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τα σαΐνια
Η Ιστοσελίδα του Σ1
Φέτος, την τελευταία χρονιά του δημοτικού για τους
μαθητές της τ τάξης το
ένα τμήμα αποφάσισε να
κάνει κάτι ξεχωριστό. Κάτι
που θα έμενε στην μνήμη
όλων των μαθητών, κηδεμόνων και δασκάλων. Έτσι
κατέληξαν να φέρουν το
μάθημα σε νέα διάσταση
μέσω της μικρής ιστοσελίδας τους όπου όλοι οι
μαθητές μπορούν να πουν
ελεύθερα την γνώμη τους,
να εκφραστούν.
Αυτή η ιδέα ήρθε στο νου
αρκετών μαθητών του
τ'1 λόγου ότι εάν αναζητούσες το 11ο δημοτικό
Παλαιού Φαλήρου στο

διαδίκτυο δεν υπήρχαν
αποτελέσματα. Έτσι το
τ'1 πήρε το θάρρος να
φτιάξει την δική του ιστο-
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σελίδα. Μετά από ώρες
δουλειάς η ιστοσελίδα
ανέβηκε στο διαδίκτυο με
το όνομα 11sxoleio.net. Οι
μαθητές άρχισαν να γίνονται μέλη και να γράφουν
διάφορα θέματα για τα
μαθήματα αλλά και για το
τι τους απασχολεί, στο

φόρουμ. Επίσης επικοινωνούσαν μεταξύ τους μέσω
του εγκατεστημένου chat.
Οι ημέρες περνούσαν
γράφοντας κείμενα για διάφορα
θέματα όπως
μουσική, προτάσεις βιβλίων, διάφορα παράξενα
αλλά και ότι άλλο
περνούσε από το
νου τους. Η ιστοσελίδα γέμισε από
εργασίες των παιδιών και μαθήματα γραμμένα από
τον δάσκαλό τους με σκοπό την απλοποίηση και τη
διασκέδαση του μαθήματος, ο ένας επισκέπτης
έφερε τον άλλον με αποτέλεσμα σήμερα η ιστοσελίδα να έχει σήμερα πάνω
από 200 επισκέπτες την
ημέρα.

Η χρονιά που πέρασε
EURO 2012
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Σπαζοκεφαλιές—Ανέκδοτα

14

Απηό ην ρξόλν θάλακε
πνιιά πξάγκαηα κε ην
δάζθαιό καο!!!!
Πξώηα απ’ όια ρσξηζηήθακε ζε νκάδεο θαη κάζακε έηζη λα ζπλεξγαδόκαζηε θαη λα έρνπκε
θαιύηεξα απνηειέζκαηα
ζηα καζήκαηα
θαη ηηο εξγαζίεο
καο, ελώ ηαπηόρξνλα γλσξίζακε ηνπο ζπκκαζεηέο καο θαιύηεξα.
Φηηάμακε ηελ
ηζηνζειίδα καο,
όπνπ ππάξρνπλ

Η ιστοσελίδα του Σ1 : http://11sxoleio.net

πνιιέο από ηηο εξγαζίεο
πνπ έρνπκε θάλεη απηή
ηε ρξνληά. Αλ ζπκεζώ
θάπνηεο εξγαζίεο ζα
πξέπεη λα πσ γηα ηηο
πεξηιήςεηο
πνπ
έρνπκε
θάλεη
κε ηόζν
θόπν
από ην
βηβιίν
«Έλαο
παξάμελνο
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Η αύξηση των επισκεπτών
μέρα με τη μέρα έκανε
τους μαθητές πανευτυχείς. Πλέον η ιστοσελίδα
και το μάθημα μέσα από
αυτή είναι κάτι δεδομένο
για τους μαθητές. Μάλιστα όταν αποφοιτήσουν
από το δημοτικό, η ιστοσελίδα θα παραδοθεί στην
επόμενη τ'1 ώστε να
παραμείνει ο ψηφιακός
κόσμος τον οποίον δημιούργησε η τ'1 του
2011-2012.
Ένα μεγάλο ''ευχαριστώ''
από τους μαθητές του
τ'1 για όλους αυτούς που
επισκέφτηκαν την ιστοσελίδα τους!

Μαρία Κατσιγιάννη
(Πειρατές)
Ευχαριστούμε θερμά όλους
όσους στάθηκαν δίπλα μας για
να «βγει» αυτή η εφημερίδα.
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους κ.κ,
Ευαγγέλου και Κολκό που ανέλαβαν τη δωρεάν εκτύπωσή της.

ηαμηδηώηεο» ηεο θ. Φηινκήιαο Βαθάιε, ε νπνία

(Συνέχεια στη σελίδα 13)
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Νέα του χολείου μας
Η ελιά μας

ηε απνξία ηνπο γηα ην δηαδίθηπν. Αξ-

ζβνπ, ην γήπεδν ηνπ taekwondo, ε

Φεύγνληαο από ην Γεκνηηθό ζέιακε λ’

γόηεξα ε αζηπλνκία κε ηελ ζεηξά ηεο

πιαηεία ηεο Αγίαο Βαξβάξαο θ.α Όιεο

αθήζνπκε ζ’ απηό θάηη δηθό καο. Κάηη

καο εμήγεζε ηνπο θηλδύλνπο ηνπ δηα-

νη θσηνγξαθίεο κπήθαλ ζηελ ηζηνζειί-

πνπ λα ζπκίδεη όηη πεξάζακε από ην

δηθηύνπ θαη ηνπο ηξόπνπο πνπ κπν-

δα ηεο η'1. Όια ηα παηδηά, ηα νπνία

11ν, αιιά θαη λα καο δέλεη κε ην 11ν.

ξνύκε λα είκαζηε πξνζηαηεπκέλνη

ζπκκεηείραλ επραξηζηνύκε ηελ θπξία

Έηζη, απνθαζίζακε λα θπηέςνπκε

από απηνύο.

Δγγιέδνπ, ηελ θπξία Καηζηγηάλλε, πνπ

ζηνλ θήπν ηνπ ζρνιείνπ κηα ειηά.

Οη πην γλσζηνί θίλδπλνη όρη κόλν ζηελ καο ζπλόδεπζαλ θαη ηελ θπξία Κπξγη-

Σελ πνηίδνπκε θάζε 2ε ή 3ε κέξα, έηζη

Διιάδα αιιά θαη ζην εμσηεξηθό είλαη

αλλάθε πνπ έβαιε ην κεξάθη θαη ην

ώζηε κέρξη λα θιείζεη ην ζρνιείν γηα

νη hackers θαη ην Cyber-bullying. Οη

ηαιέλην ηεο ζηηο θσηνγξαθίεο.

ηηο θαινθαηξηλέο δηαθνπέο λα έρεη

''ράθεξο'' έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα κέζσ

Παντελής Καϋμένος (Βσιλιάδες)

«πηάζεη» θαη λα κπνξέζεη λα κεγαιώ-

δηαδηθηύνπ λα εηζέξρνληαη ζηνπο ιν-

ζεη θαη λα δηαηεξεζεί. Αλάκλεζε ησλ

γαξηαζκνύο κέηι θαη άιισλ κέζσλ

πην όκνξθσλ ζηηγκώλ, αλάκλεζε θαη

θνηλσληθήο δηθηύσζεο, δειαδή

ησλ ζηηγκώλ πνπ αηζζαλζήθακε

''ζπάλε'' θσδηθνύο κε απνηέιεζκα λα

άζρεκα, θαζώο από όια θάηη κάζακε !

βιέπνπλ ηα πξνζσπηθά καο ζηνηρεία.
Σν Cyber-bullying είλαη
θάηη θαηλνύξην, όπνπ
δηάθνξνη καζεηέο κέζσ
δηαθόξσλ κπιόγθ εθθνβίδνπλ θαη θνξντδεύνπλ
ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο

Η γιορτή των παραδοσιακών χορών του
σχολείου μας
ην ηέινο θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο γίλεηαη κηα κεγάιε γηνξηή, όπνπ ην ρνξεπηηθό ηκήκα από ηηο «δξαζηεξηόηεηεο»
ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ
ηνπ ζρνιείνπ καο, δίλεη κηα εμαηξεηηθή
παξάζηαζε. Σα παηδηά ρνξεύνπλ παξαδνζηαθνύο ρνξνύο θνξώληαο ηηο
θαηάιιειεο ζηνιέο, αλάινγα κε ηνλ

αιιάδνληαο θσηνγξαθίεο ηόπν πνπ εθπξνζσπνύλ.
ηνπο ή ιέγνληαο δηάθνξα Μέρξηο ζηηγκήο έρνπκε δεη ρνξνύο από

Αλ δείηε ηελ ειηά καο (πίζσ από ηελ

άιια πξνζσπηθά ζηνηρεί- όιε ηελ Διιάδα. Ζ θεηηλή γηνξηή είλαη
αθηεξσκέλε ζηνλ Πόλην αιιά ζα έρεη
α ηνπο.
θαη έλα ηδηαίηεξν αθηέξσκα ζηε γπλαίΌινη νη καζεηέο έκαζαλ
θάηη από απηή ηελ ζπδήηεζε θαη ειπί- θα, πνπ ζηήξημε ηε ιατθή καο παξάδν-

πόξηα ηεο εηζόδνπ) λα ζπκάζηε θη ε-

δνπκε λα εθαξκόδνπλ ηνπο θαλόλεο

ζείο ην Σ1 ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο

πξνζηαζίαο.

2011 / 2012.

Μαρία Κατσιγιάννη (Πειρατές)

Δημήτρης Αντωνόπουλος (Πειρατές) –
Νικόλας Γαζής (πιρουνάτοι)

Οι φωτογραφίες του Παλαιού Υαλήρου

ζε όζν θαλέλαο άιινο, ηε Γόκλα ακίνπ.
Οη γνλείο θαη όινο ν θόζκνο θακαξώλνπλ ηα παηδηά, πνπ ρσξίδνληαη ζε
ηξεηο νκάδεο αλάινγα κε ηελ ειηθία

Σα δύν ηειεπηαία άββαηα ηνπ Μάε

ηνπο. Σν πξόγξακκα ζα θιείζεη κε ην

Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος

θάπνηα παηδηά ηνπ η'1 θη ηνπ η'2

«Ενξκπά», πνπ ζα ρνξέςεη ε έθηε

Σελ Πέκπηε 24 Μαΐνπ κηα έθπιεμε

πήγαλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ Πα-

δεκνηηθνύ.

πεξίκελε ηελ η ηάμε, ε επηθνηλσλία

ιαηνύ Φαιήξνπ. Απηό έγηλε κε ζθνπό

Σέινο ν ύιινγνο κνηξάδεη ζε όινπο

κέζσ ππνινγηζηή κε ηελ Γίσμε Ζιε-

λα νινθιεξσζεί κηα δνπιεηά παηδηώλ

παξαδνζηαθά γιπθά θαη αλαςπθηηθά

θηξνληθνύ Δγθιήκαηνο θαη άιια 19

κε ζέκα «Γλσξίδσ ηελ πόιε κνπ».

επραξηζηώληαο καο γηα ηε ζπκκεηνρή

ζρνιεία από όιε ηελ Διιάδα! Ζ αλπ-

Ήηαλ κηα αξθεηά δηαζθεδαζηηθή απα-

καο.

πνκνλεζία ήηαλ απεξίγξαπηε, ηα παη-

ζρόιεζε.

Σζωρτζίνα Κατσιγιάννη (Αργοναύτες)

δηά πξνζπαζνύζαλ λα βξνπλ εξσηή-

Πήγακε θαη γλσξίζακε δηάθνξνπο

ζεηο.

