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ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

Μάθημα γαλλικών 

Δεν ήξερα πώς ν' αρχίσω το μάθημα των 

γαλλικών. Σκέφτηκα πως το καλύτερο θα ήταν, 

για να κάνω τα παιδιά να ενδιαφερθούν για το 

μάθημα, να τους μιλήσω πρώτα για τη Γαλλία. 

Την έδειξα λοιπόν στο χάρτη που ήταν 

κρεμασμένος στον τοίχο. Ύστερα άνοιξα ένα 

λεύκωμα με τοπία και μνημεία του Παρισιού 

που είχα πάρει μαζί μου στο σάκο. Μίλησα στα 

παιδιά για τον πολιτισμό της Γαλλίας. 

Τους είπα πως αποτελεί έναν από τους 

στύλους του δυτικού πολιτισμού καθώς και τι 

χρωστούν οι λαοί στη Γαλλική Επανάσταση. 

Τέλος, έκανα ό,τι μπορούσα για να κινήσω το 

ενδιαφέρον τους. 

Η μέθοδος αυτή είχε επιτυχία. Το λεύκωμα, 

τα τοπία, τα μνημεία της Γαλλίας πέρασαν από 

χέρι σε χέρι. Τα παιδιά κοίταζαν με θαυμασμό 

τις εικόνες κι εγώ τους εξηγούσα το καθετί. 

Πιο πολύ τους έκανε εντύπωση ο πύργος του 

Άιφελ, και όλοι έλεγαν πόσο θα ήθελαν 

ν' ανέβαιναν ως την κορφή του. Ύστερα τους 

έδειξα τα παλιά παλάτια, σωστά 

αριστουργήματα αρχιτεκτονικής, το Λούβρο, τις 

Βερσαλλίες. Τους μίλησα και για τους παλιούς 

βασιλιάδες που προστάτευαν 

τα γράμματα και τις τέχνες. 

- Βλέπετε λοιπόν πως αξίζει να μάθει κανείς 

τη γλώσσα ενός τόπου που χάρισε τόσο ωραία 

έργα τέχνης στον κόσμο... 

Κι η ώρα πέρασε τόσο γρήγορα, τα παιδιά 

στάθηκαν τόσο ήσυχα, που, όταν χτύπησε το 

κουδούνι, το άκουσα κι εγώ μ’ έκπληξη για το 

γρήγορο πέρασμα της ώρας. Δε φοβόμουν πια 

καθόλου τα παιδιά, δεν τα ’βρισκα θηρία, 

συλλογιόμουν μάλιστα μήπως υπήρχε κάποια 

υπερβολή σε όσα μου είχαν διηγηθεί σε βάρος 

τους... 

Οταν χτύπησε το κουδούνι για το διάλειμμα, 

όλα τα παιδιά της τάξης που έκαναν γαλλικά με 

περιτριγύρισαν. Δεν ήθελαν να φύγουν από την 

τάξη. Ηταν όλο ερωτήσεις και περιέργεια: 

- Αύριο θα μας φέρετε να δούμε κι άλλες 

κάρτες με τοπία της Γαλλίας; Είναι μακριά η 

Γαλλία από δω; Πόσες μέρες θέλει για να πάει 

κανείς με βαπόρι; Παν εκεί και με το τρένο; 

Τέλος, δεν έπαυαν τις ερωτήσεις κι όλο 

έδειχναν ενδιαφέρον. 

Λιλίκα Νάκου, Η κυρία Ντορεμί, εκδόσεις «Δωρικός» 
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1. Αφού διαβάσετε το κείμενο, απαντήστε σύντομα: 

- ποιος είναι ο χώρος της ιστορίας; 

- ποιος λέει την ιστορία; 

- ποιες είναι οι ενέργειες του (τι κάνει); 

- τι σκέφτεται και τι αισθάνεται αυτός που μας λέει την ιστορία; Γιατί; 

2. «Η μέθοδος αυτή είχε επιτυχία. Το λεύκωμα, τα τοπία, τα μνημεία της Γαλλίας πέρασαν 

από χέρι σε χέρι. Τα παιδιά κοίταζαν με θαυμασμό τις εικόνες κι εγώ τους εξηγούσα 

το καθετί. Πιο πολύ τους έκανε εντύπωση ο πύργος του Άιφελ, και όλοι έλεγαν πόσο 

θα ήθελαν ν' ανέβαιναν ως την κορφή του. Ύστερα τους έδειξα τα παλιά παλάτια, σωστά 

αριστουργήματα αρχιτεκτονικής, το Λούβρο, τις Βερσαλλίες». 

Η δασκάλα λέει τι έγινε στην τάξη παλιά. Αλλάξτε το κείμενο σαν να μιλάει για τώρα. 

Η μέθοδος αυτή έχει επιτυχία... 

3. Συμπληρώστε τα κενά με τις λέξεις που έχουν αντίθετη σημασία: 

α. δημόσιο σχολείο σχολείο 

6. αυστηρός δάσκαλος δάσκαλος 

γ. σύγχρονο κτίριο κ τ ί ρ ι ο 
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4. Σε μια παράγραφο να πείτε τι έγινε σε μια ώρα μαθήματος, όπως θα τα λέγατε 

στη μητέρα σας το μεσημέρι. Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε όσες περισσότερες από 

τις παρακάτω εκφράσεις μπορείτε: 

εξετάζω το μάθημα, παραδίδω το μάθημα, απαντώ σε ερωτήσεις, πίνακας, 

συνεργάζομαι, παίρνω μέρος σε μια ομαδική εργασία, λύνω ασκήσεις, βελτιώνω 

την επίδοση μου / γίνομαι καλύτερος, διόρθωση εργασιών, αίθουσα διδασκαλίας, 

μαθαίνω, συμμετέχω σε μια συζήτηση, διοργανώνω μια σχολική εκδήλωση, 

διακοπή του μαθήματος, αυλή 

5. Στα γράμματα κρύβονται 10 λέξεις σχετικές με το σχολείο, οριζόντια και κάθετα. 

Μπορείτε να τις βρείτε; 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

Ο δάσκαλος 

Τα μαθήματα άρχισαν με μια ομιλία προς τους μαθητές, στην οποία είπα περίπου τα εξής: 

«Δεν είμαι από τους δασκάλους τους οποίους γνωρίσατε ως τώρα. Θέλω να γίνω φίλος 

σας και όχι τύραννος, να σας φανώ χρήσιμος και όχι να σας κάνω δειλούς και ταπεινούς· 

να με σέβεστε και να με αγαπάτε και οχι να με τρέμετε. Μερικοί από σας άλλωστε 

κοντεύετε να έχετε την ηλικία μου. Έως χτες ήμουν κι εγω μαθητής και δεν επιθυμώ να με 

μισήσετε, όπως μίσησα εγώ μερικούς από τους δασκάλους μου. Δε θ' απαιτώ να μαθαίνετε 

μεγάλα πράγματα, τα οποία δε θα σας αφήνουν καιρό να παίζετε, όπως απαιτεί η ηλικία 

σας. Αλλά τα λίγα αυτά εννοώ να τα μαθαίνετε καλά. Πιστεύω ότι με το μαλακό θα τα 

καταφέρουμε καλύτερα στην εργασία μας, ενώ οι άλλοι δάσκαλοι νομίζουν ότι είναι 

απαραίτητο το ξύλο και οι φωνές. Σας παρακαλώ, μη με αναγκάσετε να πιστέψω ότι έχω 

άδικο και ότι έχουν δίκιο οι άλλοι δάσκαλοι». 

Οι μαθητές μου άκουσαν τα λόγια μου με έκπληξη, η οποία στο τέλος έγινε ακτινοβόλημα 

χαράς. 

«Λοιπόν, είστε σύμφωνοι;» τους ρώτησα. 

«Σύμφωνοι» απάντησαν. 

Και τήρησαν την υπόσχεση τους, όπως τήρησα κι εγώ τη δική μου. 

/. Κονδυλάκης, Όταν ήμουν δάσκαλος 

1. Στο κείμενο παρατηρούμε την επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών ανθρώπων. 

- ποιος είναι ο πομπός (εκείνος που μιλάει); 

- ποιος είναι ο δέκτης (στον οποίο μιλάει ο πομπός); 

- ποιο είναι το μήνυμα (αυτά που λέει ο πομπός); 

- για ποιο σκοπό ο πομπός απευθύνει το μήνυμα του; Πετυχαίνει το σκοπό του; 

Πώς το καταλαβαίνουμε; 

2. Ποιος είναι ο χώρος και ο χρόνος της επικοινωνίας; Πιστεύετε ότι γίνεται στη σύγχρονη 

εποχή; 

3. Πώς έκανε ο δάσκαλος τα παιδιά να ησυχάζουν εκείνη την εποχή; 
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4. Ποια είναι η αντίδραση των μαθητών στο μήνυμα του δασκάλου; Χαίρονται ή λυπούνται; 

Εσείς πώς θα αντιδρούσατε σε μια ανάλογη περίπτωση και γιατί; 

5. Ο δάσκαλος μιλάει με τρόπο τυπικό. Γιατί; 

6. Πώς θα πληροφορούσε ένας από τους μαθητές της τάξης ένα συμμαθητή του που έλειπε 

την ημέρα εκείνη από το σχολείο; θα του μιλούσε με τον ίδιο σοβαρό τρόπο; 

Γράψτε με συντομία τι θα του έλεγε. 

7. Ο διευθυντής του σχολείου μιλάει συνήθως με τρόπο πιο τυπικό και προσεγμένο, ενώ 

οι συμμαθητές μιλούν μεταξύ τους πιο φυσικά και αυθόρμητα. 

Από τα ακόλουθα ζευγάρια φράσεων, να σημειώσετε τις φράσεις που θα διάλεγε ο διευθυντής. 

φοιτώ στην Α ' τάξη πηγαίνω στην Α ' τάξη 

σχολικές εγκαταστάσεις σχολείο 

περνώ την τάξη προβιβάζομαι 

κάνω φασαρία παρενοχλώ το μάθημα 

προαύλιο αυλή 

καλός μαθητής επιμελής μαθητής 
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8. Ο πομπός μιλάει διαφορετικά, ανάλογα με το δέκτη στον οποίο μιλάει. 

Αντιστοιχίστε στον παρακάτω πίνακα τον τρόπο που μιλάει ή γράφει κάποιος με το δέκτη 

στον οποίο μιλάει: 

Λόγος επίσημος 

και προσεγμένο 

Λόγος αυθόρμητος και 

λιγότερο προσεγμένος 

1. Κοινό από μεγάλους σε ηλικία ανθρώπους 

2. Οικογενειακό περιβάλλον 

3. Οι αναγνώστες μιας εφημερίδας 

4. Ενας φίλος στον οποίο στέλνουμε γράμμα 

5. Επιστολή σε ένα υπουργείο 

6. Ομιλία σε μια σχολική εκδήλωση 

6 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 3 

ΚΟΣΜΟΣ, περιοδικό της UNICEF, τ. 46, 2001 

1. Τι κάνει η UNICEF για να βοηθήσει εκείνα τα παιδιά που υποφέρουν και ζουν 

σε δύσκολες συνθήκες; 

2. Πώς θα μπορούσε το σχολείο σας να συγκεντρώσει χρήματα για να βοηθήσει το έργο 

της UNICEF; Να προτείνετε μερικές ιδέες στους συμμαθητές σας. 

7 



ΚΕΙΜΕΝΟ 4 

NcU 6X4 π<*ΐδί3Γ 

1. Μιλήστε για τη φωτογραφία. Τι μπορείτε να δείτε σε αυτήν; Ποιος είναι ο χώρος και οι 

άνθρωποι που φαίνονται στη φωτογραφία; Τι κάνουν; 

2. Τι διαφημίζεται από τη UNICEF; Πώς μπορεί κάποιος να βοηθήσει τα παιδιά όλου 

του κόσμου; 

Τι θα λέγατε σε ένα φίλο σας για να τον πείσετε να αγοράσει σχολικά είδη UNICEF αντί 

για κάποια άλλα; 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 5 

Μαθητές βιβλιοθηκάριοι 

Και όμως δεν είναι δημοτική βιβλιοθήκη. 

Λειτουργεί με τη βοήθεια βιβλιοθηκάριων, 

οι οποίοι είναι... μαθητές δημοτικού! Ναι, καλά 

διαβάζετε. Πρόκειται για τη δανειστική βιβλιοθήκη 

του 1 ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας. 

Η λειτουργία της ξεκίνησε πριν από τρία 

χρόνια, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων 

και Κηδεμόνων, ενώ τη δημιουργία της βοήθησε 

σημαντικά και η βιβλιοθηκονόμος κ. Ρένα 

Δραμουντάνη. Η δανειστική βιβλιοθήκη 

λειτουργεί καθημερινά στο 2ο και 3ο διάλειμμα 

και τότε οι βιβλιόφιλοι μαθητές δανείζονται, 

ξεφυλλίζουν ή επιστρέφουν τα βιβλία της 

βιβλιοθήκης. Ποιοι τους βοηθούν; Στη θέση των 

βιβλιοθηκάριων δεν είναι δάσκαλοι αλλά δύο 

μαθητές από τα δύο τμήματα της Στ' τάξης. 

Ο Γιάννης Ασημακόπουλος και η Μαριέτα 

Αναστασοπούλου, μαθητές της έκτης τάξης και 

δύο από τους υπεύθυνους της βιβλιοθήκης, 

μίλησαν στην εφημερίδα μας για τη λειτουργία 

της βιβλιοθήκης, αλλά και την εμπειρία τους. 

«Καμιά φορά μάς κακοφαίνεται, γιατί χάνουμε τα 

διαλείμματα μας. Πιστεύω όμως πως αξίζει τον 

κόπο, γιατί πολλά παιδιά παίρνουν βιβλία που 

ίσως τους βοηθούν στα μαθήματα τους και βέβαια 

τους χαρίζουμε ευχαρίστηση» λέει η Μαριέτα 

Αναστασοπούλου. «Μερικές φορές βλέπω τους 

φίλους μου που είναι έξω και παίζουν διάφορα 

παιχνίδια και τυχαίνει να είναι μέρα που έχω 

βιβλιοθήκη» θα πει ο Γιάννης Ασημακόπουλος και 

προσθέτει: «Σκέφτομαι ότι στη βιβλιοθήκη δεν 

είναι άσχημα, αφού έρχονται παιδιά, παίρνουν 

βιβλία για να περάσουν καλά στο σπίτι τους», ενώ 

τονίζει ότι βοηθούν ειδικά τα μικρότερα παιδιά 

που δεν έχουν καταλάβει το σύστημα της 

βιβλιοθήκης. 

1200 βιβλία! 

Η βιβλιοθήκη έχει 1200 βιβλία όλων των ειδών. 

Είναι βιβλία που έδωσε ο Σύλλογος Γονέων και 

Κηδεμόνων, «βιβλία που ήρθαν με δωρεές είτε 

από εκδοτικούς οίκους είτε από άτομα» λέει ο 

δάσκαλος κ. Λεωνίδας Λώλας, υπεύθυνος της 

βιβλιοθήκης. Μερικά από τα είδη βιβλίων που 

παίρνουν στα χέρια τους μαθητές από την Α' ως 

την Στ' Δημοτικού είναι: μυθιστόρημα, 

παραμύθια, διήγημα, γεωγραφία και πολλά άλλα. 

Και από κίνηση πώς πάει η βιβλιοθήκη; «Αρκετά 

παιδιά έρχονται σε κάθε διάλειμμα. 

Μερικές φορές περισσότερα, άλλες λιγότερα» 

απαντά ο Γιάννης Ασημακόπουλος. 

