχτεί Bulling , τι
μπορούν να κάνουν τα παιδιά ;
Η εμπειρία μου στα σχολεία
μου έχει δείξει ότι δεν υπάρχει
δάσκαλος αλλά και διευθυντής
, που να μην δείχνει
ευαισθησία σε ένα παιδί ,
εφόσον αυτό παραπονιέται ,
ότι ενοχλείται από τη
συμπεριφορά ενός ή
περισσοτέρων από τους
συμμαθητές του και συνήθως
κάνουν ορισμένες ενέργειες
για τη στήριξη του παιδιού.
Οι γονείς από την άλλη είναι
ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι
και δεν υπάρχει περίπτωση ,
που να μην αντιδράσουν σε
ένα παράπονο του παιδιού
τους .
Για ποιους λόγους κάποιος
μπορεί να δεχτεί επίθεση
εκφοβισμού στο σχολείο ;

Επειδή κάποιοι θεωρούν ή
πιστεύουν ότι είναι πιο δυνατοί από
τους άλλους.


Ποια
είναι
τα
βασικά
γνωρίσματα του εκφοβισμού ;

Με χτυπήματα, με γροθιές, με
χειρονομίες, με κακές λέξεις, με
απομόνωση, με κοροϊδία και μέσω
των διαδικτύων

11



Τo τραγούδι μας κατά του
bulling!

Τι πιστεύετε ότι πρέπει να
κάνει κάποιος όταν βλέπει
αυτά τα περιστατικά ;

Να μην μένει απλός παρατηρητής,
αλλά υπεύθυνος θεατής. Καλό
είναι να είμαστε θεατές με
υπευθυνότητα και όχι απλοί
ανεύθυνοι παρατηρητές!

Στη φιλία λέμε ναι
και στο γέλιο λέμε ναι
στο παιχνίδι λέμε ναι
και στ' αστεία λέμε ναι
Στην αλήθεια λέμε ναι
στη βοήθεια λέμε ναι
στη συμπόνια λέμε ναι
και στη συζήτηση ναι

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΛΥ!!!
Κάλλι, Μίνα Ε1

Στη αγάπη λέμε ναι
στην ειρήνη λέμε ναι
στη φιλία λέμε ναι
στην κατανόηση ναι

Όχι λέμε στην έχθρα
Και την αντιπαλότητα
Όχι λέμε στο μίσος
Όχι στους τσακωμούς

Όχι λέμε στο ψέμα

Θα σας μιλήσω για μια εκδήλωση που
έγινε στο σχολείο μας για τον σχολικό
εκφοβισμό .Λοιπόν κάθε τάξη ή
τραγούδησε ή έκανε θεατρικό. Όλη η
Πέμπτη παρουσίασε ένα τραγούδι για τον
σχολικό εκφοβισμό. Η κυρία της Μουσικής
έγραψε τους στίχους του τραγουδιού και
έπαιζε αρμόνιο .Μάλιστα είναι πολύ καλό
ότι άρεσαν όλα πολύ και στις διευθύντριες
των σχολείων μας αλλά και σε όλους μας.
Πιστεύω ότι την εμπειρία αυτή δεν θα την
ξεχάσω!
Άννα

Όχι στην εσωστρέφεια
Όχι λέμε στο δάκρυ
Όχι στα μυστικά

Όχι λέμε στη βία
Όχι και στους
ψευτόμαγκες

Ε1.

Όχι στην κοροϊδία
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τον Οκτώβριο του 1944 όπου η
Ελλάδα ελευθερώθηκε.