πεξηνρέο θαη ζπλνηθίεο ζην δήκν καο.

Ζ ζηηγκή έθηαζε, ηειηθά θαηάθεξαλ λα

Οη πεξηνρέο ηηο νπνίεο εμεξεπλήζακε

ζπλδεζνύλ κε ηελ βνήζεηα ηνπ δαζθά-

ήηαλ ε παξαιηαθή, ε καξίλα ηνπ Φινί-

ινπ ηνπο θαη λα ξσηήζνπλ νπνηαδήπνΗ ιστοσελίδα του Σ1 : http://11sxoleio.net

Ένα απρόσμενο ατύχημα
Σα αηπρήκαηα είλαη δπζηπρώο κέξνο
(Συνέχεια στη σελίδα 3)
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ΣΑ ΑΪΝ ΙΑ

Νέα του χολείου μας
(Συνέχεια από τη σελίδα 2)

θη εκέλα. Πξάγκαηη, νη νδεγνί ζηακα-

θηόο από κία πνπ είρε ηξία, επεηδή είρε

ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο. Κάπνηεο

ηνύζαλ από ηα παηδηά ηα νπνία ζηε

πέληε καζεηέο.,

θνξέο κπνξεί λα κε γίλεη θαλέλα θαθό,

ζπλέρεηα ηνπο ελεκέξσλαλ θαη

Οη νκάδεο έγηλαλ, γηα λα κάζνπκε λα

θάπνηεο άιιεο λα γίλνπλ πνιιά καδε-

άιιαδαλ θαηεύζπλζε.

ζπλεξγαδόκαζηε αιιά θαη γηα λα κά-

κέλα, αιιά ην κόλν ζίγνπξν είλαη πσο

Καηά ηηο 12:30 έθζαζε ν γεξαλόο θαη

ζνπκε θαιύηεξα ν έλαο ηνλ άιινλ.

είλαη επηθίλδπλα.

πήξε ηνλ θνξκό. Σελ άιιε κέξα θαηά

Αλαιακβάλακε εξγαζίεο νη νκάδεο θαη

Σν άββαην 26 Μαΐνπ, ιίγν κεηά ηηο

ηηο 7 ην πξσί έθζαζε έλα θνξηεγό, ην

είρακε όινη κεξίδην ζηε δνπιεηά, αιιά

9:00 ην βξάδπ έλα δέληξν έραζε ηε

νπνίν πήξε ηα ππόινηπα θιαδηά.

θαη ππνρξέσζε λα νινθιεξώζεη ν

ζηήξημή ηνπ θαη θαηέξξεπζε ζην δξό-

Όια απηά ηα παξαθνινπζνύζα από ην

θαζέλαο απηό πνπ αλαιάκβαλε, ώζηε

κν, ζηελ νδό Δξαηνύο ιίγν πην πάλσ

κπαιθόλη κνπ πνπ βξηζθόηαλ πνιύ

ε νκάδα λα βγεη αζπξνπξόζσπε.

από ην ζρνιείν, ζηακαηώληαο έηζη ηελ

θνληά ζην ρώξν ηνπ αηπρήκαηνο. Γπ-

Απηό θξάηεζε όιε ηε ρξνληά θαη νη

θπθινθνξία ησλ απηνθηλήησλ.

ζηπρώο δελ θνηκήζεθα εθείλν ην βξάΣν δέληξν θαηέζηξεςε ηξία απηνθίλεηα, δπ ιόγσ ηνπ ζνξύβνπ. Δθείλν πνπ δελ
θαζώο έπεζε πάλσ ηνπο θαη ιόγσ ηνπ πξέπεη λα μερλάκε είλαη όηη αηπρήκαηα

ζηόρνη καο, πηζηεύσ, πσο επηηεύρζε-

όηη ήηαλ ηεξάζηην θάιππηε όιν ην δξό-

ζπκβαίλνπλ θαη δελ μέξνπκε νύηε πόηε

ζεηαο ήηαλ ν θύθινο ηεο ηάμεο καο. Ο

κν, θόβνληαο έηζη ηελ θπθινθνξία γηα

νύηε πνύ ζα ζπκβνύλ. Γη’ απηό πάλσ

θύξηνο πξόηεηλε λα καδεπόκαζηε θά-

αξθεηέο ώξεο.

απ’ όια κεηξάλε ηα κέηξα πνπ κπν-

πνηεο θνξέο όινη καδί, ν έλαο δίπια

Έλα θνξηεγό ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώ-

ξνύκε λα πάξνπκε γηα ηελ αζθάιεηα

ζηνλ άιιν, ζρεκαηίδνληαο θύθιν θαη λα

καηνο θαηέθζαζε γξήγνξα ζην ζεκείν

όρη κόλν ηε δηθή καο αιιά θαη ησλ ζπ-

ζπδεηάκε ηα θαιά αιιά θαη ηα άζρεκα

θαη κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό,

λαλζξώπσλ καο.

πνπ γίλνληαλ ζηελ ηάμε, αιιά θαη γηα

έθνςαλ όια ηα θιαδηά ηνπ δέληξνπ,

Παντελής ακελλαρόπουλος
(Βασιλιάδες)

ηελ πξόνδό καο ζηα καζήκαηα. Κάζε

θάλνληαο έηζη ηε δνπιεηά ηνπ εξρόκελνπ γεξαλνύ επθνιόηεξε.
Ζ Σξνραία δελ άξγεζε επίζεο λα
έξζεη, ηνπνζεηώληαο ηαηλίεο ζην πιάηνο ηνπ δξόκνπ.
Κάπνηνη νδεγνί ελεκεξώζεθαλ γηα ην
ζπκβάλ, όηαλ έθπγε ε Σξνραία, από
θάπνηα παηδηά , ζπκπεξηιακβαλόκελνπ

θαλ πιήξσο.
εκαληηθό θνκκάηη απηήο ηεο πξνζπά-

είθνζη κέξεο κε έλα κήλα βάδακε ζηελ
άθξε ηα ζξαλία θαη ζρεκαηίδακε έλαλ

Οι ομάδες μας και ο κύκλος που μας
ένωσε
Φέηνο ζηελ ηάμε καο εκείο θη ν δάζθαιόο καο ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο, απνθαζίζακε λα δεκηνπξγήζνπκε πέληε
νκάδεο. Οη νκάδεο ήηαλ ρσξηζκέλεο
αλά ηέζζεξα παηδηά (δύν ζξαλία), ε-

θύθιν κε ηηο θαξέθιεο καο, έηζη ώζηε
λα κε καο ρσξίδεη ηίπνηα, λα είκαζηε
ελσκέλνη θαη λα ιέκε αιήζεηα ζε όια
ηα ζέκαηα, γηα ηα καζήκαηα, γηα ηε
ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο καο, γηα πξάγ(Συνέχεια στη σελίδα 14)

Σο καλοκαίρι ξεκινά...
Μεηά από κηα θνπηαζηηθή ρξνληά όινη
ρξεηαδόκαζηε ιίγε μεθνύξαζε θαη έλαο
ηξόπνο μεθνύξαζεο είλαη νη δηαθνπέο
θαη γηα δηαθνπέο ππάξρνπλ 3 ηξόπνη.

θάλεηε camping
θνληά ζηελ ζάιαζζα.
Ο 2ος τρόπος είλαη

λα πάηε διακοπές
1ος τρόπος είλαη νη διακοπές στη θάλασ- σε ένα βουνό, όπνπ
σα. ηε ζάιαζζα κπνξείηε λα πάηε κε εθεί ζα ρξεηαζηείηε
ηελ παξέα ζαο θαη λα πεξάζεηε μέγλνηαζηα. Αλ όκσο ζέιεηε λα μεθύγεηε
από ηελ θαζαξία ηεο πόιεο κπνξείηε
λα δηαθύγεηε ζηελ επαξρία ζε έλα
εμνρηθό. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεηε
εμνρηθό κπνξείηε λα πάηε ζε έλα μελνδνρείν, αλ δελ ππάξρεη ε νηθνλνκηθή
δπλαηόηεηα κπνξείηε κε κηα ζθελή λα
Η ιστοσελίδα του Σ1 : http://11sxoleio.net

ηνλ θαιύηεξν εμνπιηζκό γηαηί ηα
βνπλά είλαη πνιύ
θξύα κέξε. ηα βνπλά ζα πάηε ζε
έλα μελνδνρείν εθηόο θαη αλ ηπραίλεη λα έρεηε θαλέλα εμνρηθό γηαηί
ζην βνπλό δελ βξίζθεηο camping.

Καη ν 3ος τρόπος
είλαη νη διακοπές στην

πόλη, όπνπ εθεί κπνξείηε λα πάηε γηα
θαθέ κε ηνπο θίινπο
ζαο ή λα πάηε ζην
πάξθν γηα ιίγν παηρλίδη.
Πηζηεύσ πσο όπνηνλ
ηξόπν θαη αλ επηιέμεη
θαλείο ζα πεξάζεη ππέξνρα, γηαηί ζα
είλαη κε ηνπο θίινπο ή ηελ νηθνγέλεηά
ηνπ.

Νικόλας Γαζής (πιρουνάτοι)
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Ο ελεύθερος χρόνος των διακοπών
Σν θαινθαίξη έξρεηαη, θαη καδί νη
δηαθνπέο, ηα κπάληα, ε μεθνύξαζε,
ε ραιάξσζε, θαη θπζηθά νη εμεξεπλήζεηο ζε δηάθνξα άγλσζηα κέξε!
Μήπσο όκσο ε νηθνλνκηθή θξίζε
ζαο ηα έθεξε κπαζηνύληα δελ είζηε
ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε λα πάηε
αιινύ δηαθνπέο ιόγν ηεο δύζθνιεο θαηάζηαζεο;
Γελ πεηξάδεη, κείλε ζπίηη! Θα κνπ
πεηο όκσο, ηη λα θάλεηο εθεί, ζηε
βαξεηή θαζεκεξηλόηεηα; Κη όκσο,
εγώ μέξσ κηα ιύζε. Ξέξσ κεξηθά
έμππλα θη εύθνια «ηξηθ», κε ηα
νπνία δε ζα βαξεζείο πνηέ! Δίζηε
έηνηκνη; Αξρίδνπκε:

όκνξθα βόηζαια ή θνρύιηα θαη γεληθά λα δηαζθεδάζεηο κε απηνύο πνπ
αγαπάο;

κηα βόιηα ζηνπο δξόκνπο γηα θακηά
σξίηζα, λα ’ ζε ζίγνπξνο πσο ζα
πεξάζεηο ηέιεηα!

Κάνε πικνίκ!

Πιες κάτι δροσερό!

Πήγαηλε ζην θνληηλό πάξθν ή παξαιία θαη θάλε πηθλίθ. Πάξε καδί ζνπ

Λαρηαξάο κηα γξαλίηα, ή έλα κηιθ ζέηθ; Μπνξείο λα ην έρεηο! Δάλ ζέιεηο κηα γξαλίηα, πάξε
2-3 θαλνληθέο, βάι’ ηεο ζε έλα κεγάιν πνηήξη, ρηύπεζε ηηο κε έλα καραίξη (κε πξνζνρή!), άθεζέ ηηο λα
ιηώζνπλ θαη είλαη έηνηκε ε γξαλίηα
ζνπ! Όζν γηα ην κηιθ-ζέηθ, βάιε ζην
κίμεξ παγσηό, γάια, ζόδα, δάραξε
θη αλαθάηεςέ ηα. Μεηά βάι’ ηα ζε
ςειά πνηήξηα γηα λα απνιαύζεηο.
Ό, ηη πξέπεη!