ΤΑ ΝΕΑ, 13/2/1999 (διασκευή) 
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ί . Ποια είναι η είδηση που βρίσκουμε στο άρθρο της εφημερίδας; Να την πείτε με 

συντομία. 

2. Δώστε ένα δικό σας τίτλο στην είδηση αυτή. 

3. Το σχολείο ζητάει μαθητές που θα αναλάβουν τη θέση του βιβλιοθηκάριου. 

Η ακόλουθη ανακοίνωση δίνει λεπτομέρειες για τη θέση αυτή. 

Ζητούνται βιβλιοθηκάριοι για τη σχολική βιβλιοθήκη 

Το σχολείο μας απέκτησε φέτος μια σύγχρονη πλούσια βιβλιοθήκη την 

οποία μπορούν να επισκέπτονται όλοι οι μαθητές στα διαλείμματα. 

Για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης ζητούνται μαθητές που θα αναλάβουν τη θέση του 

βιβλιοθηκάριου. Θα φροντίζουν για την ταξινόμηση των βιβλίων με τη βοήθεια 

καθηγητών και θα ετοιμάζουν τις ειδικές κάρτες για όσα παιδιά γίνουν μέλη της 

βιβλιοθήκης και πάρουν βιβλία. Ακόμα, θα καταγράφουν όσα βιβλία δανείζονται οι 

συμμαθητές τους και θα ελέγχουν τα βιβλία που επιστρέφονται. Μέσα στο 

ευχάριστο περιβάλλον της βιβλιοθήκης, ανάμεσα σε τόμους λογοτεχνίας κι 

επιστημονικής φαντασίας, εγκυκλοπαίδειες κι επιστημονική βιβλία, οι 

βιβλιοθηκάριοι μπορούν τώρα να ψυχαγωγούνται και να βοηθήσουν τους 

συμμαθητές τους να ψυχαγωγηθούν. 

Για πληροφορίες, απευθυνθείτε στη φιλόλογο κ. Παπαδοπούλου. 
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Ως συντάκτες της σχολικής εφημερίδας, αναλαμβάνετε να γράψετε μια μικρή αγγελία με 

βάση αυτή την ανακοίνωση. Φυσικά, η μικρή αγγελία δεν πρέπει να πιάνει πολύ χώρο στην 

εφημερίδα. Για το λόγο αυτό, θα βάλετε μόνο τις βασικές πληροφορίες για τη θέση του 

βιβλιοθηκάριου, ώστε η αγγελία να είναι μέχρι 50 λέξεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως 

υπόδειγμα τις ακόλουθες αγγελίες. 

Το νέο μεγάλο βιβλιοπωλείο της Ν. Σμύρνης Βιβλιοτοπία 
ζητεί 

α Δ Ι Ε Υ Ο Υ Ν Τ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ [κω5.ονο2) 
Προσόντα: · Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας και 

οργάνωσης · Ηλικία έως 35 ετών · 3ετής προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη βεοη · Γνώση WORD, EXCEL & ευχέρεια 

Αγγλικής θα θεωρηθούν πρόσθετα προσόντα 

β Π Ω Λ Η Τ Ε Σ / Π Ω Λ Η Τ Ρ Ι Ε Σ ρ » 02/02) 
Προσόντα: · Ικανότητες αποτελεσματικής προφορικής 

επικοινωνίας · Ηλικία έως 35 ετών 
• Προϋπηρεσία 1-2 ετών σε αντίστοιχη θέση 

Προσφέρονται: · Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
• Δυνατότητες εξέλιξης 

Αποστολή βιογραφικώννπόψη Κου Α.Κ. στο Fax (010) 27.11.056 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 6 

ΤΡΕΛΗ ΠΑΡΕΑ 
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Η β/Β/ΜΟΘΗΚΗ ΕΤ0/ΜΑ1ΤΗ ΚΕ 
Η σχολική βιβλιοθήκη μεΐά από πολιές προσπάθεΊες ετοιμάστηκε.Τα μέλη ~~* 
της επιτροπής είναι η κυρία Αντα Εταθοποολου ,η κυρία ΑλεΚα iAo-gnaj-
κυρία Βίκυ Καλαβρουζιιίτη και 10 μαθητές της έκτης τάΕης που είναι οι: 
[{.ι^ένεια Σ,,Α^εΛος Π.;Κατερινα Σ.,Νικολία Ν.,θαγασης Κ., iftap\,QL Γ. 
i N w a , © . Opt,feLflSjETujj9fiCili,(lLri Eurti-icJiH ^ β λ ι ο θ ή ί ι ϊ ε ίναι W 

δανειστική'καί έχε ι ορούς δανεισμού που είναι οι εξής: 
ΟΜέλη της βιβλιοθήκης μας θα ε ίναι μονό ΰι δάσκαλοι και οι μαθητές του 
σχολείου μας. 
2)0 χρόνος δανεισμού ενό βιβλίου δεν πρέπει να ξεπερνά τις 15 ήμερες 
3)Ανανέωση δανεισμού Θα μπορεί να θίγεται μια if ορά "yijcc 10 ημέρες εκτός 
αν το βιβλίο έχε ι ζητηθεί απο KQTTOLOV άλλο. 
ϊί)0ι εγκυκλοπαίδειες και άΛλα βιβλία γνώσεων δεν δανείζονται. 
5>Όποιο βιβλίο καταστραφεί -9α πρέπει να αντικατασταθεί με ευθύνη του 
δ α ν ε ι ζ ο μ έ ν ο υ . 
6>Τα βιβλία πρέπει να επιστρέφονται οπωσδήποτε την ημέρα που λή^ει ο δα
νεισμός τους. 
7)Οποιος δεν είναι συνεπής στο χρόνο στερείται το δικαίωμα του δανεισμού 
β)Αναγεΐιτση δανεισμού μπορεί να jfivei τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 991-961 
εάν το μέλος απουσιάζει. 
9)Ορισμενο υλικό διατίθεται #ια περιορισμένο χρόνο ανάλογα με την 
περίπτωση 
ΙΜΦυτοτυπούνται μόνο στοιχεία από εγκυκλοπαίδειες και βιβλία γνώσεων. 

Η βιβλιοθήκη θα λειτουργεί και σαν αναγνωστήριο που θα έχε ι ένα κο
μπιούτερ με CD-ROM και σύνδεση στο δίκτυο ΙΝΤΈΙϊΝΕΤ,δισκοθήκη και 
βιντεοθήκη.Ζτα σχέδια της δημιουργίας της βιβλιοθήκης βοήθησαν πολλοί 
Μερικοί απ' αυτούς ε ϊναι :0 σύλλο^Οί" jfoveuv και κηδεμόνων,το μουσείο 
λαϊκής τέχνης Πατρών,το Πελλοιιονησιακό λαογραφικό ίδρυμα,πολλοί εκδοτι
κοί οίκοι,κ.ά. 

Γιο- ojiowiSKsoet ί^Γ,ιψα. ejtWKa. ^ L CM ^ L U ^ I O W * 6a. 

^ΟρίΛΐ ^0- O l̂tO%nL&0u. 6tt>y.tDiC5 -CfS LJlLtpRJlnj ITOO ho, 

i p i M t t c u fcco j^ibpo T_VÎ  iwrŜ LOOvvRfti. 

G_ OuxCiumU- 6t0 3ιΟ-)ίΟ \pO-^fciO COJV 

Ct. *^*_v ι GjC'^iOS Ό-^> u^i p^· cuî j ua^uv^c^ 

N.X.-ft.jT 

t o siovuco tpiUTJ^iQ. Picas' ^ΚοίΛ uEivi iU^Vuv GOV orjlefc· 
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^i iptxUt τχ<ι> E-f<\ ^ oiria>iu\£EA'i(X3io to, 13"i sieuota SOU 

S l J\OJC(tJil'l 

τ'ΐα.Λϋάϊ 
\ ( ) t O Ο L >^CL 
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5 l 0 t ^ cubits 
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1. Διαβάστε την είδηση και τους κανόνες για τη σχολική βιβλιοθήκη και διαλέξτε τη σωστή 

απάντηση: 

Μέλος της βιβλιοθήκης μπορεί να είναι... 

α. όποιος θέλει. 

β. μόνο όποιος είναι μαθητής του σχολείου. 

γ. κάθε μαθητής και δάσκαλος του σχολείου. 

Κάθε βιβλίο θα δανείζεται για ... 

α. 10 μέρες. 

β. 15 μέρες. 

γ. 15 μέρες και μερικές φορές 25 μέρες. 

Αν χαλάσει ένα βιβλίο ... 

α. το πληρώνει αυτός που το χάλασε. 

β. το πληρώνει το σχολείο. 

γ. δεν πειράζει. 

Τα μέλη της βιβλιοθήκης μπορούν να ... 

α. δανείζονται μόνο εγκυκλοπαίδειες. 

β. δανείζονται μόνο βιβλία γνώσεων. 

γ. δανείζονται όλα τα βιβλία εκτός από εγκυκλοπαίδειες και βιβλία γνώσεων. 

Αν κάποιος αργεί να δώσει πίσω ένα βιβλίο ... 

α. δεν πειράζει. 

β. παίρνει τηλέφωνο ένα συμμαθητή του. 

γ. δεν μπορεί να ξαναπάρει βιβλίο. 

Η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή ... 

α. συνέχεια. 

β. όταν είναι ανοιχτό το σχολείο. 

γ. μόνο στα διαλείμματα. 

2. Το σχολείο σας ετοιμάζεται να φτιάξει κι αυτό βιβλιοθήκη ή να κάνει ακόμα καλύτερη τη 

βιβλιοθήκη που έχει. Ετοιμάστε κι εσείς ένα ερωτηματολόγιο για τους συμμαθητές σας για 

να βρείτε πώς θέλουν να είναι η σχολική βιβλιοθήκη. Πρέπει να μάθετε: 

• αν διαβάζουν βιβλία 

• τι βιβλία τους αρέσουν 

• τι περιοδικά ή εφημερίδες τους αρέσουν 

• αν έχουν καμιά άλλη ιδέα για τη βιβλιοθήκη του σχολείου. 

Αφού ετοιμάσετε τις ερωτήσεις, χωριστείτε σε ομάδες, ρωτήστε τους συμμαθητές σας και 

σημειώστε τις απαντήσεις τους. Μετά πείτε στην τάξη τα αποτελέσματα της έρευνας. 
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Η εκπαίδευση πέρασε την πόρτα της ηλεκτρονικής εποχής 

Ελαμπε χθες το μεσημέρι ο υπουργός Παιδείας κ. Π. Ευθυμίου, και με το δίκιο του. 

Το Δίκτυο μπήκε πλέον στην υπηρεσία της εκπαίδευσης. Το Πανελλήνιο Σχολικό 

Δίκτυο - http://www.sch.gr/ - δίνει το «παρών» στην εκπαιδευτική καθημερινότητα. 

Εκπαιδευτικοί, μαθητές, διοικητικό προσωπικό, με άλλα λόγια όλοι οι άνθρωποι 

της εκπαίδευσης μπορούν κάθε στιγμή να επικοινωνούν μέσω του Δικτύου, όχι μόνο μεταξύ 

τους αλλά και με το εξωτερικό, και να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να ενημερώνονται, 

να εργάζονται όπως απαιτεί η σύγχρονη εποχή. 

Και δεν μιλάμε μόνο για τις μεγάλες πόλεις, για τα εύκολα, μιλάμε κυρίως για τα δύσκολα, 

για τις απομακρυσμένες περιοχές, που έχουν το Δίκτυο και την επικοινωνία περισσότερο 

ανάγκη από κάθε άλλο. Εκπαιδευτικοί και μαθητές από τις Σάπες Ροδόπης, από τη Δονούσα, 

από την Ανάφη ήρθαν χθες, χάρη στο Δίκτυο, μέσα στο Υπουργείο Παιδείας, χωρίς 

να μετακινηθούν από την καρέκλα τους! 

ΤΑ ΝΕΑ , 29-01-2002, διασκευή 

1. Πώς ήρθαν εκπαιδευτικοί και μαθητές στο Υπουργείο Παιδείας χωρίς να μετακινηθούν 

από την καρέκλα τους; 

2. Βρείτε στο χάρτη τους τόπους που αναφέρονται στο κείμενο. Να αναφέρετε άλλους 

τρεις τόπους που σας φαίνονται απομακρυσμένοι και θα ήταν καλό τα σχολεία τους να 

συνδεθούν με το Δίκτυο. 

3. Πώς αλλιώς μπορούμε να πούμε τις ακόλουθες φράσεις αν αλλάξουμε 

τις υπογραμμισμένες λέξεις; 

α. Η εκπαίδευση πέρασε την πόρτα της ηλεκτρονικής εποχής 

β. Δίνει το «παρών» στην εκπαιδευτική καθημερινότητα.ό 

γ. Ελαμπε χθες το μεσημέρι ο υπουργός Παιδείας 
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Σκοτσέζικο το πρώτο κυβερνοσχολείο 

της Ευρώπης 

Τον ερχόμενο Αύγουστο οι μαθητές των δημοτικών και των γυμνασίων μιας περιοχής 

στην Αγγλία θα γυρίσουν στα θρανία για το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς. 

Όπως γίνεται κάθε χρόνο δηλαδή. Μόνο που αυτή τη φορά θα υπάρχει μια μικρή 

διαφορά: οι καθηγητές δε θα είναι εκεί. Στη θέση τους θα βρίσκεται μια οθόνη 

υπολογιστή για τον κάθε μαθητή. 

Μετά τα πανεπιστήμια οι υπολογιστές μπαίνουν και στα σχολεία. Το πρώτο 

κυβερνοσχολείο της Ευρώπης θα ανοίξει τις πόρτες του στη Σκοτία. Τα παιδιά 

μαθαίνουν, κάνουν εργασίες με το ίντερνετ και συναντούν τους καθηγητές δυο φορές την 

εβδομάδα για να συζητήσουν πώς πάνε. 

Στην περιοχή Κλάκμανσαϊρ της Σκοτίας το σχολείο θα λειτουργήσει στην αρχή 

δοκιμαστικά. Μαθητές δημοτικών και γυμνασίων -60 κάθε μέρα- θα συνδέονται στις 

αίθουσες με το ίντερνετ για τα μαθήματα της γεωγραφίας, της ιστορίας και των 

επιστημών. Έτσι, ακόμα κι αν ένας μαθητής αρρωστήσει, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει 

το διαδίκτυο για να μη μείνει πίσω. 

Το κυβερνοσχολείο δε θα πάρει βέβαια τη θέση του κανονικού σχολείου, αφού θα 

υπάρχει μόνο για κάποια μαθήματα. Ακόμα, στο σχολείο τα παιδιά συναντούν τα άλλα 

παιδιά και τους καθηγητές και αυτό είναι πολύ σημαντικό. 

ΤΑ ΝΕΑ, Τρίτη 4 Απριλίου 2000 
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1. Ξέρετε τι σημαίνει κυβερνοσχολείο; Είναι σύνθεση των λέξεων κυβερνητική και 

σχολείο. Αναζητήστε στο λεξικό τη σημασία της λέξης κυβερνητική και μετά εξηγήστε τι 

είναι το κυβερνοσχολείο. 