Όχι στον τσαμπουκά

ΦΙΛΙΑ-ΝΑΙ
ΑΛΗΘΕΙΑ-ΝΑΙ
ΕΙΡΗΝΗ-ΝΑΙ
ΑΓΑΠΗ-ΝΑΙ
(Το τραγούδι αυτό
ακούστηκε στην
εκδήλωση που έγινε στο
σχολείο μας για την ημέρα
κατά του σχολικού
εκφοβισμού. Το έγραψαν
για την εφημερίδα ο Βάιος
και ο Μιχάλης Ε1)
Ελευθερία, Γιώργος,
Μαρία Ε2

Ο Μεγάλος περίπατος του
Πέτρου (Άλκη Ζέη)
Ο Πέτρος, ένα εννιάχρονο αγόρι
που ζει στην Αθήνα είναι
λυπημένος γιατί πέθανε το τριζόνι
του. Το επόμενο πρωινό τον
ξυπνάει η μαμά του και του λέει ότι:
<<Σήκω γίνεται πόλεμος. Δεν
ακούς τις σειρήνες;>>
Αυτή την μέρα ο Πέτρος θα την
θυμάται σίγουρα γιατί άρχισε ο
πόλεμος. Έχει διαβάσει πολλές
ιστορίες με πολέμους και
στρατιώτες. Μαζί με τους φίλους
του περνάει τις δύσκολες μέρες της
κατοχής. Ζει τρελές περιπέτειες με
τον κολλητό του τον Σωτήρη μέχρι

«Ο μεγάλος περίπατος του
Πέτρου» Γιωργής Ε2
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Η μωβ ομπρέλα((Άλκη Ζέη)
Λίγο καιρό πριν αρχίσει ο
πόλεμος του 1940, κάπου στο
Μαρούσι, ζούσε η οικογένεια της
Ελευθερίας ενός δεκάχρονου
κοριτσιού. Το σπίτι τους ήταν
διώροφο, στον κάτω όροφο έμενε ο
γάλλος κύριος Μαρσέλ μαζί με τον
ανιψιό του τον Μπενουά. Η
Ελευθερία είχε δύο δίδυμα αδέλφια
τον Νούλη τον Σάκη, που έκαναν
όλο σκανταλιές.
Ο Νούλης και ο Σάκης ήθελαν να
κλέψουν την μωβ ομπρέλα της
κυρίας Υπατίας , που ήταν η γιαγιά
της Βίτως μιας φίλης τους. Την
ομπρέλα θα την χρησιμοποιήσουν
ως αερόστατο.
Όλη αυτή την Ιστορία την διηγείται
η Ελευθερία, γιαγιά πια, στα εγγόνια
της. Την ιστορία αυτή περιγράφει
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πολλές
λεπτομέρειες δίνοντας έμφαση πιο
πολύ στα παιδικά τους χρόνια.

ΓΡΙΦΟΙ- ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ -ΑΝΕΚΔΟΤΑ
-Τι μπορείς να κρατήσεις χωρίς να το
αγγίξεις ?
(Την αναπνοή σου .)
-Τι είναι αυτό που όταν είναι μαύρο
είναι καθαρό και όταν είναι βαμμένο
βρώμικο?
(Ο Πίνακας.)
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- Μαμά πες μου μια πρόταση.
- Άσε με τώρα δεν μπορώ. Ο Τοτός τη
γράφει. Μετά πηγαίνει στον αδερφό
του που έπαιζε ηλεκτρονικό:
- Αδερφέ μου, πες μου μια πρόταση.
- Είμαι ο Μπάτμαν, ο Μπάτμαν, ο
Μπάτμαν!
Πάει και τη γράφει. Μετά πηγαίνει
στον πατέρα του που μιλούσε στο
τηλέφωνο:
- Μπαμπά, πες μου μια πρόταση.
- Ποιον εκείνο το χοντρό με τη
φαλάκρα;(έλεγε ο μπαμπάς στο
τηλέφωνο σ΄αυτόν που μιλούσε)
Πάει και τη γράφει. Την άλλη μέρα
στο σχολείο ρωτάει η δασκάλα τον
Τοτό:
- Τοτό ,έγραψες τις προτάσεις;
- Ναι, κυρία.
- Για πες μου τες.
- Άσε με τώρα δεν μπορώ.
- Τοτό, ποιον παριστάνεις;
- Είμαι ο Μπάτμαν, ο Μπάτμαν, ο
Μπάτμαν.
- Τοτό, θα σε πάω στο διευθυντή.
- Ποιον εκείνο το χοντρό με τη
φαλάκρα;