Καταρχήν, χόρτασε παιχνίδι!

Δες ένα ηλιοβασίλεμα!

Γηαθνπέο, ζεκαίλνπλ επίζεο πην
πνιύο ειεύζεξνο ρξόλνο, ζσζηά;
Παίμε ινηπόλ έλα επηηξαπέδην κε ηνλ
αδεξθό ή ηελ αδεξθή ζνπ ή έλα
ειεθηξνληθό (κόλνο ζνπ ή κε θάπνηνλ άιινλ), παίμε ζηνλ ππνινγηζηή, θαη αθόκα θαιπηέξα, εάλ έρεηο
απιή, παίμε βόιετ, κπάια, κπάζθεη,
ή ό, ηη άιιν ζεο κε ηνπο θίινπο ζνπ!

Μελ θάζεζαη θάζε κέξα κέρξη αξγά
ζην θξεβάηη επεηδή έρεηο δηαθνπέο!
Ξύπλα κηα κέξα πην λσξίο, ηα ραξάκαηα, θαη παξαθνινύζεζε ηνλ ήιην
λα αλαηέιιεη. Δίλαη κηα καγεπηηθή
εκπεηξία πνπ δε πξόθεηηαη λα μεράζεηο!

Πήγαινε παραλία!
Αλ δεηο ζε παξαζαιάζζηα πεξηνρή,
εθκεηαιιεύζνπ ην! Δίηε παο κε ηελ
νηθνγέλεηά ζνπ, είηε κε ηνπο θίινπο
ζνπ είζαη ζίγνπξνο πσο ζα πεξάζεηο θαιά! Ση θαιύηεξν απ’ ην λα
θνιπκπήζεηο, λα θάλεηο βνπηηέο, λα
παίμεηο ξαθέηεο, λα καδέςεηο

πνιιέο ιηρνπδηέο, κηα θνπβέξηα, κηα
νκπξέια, έλα βηβιίν ή θόκηθ θαη
ηνπο θίινπο ζνπ!

Μάθε να πατινάρεις!
Έρεηο κάζεη λα θάλεηο παηίληα; Δάλ
όρη, ήξζε ε ώξα λα κάζεηο! Πήγαηλε
ζην πάξθν ηεο πεξηνρήο ζνπ, πάξε
ηα παηίληα ζνπ (αλ δελ έρεηο αγόξαζε, δελ είλαη πνιύ αθξηβά) θαη μεθίλα! Παηίλαξε πξώηα αξγά, γηα λα κε
θαο ηα θακηά ηνύκπα, θαη ζηγά- ζηγά
ζα εμνηθεησζείο.

Πήγαινε μια βόλτα με τους φίλους
σου!
ηα καγαδηά ή ζην πάξθν, ή απιώο

Προτάσεις για καλοκαιρινά ρούχα
Σν θαινθαίξη,
παξόιν πνπ σο
ζήκεξα αξλείηαη
λα θάλεη αηζζεηή
ηελ παξνπζία
ηνπ, έξρεηαη. Ζ
ζεξκνθξαζία ζα
αλεβεί θαη ν ηδξώηαο ζα θπιάεη ζην ζώκα καο.
Σελ επνρή ηνπ θαινθαηξηνύ νη επηινγέο γηα ην ληύζηκό καο, είλαη πνιιέο
θαη κπνξνύλ λα απνθηεζνύλ ζρεηηθά εύθνια.

Η ιστοσελίδα του Σ1 : http://11sxoleio.net

Λεπηά ξνύρα γηα ηνπο άληξεο, θνληνκάληθα δειαδή ή αθόκα θαη ακάληθα, θαπέια θαη γπαιηά επώλπκα ή
όρη, καο θάλνπλ λα αηζζαλόκαζηε
άλεηα θαη καο πξνζηαηεύνπλ από ηηο
θαπηέο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ.
Σα ίδηα ηζρύνπλ ιίγν πνιύ θαη γηα ηηο
γπλαίθεο, ακάληθα θνξέκαηα θαη
κπινπδάθηα, θνληά θνιάλ θ.ά.
Α, θαη λα κελ ην μεράζσ. Να έρεηε
θνληά ζαο αληειηαθή θξέκα, γηα ηελ
πξνζηαζία ζαο από ηνλ ήιην !

Θάνος Γαρίλλης (πιρουνάτοι)

Ζωγράφισε βότσαλα!
Πήγαηλε ζηελ παξαιία, θαη αθνύ
βξεηο ίζηα θαη ιεία, πήγαηλέ ηα ζην
ζπίηη. Πάξε καξθαδόξν ή λεξνκπνγηά θαη δσγξάθηζε ό, ηη ζέιεηο!
Σι περιμένεις λοιπόν; Ξεκίνα αμέσως για
ένα συναρπαστικό καλοκαίρι στο σπίτι!
Βήμα πρώτο...
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!!!

Ελίνα Καβαλάκη (τρουμφάκια)

ΣΑ ΑΪΝ ΙΑ

ΕΛΙΔΑ 5

Μέτρα για τη θάλασσα
Βαζηθνί θαλόλεο:



Κνιπκπάκε ζηε ζάιαζζα,
ηέζζεξηο ώξεο κεηά ην ηειεπηαίν καο γεύκα.



Γελ θάλνπκε ρξήζε νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ, ζηελ
παξαιία.



Απνθεύγνπκε ηηο ώξεο ηεο
επηθίλδπλεο αθηηλνβνιίαο ηνπ
ήιηνπ.



Γελ κέλνπκε εθηεζεηκέλνη
ζηνλ ήιην, ρσξίο αληειηαθό,
θαπέιν, νκπξέια ζαιάζζεο,
γπαιηά ειίνπ θ.η.ι.



Φνξάκε πάληα αληειηαθό ζε

πξόζσπν θαη ζώκα, πξηλ
εθηεζνύκε ζηνλ ήιην θαη επαλαιακβάλνπκε ζπρλά θαη
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξακνλήο καο ζηελ παξαιία.



Δπηιέγνπκε αληειηαθό κε ηνλ
ζσζηό δείθηε πξνζηαζίαο,
αλάινγα ην δέξκα καο θαη ηηο
αλάγθεο ηνπ.



Πίλνπκε αξθεηό λεξό.



Γελ ηξώκε θαηά ηελ δηάξθεηα
ηνπ κπάληνπ καο.



Γελ αθήλνπκε ηα παηδηά από
ηελ επίβιεςή καο



Γελ ιεξώλνπκε ηελ παξαιία,
ζπγθεληξώλνπκε ηα ζθνππίδηα καο θαη ηα παίξλνπκε
καδί θαηά ηελ απνρώξεζή
καο

Παρασκευή Ευαγγέλου (πιρουνάτοι)

Καλοκαίρι, μην ξεχάσω να διαβάσω ένα βιβλίο
Η πολιτεία του βυθού
Ζ Μαξία, έλα εθηάρξνλν θνξίηζη,
πάεη δηαθνπέο κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο.
Μηα κέξα, θαζώο θνιπκπάεη, ζε έλα
βαζνύισκα πνπ έρεη θάλεη ην θύκα
βιέπεη έλαλ ηππόθακπν. Ο ηππόθακπνο ηεο ιέεη λα πάεη καδί ηνπ γηα
λα γλσξίζεη θη εθείλε ηελ πνιηηεία
ηνπ βπζνύ. Σελ ώξα πνπ ν ήιηνο
δύεη, βιέπεη κηα θνπέια πνπ θνξάεη
έλα θόξεκα κε ηα ρξώκαηα ηνπ νπ-

ξαλνύ θαηά ηε δύζε. Ζ θνπέια πεγαίλεη ζην βπζό. Ζ Μαξία ηελ αθνινπζεί... Δθεί θάησ
ζα αλαθαιύςεη, ζα κάζεη, ζα
δεη...
Έλα ππέξνρν βηβιίν ηεο Μάξσ Λντδνπ πνπ εθδίδεηαη ζηνλ
εθδνηηθό νίθν ΠΑΣΑΚΖ. ίγνπξα ζα ζαο θαηαπιήμεη!

Ευαγγελία Κολκού
(πιρουνάτοι)

Σαξιδεύουμε...
Σαξιδεύω στο Λονδίνο...
Σν Λνλδίλν είλαη ε πξσηεύνπζα ηεο
Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη έρεη έθηαζε
1.579 η.ρικ. Δίλαη ρηηζκέλν ζηηο όρζεο
ηνπ πνηακνύ Σάκεζε θαη βξίζθεηαη 75
ρικ. καθξηά από ηε Θάιαζζα ηεο
Μάγρεο. Υσξίδεηαη από ηνλ Σάκεζε
ζε δύν κέξε, ζηε Βόξεηα θαη ζηε Νόηηα
Όρζε. Με βάζε ηα ζηνηρεία κηαο
έξεπλαο ηνπ 2006, ν επίζεκνο πιεζπζκόο ηνπ είλαη 7.512.400 θάηνηθνη εληόο νξίσλ ηνπ Μείδνλνο Λνλδίλνπ,
ελώ ε κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή ππνινγίδεηαη όηη αξηζκεί 12 κε 14 εθαηνκκύξηα θαηνίθνπο. Ο κόλνο ηξόπνο γηα λα
πάεη θαλείο σο εθεί είλαη ην αεξνπιάλν
θαη ρξεηάδνληαη δύν κε ηξεηο ώξεο ηαμίδη.
ην Λνλδίλν ππάξρνπλ δηάθνξα αμηνΗ ιστοσελίδα του Σ1 : http://11sxoleio.net

ζέαηα όπνπ αλ θάπνηνο έρεη πάεη σο
εθεί, ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα ηα
επηζθεθηεί. ε έξεπλα ηνπ 2009 ςεθίζηεθε ζαλ ε πόιε κε ηα θαιύηεξα
δεκόζηα πάξθα θαη ηα πεξηζζόηεξα
αμηνζέαηα πνπ κπνξεί λα απνιαύζεη
θαλείο δσξεάλ.

Σο παλάτι του Μπάκιγχαμ (Buckingham
Palace)
Σν 1826, ν βαζηιηάο Γεώξγηνο δήηεζε
από ηνλ θεκηζκέλν αξρηηέθηνλα John
Nash λα επεθηείλεη ην ζπίηη - ηόηε γλσζηό σο Buckingham House - ζε έλα
παιάηη. Ο ίδηνο απεβίσζε πξηλ νινθιεξσζεί θαη έηζη ε Βαζίιηζζα Βηθησξία ήηαλ ε πξώηε πνπ έκεηλε ζην παιάηη. Σνλ Ηνύιην ηνπ 1837, ηξεηο εβδνκάδεο κεηά ηελ πξνζρώξεζή ηεο ζην

ζξόλν, κεηαθόκηζε από ην Παιάηη ηνπ
Κέλζηλγθηνλ, ζην λέν παιάηη ηνπ Μπάθηγρακ. Σν παιάηη έρεη πεξίπνπ 600
δσκάηηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αίζνπζα ηνπ ζξόλνπ, κία αίζνπζα ρνξνύ, πηλαθνζήθε θαη αθόκε θαη κηα
πηζίλα. Όηαλ ε Βαζίιηζζα βξίζθεηαη
εληόο ηνπ παιαηηνύ πςώλεηαη κία ζεκαία. Καζεκεξηλά ζηηο 11π.κ. γίλεηαη ε
αιιαγή ηεο θξνπξάο πνπ απνηειεί
πόιν έιμεο πνιιώλ ηνπξηζηώλ.
Αλ θαη ππάξρνπλ αξθεηά δσκάηηα πνπ
κπνξείηε λα επηζθεθηείηε όιν ην ρξόλν, θαηά ηνπο δύν θαινθαηξηλνύο κήλεο, πνπ ε βαζηιηθή νηθνγέλεηα απνπζηάδεη, κπνξείηε λα επηζθεθηείηε κεγάιν κέξνο ησλ αλαθηόξσλ.
(Συνέχεια στη σελίδα 6)
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Σαξιδεύω στο Λονδίνο...
(Συνέχεια από τη σελίδα 5)

Big Ben
ηνλ πύξγν απηό ύςνπο 106 κέηξσλ

έγηλε ζύκβνιν ηνπ Λνλδίλνπ. Οη γνηζηθνύ ξπζκνύ πύξγνη θαη ε γέθπξα πνπ
ηνπο ελώλεη, ππνζηεξίδνπλ ην κεραληζκό πνπ αλπςώλεη ηε γέθπξα γηα λα
πεξλνύλ κεγάια πινία. Ζ γέθπξα
ζηεγάδεη έλα κνπζείν, κε εθζέκαηα
πνπ δσληαλεύνπλ ηελ ηζηνξία ηεο.