2. Να βρείτε τα βασικά σημεία της είδησης: 

Τι έγινε; 

Πότε; 

Πού; 

Ποιοι έχουν σχέση με το γεγονός; 

Πώς έγινε; 

Ποια είναι η σημασία του; 

3. Τι θα μπορούν να κάνουν πιο εύκολα οι μαθητές με τους υπολογιστές; 

4. Πιστεύετε ότι ένας υπολογιστής μπορεί να πάρει τη θέση του δασκάλου; 

Γράψτε μέχρι 5 λόγους για να δικαιολογήσετε τη γνώμη σας στους συμμαθητές σας. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 9 

"Πειράματα φυβικής μέβω ίντερνετ 

Ο δάσκαλος από το 76ο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο της Αθήνας εξηγούσε στους μαθητές 

της Ε τάξης την πυκνότητα των υγρών, κάνοντας ένα πείραμα φυσικής σε δοκιμαστικό 

σωλήνα. Αλλά οι μαθητές από το 2ο ολοήμερο Δημοτικό της Θεσσαλονίκης είχαν πολλές 

απορίες. Αντίθετα, οι μαθητές από το 3ο Δημοτικό Λαυρίου είχαν λιγότερες, αλλά, όταν ήρθε 

η σειρά τους να παρουσιάσουν το μάθημα της τοπικής ιστορίας του Θορικού, απορίες είχαν οι 

μαθητές από την Αθήνα! 

Πολυδιάσκεφη 

Και στις τρεις πόλεις, οι μικροί μαθητές παρακολούθησαν με τρομερό ενδιαφέρον τα κοινά 

μαθήματα, που έγιναν χθες για πρώτη φορά στην Ελλάδα με τη μέθοδο της πολυδιάσκεψης. 

Ούτε φωνές ακούστηκαν ούτε αταξίες έγιναν στις τάξεις. Όλα τα παιδιά παρακολουθούσαν 

και έπαιρναν μέρος περισσότερο από κάθε άλλη φορά στα μαθήματα. Γιατί; «Μου αρέσει γιατί 

το μάθημα έτσι μοιάζει με παιχνίδι και γιατί μπορώ να μιλάω με παιδιά από άλλα σχολεία» 

εξήγησε το λόγο της προσοχής της στο μάθημα η 10χρονη Δήμητρα. «Δεν βαριέμαι, γιατί έχει 

πλάκα να μπορείς να μιλάς στην τηλεόραση για το μάθημα και να σου απαντούν» είπε και ο 

Παναγιώτης. 

Οθόνες 

Στα τρία δημοτικά σχολεία, με τη βοήθεια του ΟΤΕ, είχαν στηθεί χθες οθόνες, κάμερες και 

τηλεφωνικές γραμμές, έτσι ώστε το ένα σχολείο να επικοινωνεί με το άλλο και τα μαθήματα 

να γίνονται ταυτόχρονα και στα τρία. Έτσι, για πρώτη φορά στη χώρα, οι μικροί μαθητές 

έδειξαν τόση προσοχή και οι μαθητές του ενός σχολείου έλεγαν τις ερωτήσεις τους για το 

μάθημα που γινόταν την ίδια στιγμή σε άλλο σχολείο, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά τους. 

Η πρώτη πολυδιάσκεψη έγινε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και, όπως είπε η καθηγήτρια κ. 

Μαρία Τζάνη, σύντομα θα έχουμε τέτοια μαθήματα κυρίως στα σχολεία των πιο μακρινών 

περιοχών, οι μαθητές των οποίων θα μπορούν με αυτόν τον τρόπο να κάνουν μάθημα όπως 

και οι μαθητές πιο οργανωμένων σχολείων. «Τα παιδιά ήταν χαρούμενα και εντυπωσιάστηκαν 

από τον τρόπο μαθήματος». 

ΤΑ ΝΕΑ, 4/4/2000 

1. Ποιο είναι το ιδιαίτερο στοιχείο στο συγκεκριμένο μάθημα; Γιατί σύμφωνα με το κείμενο 

τα παιδιά παρακολούθησαν με πολύ ενδιαφέρον αυτό το μάθημα; 

/S 



ΚΕΙΜΕΝΟ 10 

Ηλεκτρονικές δχολικές δελίδες 

Α. Καλώς ήλθατε 

Βρίσκεστε στις σελίδες για το σχολείο του δικτυακού τόπου δάσκαλος: www.daskalos.edu.gr  

Στις σελίδες αυτές θα βρείτε: 

• την e-φημερίδα. Το διαδικτυακό σχολικό περιοδικό. 

• ωρολόγια προγράμματα. Ίσως κάποιο να σας ταιριάζει. 

• πλούσιο υλικό (ομιλίες, ποιήματα, τραγούδια) για τις σχολικές σας γιορτές. 

• σχολικές εργασίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και χρήσιμα δεδομένα. 

• προτάσεις για συνεργασία με σχολεία ελληνικά αλλά και άλλων χωρών. 

• παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού. 

• εύκολες (αλλά και δύσκολες) χειροτεχνίες και κατασκευές για όλες τις τάξεις. 

• τον πληρέστερο κατάλογο δικτυακών διευθύνσεων για να βρείτε το σχολείο ή 

το νηπιαγωγείο που θέλετε. 

Αν κατέχετε κάτι σχετικό που πιστεύετε πως μπορεί να είναι χρήσιμο και σε άλλους, μη 

διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 

Καλή πλοήγηση λοιπόν. Περιμένουμε νέα σας! 

Φιλικά 

Β. Καλώς ήλθατε 

Βρίσκεστε στο χώρο για τους μαθητές του δικτυακού τόπου δάσκαλος. 

Εδώ θα βρείτε δεκάδες παιχνίδια που παίζονταν κάποτε στις αλάνες αλλά και σήμερα στις 

αυλές των σχολείων, μια ευχάριστη περιγραφή των υπολογιστών, εύκολα μαθήματα 

μουσικής, εγκυκλοπαιδικό υλικό για μαθητικές εφημερίδες και διαγωνισμούς που ελπίζουμε 

να σας ενδιαφέρουν. 

Ομως, οι σελίδες αυτές χρειάζονται και τη δική σας συνεργασία. Αν, λοιπόν, κατέχετε κάτι 

σχετικό που πιστεύετε πως μπορεί να είναι χρήσιμο και σε άλλους, μη διστάσετε να 

επικοινωνήσετε μαζί μας. 

Καλή πλοήγηση λοιπόν. Περιμένουμε νέα σας! 

Φιλικά 
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1. Σας δίνονται δύο σελίδες από το διαδίκτυο σχετικές με το σχολείο. Διαλέξτε από 

την πρώτη ένα θέμα και εξηγήστε γιατί φαντάζεστε ότι είναι χρήσιμο για τους μαθητές και 

το δάσκαλο ενός σχολείου. 

2. Η δεύτερη σελίδα προτείνει να επικοινωνήσουν οι μαθητές που θέλουν και να στείλουν 

δικό τους υλικό. Θα θέλατε να συμμετέχετε; Διαλέξτε ένα παιχνίδι που μπορούν να παίξουν 

τα παιδιά στην αυλή του σχολείου. Γράψτε: 

• το όνομα του παιχνιδιού 

• πόσα παιδιά συμμετέχουν ι 

• αν χρειάζεστε κάποια 

υλικά και ποια 

• πώς αρχίζει το παιχνίδι 

• πώς παίζεται, ποιοι είναι 

οι κανόνες του παιχνιδιού 

• πότε τελειώνει, ποιος είναι 

ο σκοπός του 

• ποιος κερδίζει 

V. ^ 
ν ν 

htii \ L V>u w 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 11 

Τα ζώα στα θρανία 
ΣΤΟ σχολείο της ζούγκλας 

Η τίγρη είναι καλή αλλά και αυστηρή μητέρα-

δασκάλα. Ακόμα και την ώρα του παιχνιδιού και της 

ξεκούρασης παρακολουθεί τα μικρά της, τα 

συμβουλεύει και, αν χρειαστεί, τα μαλώνει. Μόλις 

γίνουν ενός έτους, αρχίζει να τα διδάσκει την 

τέχνη του κυνηγιού σε τρία βήματα: πρώτα 

βρίσκουμε το θήραμα από μακριά, μετά το 

πλησιάζουμε αργά αργά και αθόρυβα και τέλος 

ορμάμε και χώνουμε τα δόντια στο λαιμό του για 

να το σκοτώσουμε αμέσως. Τα τιγράκια 

εξασκούνται κυνηγώντας το ένα το άλλο! 

Στην τάξη με τους χιμπατζήδες! 

Οι χιμπατζήδες είναι πολύ σύγχρονοι δάσκαλοι όταν 

εκπαιδεύουν τα παιδιά τους. Οι μικροί χιμπατζήδες 

διδάσκονται τους κανόνες της ομάδας και κάνουν σαν να 

είναι μεγάλοι όταν παίζουν με τους άλλους μικρούς. 

Παλεύουν μεταξύ τους για να μάθουν να αμύνονται, 

πηγαίνουν για εξερεύνηση και μαθαίνουν να επικοινωνούν 

με διάφορους ήχους και γκριμάτσες. Από τη μητέρα τους 

διδάσκονται τι να τρώνε και πώς να συμπεριφέρονται 

απέναντι στα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας. Αν η μητέρα 

έχει σημαντική θέση στην ομάδα, τότε όλοι σέβονται και τα 

μικρά της. 

Ασκήσεις στην ακροποταμιά 

Ποιος δεν ξέρει ότι οι κάστορες είναι οι ικανότεροι μάστορες 

στη φύση; Οι φωλιές που φτιάχνουν στα ποτάμια είναι δείγματα 

αρχιτεκτονικής. Από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνουν τα 

καστοράκια είναι να χτυπούν δυνατά την ουρά τους στην 

επιφάνεια του νερού μόλις καταλάβουν κάποιο κίνδυνο: αυτό 

είναι το σύνθημα για να προσέξουν και οι υπόλοιποι κάστορες. 

Επίσης μαθαίνουν να πηγαίνουν δυο δυο όταν ασχολούνται με 

το αγαπημένο τους σπορ, το... ροκάνισμα των δέντρων: έτσι, το 

ένα ροκανίζει με τα δόντια του τον κορμό του δέντρου και το 

άλλο φυλάει μήπως φανεί κίνδυνος! Την άνοιξη, όταν αποκτούν 

νέα αδερφάκια, τα μεγαλύτερα καστοράκια αφήνουν την 

οικογένεια, για να έχουν περισσότερο χώρο τα νέα μέλη της. Όταν φεύγουν, έχουν μάθει 

πια να ζουν χωρίς τη βοήθεια του... δασκάλου. 

Οι ερευνητές, 7/9/2002, διασκευή 
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1. Διαβάστε το άρθρο της εφημερίδας και χαρακτηρίστε τις προτάσεις (Σωστό- Λάθος), 

σύμφωνα με το κείμενο: 

• Η τίγρη διδάσκει την τέχνη του κυνηγιού στα μικρά της αμέσως μόλις γεννηθούν. 

Σωστό - Λάθος 

• Οι μικροί χιμπατζήδες διδάσκονται πώς να ανήκουν σε μια ομάδα. 

Σωστό - Λάθος 

• Οι μικροί κάστορες μαθαίνουν να χτυπούν την ουρά τους στο νερό για να παίξουν με τους 

άλλους κάστορες. 

Σωστό - Λάθος 

• Τα καστοράκια γεννιούνται το καλοκαίρι. 

Σωστό - Λάθος 

2. Τοποθετήστε στο σωστό τύπο το ρήμα που ταιριάζει κάθε φορά. Παρατηρήστε σε ποια 

περίπτωση ταιριάζουν δυο ρήματα. 

μαθαίνω διδάσκομαι εκπαιδεύομαι 

• Η γάτα στα μικρά της πώς να πιάνουν μικρά έντομα. 

• Τα μικρά γατάκια καθημερινά και είναι γρήγορα έτοιμα 

να ζήσουν χωρίς τη βοήθεια της μητέρας τους. 

• Κάθε γατάκι να κυνηγάει την τροφή του και να αποφεύγει 

τους κινδύνους. 

22 



3. Γράψτε τις λέξεις στον πίνακα. 

δημοτικό, μαθητής, δάσκαλος, γυμνάσιο, ιστορία, γεωγραφία, λύκειο, αυλή, φοιτητής, 

καθηγητής, νηπιαγωγός, συμμαθητής, γυμναστική, γλώσσα, γυμνασιάρχης, συμφοιτητής 

Αυτός που διδάσκει Αυτός που μαθαίνει Το μέρος Το μάθημα 

4. Διαλέξτε ένα από τα ζώα που αναφέρονται στο κείμενο ή όποιο άλλο εσείς θέλετε. 

Είστε η μητέρα. Δώστε στα μικρά σας τις βασικές οδηγίες για να βγουν από τη φωλιά σας 

για πρώτη φορά. Μπορείτε να αρχίσετε κάπως έτσι: 

Μόλις βγεις από τη φωλιά, πρώτα πρώτα θα κοιτάξεις προσεκτικά τριγύρω, μήπως υπάρχει 

κάποιος κίνδυνος. Μετά... 

5. Όλη η φύση είναι ένα μεγάλο σχολείο και οι γονείς διδάσκουν τα μικρά τους όσα 

χρειάζονται για να ζήσουν. Δείτε ένα οποιοδήποτε ζώο και μετά γράψτε ένα κείμενο στην 

εφημερίδα του σχολείου σας σχετικά με αυτή την εκπαίδευση: 

• τι διδάσκει στα μικρά του 

• πώς τα διδάσκει 

• τι κάνει όταν δεν τα καταφέρνουν 

• αν είναι αυστηρός δάσκαλος 
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ΧΤΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΥΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) ξεκίνησε το 1962 με βασικό σκοπό να υπάρχουν 

κτίρια για την ελληνική εκπαίδευση. Σήμερα, μετά από 40 χρόνια προσφοράς στην ελληνική 

εκπαίδευση, ο ΟΣΚ δημιουργεί τη νέα γενιά των σχολείων. 

Ο ΟΣΚ φτιάχνει προγράμματα για: 
• Να σταματήσουν τα απογευματινά σχολεία στην Αττική. 

• 40 νέα κλειστά γυμναστήρια. 

• 250 σχολικές αυλές που θα γίνουν πάρκα και παιδικές χαρές. 

• Σχολικές βιβλιοθήκες, εργαστήρια, ολοήμερα σχολεία, μουσικά σχολεία κλπ. 

Στην υπόλοιπη Ελλάδα: 
• Δίνει εξοπλισμό σε όλα τα σχολεία, όπως θρανία, πίνακες, γραφεία, τηλεοράσεις, 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές κλπ. 

• Φτιάχνει νέες αίθουσες διδασκαλίας σε πολλά σχολεία. 

Ο ΟΣΚ: 
• Έχει φτιάξει τα τελευταία 3 χρόνια 120 κτίρια. 

• Δίνει κάθε χρόνο πάνω από 1000 σχολικές αίθουσες. 

Φτιάχνει ακόμα: 

• Κλειστούς αθλητικούς χώρους. 

• Αίθουσες θεάτρου και κινηματογράφου. 

• Χώρους μουσικής. 

• Βιβλιοπωλεία. 

• Χώρους στάθμευσης. 

Απο ενημερωτικό φυλλάδιο του ΟΣΚ (διασκευή) 
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Χτίζονεύς χ<χ <\\)ζΐ<χν4 βχολεύλ 

1. Διαβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο. Τι ακριβώς είναι ο ΟΣΚ; 

Τι σημαίνουν τα αρχικά του; 

2. Πόσα νέα σχολεία και πόσες αίθουσες ετοιμάζει κάθε χρόνο ο ΟΣΚ; 

3. Το κτίριο του σχολείου σας είναι παλιό και αντιμετωπίζετε αρκετά προβλήματα. 