-Τι είναι μαύρο πριν το
χρησιμοποιήσουμε, γίνεται κόκκινο
όταν το χρησιμοποιούμε και άσπρο
όταν τελειώσουμε μαζί του ?
(Το κάρβουνο.)
Άμα βλέπω δεν το βλέπω και το
βλέπω όταν δεν βλέπω. Τι είναι ;
(Το όνειρο)
-Πάει πάει και πίσω δε γυρνάει. Τι
είναι ; (Το ποτάμι)
-Πράσινο σπιτάκι, κόκκινα
παραθυράκια, μέσα κατοικούνε
μαύρα αραπάκια .
Τι είναι ; (το καρπούζι)
Μια κοντούλα παχουλή, πάντα
κόκκινα φορεί, έχει πράσινα μαλλιά
και σποράκια στην κοιλιά.
Τι είναι; (η ντομάτα).
Πάντα κοντά σου βρίσκομαι, αν κάτι
σε φωτίζει. (Η σκιά)
Μπαίνει μέσα από το τζάμι χωρίς να
το σπάσει; (το φως)
Τριγύρω γύρω θάλασσα στη μέση μια
φωτίτσα. Τι είναι ; (Το καντήλι)

Ο δάσκαλος: « Κωστάκη, κλίνε μου το
ρήμα τρέχω.»
Και ο Κωστάκης: «Τρέχω, έτρεχα,
σκόνταψα, έπεσα. Χτύπησα, έκλαψα,
σηκώθηκα και έφυγα».

Χιλιότρυπο λαγήνι και σταλιά νερό
δεν χύνει. Τι είναι ; (Το σφουγγάρι)
Όπου να το σπείρεις βγαίνει και τον
κόσμο τον χορταίνει. Τι είναι ; (Το
σιτάρι)
Εκκλησίτσα θολωτή που ένας στύλος
την κρατεί. Τι είναι ; (Η ομπρέλα)
ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του
είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν
πήγε σπίτι του, ρωτάει τη μαμά του
που έκανε δουλειές:
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Ο Τοτός λέει στον καινούργιο μαθητή
του σχολείου:
- "Ο καινούργιος διευθυντής δεν σου
δίνει στα νεύρα;"
Και το καινούργιο παιδί λέει:
- "Ξέρεις ποιος είμαι εγώ; Ο γιος
του!!!"
Και ο Τοτός:
- "Εσύ ξέρεις ποιος είμαι εγώ;
- "Όχι."
- "Πάλι καλά!!!"

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ:
1)ΑΝ ΤΡΕΙΣ ΓΑΤΕΣ ΠΙΑΝΟΥΝ ΤΡΙΑ
ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΣΕ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ ΠΟΣΕΣ
ΓΑΤΕΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΚΑΝΕΣ ΚΑΙ
ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΠΙΑΝΟΥΝ
ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΣΕ ΤΡΙΑ
ΛΕΠΤΑ,ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ
ΠΙΑΣΟΥΝ ΕΚΑΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΣΕ
ΕΚΑΤΟ ΛΕΠΤΑ;
2)
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 Χ
0 +1 =;
(Λουκάς, Μάνος, Μανώλης
,Ιουλία, Δημήτρης ,Ελπίδα Ε2)

-Τι κάνουν δύο ξανθιές στον πάτο της
θάλασσας;
-Ποτίζουν τα φύκια!
-Τοτό, τι βαθμοί είναι αυτοί; λέει
θυμωμένος ο μπαμπάς.
-Δεν ξέρω μπαμπά, η δασκάλα τους
έβαλε!

ΠΑΕΙ Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ
ΤΟΤΟΥ ΧΤΥΠΑΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ
ΒΓΑΙΝΕΙ Ο ΤΟΤΟΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΠΥΡΑ ΚΑΙ
ΕΝΑ ΠΟΥΡΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΡΩΤΑΕΙ
Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ:
-ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ Η ΜΑΜΑ ΣΟΥ;
-ΤΟΤΟΣ: ΒΛΑΚΑΣ ΕΙΣΑΙ;
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