αξρή ηνπ κέρξη θαη ζήκεξα. Αλάκεζα
ζηα εθζέκαηα ηνπ Βξεηαληθνύ κνπζείνπ βξίζθνληαη θαη ηα πνιπζπδεηεκέλα
κάξκαξα ηνπ Παξζελώλα ηα νπνία
αθαίξεζε ν Λόξδνο Έιγηλ θαηά ηελ
ηνπξθνθξαηία.

Μάτι του Λονδίνου (London Eye)

Το Big Ben
βξίζθεηαη ε κεγαιύηεξε θακπάλα ηεο

Βξεηαλίαο, βάξνπο 14 ηόλσλ θαη ρηππάεη θάζε κία ώξα. Σν ξνιόη ηνπ πύξ- Tower Bridge
γνπ πνπ είλαη θαη ην κεγαιύηεξν ζηε
Δδώ κπνξείηε λα ζαπκάζεηε πέξα
Βξεηαλία θαίλεηαη θαη από ηηο 4 πιεπαπό ηε ζέα, ηελ αηκνκεραλή πνπ θηξέο ηνπ πύξγνπ θαη έρεη δηάκεηξν 7,5
λνύζε ηνλ αλπςσηηθό κεραληζκό κέρξη
κέηξα, ελώ ν ράιθηλνο ιεπηνδείθηεο
ην 1976.
είλαη 4,25 κέηξα. Γελ έρεη ζηακαηήζεη
πνηέ ζηελ έσο ζήκεξα ηζηνξία ηνπ θαη
Βρετανικό Μουσείο (British Museum)
ν ήρνο ηνπ έρεη γίλεη γλσζηόο αθνύ
Σν Βξεηαληθό κνπζείν είλαη ην αξραηόαλακεηαδίδεηαη από ην ξαδηόθσλν
ηεξν εζληθό κνπζείν ηνπ πιαλήηε θαΒΒC θαζεκεξηλά.
ζώο ηδξύζεθε ην 1753. Δρεη 6 εθαηνκκύξηα επηζθέπηεο πεξίπνπ ην ρξόλν
θαη δηαζέηεη πεξηζζόηεξα από 7 εθαΗ Γέφυρα Σάουερ (Tower Bridge)
ηνκκύξηα εθζέκαηα από όιε ηελ παH γέθπξα Σάνπεξ απνηειεί έλα εληπγθόζκηα θιεξνλνκία θαη ηελ εμέιημε
πσζηαθό δείγκα κεραληθήο, ε νπνία
ηνπ αλζξώπηλνπ πνιηηηζκνύ από ηελ
νινθιεξώζεθε ην 1894 θαη γξήγνξα

Με ύςνο 135 κέηξα θαη δίπια ζηνλ
Σάκεζε απηή ε ηεξάζηηα ξόδα πξνζθέξεη κία θαηαπιεθηηθή ζέα όιεο ηεο
πεξηνρήο ηνπ Λνλδίλνπ. Ζ ξόδα παξαηεξεηήξην θαηαζθεπάζηεθε γηα ην millennium έπεηηα από πξσηνβνπιία ηεο
British Airways. Ζ δηάξθεηα ηεο βόιηαο
θξαηάεη κηζή ώξα θαη κε κηθξέο ζηάζεηο, δίλεη ζηνλ επηζθέπηε ην ρξόλν λα
απνιαύζεη ηε κνλαδηθή παλνξακηθή
ζέα. Σν βξάδπ, πνπ δελ έρεη πνιινύο
επηζθέπηεο θαη κε ηελ πόιε θσηαγσγεκέλε, ην ζέακα είλαη εθπιεθηηθό.

Η Βασιλική Ακαδημία Σεχνών, Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, η κατοικία του
Κάρολου Ντίκενς, το Ενυδρείο του Λονδίνου, το Μουσείο Υυσικής Ιστορίας, ο
Καθεδρικός Ναός του Αγίου Παύλου
είλαη αθόκα κεξηθά αμηνζέαηα πνπ θάπνηνο είλαη θαιό λα επηζθεθηεί.

Ευαγγελία Κολκού (πιρουνάτοι)

Σαξιδεύω στο Βερολίνο ...
Λνηπόλ... Δίζηε έηνηκνη λα ηαμηδέςεηε
ζε κηα απ’ ηηο πην όκνξθεο πόιεηο ηηο
Δπξώπεο; Ναη; Σόηε εηνηκαζηείηε...
Πξννξηζκόο: Βεξνιίλν!
Καηαξρήλ, αο κηιήζνπκε γηα ην ηαμίδη.
Μπνξείηε λα ηαμηδέςεηε είηε κε αεξνπιάλν είηε κε απηνθίλεην. Πάλησο, ην
πην γξήγνξν θη βνιηθό κέζν είλαη ζηα
ζίγνπξα ην αεξνπιάλν. Απ’ ην θνληηλό
ζαο αεξνδξόκην ηαμηδεύεηε κε απεπζείαο πηήζε ζην Βεξνιίλν, θη είζηε
έηνηκνη λα ην απνιαύζεηε! Αλ πάιη, ην
εηζηηήξην ηνπ αεξνπιάλνπ ζαο θαίλεηαη αθξηβό, επηβηβαζηείηε ζην απηνθίΗ ιστοσελίδα του Σ1 : http://11sxoleio.net

λεηό ζαο θαη πεξάζηε απέλαληη ζηελ
Ηηαιία κε ην θεξηκπόη. Έπεηηα, θαηεπζπλζείηε επζεία πάλσ πξνο ηελ Απζηξία, κπείηε ζηελ Γεξκάληα θαη γθαδώζηε πξνο ην Βεξνιίλν!
Δάλ ζθνπεύεηε λα πάηε ην θαινθαίξη ή
ηελ άλνημε, από ξνύρα πάξηε πνιιά
θνληνκάληθα, ιίγα ιεπηά καθξπκάληθα
θαη ειάρηζηα ηηξαληάθηα, ελώ αλ πάηε
ηνλ ρεηκώλα, νπσζδήπνηε ζα ρξεηαζηείηε πνπιόβεξ, αδηάβξνρα, θαη ρνληξά καθξπκάληθα! Μελ μερλάηε πσο
ζηε Γεξκαληα δελ έρεη ηόζν θαιό θαηξό
όζν εδώ!

Φηάζακε ινηπόλ! Σώξα ζα κνπ πείηε,
ηη ζα βξείηε λα θάλεηε θαη λα δείηε εθεί
πέξα; Πηζηέςηε κε, δε ζα βαξεζείηε
θαζόινπ! Θα έρεηε λα ζαπκάζεηε ηα
αμηνζέαηα ηεο πόιεο, όπσο:
Σν ύγρξνλν πλεδξηαθό Κέληξν, ν
Πύξγνο ηνπ αξιόηελκπνπξγθ, ην
πλαπιηαθό Μέγαξν, ην αλαθαηληζκέλν
θηίξην ηεο γεξκαληθήο Βνπιήο
(Ράηρζηαγθ), ν δσνινγηθόο θήπνο, ε
ηήιε ηεο Νίθεο, ε πεξίθεκε Πύιε ηνπ
Βξαλδεκβνύξγνπ (απνκίκεζε ηνπ
Παξζελώλα). Αθόκε, ζα βξείηε ην Γεκαξρηαθό Μέγαξν, ην Αξραηνινγηθό

ΕΛΙΔΑ 7

ΣΑ ΑΪΝ ΙΑ

Σαξιδεύω στο Βερολίνο ...
Μνπζείν, ηε Νέα Πηλαθνζήθε, ην Μνπζείν ηεο Πεξγάκνπ (όπνπ ππάξρνπλ
ζπγθεληξσκέλα πνιιά γιππηά ηεο
αξραίαο ειιεληθήο πόιεο ηεο Πεξγάκνπ), ην Μνπζείν Νηάιεκ (πνπ έρεη
πινύζηα πηλαθνζήθε) θ.ά. Δπίζεο,
κπνξείηε λα ραδέςεηε ζηα καγαδηά, λα
θάλεηε βόιηεο γύξσ ζηελ πόιε, ή απιώο λα ραιαξώζεηε!
Αο κηιήζνπκε ιίγν όκσο γηα ηελ ίδηα
ηελ πόιε. Σν Βεξνιίλν είλαη ε πξσηεύνπζα ηεο Γεξκαλίαο απ’ ην 1990,
όηαλ ελώζεθε ην Α. Με ην Γ. θνκκάηη.
Βξίζθεηαη ζην Βνξεηνδπηηθό ηκήκα ηεο
ρώξαο κε έθηαζε 889 η.ρικ. θαη ν
πιεζπζκόο αγγίδεη ηα 5,4 εθ. Δίλαη

θηηζκέλν πάλσ ζηελ γεξκαληθή πεδηάδα, θνληά ζηνπο πόηακνπο πξέε θαη
Υάβει. Δίλαη ζεκαληηθόο θόκβνο ζπγθνηλσληώλ, όπσο θαη νηθνλνκηθό θαη
πνιηηηζηηθό θέληξν κε πνιπάξηζκα
παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά ηδξύκαηα,
κνπζεία, ζέαηξα θαη αξρηηεθηνληθά
κλεκεία. Δίλαη ε κεγαιύηεξε ζε έθηαζε
θαη πιεζπζκό πόιε ηεο Γεξκαλίαο,
ελώ ε δεύηεξε ζε πιεζπζκό ηεο Δπξώπεο.
Ση πεξηκέλεηε ινηπόλ; αο εύρνκαη
θαιό ηαμίδη!!

Ελίνα Καβαλάκη (τρουμφάκια)

Η πύλη του Βρανδεμβούργου

Κτίριο Εμπάιρ τέιτ (Empire State Building)

ξείηε λα ζαπκάζεηε ηε ζέα πξνο νιόθιεξε ηελ πόιε.

Σν θηίξην ηνπ Δκπάηξ ηέηη παξά ην
γεγνλόο όηη δελ απνηειεί πιένλ ην
πςειόηεξν θηίξην ζηελ Νέα Τόξθε,

Μεγάλος Κεντρικός ταθμός

θαη γηόξηαζε κε ππξνηερλήκαηα θαη
παλεγπξηζκνύο. Από ηόηε θάζε Πξσηνρξνληά γηνξηάδεηαη εδώ κε κηα κπάια λα ρακειώλεη θαη λα ζεκαίλεη ην
λέν ρξόλν.