Γράψτε ένα γράμμα στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων. Μιλήστε για τα προβλήματα που 

έχει τώρα το σχολείο σας και ζητήστε: 

α) να βελτιωθεί το σχολείο σας και να αποκτήσει τον απαραίτητο εξοπλισμό (να αναφέρετε 

συγκεκριμένες βελτιώσεις που είναι απαραίτητες και τι εξοπλισμό χρειάζεται), 

ή 

6) να κατασκευαστεί ένα νέο κτίριο, περιγράφοντας πώς θα θέλατε να είναι ο χώρος του 

σχολείου ώστε να είναι πιο ευχάριστες και δημιουργικές οι ώρες που περνάτε εκεί. 

Χωριστείτε σε ομάδες και καθεμιά να επιλέξει μια από τις παραπάνω εργασίες 

Στην επιστολή σας μπορείτε να αξιοποιήσετε στοιχεία από το ενημερωτικό 

φυλλάδιο του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων. 

Η επιστολή απευθύνεται στο διευθυντή του Οργανισμού, άρα θα πρέπει να έχει 

ύφος επίσημο. 
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Τα παρακάτω σημεία μπορούν να σας βοηθήσουν: 

Προς τον κ. διευθυντή του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων 

Από τους μαθητές του Γυμνασίου 

Αξιότιμε κ. διευθυντή 

Σας στέλνουμε αυτή την επιστολή για να σας εκφράσουμε την ανησυχία μας για ένα 

σοβαρό θέμα 

Για το λόγο αυτό θέλουμε να σας ζητήσουμε να 
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Έκδεβης 

1. Ποιο ήταν το θέμα 

της έκθεσης που έπρεπε 

να γράψουν τα παιδιά; 

2. Τα παιδιά δεν 

κατάλαβαν όλα με τον 

ίδιο τρόπο το θέμα της 

έκθεσης. Εξηγήστε πώς 

το κατάλαβε το κάθε 

παιδί. 

Ερευνητές 
29 



ΚΕΙΜΕΝΟ 14 
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πολύχρωμα 

πβρχο της πόλης-

Επιστροφή στα θρανία 

Εδώ και μία Εβδομάδα περίπου έχουν ανοίξει μερικά 

από τα δημόσια σχολείο του Πεκίνου, ενώ σταδιακό 

προβλέπεται άτι θα επιστρέψουν στα θρανία οι 

περισσότεροι μαθητές της πόλης. Βέβαιο, η επαναλειτουργία 

των σχολείων συνοδεύεται οπό αυστηρότατα μέτρα κοτά 

της άτυπης ττνευμονίος - οι μαθητές εξετάζονται ο να τακτό 

χρονικά διαστήματα για την περίπτωση που παρουσιάσουν 

ύποπτο συμπτώματα. Πα τους υπόλοιπους μαθητές, που 

το σχολείο τους θα παραμείνουν κλειστά για πολύ καιρό 

οκόμσ, η παράδοση της σχολικής ύλης θα γίνεται 

οπό [ην τηλεόροοη η μεοω Ιντερνετ. 

1. Διαβάστε την είδηση και πείτε αν είναι σωστές ή λάθος οι προτάσεις 

(βάλτε σε κύκλο το Σ ή το Λ). 

• Τα σχολεία ξανανοίγουν στο Πεκίνο. 

• Τα σχολεία είχαν κλείσει λόγω της πνευμονίας. 

• Η είδηση λέει ότι οι μαθητές εξετάζονται κάθε τόσο στα μαθήματα τους. 

Σ Λ 

Σ Λ 

Σ Λ 

• Μερικά σχολεία θα μείνουν κλειστά και τα μαθήματα θα προχωράνε 

από την τηλεόραση και το ίντερνετ. Σ Λ 
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Μεγάλη χαρά και ικανοποίηση μας χάρισαν και φέτος οι μαθητές που 

διακρίθηκαν στους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς «Θαλής* και «Ευκλείδης» 

που διοργανώνει κάθε χρόνο η 

Ελληνική Μαθηματική Εταιρία, 

Στον πρώτο διαγωνισμό 

διακρίθηκαν οι: Μπελιβάνης 

Δημήτρης, ΓΤαπαγρηγορίου 

Στέλιος και Τσαγκαράκη Μαρία 

από τη β' γυμνασίου, 

Θεοδωράκης Δημήτρης από τη 

γ' γυμνασίου και Θεοδωράκης 

Σταύρος και Μαγαράκης 

Μιχάλης οπό τη γ' λυκείου. Στο δεύτερο διαγωνισμό διακρίθηκαν οι; 

Μπελιβάνης Δημήτρης και Θεοδωράκης Σταύρος. 

} + \-Ζ 
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Έκφραση και ενημέρωση, Εκδοση του Εκπαιδευτηρίου «Το Παγκρήτιον», τ. 
21, Ανοιξη 2002 
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1. Αφού διαβάσατε τις ειδήσεις από το σχολείο, διαλέξτε ποιος τίτλος ταιριάζει σε καθεμιά 

και γράψτε τον πάνω από την είδηση. 

• Εκλογές στις τάξεις 

• Ας μιλήσουμε γαλλικά 

• Ηρθαν τα χρώματα της άνοιξης 

• Η γ ' γυμνασίου πάει εκδρομή 

• Οι πιο καλοί στα μαθηματικά 

• Έκθεση φωτογραφίας 

• Οι μαθητές παίζουν θέατρο 

2. Διαλέξτε τώρα κι εσείς κάτι που έγινε στο σχολείο σας και ετοιμάστε την είδηση 

για τη σχολική εφημερίδα. Η είδηση πρέπει να έχει τις βασικές πληροφορίες 

(τι ακριβώς έγινε, πότε έγινε, ποιοι πήραν μέρος, πώς σας φάνηκε). 

Στη συνέχεια δώστε κι έναν τίτλο στην είδηση. 

3. Στα γράμματα κρύβονται 10 λέξεις σχετικές με το σχολείο, οριζόντια και κάθετα. 

Μπορείτε να τις βρείτε; 

Κ Δ Η Μ 0 Τ Ι Κ 0 Λ 0 Ι Θ Υ Π 

Τ Γ Τ Α Ξ Η Ν Μ Α Σ Δ Ψ Β Η Β 

0 Υ Σ Π 0 Υ Δ Α Ζ Ω Β Ν Μ Μ Α 

Σ Μ Σ Μ Δ Φ Λ Υ κ Ε Ι 0 Λ Π Θ 

Δ Ν Χ Α Ζ Χ Ψ Φ Γ Θ Ι 0 0 Π Μ 

Φ Α Ω Θ Α Σ Δ Φ Γ Η Ξ Κ Λ 0 0 

Ω Σ Ν Η Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Ν Μ Σ 

Ψ Ι Μ Μ Π Ρ 0 Γ Ρ Α Μ Μ Α Λ Π 

Χ 0 Κ Α Δ Α Σ Κ Α Λ 0 Σ Μ Κ 0 
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1. Διαβάστε το κείμενο (επιστολή και απάντηση) από την παιδική εφημερίδα και διαλέξτε 

τη σωστή απάντηση: 

Ο Διονύσης έστειλε αυτό το γράμμα... 

α) σε ένα φίλο του. 

6) σε μια εφημερίδα. 

γ) στο σχολείο του. 

Μαζί με το γράμμα ο Διονύσης έστειλε... 

α) μια φωτογραφία του. 

6) ένα βραβείο που πήρε το σχολείο του. 

γ) μια ζωγραφιά που έφτιαξε. 

Ο Διονύσης είναι περήφανος για το σχολείο του γιατί... 

α) περνάει καλά με τους φίλους του. 

6) έμαθε πολλά καινούρια πράγματα φέτος. 

γ) κέρδισε στο μαθητικό φεστιβάλ. 

Η εφημερίδα ρωτάει τον Διονύση... 

α) σε ποιο σχολείο πηγαίνει. 

6) πόσων χρονών είναι. 

γ) τι είναι το 5ο Μαθητικό Φεστιβάλ. 

2. Γράψτε κι εσείς ένα γράμμα στην εφημερίδα για να πείτε ένα σημαντικό νέο του 

σχολείου ή του χωριού ή της πόλης όπου ζείτε. 
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Έν<*ς δτους 10 μ<λδητές eiv<u 

Ποια είναι η βασική πληροφορία που παίρνουμε από το άρθρο; 

2. Διαβάστε την είδηση και διαλέξτε τη σωστή απάντηση 

Το σχολείο του Γιώργου έμεινε ανοιχτό γιατί... 

α. έχει πολλούς μαθητές. 

6. όλοι οι μαθητές είναι Έλληνες. 

γ. έχουν έρθει ξένοι μαθητές. 

Ο ένας στους δέκα μαθητές είναι ξένος... 

α. στο νηπιαγωγείο. 

6. στο δημοτικό. 

γ. στο γυμνάσιο και το λύκειο. 

Ο Γιώργος, ο μικρός μαθητής, ... 

α. έχει πολλά προβλήματα με τους συμμαθητές του. 

6. δεν έχει κανένα πρόβλημα με τους συμμαθητές του. 

γ. θέλει να αλλάξει σχολείο. 

Οι συμμαθητές του Γιώργου... 

α. δε μιλούν ελληνικά. 

6. μιλούν ελληνικά πολύ λίγο. 

γ. μιλούν πολύ καλά ελληνικά. 

3. Γράψτε στο κενό τη λέξη που ταιριάζει από αυτές που σας δίνονται: 

κλείσει, ξένοι, προβλήματα, μαθητές, σχολεία, περισσότερα 

Ολο και περισσότεροι ξένοι παραμένουν στα σχολεία και μάλιστα 

ο αριθμός τους μεγαλώνει στα γυμνάσια. Τα παιδιά αυτά άρχισαν να πηγαίνουν στα 

όλης της χώρας από το 1995. Τα παιδιά είναι από 

την Αλβανία, ενώ υπάρχουν μαθητές από 26 χώρες. Όσο περνούν τα χρόνια, 

τα στην ελληνική γλώσσα είναι λιγότερα και οι 

μαθητές προχωρούν όπως και οι Έλληνες. Υπάρχουν και πολλά σχολεία με λίγους μαθητές 

που θα είχαν αν δεν είχαν έρθει οι ξένοι μαθητές. 
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4. Στο σχολείο σας γίνεται μια εκδήλωση καλωσορίσματος αλλοδαπών μαθητών. 

Προσπαθήστε να φανταστείτε τι θα ζητούσαν τα παιδιά αυτά για να αισθάνονται καλύτερα 

στο νέο τους περιβάλλον. Στη συνέχεια φτιάξτε έναν πεντάλογο με συμβουλές προς τους 

νέους συμμαθητές σας που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και να 

προοδεύσουν στο σχολείο. 

Οι αλλοδαποί μαθητές θα ζητούσαν... Οι συμβουλές που θα τους δίνατε... 

1. να παίζετε μαζί τους 1. να μην απουσιάζουν από τα 

μαθήματα 

5. Στο σχολείο σας έρχεται ένας μαθητής από άλλη χώρα. Τι θα τον συμβουλεύατε να 

κάνει για να πάρει καλό βαθμό στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας; 
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1. Διαβάστε την είδηση και πείτε αν είναι σωστές ή λάθος οι προτάσεις 

(βάλτε σε κύκλο το Σ ή το Λ). 

• Το σχολικό έτος 2001-2002 έγιναν 6.000 προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

• Περισσότεροι από 130.000 μαθητές παρακολούθησαν τα προγράμματα 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

• Οι μαθητές του 99ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών δε νοιάζονται για το περιβάλλον. 

• Τα παιδιά μαθαίνουν ότι ο λύκος είναι το πιο κακό ζώο που υπάρχει. 

• Τα παιδιά που παίρνουν μέρος στο πρόγραμμα έχουν ένα δελφίνι. 

• Στο τέλος της χρονιάς οι μαθητές θα βγάλουν ένα περιοδικό για το περιβάλλον. 

• Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μαθαίνει στα παιδιά να προσέχουν 

το περιβάλλον 

2. Η τάξη σας θέλει να πάρει μέρος σε ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα. Ετοιμάστε ένα 

γράμμα για να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες. Το γράμμα θα το στείλετε στο 

Υπουργείο Παιδείας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μερικές από τις παρακάτω ιδέες. 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Είμαστε μαθητές.... 

και θέλουμε να μάθουμε μερικά πράγματα για 

Ακούσαμε για το πρόγραμμα αυτό και μας ενδιαφέρει να 

Σας παρακαλούμε λοιπόν να 

Ευχαριστούμε πολύ 
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3. Ακροστιχίδα 

Ν 

Η 

Π 

Α 

Γ 

Ω 

Γ 

Ε 

έρχεται όταν φεύγει η μέρα 

εκεί γράφουμε πώς περάσαμε τη μέρα 

το πιο γνωστό άθλημα 

μας λέει τι έγινε παλιά 

η εποχή πριν από το καλοκαίρι 

πηγαίνουμε μετά το δημοτικό 

μας τη λέει το ρολόι 

δουλεύει στα χωράφια 

εκεί οι εργάτες δουλεύουν στις μηχανές 

εκεί βρίσκουμε τον γιατρό 

Ο ο καθένας έχει το δικό του για να τον φωνάζουν 
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to Club wx Epiuvntuv 

ΣΧΟ/ITXOS Tim 
Κ α ι Χ χ ο λ ι κ ο ς κ α ι T i m e ? κ α ι t l u h . Ax *pt l a J V i a i » a ι ξ η γ ή π ο υ μ * γκττι t i r a i ο κ ο λ ι κ ό ς . Τ ύ π ο ς ( π κ ι η ς . α φ ο ύ ιτρόκίΐτ.αι για 6 ι ι μ ν ο ι υ γ ρ ο φ ΐ n u 

Εντυπα. C l u h , κτως O E V Είναι Ι Ο Λ Ο ( i>M4KptT&t 4 λόγος yHJti r i v d i . A U ( i n i n να μην Είναι; Σ α ς α ι ο β ο ί ο υ μ Ε κ ο ι μας β ι β β α ϊ ι ι ι κοι μ ι μ ι σ ι κ ο ν ς . . 

Τιπτους γ η ι μ ι ζ α μ α ο τ ι οπο πσλυ παλιά. £ϊς παλιοί, κ ά λ ο ι φ ί λ ο ι , λοιπόν, rttftotnr α π * τ ο <lut> μ ο < γιο e y e κ ΐ ρ ο α μ ο 

ΐΚρίίίΐίίογημαΐ ιιίΐπίφοντκοιΐ lmoflm'Tmrt 

Ev«R w ηορδιύ. » ο ΰ ϊ μ ί μ ο , ( i w v 

ηλεκτρονικά υπολογκηη t u u uKuAciou 

ΟωγροψίίοιτμΓ κ » γ ρ ί φ ο υ μ*. Απο την 

ΠοΒΟΟΝΕυη ID laveuopiau, α υπολογια-τηζ 

μος Β ΐ ι και ηχυο, Η κυρία μας τα α γ α ρ ο α ι 

μ ι τα λΕφτα που μας L O U O E το lopupa 

ΓΓροανυγης ώημοοιςιγροφίας Αθανάσιου-

Μ π υ τ α η * . Κόμμι ψορν. στον γράφουμε 

ατον ηλΓΚτρΟΥπυο Μίαλφροττ) ποτάμι «ατα 

" J ^ λοΌος ί * α Κουμπί κ<Η οΧο ύσο νρσφαυμΐ 

για W|* £βημϊριοΰύντ ορηνονται. Χ6Έΐ. 

σβήστηκαν ΕογοοίΕς που γ ρ ο φ α μ * cm τρϊΐς 

η μ ι μ ι ; . Clroi πολύ δύσκολο πι γ ρ α ψ ο υ μ ι 

πάλι απ' την αρχή** 

Η Ε ν η μ φ Φ Η Μ ο pot: ( M c j a v p r u t o Δ η μ . Ι χ ο λ α ο Γονικού Κ E p p w j 

* Πί'ρυ{» >Jpoilrιίΐΐ)-;>: μ ι r n o i w ami ί α 'ώμνμο. 

* · Ποώα. άαβΰυΐΓ το nfioiu-n/rfipn ιης F ; .. φημ(ρι&ι><; M A X flfri*·· 

«puJitTui <ττο OKoreifl i ουτο "Epti. w*xt μιυ p o v w i , A X U i ^ 6c» « σ ο ι άξιος». 

Ο Γττποτης nou Bo amnjy<. βιπή t·] W ^ I V I ] βο 'ipouEtnutrov O D D © t b »cn σ τ η * 

αγαπημένη TOO Val θ α ( π ( ψ ϊ ( xup\$ vo λογαοίοοί ι τον *.!vauvij. Κα· ξαφνικά 

βα (ipkDKomv β£ μια ΠΕΟιάαα που β ουραίος θα ητβτ *πΟαα*Τί(Κ>ς. Ο l%A»u,C 

λαμπρατιρος, τα πβυΛκτ 9ο ΚΕ^οηοαυοπν urn Uo ιτπηρ*ί Αροοιβ, 

ΕΑΓΥΤ) Π α π α ο ο π ο υ λ ο ο , L T ' τ ά ξ η 

λ ι σ β η τ ι κ α ς Λόγος: ( Α η μ σ τ ι κ ο Σ * ο λ π ο P i i o u Ν . Π ι Α λ σ ς ) 

•JBUKenn'wnpxfil 

Η Λογομαχία TOUoOVriixuDiuFTOV 

ί τ ο Βυ^όντΜ. γύρ*ι στον ί ο αιώνα μ Χ , όταν 

το Γτυιο'α Χ ι Λ α υ ν ο ν τ η ν «αλλιγροφιο τους, coivav 

( π υ οασκαλο την πλαβη στην οποία έγραφαν y n 

* ο τη ΐ ι ο ρ β ύ α τ ι . Μ ί τ ο τη Βιόρ&νοη, ϋ οοοϋοΛοί, 

Ο ί τ α ι κ κ οπή Χα παιΦιΟ ' ϋ (ι|ν ξύνογρΟφουν. 

Fnrjfift <̂ |>4ικ n o A ^ c ν?ορ^( 5*ν ί ί κ α ν οφονγγώρι. 

ΐ ο β η ν τ » u i τα αάκτυλα, D I Q D U α ρ ο η γ ο υ μ ί ν ^ ; 

ί α ^arruvav, Γι' α υ ι ή Εμεινι η φ ρ α ο η 

Φ τ ο ο *οι οπ' τπν αρτήΐ 

Η Ε,._ φ η μ ε ρ ι β α ΜΑΪ 

(to Δ η μ ο τ ι κ ό t i c i t i o EpoatJnaAfK t u p o w ) 

Htl Η Ει. ^ U ° * Α Ι 

V<; 
s? 

(Ο o«y Κιιοτης •jrrrtyn π η irt'pn 

/Λορένα CJUJ irtd^rοσ or dAAr{ 

H t p m t t t r t i ; ΑιηπμαχΕί μ ι ( η ν 

•μομσνΐρλη vw njv n i i i 

ΐ μ * nurcftwiif μυβ*ρτβ()*ΐμΛιίν. 

Ο npii|jarfif)Ai]i' U(jijim(!i)tir ttjr <Wj8txi 

TOVC «ft ο αβν (YiViitji; nftotirraOcP 

ra TOC aYTmpoL'crci. h 

- Ό Ο Τ Ε λοιπόν, ΐ ο τ α τη γνύμη οας. 

οΑο ουτο το βιβλία παν ivxpiuryia* 

απο PoDiAibSc; «at n o u apcoouv α ϊ 

,π>ροω; »ΰ. μΐγα)\ϋ<ιΓ, ογρομμϋτΟνς 

και νραμμπτιζοϋμίνοΐιΓ ΐτ^ρώποτχ, 

5e o a t .jHnivftY-rni tfnor' dA>* n o p o 

i|ftuTJLC... M a I r i o n μου be fia 

χαιοόμασταν αμο βλΕπαμι μια Λίμνη γΕμοΐη μ» Ppacrro pcTfllVi «01 EHEJ 

pct-'o vo κολυμπούν φροια. ατιλαυαπρΕς και άλλα αγρία ΐ ύ α ι Και f.aipvma 

ν" οκαυγΟΊον a n a μΐοα απα τη λίμνη μια «ρωνήι αίπποτη, nou «απήζΕίς οι/τή 

την τ ρ α μ ε ρ η λίμνη. β ΐ ^ Ε TO urwpoc. Οοο γκ> τ' ω ι ι ι ί φ υ < τ ο Οησαυρώ που 

MF αφορμή to Λίιτκύ tns Φακτοηΐί 

Μια φ ο ρ ά κι Εναν κηιρύ ήτον ftiio ηοΑΰ καλοί ψιλοί. Έτη πουλάκι Μ cvo 

ψαρί T o n f t v M m tixt τη φβλΑ t o o \iiia ο ι μία p o p * a . Τ ο πουλάκι 

ι ι α τη ipuAia τ α υ £ Τ Ο Ϊ μ π α ρ ο ύ ο ι να Jjiitn t i τ ο ψαροιυ mlflt μ ΐ ρ υ 

ΕΚΕ> σοζηταύοαν γ » otdakapa πράγματα Μ τ α α <ττη βάρκα ( ίκαν και μΐη 

p.ofuto. f w μ ί τ Μ Β^λαγαν Ο , Ό OtupouoOV αυτό ππΑύιψο Τ ο ποιιλοκι 

κοιιβτίλουοΓ oAti; nr onoptpftr. της νητ, όπως λουλούαιο. τπα$ καρπούς 

t>Pf Sivtpuiv, τκ; ππαλούοΐΐ. κοι TIE Ε Ϊ Ε Ι Χ Μ Ε στο τρίλο w u . γτΟ τα (Κ 

γνωρΙοΕί hi αυιος. Κα ί ο ψ ΰ ρ , oJUi. TIC Ο μ ο ρ φ η της ΒάλοΟϋας. όπως 

καρολλιο. oflTcpftC κοχύλια " E t a μ έ ο ο θ ' αυτή την Κανάτα α κ ο α μ ο ς 

TOUT, γτνοπαν ί ν α . Και cvudonv o n τίποτα 5 Ε * τους χιύριίΕ 

Κ α ρ ι λ η K o u i o i i n , Γ' Ι β ί η 

Μ α ο η τ π π ] Hxui ( Ε κ π α ι ο Ε ί π η ρ κ ι Κ ο ν τ ό ) 
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1. Ποιο από τα κείμενα που έχουν γραφτεί στις σχολικές εφημερίδες σάς αρέσει 

περισσότερο; Γιατί; 

2. Κοιτάξτε στον πίνακα τις σχολικές εφημερίδες και πείτε σε ποια ταιριάζει η κάθε 

πληροφορία. 

Η εφημεριδούλα μας Μαθητικός Λόγος Η Ε2...φημερίδα ΜΑΣ Μαθητική Ηχώ 

Γράφει για μια καθημερινή φράση της ελληνικής γλώσσας. 

Τη γράφουν τα παιδιά στον υπολογιστή του σχολείου. 

Έχει ένα παραμύθι με ζώα. 

Έχει ένα κείμενο από λογοτεχνικό βιβλίο. 

Τα παιδιά γράφουν για τα προβλήματα που έχουν όταν ετοιμάζουν την εφημερίδα. 

Είναι μια εφημερίδα της Θράκης. 

Έχει εξώφυλλο για τον πόλεμο. 

Βγαίνει στο σχολείο ενός νησιού. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 20 

Ixoflixos TUTIOS 

iVntpgijm σης γραμμές του «τυπόχι η ΟΗΟ] βτχ κορ&ο, μ ι κ ε φ , χαρά αλλά κοι 6+σθεση γτο σκανταλιάς Και ανστροιη ς. 

Χάριτνο καράβι στα καλοκαιράκι, tuCifiixui τώρο μιικμιςί cmo τα 6»ά οας χ4ρκι_ £τα> αμιίορι του ι 

.~ποιήματο 
Δεν ΡΛίτιυ πια το μεγάλο ποτάμι 

Βλέπω τον Μπαυς να φωνάζει ιΉΟΛΕΜΟ» 

Και Ϊ Ο Τ Γοττομ ΧονΡΐίτ πού τον κονοάν 

μ* iν" πηρόξινο Ρλΐ μ|10. 

ΚαοφόΉκ), J 60ο Λ- Ι - Αβήνας 

.μαντινάδες 
'Ενας τκΛ6ς Καλός ψαρός 

μ' Εμαθε να ψαρεύω 

κηι pan 'nr ατα ρηχό νκρα 

ψάρια τα μη γupcuu 

ΓΊ owvcDXIni 

ί ο Δ Ε ΡευύμνΟυ 

. „ i p * w c ^ F (τχόλιο, προβληματισμούς 
Οι Ελλανσα.ΚΕ£ Επόπτευαν τους Αγώνκς [στην αρχαιότητα). [,..] Τσγ 

τελευταίο μήνα πριν τους Ανυνις. παρακολουτϊουαον τις προπονήΟυε, 

τυν αθλητών και ίκσνσν την τελική επιλςιγη Οι Ελλανοδίκες ίπεβαλϋΥ 

ιιοινςς (ουμύΤικςς και χρηματικές}, οπΐκλςιογ οβλητες από τους αγώνες 

κοι απένειμαν τα Ρραβτίο Ο κήτινσς ήταν το μοναδικά Ρραρεία 

t«v Ολυμπιακών Αγώνων. Καρύΐον πΰντα αττα την ίοια γίρικη ΟγριΕλια. 

Μ εφημεμ ιοαυΛο μας, Μειονοτικό Δ, ί. Γονικού Eppau 

Kara τη αιορκηπ του Ι *60 Cn ψιυκοι Ελλπνι,ς ανΟγκαςοντ«ν λώγΐιΐ Οννβήκιων 

να μεταναστςι.σουν αϊ ξ ίν(ς ϊώρες όπως: Γερμβνίο, AuoTpaWo. Καναδάς 

* (ι Avjiyxnitiντον να μετιπνσστειιαΌυν yia αικοναμιχές αιτίες. [,..] 

Οι 'Ελληνίς 6cv tixav κρηματο λβγω της ονιρνίσς, Αλλοι λοοΙ 

μεταναστεύουν για άλλους λογούς, α.χ οι Αγγλοι μεΜΥαστευσον 

το 17ο αιώνα στη Μασαχουσέτη για να λατρέψουν το Θεα οτι^ς ηοΈΑον, 

Mt Αίγα λογ'α ϋπούνύ* ατΐ&βρηοκΕΙα. 

Η awrrr) των παιδιών-, 5ο και (7σ Δ, Ε. ά γ ρ α φ ο υ 

j|f~Tfnw(j 
Ο Έμινεμ, ο οιόσημας λευκός ράπερ, γεννήθηκε το 197} στο Κατοος 

του Μιαούρι των ΗΓΙΑ. Πέρασε πσκημα ππιοικό χρονιά. Πολύ νέος, 

α Μαροολ Μποοος Μοθερς. ο"«ς in™ to πραγματικό \οι> όνομα. 

δεν είχε φίλους. δεν καταφεύτ τΤΟτε να τελειώσει w ΟΚΟλε/ο και ήτον 

Ο μόνος λευκός ας μια κατεξοχήν «μοϋρή* γείτονα Το ταλέντο ταυ, 

VC νρίΚρει ατίκαυς και στη συνέχεια να τους ερμηνεύει, αεν αρνηαε 

VC ργει OTTfV επκμΥγ£ΐα. ϊτσ H τ&υ, η pan μουσική ήπον η μονή έυέξοοος 

Μαθητικοί" παλμός. Ι α Γυμνάσιο Xaviw Υ 

...μυστήριο — ^ / s — Λ —"" 
Τρ γιγσνος: Την Ποραοκευή βρήκαμε muTOg σπό τα Spavfa μας ενα 

μπουκάλι Μτοτι ntpttim ενα KopV |ίί πράξεις μαθημαηκων Φάγαμε 

να Ρρουμε ποιος ίο έβαλε 

Οι CTirr«r«!(7c i-/ns5to»ii.; Τα έστειλε, α Ομηρος., ία έφερε α άνεμος, 

Ο σγΐρας,,, Το ίστειλΕ ο Χύρι ΓΙστϊρ και το έφερε η σκούπα ταυ _ Μπορεί 

η ΠαναγΙο να εοτυλι, έναν άγγελο νο μας το ψι^Εΐ .· Αυιο to γρομμα 

το έστειλε ο κύριος ΚαρπουζακατεκτεΝοας._ Δεν ξέρω ποιος είναι, ouit 

TJ θέλει απο κμος. αλλό νομίξω πνς εί^αι ο Λεονάρντο ΝταρΙντσι 

Τσ νι α της Τεταα ισόπαλης, Δ Ί Α. Ι . Ίοο 

,,.μαντεμστα 
βοαιλίΟς 6tv εικοιίκσαΰνα φορρςι.'Ρβλοι 6εν ΐχει/ος ί^ρςς μετράει 

(OnrtfaVoO 

Το ΜηΜκια, Δ. Γ, Πλαιίβς-Τροροοαλων Μήλου 

Γ 

- ' - " " - ,,,ξίεχηιριοχές μέρες 
Ιι^μερο ήταν υ-υ ζίΚΜριοτή μςρα. Μας επισκέφθηκε μια κυρία, nog 

την ίλεγον Α * Ι Η Πύλιν. [ ] Η Αν£τί ήαΒε ήπό την Κοπεγχάγη της Δανίας. 

\ \ Ο λόγος της ίπΐοκεψής tty, στην τοξη μας ήταν για να μας nei γα 

τον Χανς Κοιστιιν Αντερσεν, nou ήταν κι εκείνοι ΟΠΟ κει. Ένα οπα ΤΟ £ργα 

mu cJvai και κΤα αανημοπαπο».. [_.] Η Εεσποιντς Ανετε μας οιαροσε 

οτσ Οανίΐικσ την κπορια του κΑΰκη uorrtnTOuB κοι η κύρίυ <oi«| ΤΟ διομοςε 

στο ελληνικό f...J Σήμερα είναι Γ) γιορτή ton πτχϋΐκαυ Ρι{]λίθυ κι εΙΜΙ 

μας ΐόβηκε Γ( ευκαιρία νύ αςίχρλητί&ύμς περισσότερο μ ι ν> [ΐρλίο. 

Η ιυριπ Ανετε έφυγε, άλλα μας thuiai την υπόσχεση ότι ίΐσ ίσναέρϋει 

Ή Η Μ μια φοντουηκή ^if>a' 

EpctSnmmaiKa τπφιαμστα. Δ. Ε. Βροπσοου Χίου 

...αλλά και ανέκδοτα 
Ένα tifi hi puTiifi τον πστΐρα του. αιοσημα επιστήμονα: 

- Μπόμπα, ίίνοι αλήθεια πως το ρυάκια χύνονται ατα ποτάμια 

και τα ηοτύμιο βτη οαλασοοΐ 

- Ν α ι . 