Σαξιδεύω στη Νέα Τόρκη …
(συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)

Ζ ζεκεξηλόο ζηδεξνδξνκηθόο ζηαζκόο
άλνημε ην 1913. Από ηόηε έγηλε ζήκα
θαηαηεζέλ ηεο πόιεο θαη είλαη αμηνζεκείσηνο ν επξεκαηηθόο ηξόπνο πνπ
δηαρσξίδεηαη ε θπθινθνξία ησλ απηνθηλήησλ, ησλ πεδώλ θαη ησλ ηξαίλσλ.
Σν θηίξην έρεη αηζάιηλν ζθειεηό, θαιπκκέλν κε γξαλίηε θαη κάξκαξν. Δδώ νπζηαζηηθά ζεκαηνδνηήζεθε ε έλαξμε ηεο έλδνμεο
επνρήο ησλ ηαμηδηώλ κε ηξαίλν.

Γέφυρα του Μπρούκλιν
Ζ γέθπξα ηνπ Μπξνύθιηλ ήηαλ ε κεγαιύηεξε θξεκαζηή γέθπξα θαη ε πξώηε
πνπ θαηαζθεπάζηεθε από ράιπβα. Ο
κεραληθόο Σδνλ Ρόκπιηλγθ απαζρόιε-

Times Square
Οι εργϊτεσ του Empire State
παξακέλεη ην δηαζεκόηεξν θηίξην ηεο
πόιεο δηεζλώο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ μεθίλεζε ιίγεο εβδνκάδεο πξηλ ην Κξαρ ην
1929 θαη άλνημε ην 1931. Ο ζθειεηόο
ηνπ θηηξίνπ θαηαζθεπάζηεθε από
60.000 ηόλνπο αηζάιη θαη νηθνδνκήζεθε κέζα ζε 23 εβδνκάδεο. Γηαζέηεη
6.500 παξάζπξα θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ 10 εθαηνκκύξηα ηνύβια γηα λα
θαιπθζεί νιόθιεξν ην θηίξην. Από ηνλ
102ν όξνθν ύςνπο 381 κέηξσλ κπν-
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Παιηά ε πιαηεία απηή ππήξμε
θέληξν εκπνξίνπ αιόγσλ, ζηδεξνπξγείσλ θαη ζηάβισλ. Σν
1899 ν Όζθαξ Υάκεξζηατλ
έρηηζε ηα ζέαηξα Βηθηόξηα θαη
Ρηπάκπιηθ. Από ηόηε ην Μπξόληγνπεη άλζηζε θαη ε πιαηεία
Σάηκο έγηλε ε θαξδηά ηεο ζπλνηΗ γϋφυρα του Μπρούκλιν
θίαο ζεάηξνπ. Ζ πιαηεία πήξε
ην όλνκά ηεο ην 1904 από ην
25ώξνθν πύξγν ηεο εθεκεξίδαο New ζε 600 εξγάηεο θαη ηα έξγα δηήξθεζαλ
York Times. H εθεκεξίδα εγθαηαζηά16 ρξόληα. Πάλσ από 20 άλζξσπνη
ζεθε εδώ παξακνλή Πξσηνρξνληάο
ράζεθαλ, αλάκεζά ηνπο θαη ν ίδηνο ν
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Σαξιδεύω στη Νέα Τόρκη …
αξρηηέθηνλαο. Ζ γέθπξα ζπλδέεη ην
Μπξνύθιηλ κε ην Μαλράηαλ.

Καθεδρικός του Αγίου Ιωάννη του Καθαγιασμένου

θώλ παξαζηάζεσλ. Σν Παξάζπξν ηνπ
Ρόδνπ πνπ ππάξρεη ζηελ εθθιεζία
ζπκβνιίδεη ηηο πνιιέο απόςεηο ηεο
ρξηζηηαληθήο εθθιεζίαο.

Central Park

Ο
λαόο
απηόο

τικό Μουσείο Σέχνης, το Κέντρο Ροκφέλερ, το Άγαλμα της Ελευθερίας, η Εκκλησία Αγίας Σριάδας, το κτίριο των Ηνωμένων Εθνών, το Φρηματιστήριο Νέας Τόρ-

Ζ πίζσ απιή ηεο
πόιεο είλαη δεκηνύξγεκα ησλ
Φξέληεξηθ Λν
Όικζηελη θαη Καιβέξ Βν, νη νπνίνη
ην 1858 κεηέηξεςαλ απηό ην βάιην πνπ ήηαλ γεκάηνο ιαηνκεία, ρνηξνζηάζηα, παξαπήγκαηα ζε
Το Central Park τησ Νϋασ Υόρκησ
"θπζηθή" έθηαζε
3,500 ζηξεκκάΤο κτύριο Chrysler
ησλ. Με ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ ην
άξρηζε λα ρηίδεηαη ην 1892 θαη όηαλ
πάξθν απέθηεζε παηδηθέο ραξέο,
νινθιεξσζεί ζα είλαη ν κεγαιύηεξνο
κης, ο Καθεδρικός Ναός Αγίου Πατρικίπίζηεο παηηλάδ, γήπεδα ηέληο θαη πνηνπ θόζκνπ. Σν εζσηεξηθό ηνπ έρεη
ου, το Μάντισον κουέρ Γκάρντεν, η Δηδνζθαίξνπ θαη ρώξνπο γηα θάζε είδνο
κήθνο πάλσ από 180 κέηξα θαη πιάπαηρληδηνύ, από ζθάθη κέρξη θξνθέ.
μόσια Βιβλιοθήκη Νέας Τόρκης, η Πέηνο 45. Σν 1911 ν Ραιθ 'Αληακο Κξακ
Έλα
από
ηα
πην
όκνξθα
ζηληξηβάληα
αλέιαβε λα ζπλερίζεη ην έξγν πνπ
μπτη Λεωφόρος, το Κτίριο της General
ηνπ πάξθνπ είλαη ε Κξήλε Βεζεζδά.
αξρηθά είραλ μεθηλήζεη νη Υάηλο θαη Λα
Electric, το Metropolitan Opera House
Φαξδ (ξσκαληθνύ αξρηθά ξπζκνύ). Ζ
εθθιεζία ιεηηνπξγεί θαη σο ρώξνο
θαιιηηερληθώλ, ζεαηξηθώλ θαη κνπζη-

Άλλα αξιοθέατα στο «Μεγάλο Μήλο»,
όπως αποκαλούν αλλιώς τη Νέα Τόρκη
είναι το Κτίριο Κράισλερ, το Μητροπολι-

Αλέξανδρος Αλεξάλης (Πειρατές)

Σαξιδεύω στην πόλη μου, το Μπουρρέλ …
Όζν σξαία θαη λα πεξλώ ζην Παιαηό

ξεηα, ζε κηα ώξα θηάλνπκε ζην

Φάιεξν, δελ μερλώ ηελ πόιε κνπ ην

Μπνπξξέι. ηε κηθξή απηή δηαδξνκή

Μπνπξξέι. Πεηάκε κε ην αεξνπιάλν

έρεη πνιύ όκνξθα κέξε γηα λα ζηακα-

γηα Σίξαλα θαη από εθεί ηαμηδεύνληαο

ηήζνπλ νη ηαμηδηώηεο θαη λα μεθνπξα-

βό-

ζηνύλ. Από θνληά θπιάεη θη έλα κεγάιν πνηάκη, ζην νπνίν πνιινί έξρνληαη
γηα θνιύκπη.
Σν Μπνπξέι είλαη κηα πόιε κε πνιύ
πξάζηλν, ελώ ζην θέληξν ηνπ δελ επη- Άποψη του Μπουρρϋλ

Ένα γραφικό ποτϊμι ϋξω από

Η ιστοσελίδα του Σ1 : http://11sxoleio.net

ηξέπνληαη ηα απηνθίλεηα. Από ηελ

ινύο νη νπνίνη κεηά ηα Σίξαλα θαηεπ-

ηζηνξία ηεο πόιεο ζπκόκαζηε ηελ αλα-

ζύλνληαλ πξνο ην Μπνπξέι.

ηίλαμε ηεο γέθπξαο πνπ ππήξρε θνληά

Άνη Σζεμτζίου (τρουμφάκια)

ζηελ πόιε από ηνπο θαηνίθνπο, πξνθεηκέλνπ λα ζηακαηήζνπλ ηνπο Ηηα-
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Οι ομορφιές της Κύθνου …

Άποψη τησ Κύθνου

Ζ Κύζλνο, όκνξθε θαη γξαθηθή, είλαη
ην πξώην λεζί πνπ ζπλαληάεη θαλείο
ζηε δηαδξνκή ησλ Γπηηθώλ Κπθιάδσλ.
Βξίζθεηαη αλάκεζα ζηελ Κέα θαη ζηε
έξηθν θαη απέρεη από ηνλ Πεηξαηά 52
λαπηηθά κίιηα. Δίλαη νξεηλό λεζί, πνπ

ραξαθηεξίδεηαη
από ην αλάγιπθν ηνπ θπθιαδίηηθνπ ηνπίνπ
θαη ε έθηαζή
ηνπ θηάλεη ηα
99 η.ρικ.
Παξνπζηάδεη ηε
γλώξηκε γνεηεπηηθή εηθόλα
ησλ λεζηώλ ηνπ
ζπκπιέγκαηνο.
Μηθξά ρσξηά
θηηζκέλα κε ηελ
παξαδνζηαθή
αξρηηεθηνληθή.
Πιαθόζηξσηα
δξνκάθηα, θαηάιεπθα ζπίηηα, πιαηείεο,
εθθιεζίεο θαη αλεκόκπινη ζπλζέηνπλ
ην ηέιεην ζθεληθό ησλ δηαθνπώλ ζα.
Σν λεζί θαηνηθείηαη από ηα αξραία
ρξόληα θαη έρεη λα επηδείμεη αμηόινγνπο
αξραηνινγηθνύο ρώξνπο θαη κλεκεία.

Κη επεηδή, λεζί ζεκαίλεη ζάιαζζα,
ζηελ Κύζλν ζα ραξείηε ην κπάλην ζαο
ζηηο ππέξνρεο παξαιίεο ηεο. Κιεηζηνί
όξκνη, απάλεκα ιηκαλάθηα θαη θαηάμαλζεο ακκνπδηέο ζαο ππόζρνληαη
αμέραζηεο ώξεο απόιαπζεο.
Ζ Κύζλνο δελ έρεη θνξεζηεί από ην
ηνπξηζηηθό ξεύκα θαη δηαηεξεί αλαιινίσηεο ηηο νκνξθηέο ηεο. Πξνζθέξεη
ζηνπο επηζθέπηεο ηεο ήζπρεο δηαθνπέο, ρσξίο όκσο λα ηνπο ιείπνπλ θαη
νη επθαηξίεο δηαζθέδαζεο. Όζν αθνξά
ηε δηακνλή ζαο ηα μελνδνρεία θαη ηα
ζπγθξνηήκαηα ελνηθηαδνκέλσλ πνπ
ιεηηνπξγνύλ ζην λεζί, ηθαλνπνηνύλ ηηο
αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο θάζε ηαμηδηώηε.
Πξνγξακκαηίζηε ηηο δηαθνπέο ζαο
ζηελ Κύζλν θαη δήζηε αμέραζηεο κέξεο
ζ’ έλα από ηα σξαηόηεξα θαη γξαθηθόηεξα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ.

Φριστίνα Βασάλου (Βασιλιάδες)

Σο ινικό Σείχος …
Σν ηληθό Σείρνο ρηίζηεθε γηα ηελ πξν-

ιύηεξν θαη "άληεμε" πεξηζζόηεξν από

νπλ ηνπο ερζξνύο.