- Τόϊ* γιοτί 6*ν ^εκειλι'ςΈι η ΰόλοσσα. 

Ο επιστήμονας μΛνει «μή»θνυιι, 

γιύ λίγα δευτερόλεπτο 

ΚΟι ύστερα απαντάει 

Ορισμρευτακα: 

- ΓΗΓΪΙ υπάρξουν οφαυγγαρκ), 

Το περΓοΰικα μσς. 

Δ, ΐ~ Αντιμαχε*ας Ku 
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ί . Κοιτάξτε τα κείμενα των σχολικών εφημερίδων και κάντε την αντιστοίχιση: 

Εφημερίδες 

1. Καρφάκια 

Κείμενα 

α) Μια επίσκεψη από τη Δανία 

2. Γ 1 συννεφάκι β) Ένα τραγουδάκι 

από την Κρήτη 

3. Η εφημεριδούλα μας 

4. Η φωνή των παιδιών 

γ) Ανέκδοτο 

δ) Ποίημα για τον πόλεμο 

5. Μαθητικοί παλμοί ε) Αίνιγμα 

6. Τα νέα της Τεταρτούπολης ζ) Μια παράξενη ιστορία 

για ένα μπουκάλι 

7. Τα μηλάκια στ) Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες 

8. Ερειθιανούσικα τιτιβίσματα η) Γιατί φεύγουν οι άνθρωποι 

από τον τόπο τους 

9. Το περιοδικό μας θ) Η ιστορία ενός μουσικού 

2. Θέλετε να γράψετε κι εσείς κάτι για την εφημερίδα του σχολείου σας; Ετοιμάστε 

λοιπόν ένα ανέκδοτο ή μια παράξενη ιστορία και δώστε έναν τίτλο. 
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14 Ζ 9Ρ2 ΣΑΡΗ 

ίTO ZTXQfc.O MAI 

/ο 

U ότι rt Ζ ώ ρ Γ IfiMft i i v c c | " c t n o ^ i (iCK-A^ &fc^ps 

n; 

ιοΰ I J J J ·-H ZuL^^^iLpu 6IA3L-

^αε-εϋΟνΞ. εσ "29 DniLoctao σχολώ 

OXEOOL TO £ l UCUL£O, CAS α&χϊχγΐ 

yit CTIY lofto^/v ux τ,ι any &-

au3Dai^'£ 0"β CUJ&O CO û pOvjycLU-LvJ. 

mcroi- vcx-touS. u&o^podĵ jL to. 6i 

ua-m (TuA-jrooLta Λ̂Α» ciar ecraubov. 

THAf Zgpz O P H 

gpAdo par d ^ w v χ ^ w 

7 ^ "°νεά «t Stop CT»^. 
fa*. ZwpJ Σ α ρ . ΕΓηϊσνν to E£ 

είχε etm^rti y,;a ^^wm ^ f o 
^ όλα CW ta Mi<*MlWLA¥\ 

W iliW»jAY\ CWPOfW ZwfJ ZotfiJ\ 

jwAiafo oca ηαισια xnr I7dpntw 

ficc pia tvpt udi t'lct t5t£̂ £wct npaVuctta-

Vet. ΐΛόινεΐ Λ υ Γ ν \ t v l V ΛΡαΤ^. 
Πσιόί UYW tunviti ya ϊρα^εΓ ιώι 
Via ncM« Λ n p t p j u 

Η TPEAH ΠΑΡΕΑ, Μηνιαία Εφημερίδα του Ε2, 2ου Δημ. Σχολείου Κάτω Καστριτσίου, Δεκ. 1995 
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Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1930. Μεγάλωσε στην 

Αθήνα Είναι πτυχιούχος του Ιστορικού-Αρχαιολογικού 

Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Για πρώτη φορά 

ασχολήθηκε με το παιδικό βιβλίο το 1966 και έκτοτε εί

ναι αφοσιωμένη στο λογοτεχνικό αυτό είδος, με έντο

νη παρουσία σε όλες τις εκδηλώσεις (σχολεία, συλλό

γους γονέων, δήμους, βιβλιοθήκες κτλ) που γίνονται για 

το παιδί και το παιδικό βιβλίο σε όλη την Ελλάδα Έχει βρα

βευτεί από τη Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά, τον Κύκλο 

του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και το Υπουργείο Παιδείας για τα 

αναγνωστικά που έγραψε για τα παιδιά του δημοτικού σχολείου. Μετέφρασε και δια

σκεύασε στα ελληνικά πολλά ξένα βιβλία και συνεργάστηκε με την ελληνική ραδιο

φωνία, την τηλεόραση, τα περιοδικά «Ερυθρός Σταυρός», «Συνεργασία*», «Το ρόδι» 

κ.ά Έργα της (σκετς και λοιπά θεατρικά) παίζονται στα σχολεία 

Είναι πρόεδρος της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς και μέλος α) της Εθνικής 

Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, β) του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, γ) της 

Λέσχης Μελέτης και Έρευνας της Παιδικής Λογοτεχνίας ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ (και υπεύθυνη 

ύλης του ομώνυμου περιοδικού). Το βιβλίο της «Η Ελλάδα κι εμείς« αναγράφηκε στον 

Τιμητικό Πίνακα (1968) της Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για τη Νεότητα (ΙΒΒΥ). Το βι

βλίο της «Φιλενάδα, Φουντουκιά μου^ κέρδισε έναν από τους τρεις επαίνους του Διε

θνούς Βραβείου Παιδικής Λογοτεχνίας Janusz Korczak (1985) στην Πολωνία. Προτά

θηκε για το σύνολο του έργου της από τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου για 

το Βραβείο Αντερσεν το 1990. Τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Βιβλίου Γνώσεων 1998 

για το έργο της «Κόρινθος". 

Τα έργα της από τις Εκδόσεις Πατάκη · · · · 

Μυθιστορήματα - Ιστορίες 

Έξι εναντίον ενός 
Μυθιστόρημα, 1992 

• Φιλενάδα, Φουντουκιά μου 
Μυθιστόρημα, 1993 

• Αρχίζει το ματς Μυθιστόρημα, 1993 

ι Δράκε, δράκε, είσ* εδώ; 
Μικρές ιστορίες και παραμύθια, 1993 

• Τα καλοκαιρινά 
6 βιβλία για τις διακοπές για όλες τις τάξεις 
του Δημοτικού, 1988 

• Ο θεός αγαπά τα πουλιά 
Μυθιστόρημα, 2001 

Βιβλία με πολύχρωμη εικονογράφηση 

• Ένα πρωί με τον Αίσωπο 
Μύθοι διασκευασμένοι, 1998 

• Το φεγγάρι παίζει σκάκι 
Φανταστική ιστορία, 1998 

« Διονύσιος Σολωμός 1998 

Σειρά! Ήρωες-ϊόηοί-ΠολιιισροΙ 

• Κόρινθος 
Μυθολογία, 1998 
Κρατικό Βραβείο Βιβλίου Γνώσεων 

• Κρήτη 
Μυθολογία, 1998 
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1. Βάλτε τις παρακάτω προτάσεις με τη σωστή σειρά, σύμφωνα με την είδηση από 

τη σχολική εφημερίδα. 

Η συγγραφέας Ζωρζ Σαρή έφτασε στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Καστριτσίου. 

Η συγγραφέας Ζωρζ Σαρή μίλησε στα παιδιά για τα βιβλία και τη δουλειά 

του συγγραφέα. 

Οι μαθητές ετοίμασαν μια έκθεση με όλα τα βιβλία της Ζωρζ Σαρή. 

Η συγγραφέας Ζωρζ Σαρή υπέγραψε τα βιβλία των παιδιών. 

Οι μαθητές έκαναν ερωτήσεις στη συγγραφέα Ζωρζ Σαρή. 

Ρ3Π5 
2. θέλετε να πάρετε κι εσείς μια συνέντευξη από μια συγγραφέα παιδικών βιβλίων. 

Διαβάστε το βιογραφικό σημείωμα της Αγγελικής Βαρελλά. 

Ετοιμάστε τις ερωτήσεις που θα της κάνετε. (Μπορείτε να πάρετε ιδέες και από το κείμενο 

με τίτλο «Συνέντευξη από τη Ζωρζ Σαρή»). 

Σκεφτείτε τώρα λοιπόν και σημειώστε τις ερωτήσεις σας προς την Αγγελική Βαρελλά για 

το πώς και πότε άρχισε να γράφει σχολικά βιβλία, πώς βρίσκει ιδέες για τα βιβλία της, 

πόσα βιβλία έχει γράψει, τι βραβεία έχει πάρει. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 22 

ρ TOOS avotrvwa-res ι as 
Κύ, Ώοόε^ρέ. W p t i ϋ ρ 

l e v © ρ ο η Υ ο ι γ ε Υ ο U T W C L 

PLCt. Sou S p a <r_'e<s.&ELt.L " c o , •'Ji· 

l i Q U ^ U u ^ η £ . t c c i -

/Lupit όιευδυνττ\./ 

Τ ' "ι ι ι ?-' 
/ο eyoAc-io bcx-s. .oficoS re-

·-.'**"•· r ui • «2 

ρ&τε, eyei eroL tujAit i io. Ji£ 

t̂ uSe JioL^ei[i}jOL ΠΟ^ΤΪΛ· ncu-

SlUL. TDU SJJo'Ae/OLJ JJ0!£ &γ\-

GtcorTouL ecfii-i.npi^TOVTOti-, 

nortotJYtai- « Μ , jjflopsi να-

Aiiro που $2*3 frnxouu a-

νώ eirou- VOL T D r f o & r n i W 
T i t - (CCt^iCirrW flOU fi.&K- .1//ΤΟ

ΜΟΙ OU CUV fip»y*,L.Ua_ nut-Jot- £)<3-

o-<xj S o θ ο ί c f - "Ώί ΐχ ,Οΐ ϊρτη 

© t » j v c U r t W . -co S^ 1 0 °-*cS^ S p o ^ 

tu«>t-wrfc.i- -tx^r. 

pfV- QoiJ 0ηΐΛΟ£ΓΙ-'Μ- ) σ " α -^. ϊ- "CO 

ρου. 

BV&W ΠΙΟ JjfioCX-, £ Ϊ * ) υ ί έ Τ ΐ Ι-Ό- - ρ -

•yivpauif CYC-

2QUO UOS. ΕίΥαΐ- (JCQVJ ctSpocrifaco. uo.-̂  

&Ί5ουν tAcOn έΤραρμ^ίτ.. 

jrUo- uofie. tpoaou &ου βρέΧίλ Q-Si ea 

3nS <3O£ICUACL1W yo_ ότχωχτίεΐΗε-

wai. n x a x fiiStirtiguojoov^ 

i t e £ u x ϊ,|υιοη 

ψ Ό 719J 

\i\DL 66IPCX--

tfrgc ~ϊί<χ,^^ίΰ&ψ<-/ούηοβη^ 

να- crcus E»Yctou3 

ODDS ' ,_DtJn^ .crccs λυοι-

T\pooua\loU -oou σ^ο^ευου 

p-a£,)Lcrc6U(jj ~r\'jJS T ipt t i - η 

aiajuOpfu/crr, TJQO cruyKitoiid 

you ywoou T\QO e^fccts 

συΥθΟΙ*α> XUX-OL- Co Πρα-

M^^«0io-0u)UcL· ooaLccerct: 

- f<ouL. τΐο^ύ ίίυΡειο 

;1 'f'1 

YOLA/*£c& TIQpXWcfitJ) VOL Θ^ψ-

£ 

LivoiL UODHJ-JTS ecu 2 

CSGpLCCTiOJ. θ έ λ υ VtL Sif-Ur̂ CViOtL-1 

SEV̂  UaBap^ovcai. QTTUJS ΤΓ/ΐΤΤέ/.. 

GLUV n a i S u r t , . ^ ΚφΜΟώ 

v& axLtoLvu>mDer.t u t GDL^ 

^ O S I D U S . ί α ί guiapijCici.' 

MeoipuciSnS 
53/*/* 

file:///i/DL


ίίιί·ΐΏΐΓ<ρνΤ£ίΥ1*Ι.Ή29Τ£ι: 

1. Οι μαθητές έστειλαν αυτές τις επιστολές στη σχολική εφημερίδα. Αφού τις διαβάσετε, 

να πείτε: 

• Ποια επιστολή μιλάει για ένα πρόβλημα στα παράθυρα της τάξης; 

• Ποια επιστολή μιλάει για το κυλικείο του σχολείου και τα παιδιά που σπρώχνονται; 

• Ποια επιστολή μιλάει για την καθαριότητα του σχολείου και τις τουαλέτες; 

• Ποια επιστολή μιλάει για ένα πρόβλημα με τα φανάρια σε άλλο χώρο, έξω από το σχολείο; 

• Ποια επιστολή μιλάει για μια εταιρία που προστατεύει τα ζώα; 

• Ποια επιστολή μιλάει για την καλή δουλειά του διευθυντή του σχολείου; 

2. Συμπληρώστε τα κενά στην επιστολή με τις λέξεις που σας δίνονται πιο κάτω: 

εκτίμηση, φοβόμαστε, περασμένη, συχνά, αξιότιμε, επιστολή, διαλείμματα, 

πειράζουν, πρόβλημα 

κύριε διευθυντή, 

Με αυτή την θα ήθελα να σας μιλήσω για ένα 

που έχουμε στην τάξη μας. 

Πολύ τα μεγαλύτερα παιδιά έρχονται στα διαλείμματα και μας 

Την εβδομάδα ένα παιδί χτύπησε μια συμμαθήτρια μας. 

Το αποτέλεσμα είναι ότι να βγούμε στην αυλή. Δεν παίζουμε ήσυχοι 

στα 

Ελπίζουμε ότι θα πείτε στα μεγαλύτερα παιδιά να μη μας πειράζουν. 

Με 

Οι μαθητές της Α' Γυμνασίου 
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3. θέλετε να γράψετε κι εσείς μια επιστολή στη σχολική εφημερίδα για ένα πρόβλημα 

της τάξης ή του σχολείου σας. Οι παρακάτω ιδέες μπορεί να σας βοηθήσουν: 

• η τάξη δεν είναι αρκετά καθαρή 

• δεν έχετε μπάλες για να παίξετε 

• ένα τζάμι είναι σπασμένο ή το καλοριφέρ δε δουλεύει καλά και κάνει κρύο μέσα 

στην τάξη 

• θέλετε να πάτε μια εκδρομή 

Συμπληρώστε τώρα τα κενά στην παρακάτω επιστολή: 

Κύριε διευθυντή, 

Γράφουμε αυτή την επιστολή για να 

Το πρόβλημα είναι σοβαρό, γιατί 

Σας παρακαλούμε να 

Με εκτίμηση 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 23 

Ερευνητές, 21/9/02 
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1. Η βιβλιοπαρουσίαση αυτή είναι από την παιδική εφημερίδα ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ. 

Διαβάστε την και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις; 

• Τι βιβλία προτείνει; 

• Για ποιους είναι τα βιβλία που προτείνει; 

2. Γράψτε στον πίνακα τις πληροφορίες που ταιριάζουν σε κάθε αλφαβητάριο. 