ζηαζία ηελ Κίλαο ζηα ηέιε ηνπ 14ν

ηα άιια.

Δπίζεο ην 1938 ν Υάιηκπαξηνλ Ρί-

αηώλα κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 17νπ θαηα

Σν ηληθό Σείρνο είλαη θαηαζθεπαζκέ-

ηζαξλη έγξαςε ζην 2ν βηβιίν ησλ ζαπ-

ηελ πεξίνδν ηεο δπλαζηείαο Μηλγθ, γηα

λν θπξίσο από αζβεζηόιηζν

λα πξνζηαηεπηεί ε Κίλα από επηδξν-

όκσο ηα πιηθά από πεξηνρή

κέο ησλ Σνύξθσλ θαη ησλ Μνγγόισλ.

ζε πεξηνρή πνηθίινπλ. ε

Βέβαηα δελ ήηαλ κόλν απηόο ν ιόγνο

άιια κέξε ηα δηαζέζηκα πιηθά

αιιά θαη νη λνκάδεο λα πεξλνύλ κε ηα

ήηαλ γξαλίηεο ή ππξόηνπβιν

άινγά ηνπο αζθαιή.

ελώ ζε άιιεο ηα ζπγθνιινύ-

ηελ αξρή ην ηληθό Σείρνο δελ ππήξ-

ζαλ κεηαμύ ηνπο κε αζπξάδη-

ρε αιιά ππήξμαλ άιια ηέζζεξα κηθξό-

α απγνύ ή κείγκα ξπδηνύ. ηηο

ηεξα ηείρε. Σν πξώην ρηίζηεθε θαηα

αθξαίεο δπηηθέο πεξηνρέο

ηελ δηάξθεηα ηεο δπλαζηείαο Σζηλ, ην

όπνπ ήηαλ δύζθνιν λα βξε-

2ν ζηε δπλαζηεία Υαλ, ην 3ν ζηε Πεξί-

ζνύλ πιηθά ρξεζηκνπνηνύζαλ

νδν ησλ πέληε δπλαζηεηώλ θαη ησλ

απνξξίκκαηα ηα νπνία ηα

δέθα βαζηιηάδσλ θαη ην 4ν από ηνλ

έβαδαλ αλάκεζα ζε μύια.

κάησλ όηη ην ηληθό Σείρνο είλαη ην

Απηνθξάηνξα Υνλγθνύ κέρξη ηνλ απην-

Μάιηζηα ην ηείρνο νινθιεξώλεηαη κε

κόλν αλζξώπηλν δεκηνύξγεκα πνπ

θξάηνξα Γνπαλ Λη. Πιένλ ην κόλν

πύξγνπο-παξαηεξεηήξηα. Ο θάζε

θαίλεηαη από ην θεγγάξη. Πιένλ αξθε-

ηείρνο πνπ κπνξεί λα δεί θαλείο ζήκε-

πύξγνο δηαζέηεη ζθάιεο θαη εηζόδνπο

ηνί ηνλ ζεσξνύλ σο έλα απιό κύζν!

ξα είλαη ην ηληθό θαζώο είλαη ην κεγα-

ηδηέηαηξα θηηαγκέλεο γηα λα κπεξδεύ-

Μαρία Κατσιγιάννη (Πειρατές)
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EURO 2012 …
Μηα από ηηο κεγαιύηεξεο δηνξγαλώ-

λώλεηαη από ηελ ΟΤΔΦΑ. Γηεμάγεηαη

ςεθνθνξία ηεο 2εο (θαη ηειηθήο) θά-

ζεηο πνδνζθαίξνπ είλαη ην euro

θάζε ηέζζεξα ρξόληα από ην 1960.

ζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 18 Απξη-

ηη είλαη ην euro? Σν euro είλαη : Σν

Από ην 1984 θαη επίζεκα από ην 1991

ιίνπ 2007 θαη αλέδεημε δηνξγαλσηέο ηηο

Δπξσπατθό πξσηάζιεκα πνδνζθαί-

δηεμάγεηαη θαη επξσπατθό πξσηάζιε-

Πνισλία θαη Οπθξαλία. Σα ζηάδηα πνπ

ξνπ (γλσζηό σο EURO ) είλαη ε θπξηό-

κα γπλαηθώλ .Σν euro απνηειείηαη από

ζα παηρηνύλ νη αγώλεο είλαη απηά:

ηεξε Δπξσπατθή δηνξγάλσζε πνδν-

2 θάζεηο: 1ε Ζ ςεθνθνξία πξαγκαην-

ζθαίξνπ εζληθώλ νκάδσλ θαη δηνξγα-

πνηήζεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ 2005.2ε Ζ

Βαξζνβία

Γθληαλζθ

Βξόηζιαβ

Πόδλαλ

Εθνικό Σηάδιο
Υσξεηηθόηεηα: 50.000

PGE Arena
Υσξεηηθόηεηα: 40.000

Δημοηικό Σηάδιο
Υσξεηηθόηεηα: 40.000

Δημοηικό Σηάδιο
Υσξεηηθόηεηα: 40.000

Κίεβν

Νηνλέηζθ

Υάξθνβν

Λβηβ

Ολσμπιακό Σηάδιο

Νηόνμπας Αρένα

Σηάδιο Μέηαλιζη

Αρένα Λβιβ

Μεηά είλαη ηα πξνθξηκαηηθά νη 2 νηθνδέζπνηλεο ρώξεο πεξλάλε απηόκαηα ελώ νη ππόινηπεο 14 ρώξεο κε ηα πξνθξηκαηηθά
Ζ εζληθή νκάδα ηεο Διιάδαο έρεη πξώηα 2 ηεζη 1 κε ηελ ινβελία πνπ βγήθε 1-1 θαη ηελ Πέκπηε 31/5/12 παίδνπκε ελαληίνλ
ηεο Αξκελίαο θαη κεηά :

8 Ιουνίου 2012 : Πολωνία — Ελλάδα
12 Ιουνίου 2012 : Ελλάδα — Σσεχία
Νικόλας Γαζής (πιρουνάτοι)

Μπάσκετ ή καλαθοσφαίριση …
Μπάζθεη (ζηα ειιεληθά θαιαζνζθαίξηζε) είλαη έλα άζιεκα ην νπνίν αγαπηέηαη από όινπο. Μάιηζηα από ηελ
Διιάδα πέξαζαλ πνιινί θαινί κπαζθεηκπνιίζηεο πρ. Αιβέξηεο, Γθάιεο,
Γηαλλάθεο θ.α. Πνιινί από ηνπο ζύγρξνλνπο είλαη ν Παπαινπθάο, ν παλνύιεο, ν Γηακαληίδεο, Καιάζεο θ.α.
Η ιστοσελίδα του Σ1 : http://11sxoleio.net

ηελ Διιάδα πξσηνεκθαλίζηεθε
1919. Σν άζιεκα έθεξε ν Μάηθι
ηεξγηάδεο πνπ ήηαλ θνηηεηήο ηνπ
Σδηκ Νέηζκηζ.
Η ιζηορία ηοσ μπάζκεη
Ήηαλ έλα θξύν θαη βξνρεξό ρεηκσληά-

ηηθν απόγεπκα ηνπ 1891 όηαλ ν Καλαδόο, Σδηκ Νέηζκηζ, ν λεαξόο γπκλαζηήο ηνπ Κνιεγίνπ πξίλγθθηιλη ηεο
Μαζζαρνπζέηηεο, θαζόηαλ πξνβιεκαηηζκέλνο ζην γξαθείν ηνπ. θεθηό(Συνέχεια στη σελίδα 11)
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Μπάσκετ ή καλαθοσφαίριση …
(Συνέχεια από τη σελίδα 10)

ηνπ.

ηαλ πώο ζα κπνξνύζε λα δεκηνπξγή-

Σν ράξηηλν κπαιάθη

ζεη έλα παηρλίδη γηα λα παίδνπλ νη κα-

κπήθε ζην θαιάζη θαη

ζεηέο ηνπ ζε θιεηζηό ρώξν θαη ηαπηό-

ηόηε ν Νέηζκηζ, ζαλ

ρξνλα λα είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζεακα-

λα ρηππήζεθε από

ηηθό. Ζ ώξα πεξλνύζε θη άξρηζε λ'

ειεθηξηθό ξεύκα.

απνγνεηεύεηαη. "Άδηθα πνλνθεθαιηά-

Πεηάρηεθε όξζηνο.

δσ", είπε θαη εθλεπξηζκέλνο πέηαμε

Υηύπεζε ηα ρέξηα ηνπ θαη θώλαμε ζαλ

ηελ ηδέα πάλσ ζηελ νπνία ζα ζηήξηδε

ζην θαιάζη ησλ ζθνππηδηώλ έλα ηζα-

λένο Αξρηκήδεο: "Δύξεθα". Ζ ελζηη-

ην παηρλίδη.

ιαθσκέλν ραξηί, πνπ όζε ώξα ζθε-

θηώδεο θίλεζε πνπ έθαλε, ηνπ έδσζε

Αντωνία Ζεάκη )Πειρατές) Νικόλας Γαζής (πιρουνάτοι)

θηόηαλ, ην ηαιαηπσξνύζε ζηα ρέξηα

Είδη κολύμβησης
Οη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί
θαλείο λα θνιπκπά είλαη πνιινί.
Σν πξόζζην θνιύκπη, ην πην απιό,
μεθνύξαζην θαη ζπλεζηζκέλν θνιύκπη.
' απηή ηελ πεξίπησζε ν άλζξσπνο
κέζα ζην λεξό θηλείηαη έηζη αθξηβώο
όπσο ν βάηξαρνο.

Σο κρόουλ ή το ελεύθερο κολύμπι. Σν
ζώκα βξίζθεηαη ζ' επίπεδε ζρεδόλ
ζέζε κε ην λεξό, κπξνύκπηα δειαδή ,
κε ην πξόζσπν πξνο ην λεξό θαη ηα
ρέξηα θηλνύληαη ειεύζεξα θάλνληαο

θπθιηθέο θηλήζεηο, ε κηζή θακπύιε ηνπ
θύθινπ γίλεηαη κέζα από ην λεξό θη ε
άιιε κηζή πάλσ απ' ηελ επηθάλεηά
ηνπ, ζηνλ αέξα.

βξίζθεηαη ζε ζέζε αλάζθειε κέζα ζην
λεξό, κε ηελ πιάηε ηνπ δει. ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ.

Πρόσθιο πεταλούδας. Ο θνιπκβεηήο

θηλείηαη πιάγηα κέζα ζην λεξό, πόηε
από ηε κηα πιεπξά, πόηε απ' ηελ άιιε.

κ' απηόλ ηνλ ηξόπν, πξέπεη λα έρεη
κάζεη λα ειέγρεη πνιύ θαιά ηελ αλαπλνή ηνπ, επεηδή ρξεηάδεηαη λα παξακείλεη γηα νξηζκέλν δηάζηεκα θάησ
από ην λεξό. Πξέπεη λα δηαηεξεί ηα
κάηηα αλνηρηά, γηα λ' απνθύγεη πηζαλά
θηππήκαηα.

Σο ύπτιο κολύμπι, όηαλ ν θνιπκβεηήο

Παρασκευή Ευαγγέλου (πιρουνάτοι)

θηλείηαη έηζη πνπ δίλεη ηελ εληύπσζε
ηεο πεηαινύδαο, όπσο αλαπεδά πάλσ ζην λεξό.

Σο ναυτικό ή το πλάγιο. Ο θνιπκβεηήο

Κατάδυση. Γηα λα θνιπκπήζεη θάπνηνο

Σο ηλιακό πλοίο στη Ζάκυνθο
ηηο αξρέο ηνπ κήλα Απξίιηνπ, θα-

θαηάθεξε) λα θάλεη ηνλ πεξίπινπ

θαλάιη ηνπ Παλακά, ην Ληκάλη

ηέπιεπζε ην κεγαιύηεξν ζθάθνο

(ηνλ θύθιν) ηεο γεο, ελώ πξαγκαην-

Καλ Καλ ηνπ Μεμηθνύ ...

πνπ θηλείηαη κε ειηαθή ελέξγεηα ζην

πνίεζε ην πέξαζκα ηνπ Αηιαληηθνύ

Ελίνα Καβαλάκη (τρουμφάκια)

ιηκάλη ηεο Εαθύλζνπ. Πξόθεηηαη γηα

Ωθεαλνύ ηεο γεο ζε ιηγόηεξν ρξόλν

ην Turanor Planet Solar, ην νπνί

από νπνηνδήπνηε άιιν πινίν ίδηνπ

θαηέρεη ήδε 3 ξεθόξ Γθίλεο θαη,

ηύπνπ.

όπσο είλαη θπζηθό, ην πινίν έγηλε

Σν ηαμίδη άξρηζε ηνλ Μάξηην ηνπ

αληηθείκελν ζαπκαζκνύ απ’ ηνπο

2011, νπόηε λαππεγήζεθε ζην Κίειν

Εαθπλζηλνύο, αιιά θαη απ’ ηνπο

ηεο Γεξκαλίαο. Έμη κήλεο κεηά, μεθί-

ηνπξίζηεο ηνπ λεζηνύ.

λεζε απ’ ην Μνλαθό γηα ηνλ πξώην

Δίλαη ην κεγαιύηεξν ειηαθό ζθάθνο

πεξίπινπ από ειηαθό ζθάθνο.

ηνπ πνπ έρεη λαππεγεζεί πνηέ, κε

Έπεηηα από 10 κέξεο, πέξαζε απ’ ην

κήθνο 32 κ., πιάηνο 15 κ. θαη ηα

πνξζκό ηνπ Γηβξαιηάξ κε πνξεία

πηεξύγηά ηνπ κε ηα θσηνβνιηατθά

πξνο ηα Καλάξηα Νεζηά. ηε ζπλέ-

πάλει έρνπλ έθηαζε 500 η.κ. Δίλαη

ρεηα, μεθίλεζε ην πέξαζκα ηνπ Αηια-

επίζεο ην κνλαδηθό ζθάθνο ειηα-

ληηθνύ, θηάλνληαο ζηηο Οιιαλδηθέο

θήο ελέξγεηαο πνπ επηρείξεζε (θαη

Αληίιιεο. Αθνινύζεζε ην Ματάκη, ην

Η ιστοσελίδα του Σ1 : http://11sxoleio.net

Το ηλιακό πλούο
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ΣΕΤ ΦΟ  5

Καλοκαιρινές υνταγές
Λεμονάδα
Θέιεηε λα έρεηε θάηη γηα λα δξνζηζηείηε; Γνθηκάζηε απηή ηε θαηαπιεθηηθή
ζπληαγή ιεκνλάδαο!
Τιηθά:
2,5 λεξνπόηεξα κε ρπκό ιεκόλη
2,5 λεξνπόηεξα δάραξε
1,5 λεξνπόηεξα λεξό

Εκτέλεση:
Καηαξρήλ, βξάδνπκε ηε δάραξε κε ην
λεξό. Μόιηο δέζεη ην κείγκα, ξίρλνπκε
εθεί κέζα από 1 ιεκόλη ην ρπκό ηνπ
θαη ην μύζκα ηνπ. Αθόηνπ θξπώζεη
ξίρλνπκε κέζα ην ρπκό ηνπ ιεκνληνύ
θαη ην ζνπξώλνπκε.

Μέζα ζην ππξέμ ζηξώζηε ηα κπηζθόηα ή ηε θξπγαληά έηζη ώζηε λα κελ
ππάξρνπλ θελά. Μεηά πάξηε ην θαθειάθη βαλίιηαο θαη ρηππήζηε ην κε ην
γάια ζην κίμεξ (ην θαθειάθη ιέεη πόζν γάια ζα ρξεηαζηείηε). Ύζηεξα,
ρύζηε ην κίγκα πάλσ από ηε ζηξώζε
ησλ κπηζθόησλ ή ησλ θξπγαληώλ
αιιά ζηγά-ζηγά γηα λα κε ηε ραιάζεηε! Μεηά από απηό, θηηάμηε ην δειέ
(θαθειάθη ιέεη πόζα πνηήξηα ζέιεη
αιιά πξνζνρή! Μελ ηα γεκίζεηε κέρξη
απάλσ γηα λα είλαη πην περηό). Κη
απηό ρύζηε ζηγά-ζηγά, αθνύ όκσο
έρεη θξπώζεη ιίγν. Μόιηο ςηινπήμεη ην
δειέ, βάιηε θνκκάηηα θξνύησλ, θαηά
πξνηίκεζε ηα ίδηα πνπ είλαη θαη ζην
δειέ.
Αθήζηε ην ζην ςπγείν γηα δύν κε δπόκηζε ώξεο.
Σν γιπθό είλαη έηνηκν! Μπνξείηε λα ην
ζεξβίξεηε κε θαξακέια, ζηξόπη ή ζαληηγί.
Καιή όξεμε!!!

Ευαγγελία Κολκού (πιρουνάτοι)
Υρουτοσαλάτα

εκείσζε:
Πξηλ ζεξβίξνπκε βάδνπκε ην 1 ηξίην
ηνπ πνηεξηνύ ιεκνλάδαο θαη ην αξαηώλνπκε κε 2 ηξίηα παγσκέλνπ
λεξνύ
Απηή ηε ιεκνλάδα ηε βάδνπκε ζην
ςπγείν.

3 κπαλάλεο, 2 αριάδηα, ½ θ. θξάνπιεο, 2 αθηηλίδηα, 1 θνπηί θνκπόζηα
αλαλά (πξναηξεηηθά), ½ θνπη. δάραξε,
ιίγν ιηθέξ.
Κόβνπκε ζε θύβνπο ηα αριάδηα θαη
ηνλ αλαλά, ζε θέηεο ηηο θξάνπιεο, ηηο

Μιλφέιγ
Υηππάκε κε κίμεξ ζ’ έλα κπνι ηε ζαληηγί θαη ηελ άρλε γηα 6 ιεπηά. Καη ην
βάδνπκε ζηελ θαηάςπμε γηα 15 – 20
ιεπηά.
’ έλα άιιν κπνι ρηππάκε ην άλζνο
αξαβνζίηνπ ζηηγκήο κε ην γάια, κέρξη
λα πήμεη θαη ην βάδνπκε θη απηό ζηελ
θαηάςπμε γηα 10 ιεπηά.
Μόιηο πεξάζεη ν ρξόλνο βγάδνπκε ηα
δύν κπνι από ηελ θαηάςπμε, αλαθαηεύνπκε ηα κείγκαηα θαη ρηππάκε κε
ην κίμεξ γηα έλα ιεπηό. Ζ θξέκα καο
είλαη έηνηκε !
’ έλα κηθξό ηαςάθη ηνπνζεηνύκε ηα
ζθνιηαηίληα έλα – έλα κέρξη λα θαιύςνπκε ηνλ πάην ηνπ ηαςηνύ.
Δπάλσ ζηα ζθνιηαηίληα απιώλνπκε
ηε κηζή θξέκα νκνηόκνξθα. Βάδνπκε
άιιε κηα ζηξώζε ζθνιηαηίληα θαη απιώλνπκε θαη ηελ ππόινηπε θξέκα.
Σα ζθνιηαηίληα πνπ πεξηζζεύνπλ ηα
ηξίβνπκε θαη ξίρλνπκε ην ηξίκκα πάλσ ζηελ θξέκα, έηζη ώζηε λα ζθεπάζνπκε όιν ην γιπθό θαη παζπαιίδνπκε από επάλσ.
Σν αθήλνπκε γηα ιίγε ώξα ζην ςπγείν θαη είλαη έηνηκν !
Απνιαύζηε ην !!!

Θάνος Γαρίλλης (πιρουνάτοι)

Τιηθά
1 θνπηί γάια λνπλνύ εβαπνξέ
1 θνπηί γάια λνπλνύ δαραξνύρν
1 θνπηί ζαληηγί
3 απγά
1 παθέην ζνθνιάηα θνπβεξηνύξα
1 βαλίιηα

Δροσερό γλυκό της γιαγιάς

Η ιστοσελίδα του Σ1 : http://11sxoleio.net

Δημήτρης Αντωνόπουλος (Πειρατές)

Παγωτό σοκολάτα-βανίλια

Ναταλία Άτσου (τρουμφάκια)

Γηα λα θηηάμεηε ην δξνζεξό γιπθό ηεο
γηαγηάο ζα ρξεηαζηείηε:
Έλα ππξέμ
2 θαθειάθηα βαλίιηαο ζηηγκήο
2 θαθειάθηα δειέ (αλάινγα ηηο πξνηηκήζεηο ζαο)
Μπηζθόηα petit berre, θξάθεξ ή θξπγαληέο
Γάια (αλάινγα κε ην πόζν γξάθεη ην
θαθειάθη ηεο βαλίιηαο)
Νεξό (αλάινγα κε ην πόζν γξάθεη ην
θαθειάθη ηνπ δειέ)
Φξνύηα
Γηα λα θηηάμεηε ηε ζπληαγή πξέπεη λα
αθνινπζήζεηε ηα παξαθάησ βήκαηα:

ράξηζηα.

κπαλάλεο θαη ηα αθηηλίδηα. Αλακεηγλύνπκε όια ηα θξνύηα ζε έλα κπνι
παζπαιίδνληαο κε δάραξε. Έπεηηα
πξνζζέηνπκε ην ιηθέξ θαη ζηε ζπλέρεηα αλαθαηεύνπκε.
Πξηλ ζεξβίξνπκε ηε θξνπηνζαιάηα
καο, ηε βάδνπκε γηα κηα ώξα ζην ςπγείν. Δίλαη δξνζεξή θαη ηξώγεηαη επ-

Δθηέιεζε
Ληώλνπκε ζε κπελ καξί ηε ζνθνιάηα
θνπβεξηνύξα.
Σαπηόρξνλα ρηππάκε κε ην κίμεξ
πξώηα ηα αζπξάδηα ησλ απγώλ θη
έπεηηα βάδνπκε θαη ηνπο θξόθνπο.
ε άιιν κπνι, ρηππάκε θαιά κε ην
(Συνέχεια στη σελίδα 13)
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Καλοκαιρινές υνταγές
(Συνέχεια από τη σελίδα 12)

ςπμε ην βγάδνπκε θαη ην ρηππάκε
άιιε κηα θνξά. Καιή επηηπρία!!