Το πρώτο μου λεξικό 

με εικόνες 

Το κουτί με τα γράμματα 

της Ελευθερίτσας 

Σύγχρονο 

αλφαβητάριο 

Η άλφα-βήτα 

των πειρατών 

μοιάζει με παραμύθι 

έχει καρτέλες και βιβλίο 

έχει εικόνες από την καθημερινή μας ζωή 

έχει καρτέλες με γράμματα και λέξεις 

έχει τραγούδια για πειρατές 

βοηθάει μικρούς και μεγαλύτερους στην ορθογραφία 

έχει όμορφες χαρούμενες εικόνες 

έχει παιχνίδια που βοηθούν να μάθεις την αλφαβήτα 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 24 

Τα χρωματιστά μολύβια 

Σήμερα το πρωί, λίγο πριν ξεκινήσω για το σχολείο, ήρθε ο ταχυδρόμος και μου έφερε ένα 

πακέτο, ένα δώρο της γιαγιάς. Αυτός ο ταχυδρόμος είναι απίθανος! 

Ο μπαμπάς, που έπινε εκείνη την ώρα τον καφέ του, είπε «Οχ, οχ, προβλέπω 

καταστροφές!» και η μαμά, που δεν της άρεσε καθόλου αυτό που είπε ο μπαμπάς, άρχισε να 

φωνάζει πως κάθε φορά που η μαμά της -δηλαδή η γιαγιά μου- έκανε κάτι, ο μπαμπάς όλο 

και έβρισκε να πει κάτι. (...) 

Την ώρα που ο μπαμπάς και η μαμά μιλούσανε μεταξύ τους, εγώ άνοιξα το πακέτο και τι 

νομίζετε πως είδα; Κάτι το τρομερό! Ητανε ένα κουτί με χρωματιστά μολύβια! Υπήρχανε εκεί 

μέσα μολύβια με κάθε χρώμα που μπορείτε να φανταστείτε. Ημουνα τόσο ευτυχισμένος, που 

άρχισα να τρέχω, να πηδάω και να χορεύω, μέχρι που μου έπεσε το κουτί και σκορπίσανε τα 

μολύβια στο πάτωμα. 

- Για ξεκίνημα δεν ήτανε κι άσχημο, είπε ο μπαμπάς. 

- Δε σε καταλαβαίνω, είπε η μαμά. Και πρώτα απ' όλα, δε βλέπω τι καταστροφές μπορούνε 

να προκαλέσουνε αυτά τα μολύβια! Ειλικρινά δεν το βλέπω! 

- θα το δεις, είπε ο μπαμπάς. 

Και έφυγε για το γραφείο του. Η μαμά μού είπε να μαζέψω τα χρωματιστά μολύβια μου στα 

γρήγορα, γιατί θα έφτανα καθυστερημένος στο σχολείο. Μάζεψα λοιπόν κι εγώ βιαστικά τα 

μολύβια και τα έβαλα στο κουτί τους και τη ρώτησα αν μπορούσα να τα πάρω μαζί μου στο 

σχολείο. Εκείνη μου είπε «εντάξει αλλά να προσέχεις να μην έχεις φασαρίες». Της το 

υποσχέθηκα, έβαλα το κουτί με τα χρωματιστά μολύβια στη σάκα μου κι έφυγα. Δεν μπορώ 

όμως να καταλάβω τη μαμά και τον μπαμπά. Κάθε φορά που παίρνω ένα δώρο είναι σίγουροι 

πως θα κάνω ανοησίες. 

Εφτασα στο σχολείο την ώρα που χτυπούσε το κουδούνι. Ημουνα πολύ περήφανος για το 

κουτί με τα μολύβια μου κι ήθελα να το δείξω στους συμμαθητές μου. Η αλήθεια είναι πως στο 

σχολείο εκείνος που φέρνει όλο καινούρια πράγματα είναι ο Γκοφρουά, του τα αγοράζει ο 

μπαμπάς του, που είναι πολύ πλούσιος, κι αυτή τη φορά ήθελα να δείξω στον Γκοφρουά πως 

δεν ήτανε ο μόνος που του κάνανε ωραία δώρα. 

Στην τάξη η δασκάλα σήκωσε τον Κλοτέρ να πει μάθημα και την ώρα που τον ρωτούσε εγώ 

έδειξα το κουτί στον Αλσέστ, που κάθεται δίπλα μου. 

- Απίθανα! είπε ο Αλσέστ. 

- Μου τα έστειλε η γιαγιά μου, του εξήγησα. 

- Τι είναι; ρώτησε ο Γιοακίμ. 
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Και ο Αλσέστ τού έδωσε το κουτί, κι αυτός το έδωσε στον Μεξάν, που το πάσαρε στον Εντ, 

κι αυτός στον Ρούφους, που το έδωσε στον Γκοφρουά, που στραβομουτσούνιασε μόλις το 

είδε. 

Οπως λοιπόν ο καθένας τους άνοιγε κι έβγαζε τα μολύβια για να τα δοκιμάσει, φοβήθηκα 

μήπως το καταλάβει η δασκάλα και πάρει τα μολύβια. Άρχισα να κάνω χειρονομίες για να 

δείξω στον Γκοφρουά πως θέλω πίσω το κουτί με τα μολύβια κι η δασκάλα έβαλε τις φωνές. 

- Νικόλα! Τι συμβαίνει; Γιατί δεν προσέχεις στο μάθημα; 

Εγώ ξαφνιάστηκα κι έβαλα τα κλάματα και της εξήγησα πως είχα ένα κουτί με χρωματιστά 

μολύβια που μου έστειλε η γιαγιά μου και ήθελα να μου το ξαναδώσουνε πίσω. Η δασκάλα 

αναστέναξε και είπε. 

- Καλά, καλά. Όποιος από σας έχει το κουτί του Νικόλα να του το δώσει. 

Ο Γκοφρουά σηκώθηκε και μου το έφερε. Το άνοιξα και είδα ότι λείπανε ένα σωρό μολύβια. 

Εκλαψα ακόμα λίγο και η δασκάλα με ρώτησε: 

- Τι συμβαίνει πάλι; 

- Λείπουνε μολύβια, της εξήγησα. 

- Όποιοι έχουνε πάρει τα μολύβια να του τα επιστρέψουνε, είπε η δασκάλα. 

Τότε σηκωθήκανε όλοι και μου φέρανε τα μολύβια. Η δασκάλα μας άρχισε να χτυπάει με 

το χάρακα πάνω στην έδρα και μας τιμώρησε να κλίνουμε το ρήμα και όλη τη φράση «Δεν 

πρέπει να διακόπτω το μάθημα και να κάνω φασαρία στην τάξη». 

Μόλις χτύπησε το κουδούνι για το διάλειμμα, πήρα μαζί μου το κουτί για να μην κινδυνέψω 

να τιμωρηθώ πάλι και βγήκα μαζί με τους άλλους, αλλά όταν στην αυλή άνοιξα το κουτί 

διαπίστωσα πως έλειπε ένα κίτρινο μολύβι. 

- Λείπει το κίτρινο, είπα. Όποιος το πήρε να μου το δώσει πίσω. 

- Αρχίζεις να μας ζαλίζεις με τα μολύβια σου, είπε ο Γκοφρουά. Για χάρη σου μας τιμώρησε 

όλους. 

Τότε θύμωσα πολύ. 

- Εγώ φταίω ή εσείς που τιμωρηθήκατε; είπα. Εκείνο που φταίει για όλα είναι που είσαστε 

όλοι ζηλιάρηδες. Αν δε βρω ποιος μου το έκλεψε, θα παραπονεθώ στη δασκάλα! 

- Ο Εντ έχει το κίτρινο μολύβι, φώναξε ο Ρούφους, είναι κατακόκκινος! Ρε, ακούσατε τι 

είπα; Ωραίο δεν ήτανε αυτό που είπα; Είπα ότι ο Εντ έκλεψε το κίτρινο γιατί είναι 

κατακόκκινος! 

Και αρχίσανε όλοι να γελάνε, κι εγώ μαζί τους, γιατί ήτανε ωραίο αυτό που είπε ο Ρούφους. 

θα το πω και στον μπαμπά. Ο μόνος που δε γέλασε ήτανε ο Εντ, που πήγε προς τον Ρούφους, 

που πρόλαβε και του έδωσε μια στη μύτη κι έφυγε. 
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- Λοιπόν, είπε ο Εντ, ποιος είναι κλέφτης; Κι έδωσε μια στη μύτη του Γκοφρουά. 

- Μα εγώ δε μίλησα, είπε ο Γκοφρουά που δεν του αρέσει να τρώει μπουνιές στη μύτη. Εγώ 

γέλασα με το πάθημα του Γκοφρουά να την αρπάξει την ώρα που δεν το περίμενε! Τότε ο 

Γκοφρουά όρμησε και μου έδωσε μια φάπα και μου έπεσε το κουτί με τα μολύβια και παίξαμε 

ξύλο. Ο Ζουμιάς -ο επόπτης μας- ήρθε τρέχοντας και μας χώρισε, μας είπε παλιόπαιδα, δεν 

ήθελε μάλιστα να μάθει γιατί δερνόμασταν και μας τιμώρησε όλους να γράψουμε εκατό 

φορές ο καθένας μια φράση. 

- Εγώ δεν έχω καμιά δουλειά σε όλα αυτά, είπε ο Αλσέστ, εγώ έτρωγα τα γαριδάκια μου. 

- Ούτε κι εγώ, είπε ο Γιοακίμ, ήμουνα έτοιμος να ζητήσω να μου δώσει κι εμένα λίγα ο 

Αλσέστ. 

- Τι λες, ρε; είπε ο Αλσέστ. 

Τότε ο Γιοακίμ τού έδωσε μια καρπαζιά κι ο Ζουμιάς τους τιμώρησε να γράψουνε διακόσιες 

φορές τη φράση. 

Όταν γύρισα το μεσημέρι στο σπίτι, δεν ήμουνα καθόλου ευχαριστημένος. Το κουτί με τα 

μολύβια είχε σπάσει, μερικά μολύβια ήτανε κι αυτά σπασμένα και μου έλειπε πάντα το κίτρινο. 

Άρχισα να κλαίω και να εξηγώ στη μαμά τι έγινε και τις τιμωρίες που είχα να γράψω κι εκείνη 

την ώρα μπήκε ο μπαμπάς και είπε: 

- Δε γελάστηκα λοιπόν. Είχαμε καταστροφές μ’ αυτά τα χρωματιστά μολύβια! 

- Έλα τώρα, μην τα παραλές, είπε η μαμά. 

Και τότε ακούστηκε ένα φοβερό ντουπ! Ητανε ο μπαμπάς που είχε πέσει με δύναμη στο 

πάτωμα γιατί πάτησε πάνω στο κίτρινο μολύβι. 

Sempé / Goscinny 
Ο μικρός Νικόλας και η τρελοπαρέα του (διασκευή), εκδόσεις Σύγχρονοι Ορίζοντες 
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ticuM UOAUBUI 

1. Μπορείτε να χωρίσετε το κείμενο σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος ο Νικόλας είναι 

στο σπίτι με τους γονείς του και του φέρνουν το κουτί με τα χρωματιστά μολύβια. 

Γράψτε στον πίνακα πού βρίσκεται ο Νικόλας με τα άλλα πρόσωπα σε κάθε μέρος του 

κειμένου και τι γίνεται εκεί. 

1ο μέρος Στο σπίτι του Νικόλα Του φέρνουν το κουτί 

με τα χρωματιστά μολύβια 

2ο μέρος 

3ο μέρος 

4ο μέρος 

2. Ποιος λέει την ιστορία; 

3. Ποιες είναι οι ενέργειες του (τι κάνει); 

4. Τι σκέφτεται και τι αισθάνεται αυτός που μας λέει την ιστορία; Γιατί; 

5. Πείτε τώρα τι έγινε σε αυτή την ιστορία που διαβάσατε. Μπορείτε να μιλήσετε σαν να 

είστε ο μπαμπάς του Νικόλα και να αρχίσετε την ιστορία «Σήμερα το πρωί ο ταχυδρόμος 

έφερε στον Νικόλα ένα κουτί με χρωματιστά μολύβια. Εγώ κατάλαβα αμέσως ότι θα γινόταν 

κάποια φασαρία. ...» ή να μιλήσετε σα να είστε ο φίλος του ο Αλσέστ και να αρχίσετε την 

ιστορία «Σήμερα ο Νικόλας έφερε στην τάξη ένα κουτί με χρωματιστά μολύβια που μου 

άρεσαν πολύ. Όμως αμέσως άρχισαν τα προβλήματα. ...» 

6. Πολλές φορές στο σχολείο γίνονται φασαρίες ή αταξίες όπως στην ιστορία του Νικόλα. 

Πείτε για μια τέτοια φασαρία που ο δάσκαλος τιμώρησε κάποια παιδιά. Σκεφτείτε: 

• Τι κάνατε πριν ξεκινήσει η φασαρία. 

• Πώς ξεκίνησε. 

• Τι έκανε ο δάσκαλος. 

• Τι έγινε μετά. 

• Ποιος νομίζετε ότι έφταιγε. 

7. Ποιες από τις παρακάτω λέξεις μιλάνε για πράγματα που δεν έχει συνήθως ένας 

μαθητής στην τσάντα του; 

μολύβι, στιλό, ραδιόφωνο, τετράδιο, καθρέφτης, βιβλίο, γόμα, πιάτο, ξύστρα, θρανίο, 

χάρακας, έδρα, πρόγραμμα μαθημάτων 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 25 

ΕΚΔΗΛΠΣΗ 17ης ΝΟΕΜΒΡΗ 

Τιην εκδήλωση για την Επέτειο του Πολυτεχνείου ετοίμασαν και 

παρουσίασαν φέτος σι μαθητές του γ2 γυμνασίου με τη βοήθεια του 

καθηγητή τάξης τους .Στο α' μέρος της παρουσίασης δόθηκε σύντομα από 

πηγές το ιστορικό πλαίσιο της εποχής 1967-1973 και το χρονικό των 

ημερών της εξέγερσης (15-17 Νοέμβρη) με προβολή σλάιτς. 

Στο β' μέρος της εκδήλωσης οι μαθητές του γ2 θέλησαν να μιλήσουν για 

τη δική τους γενιά σήμερα και να αναζητήσουν τη σχέση της με τη γενιά του 

Πολυτεχνείου; 

•Στ\\Μρα εμείς, η γενιά μας, πρόσωπα σιωπηλά, γεμάτα απορία, 

αγωνία: Θα ακουστούν οι κραυγές της ψυχής μας; 

•Εσείς τότε, μια γροθιά που υψώνεται και ζητά: 

«Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία». 
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1. Η είδηση από ένα σχολικό περιοδικό μιλάει για την εκδήλωση της 17ης Νοέμβρη. 

Γιατί γίνεται η εκδήλωση αυτή; Τι τιμούμε εκείνη τη μέρα; 

2. Ετοιμάστε κι εσείς ένα μικρό κείμενο για τη σχολική εφημερίδα για να πείτε τι έγινε 

σε κάποια εκδήλωση του σχολείου σας. Το κείμενο μπορεί να λέει: 

• Το θέμα της εκδήλωσης. 

• Πότε και πού έγινε. 

• Ποιοι την ετοίμασαν και πήραν μέρος. 

• Το πρόγραμμα της εκδήλωσης, δηλαδή τι έγινε σε αυτήν. 

• Πώς σας φάνηκε. 
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Me αφορμή τηκ 5n ιονίου, ΐΤατκό<**ια Ηπέρα ΤΤερ,Ράλλο»ίτο5. 

οι ερ£ν*ΐπτέ$ none παντού αποφάσισα** κα επιβΚέφτοΰιΐ 

κάποια σχολεία αλλιώτικα από τ' άλλα. Σχολεία πογ 

^ίχωρΓ»ου»ι, επειδή... «npacnmxoAJU»! 

της Ειιης T o m p i i o u 

Τ| Efttai Τα «Οι^ολοΓι^ά 

IxoXija»; 

Ei*m t o ptyoJuiepo ίπΕ^νες Δίκτυ? 