Παγωτό φράουλα
400γξ .θξέζθεο θξάνπιεο
250γξ. Εάραξε άρλε
500γξ θξέζθν γάια
Δύθνιν παγσηό θξάνπια Βήκα 1

κε θαη ην γάια.
4. αλαθαηεύνπκε θαιά θαη κεηά ξίρλνπκε θαη ην γάια.Δύθνιν παγσηό
θξάνπια - Βήκα 5
Σα βάδνπκε όια καδί όπσο είλαη ζην
κπνι ηεο παγσηνκεραλήο ή αλαθαηεύνπκε κε ηνλ απγνδάξηε. Βάδνπκε

κίμεξ ηε ζαληηγί θαη κεηά πξνζζέηνπκε ην εβαπνξέ θαη ην δαραξνύρν
γάια.
ε απηό ην κείγκα (ζαληηγί θηι)
πξνζζέηνπκε ηε βαλίιηα θαη ηα απγά θαη ρηππάκε θαιά γηα λα αλαθαηεπηνύλ.
Υσξίδνπκε ην κείγκα ζε 2 -ην έλα,
ε βαλίιηα είλαη ήδε έηνηκν. Γηα λα
γίλεη ην άιιν κηζό ζνθνιάηα πξνζζέηνπκε ζηγά ζηγά ηε ιησκέλε
θνπβεξηνύξα θαη παξάιιεια ην
ρηππάκε κε ην κίμεξ.
Σνπνζεηνύκε ηα 2 κέξε ηνπ παγσηνύ καο ζηε θαηάςπμε κέρξη παγώζεη θαη είλαη έηνηκν!

Βάδνπκε ην κπνι ηεο παγσηνκεραλήο ζηελ θαηάςπμε. Πιέλνπκε θαη βγάδνπκε ην θπιιαξάθηα απν
ηηο θξάνπιεο.
1. Βάδνπκε ην κπνι ηεο παγσηνκεραλήο ζηελ θαηάςπμε. Πιέλνπκε θαη βγάδνπκε
ην θπιιαξάθηα απν ηηο θξά- Οι ρεπόρτερ του παγωτού με την … πηγό των
νπιεο.Δύθνιν παγσηό θξά- μυςτικών
νπια - Βήκα 2
ζε κπνι ζηελ θαηάςπμε.
Σηο θόβνπκε ζηα δπν θαη ηηο πνιην5. Σα βάδνπκε όια καδί όπσο είλαη
πνηνύκε ζην κπιέληεξ.
ζην κπνι ηεο παγσηνκεραλήο ή
2. Σηο θόβνπκε ζηα δπν θαη ηηο πνιαλαθαηεύνπκε κε ηνλ απγνδάξηε.
ηνπνηνύκε ζην κπιέληεξ.Δύθνιν
Βάδνπκε ην κπνι ζηελ θαηάςπμε.
παγσηό θξάνπια - Βήκα 3
Λίγα κπζηηθά αθόκα
Αλ δελ έρνπκε παγσηνκεραλή κπνΡίρλνπκε ζην κπνι κε ηελ δάραξε ηηο
ξνύκε λα ην θηηάμνπκε, απιά πξέπεη
πνιηνπνηεκέλεο θξάνπιεο,
λα ην βγάδνπκε θάζε κηζή ώξα γηα 4
3. Ρίρλνπκε ζην κπνι κε ηελ δάραξε

Λίγα μυστικά ακόμα

ηηο πνιηνπνηεκέλεο θξάνπιεο,
Δύθνιν παγσηό θξάνπια - Βήκα 4

κε 5 φόξεο λα ην αλαθαηεύνπκε γηα
λα κελ καο θξπζηαιιώζεη.

Γηα λα γίλεη πην αθξάην ην παγσηό
καο, κεηά από 1-2 ώξεο ζηελ θαηά-

αλαθαηεύνπκε θαια θαη κεηά ξίρλνπ-

Σζωρτζίνα Κατσιγιάννη (Αργοναύτες),
Παρασκευή Ευαγγέλου (πιρουνάτοι)

Η χρονιά που πέρασε
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

καο είρε επηζθεθηεί ηνλ Μάξηην. Δπίζεο, έρνπκε θάλεη πνιιέο εξγαζίεο
γηα ηελ ηζηνξία, ηε γεσγξαθία, αιιά
θαη πέξα από ηα καζήκαηά κα;.
Έρνπκε γξάςεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ
Αλαγέλλεζε θαη ην Γηαθσηηζκό, ην
Λνλδίλν, Βεξνιίλν, Νέα Τόξθε, Παξίζη θαη Σόθην. Δπηζθεθζήθακε όιεο ηηο
Ζπείξνπο θαη βνπηήμακε ζ’ όινπο
ηνπο Ωθεαλνύο.
Η ιστοσελίδα του Σ1 : http://11sxoleio.net

Γλσξίζακε ηε γεηηνληά θαη ηελ πόιε
καο, όπνπ έρνπκε ηξαβήμεη θσηνγξαθίεο όπσο ζηα village, ζην Φινίζβν
αιιά θαη ζε πνιιά άιια κέξε.
Φηηάμακε εθεκεξίδα, πνπ, όπσο θαίλεηαη, ζαο αξέζεη πνιύ, αγνξάζακε
κε ηα ιεθηά από ηελ εθεκεξίδα εθηππσηή δηθό καο, ηεο ηάμεο καο.
Υάξε ην ύιινγν Γνλέσλ απνθηήζακε Γηαδξαζηηθό Πίλαθα θαη ην κάζεκα κεκηάο δσληάλεςε...

Φπηέςακε γηα ελζύκην κηα ειηά πνπ
καο ηελ έθεξε ε θ. δηεπζύληξηα από
ηε Μάλε!
Πήγακε εθδξνκέο όπσο απηή ζηελ
Πξνεδξηθή Φξνπξά, ζην ζσξεθηό
Αβέξσθ, ζην Δζληθό Θέαηξν, ζην
Ηζηνξηθό Μνπζείν θ.α.
Ήηαλ κηα γεκάηε ρξνληά πνπ καο
θνύξαζε ιίγν είλαη αιήζεηα, αιιά ην
επραξηζηεζήθακε !

Ναταλία Άτσου (τρουμφάκια)

ΣΕΤ ΦΟ  5

ΕΛΙΔΑ 14

Νέα του χολείου μας
(Συνέχεια από τη σελίδα 3)

λε ζηελ ηάμε θαη ην ζρνιείν.

νκάδεο ήηαλε εθπιεθηηθά θαη ζπ-

καηα πνπ καο ζηελνρώξεζαλ έλαλ

’ απηό ηνλ θύθιν όια ηα παηδηά

λαξπαζηηθά. Μέζα από ηνλ θύθιν

ή πεξηζζόηεξνπο από εκάο (αθόκα

ληώζνπκε πην άλεηα θαη έηζη όια

γίλακε θαιύηεξνη ζηα καζήκαηα

θαη όινπο καο), πξνζπαζώληαο λα

γίλνληαλ ζσζηά ρσξίο λα ιέκε ςέ-

αιιά θαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμύ καο.

δώζνπκε εμεγήζεηο, όπνπ ήηαλ

καηα.

Μιχάλης Κουτρούτσος (Αργοναύτες)

απαξαίηεην ώζηε λα θαηαιάβνπκε

Ήηαλ κηα πνιύ σξαία ρξνληά ε θεηη-

ην πώο θαη ην γηαηί, γηα ό,ηη ζπλέβαη-

λή. Όια όζα θάλακε, κέζα από ηηο

παζοκεφαλιές
1) Πνηα ιέμε πνπ έρεη 5 γξάκκαηα πξνθέξνπλ «ιάζνο»
όινη αλεμαηξέησο νη άλζξσπνη άζρεηα κε ηελ κόξθσζε
πνπ έρνπλ ;
Μα…..ηελ ίδηα ηελ ιέμε «ιάζνο».
2) Πνηα ζπλεζηζκέλε ιέμε κε 5 γξάκκαηα γίλεηαη κηθξόηεξε αλ ηεο πξνζζέζεηε αθόκα ηέζζεξα γξάκκαηα ; Μα…
ζαο ηελ είπα ήδε. Ζ ιέμε «κηθξό». Μηθξό ( 5 γξάκκαηα ),
κηθξόηεξν ( 5 + 4 γξάκκαηα )
3) Ζ κηθξή Διέλε απάληεζε όηαλ ηε ξώηεζαλ πόζν ρξνλώλ είλαη : ε 2 ρξόληα ε ειηθία κνπ ζα είλαη δηπιάζηα
από όηη ήηαλ πξηλ 5 ρξόληα. Πόζν ρξνλώλ είλαη ;

(12 + 2) = (12 - 5) Υ 2… είλαη 12 ρξόλσλ
4) Έλαο θύξηνο βάδεη ζηνίρεκα κε ηνλ γείηνλα ηνπ όηη ν ζθύινο ηνπ κπνξεί λα πεδήμεη ςειόηεξα από έλα ζπίηη. Ο γείηνλαο παξαηεξώληαο θαη ηνλ ζθύιν θαληάδεηαη όηη θάηη
ηέηνην δελ είλαη δπλαηόλ θαη βάδεη ην ζηνίρεκα αιιά ην ράλεη
! Ση ζπλέβε ?
Έραζε ην ζηνίρεκα γηαηί έλα ζπίηη δελ πεδάεη !!!
(νη γξίθνη βξέζεθαλ ζηελ ηζηνζειίδα junior.gr)

Μαρία Κατσιγιάννη
(Πειρατές)

Ανέκδοτα
Μηα θνξά ε δαζθάια ηνπ Σνηνύ ηνπ

θαιάθξα ;

είπε λα γξάςεη ηξεηο πξνηάζεηο. Όηαλ
πήγε ζπίηη ηνπ, ξσηάεη ηε κακά ηνπ,

Σε γξάθεη θη απηήλ. Σελ άιιε κέξα

πνπ έθαλε δνπιεηέο :

ξσηάεη δαζθάια ηνλ Σνηό :

- Μαμά πες μοσ μια πρόηαζη.

- Τοηέ, έγραυες ηις προηάζεις ;

- Άζε με ηώρα δεν μπορώ

- Ναι, κσρία.

Ο Σνηόο ηε γξάθεη. Μεηά πεγαίλεη

- Πες ηες μοσ.

ελώ ηα πάληα δελ ηξώλε ηα

ζηνλ αδεξθό ηνπ πνπ έπαηδε ειεθηξν-

- Άζε με ηώρα δεν μπορώ

γνπξνύληα.

ληθό.

- Τοηέ, ποιον παριζηάνεις ;

- Αδερθέ, πες μοσ μια πρόηαζη.

- Είμαι ο Μπάημαν, Μπάημαν, Μπά-

- Είμαι ο Μπάημαν, Μπάημαν, Μπά-

ηκαλ.

Κνπλνππίδηα.

ηκαλ.

- Τοηέ, θα ζε πάφ ζηον Διεσθσνηή !

Γηαηί ηα ιηνληάξηα έρνπλ καθξηά

- Ποιον ; εκείνον ηον τονηρό με ηη
Πάεη θαη ηε γξάθεη. Μεηά πεγαίλεη

θαιάθξα ;
Πώο ιέγεηαη ην ακάμη πνπ δεη ;
Καξ – πνπ – δη

Πώο ιέγνληαη ηα δύν ίδηα θνπλνύπηα ;

καιιηά ;
Ξέξεηε θάπνηνλ πνπ ζα πήγαηλε
Γηαηί ν Μπάηκαλ έρεη πνιιά ιεθηά ;
Δπεηδή πηάλεη ζπλέρεηα ηνλ Σδό-

- Μπαμπά, πες μοσ μια πρόηαζη.
- Ποιον ; εκείνον ηον τονηρό με ηη

Σα γνπξνύληα ηξώλε ηα πάληα,

λα ηα θνπξέςεη ;

ζηνλ παηέξα ηνπ πνπ κηινύζε ζην
ηειέθσλν :

από ηα πάληα ;

Ση δηαθνξά έρνπλ ηα γνπξνύληα

θεξ !

Δημήτρης Καράμηνας (Αργοναύτες)
Η ιστοσελίδα του Σ1 : http://11sxoleio.net