ΠεριρολΙονικίκ 1*πΠιΐευπης 

Συμμετέχουν σι ouro ΐΟΟΟ 

OXOAHO-(AJU V 85CUOO p u f l n m 

icri. ϊSOO j «in nnt uLiccn ana 3 t κωρες 

ιης Ευρώπης και της Αφρικής. Ι την ί Μ ο ο ο 

Γε*<ΐηΟε τπ Λε.τίΚιρϊΐϊ n v « Δημοτικά IxoAtia 

K t i O t Γυμ*οΟιΟ.» 199b. 

Τς> OvNioy>iEi η ΐίΑΛηνικη Ετπιρεια Πρσστ™«[; 

της βυσηςιι. η ngii i iunpn 

Mi| fc.i[ji Ι ΙΥΙ] Ι,«:| ΠεμιρίίώΛονιι-ιΐ ΟμιΟνυση 

Ι Ι Γ Ι | m i i t i μας. με μεγάλη και αξιόλογη οραύη. 

απέι " . 'i': ι ευς σήμερα 

« f i p a e j ι i J O » ί ί Ο λ Ε Γ Ο 

β ί i j | Ρή-ιστα1 

Ι. Δημιουργείτε την "ΠίοψοΜϋΛϊΡίη Εηπροπη> 

τον exeAtiou οος. 

1. jj'Cp.j(>4»j'"Mt ένα Ί Ο Χ Ε & Ο σροαης», 

με οίηγο ισ na>oayvfiKti υ*"»υ !mu Γΐ|κημ>ιΐιΐ|κιιι^. 

κυρίί. υνια να βΐ|μν«> 

tin fir.v nilnpiilL - a t ΠιινεργίΜιυ μ[ 

IOUC ΐκκίηαΛους oac- vu i s ΕμπΑουιΐΜ.ιε 

με ι < & κ Ι ς οσ( ι ΐ « ΐ 

ϊ . luVTOWtrr. ivflv cmotitkTO OHD ειλους 

rcOfHw<iwbiiai'<i πΕρψοΜσΊΐΐκιις ουμιτεοιφορΟς 

KCH (pjij l i l l HJV (IHIjL^/h ι ιι 

A niujii-iciAii'irlr ilr ti|v f ψι)μ|ΐΐφ| 

TUU LixfaiL'iu ορΰοηςιν 

!j ' i - t n - . i L i n ; μ ι t a u t S u U u f o u t γΟ'Εων 

κύι TSvC τοπικουΐ φ ο ρ ί ί 

A F»m if fKj* 11J ιη [mijj.ipiii καιτύτηια 

ι -,i τοπική Minuv.d ym τα ΟΕκπεΑεσμΟία 

της εφαρμογής tov noxEOitKi δρΛΟηΐ-

Οταν TO CttOlfiC OOf ΟλύΚΛτΚΚίΚΡΙ-

Οίίμβνχινβ μΕρος ΛΟν .'βχεοιου οροοης • 

να</, οίιο*ογΕ·ται οπο τους cuvruwcuc/ 

leu πρσγρτη^ιιιισς «πι oYdpiuijitOi 

« Ο κ ο ί α γ « υ IiaAf.iCm |«£iti Sr hi ml:, j E l i r i n t 

ιι λι ιη ί nip[Ki|ir u£ τη; n a παραλαμμανΕι τη ΙημαιΟ 

HI. το αήμα του τηρογρύμματος Τα - 0'κο*ΐτ. ·κπ 

Σχολειαι. ΕηύΎΟΐιϋΙανΟννίπι KOfli buO Kpav*. 

Γιατί «a τταηΕ... 

«Οικολογικά Σχολεία»; 

* Γιο *π οΠβκτηΑουμΕ ένα οκοΛειο ομορψο. καθαρό. 

ψιΐικ* ηρος το, Γξ(»5πλΑαγ urn υ»*; σνβρωπσυς 

που S^ptkjpvauv στους χι^ρους του 

• f ΙΟ νο γνωρίσουμε ΐμ ππ,ιπ'.'νκπιι ,:ti 

πι pi1!r_li>uini>([[ ιΐ[«\1ίΐΓψιΊ[!ΐ fir, frfiipnii, 

I MET, ΓΐπψιΛμΐ". LvipvtiDiii απαταίη. διΟΛΕιριση 

:niTjppiujjijiun( και to >.<ΥΓ(7οποιη0ονμε 

..•;..•-"••!•<.-"' TO, 

• Γιο m μθ*βυμε vu όουΐεύβΛψΕ 

•..,j'j.j:»c θΥθκα>υπτοντας και 

KtiUv.pyuvtc< nuprA^hri 

τις 6ΐ|[ΐκκΐ|)»ΐΗ/ς flu 

tut) ri iuiou μας 

- ΪΓ|μΐρ« 

συμμπεκσυν 

Οία Γτρογραμμα 

30S ΟΧΟλϋβ orf οΑη 

τη« Ελλάδα Αη« 

64 



ΚΕΙΜΕΝΟ 26 

Mnn ανησυχείτε. Aci» «πρασικίχουμ» από το κακό του$ι 

οντβ επειδή τα «άϊϊψε κάποια δύστροπη ΜάΐΊσσα. αλλά 

επειδή είιίαι σχολεία «οίκοΧοΐΊκά» *ε τη Ρούλα... 

«άλλου πε τη σημαία! 

ουτο. Η IJ4 <ι»αι βροΰΐυμενο « ι ixouv λββςι 

τη Ιημαιο του προγράμματος. trii το 1? εχΟντ 

βραβευτεί νια fctuiiprj ψοού' 

• Ο Μάμος Ατοκης με 29 OxoJuuO. ολϋ (ΙροΡϊυμίνΟ. 

κα ο Νομός Λακ^νίος με 17. one το οποίο τα 

12 ΡρορευμΕνο. κατέχουν το "ρεκόρ* ουμ μετοχής 

με τα ΠΕεΜκοτπιρο πτπλτιη στα πρύγρπμιη 

(iAoTfPilj «wwS wxt TW»i flyfiiS» 
Γιπ MLI iirtjii ft |EHI μικρή vfLiL]i| lilv πμΟγρυμμΟΊΟς. 

υνίΐίητηρτε τι;.. κΑππρες. μαύρες κοι.. yxpi f iunit> 

του σχολείου σας 

• Π ΰ ς σα wrprpriT(P^CFrr ι ρ ϋ ϊ ϋ λ ι ;r; mm. unmpft, 

yKM η iiuupri, Ενα αεπίρο !3JS.:I.LJ. n.1 t.vrn πανία 

καθαρά, περαιοιημινο, φροντισμένο. Ενο γκρι 

σχολείο ί χ ι ι rupiOKit; που ΰΐν είνοι πόντο κοβαρίς, 

i V u ΤΟ μσιίρΟ 0¥0*fK> ΕΙΥΟΙ ΠΟΥΤΟ |JpOplKO 

«οι ϊΐ' 0VTD οφιλοίενο. 

Την στπτγτηση σε ουτυ to κε»σ^ισ I I H J ( H | U I imiifn Ι ΥΠ 

f m u i jjrrYLr μιυ ι.μΙΙτ μιατυ [ωμι vr| έρευνα Χωριατείτε 

με τους συμμαθητές αας σε μιιίρές ομόοες κύ* 

κοΟσρίατΙ Τους <upcuc fiow η καθεμία Co LpcvYtpci 

toOovoct. tpwpwi. οχίλη. κυλικείο xJn.j. Ποριτ. 

τη ιρωτογρεκρβή σας μηκανη HJDI φΐιπονρεφστΓ 

τις TTKJ *θθσρες H J τις τΐυ pr*i|ii«i ς γ"Υ"", 3>ιβ£ιε 

run ii"i|jiui«i:ijfM> αας εγυν πινάκα, ΤΟΥ ΟΠΟΊΟ 

θα αυμπληρι̂ νετε καθημερινά για μιύ εμοομοοα 

Γίκ,ι.ι, μ 

ianfsa Τ [ ^ Tjwfipi Γν4»πη n^q™wi 

. " . * ι :••'·: 

• Φτ»πςτΕ EVO σ χ ε ο » του σχολείου aar^ 

και σημειώστε πσνω τοσ πού υπορκσυν "σ6οι 

η «Γ[*ιιύυι ιιικψιιιμμΓπωΐ' Aipcxj irii|)[ipui}iijiit][|Uill 

την καιαατααη τους γ α μια εβαΰμαοο. ΛΠΤΠΪρα^ιτε 

τις απαντήσεις αας σε μια αειρα σπο ίρωίήματα, 

ofluit 

0) Ποιβι κινροι n w σχολείου xpEKKjovrnt επιπλέον 

nooouC ή κολόΒια, ή ίσως αυκνστερσ οοεισσμα 

ουτΛΙΥ nr.nj Ljuupxrjirv |jl ΠΓ^ΙΝΙ KIKSIJI Γ| KrrAiitiiLi 

nvm ιιιΛΠι]|ΐινι1ι, ΠΛΙίιι απ' ΟΙΠΟυς μπορούν να 

επιαιορΰΐιΛΌυν και τταοαι πρέπει να αλλαχθούν: 

γι Τι είδους απβρΐκμμοτσ ο^εντροινοντοι 

πτπ κπΑπ^ιη Νΐΐι πτπιις HnrSiMH,, Υππμιικιν ΗΙΙ Ι Ι ΙΗΙ Ι 

Μ Η βα μπορουοον γη μην πεταχτούν. 

* Πάρτε συνέντευξη ππο ταυς ανθρώπους Παν 

Eivoi υΠίνΟυνΟι γιΟ Τπ-ν κοΟοριΡΐηϊΟ 0X0 ΟΧΟλίίΟ. 

μι Ερωτηθείς onuc ol Ko9t TIOTJ. «1>αρΐςονιοι 

οι ><ιΐροι του σχολείου, |)) Ποϋ ουσσυρευηνται 

TO nrptrjotiicpa σππρριμμπισ, ν) Πυιπι mjjirii 

ι iviu πι ΑυΐίκυλιΊιερεΗ ατα καΒαριαμα. ετ) Τ ι θα 

πρότειναν εκείνοι γ«α τα γίνει .αϋαρΰτερο 

to σχολείο, ο Πΰς θα μπορονοοίϊ νο ιούς 

ΡοηβηοίΤΕ ΕΟίίς W μαθητις οτσ (ργα τειυς; 

" Aipou ouvn EvxpiiHi ι τα υλικό ειλυν TLJV ομπουυ, 

κστπτραφττ urn (πιΐητησιι τπ 11 γημπι π οπς Μ ι ι π 

υ μυμκηπτι ί α βϋακΑ προβλήματα καΰαριαιητας 

που έχει το σχολείο σος και απαφοαιοΐΐ ΤΟ χρνμβ 

του είναι οοπρο. γκρι 1 μΟυρο; l*iif K I T L Ί Ο Ι 

αττοφοοίΟΤΙ V μτταρΕίχι νιι χονετε σε αννεανασία 

με τους δοατ>0λαυς. τους γονείς, τις ιςπιικες άριες, 

fia νο ιρνει πρττγμητιιιοιητσ τυ ««ijEkiprtfi pon 

nvripiri thJi γιιι 10 ΟΧαλειΟ αας. 

n(t.wai>u(MiL nA-SHVOV·» V° τ« -ΟΙΗΟΑΟΠΚΑ ΓΚΟΜΙΑ-- Είληγκί Ε τ β * ί * ΠρΦΤΊΟβΗΧ «Κ ·""•«. 
πμ_- 1ID-1JI1W3. 110 ] J l i l B i , e malt InimtVhDl.tT 
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IP!rmK^JIi\f/lVfJlllTiV#Al/11i^ 

1. Τι κάνουν τα παιδιά στα «Οικολογικά Σχολεία»; 

2. Σε πόσες χώρες υπάρχουν «Οικολογικά Σχολεία»; 

3. Πότε ξεκίνησαν στην Ελλάδα; 

4. Διαβάστε το κείμενο και βάλτε τα παρακάτω βήματα με τη σωστή σειρά για να γίνετε 

ένα «Πράσινο Σχολείο». 

• φτιάχνετε τους κανόνες περιβαλλοντικής συμπριφοράς και τους ακολουθείτε. 

• παρακολουθείτε πώς προχωράει το πρόγραμμα δράσης. 

• φτιάχνετε ένα πρόγραμμα δράσης. 

• δουλεύετε μαζί με τους γονείς. 

• φτιάχνετε την «Περιβαλλοντική Επιτροπή» στο σχολείο. 

• δίνετε πληροφορίες στο σχολείο για τα αποτελέσματα του προγράμματος και 

το σχολείο σας ονομάζεται «Οικολογικό Σχολείο». 

5. Πείτε αν είναι σωστές ή λάθος οι προτάσεις (βάλτε σε κύκλο το Σ ή το Λ). 

• Στην Ελλάδα παίρνουν μέρος περισσότερα από 200 σχολεία Σ Λ 

• 134 σχολεία έχουν βραβευτεί δυο φορές. Σ Λ 

6. Πείτε με απλά λόγια στους συμμαθητές σας γιατί είναι καλό να γίνει το σχολείο σας 

οικολογικό. 

66 



ΚΕΙΜΕΝΟ 27 

Ο καινούριος δάσκαλος 

- Η φύση, παιδιά, είναι το πιο όμορφο βιβλίο. Γι' αυτό κι εμείς πρέπει να το διαβάζουμε όσο 

γίνεται πιο ταχτικά, τους είπε τις πρώτες κιόλας μέρες. Όποτε λοιπόν μας βοηθάει ο καιρός, 

το μάθημα μας θα γίνεται υπαίθριο. 

Ξαφνιάστηκαν τα παιδιά. 

- Κύριε, την αριθμητική θα τη γράφουμε στο χώμα; κάποιος πήγε να πει ένα αστείο. 

Δεν έχασε το γέλιο του ο δάσκαλος. 

- Δε θα σταματήσουμε την τάξη, παιδί μου. Μα, πίστεψε με, θα μάθουμε τόσους 

μαθηματικούς κανόνες έξω, κοιτάζοντας τη φύση, που θ’ αγαπήσουμε την αριθμητική και θα 

καταλάβουμε γιατί το θεό τον λένε μεγάλο μαθηματικό. 

- Και ποιητής είναι, κύριε! 

Τώρα η σειρά του δασκάλου να ξαφνιαστεί. 

- Σ' αρέσει η ποίηση, παιδί μου; 

Κοκκίνισε ο άλλος. 

- Ναι, πολύ, κύριε. 

- Πώς λέγεσαι; 

- Θανάσης Βγένας. 

- Τι δουλειά κάνει, παιδί μου, ο πατέρας σου; 

- Έχει το εργοστάσιο, είπε με ντροπή. 

θυμήθηκε ο δάσκαλος το τεράστιο κτίριο. 

- Και η τεχνική, είπε ήρεμα, έχει ποίηση, όταν έχει αγάπη για τον άνθρωπο. 

Φωτίστηκε η όψη του παιδιού. 

- Ξέρετε, αγαπώ την ποίηση, μα η καρδιά μου είναι και στην τεχνική. Ενώνονται αυτά 

τα δυο; 

- Ναι, απάντησε σοβαρά ο δάσκαλος. Και η γέφυρα που τα ενώνει είναι η αγάπη για \τον 

άλλο άνθρωπο που είναι δίπλα μας. 

Δεν τα κατάλαβε όλ' αυτά η τάξη, αλλά της άρεσαν. Της άρεσε κι αυτός ο νέος δάσκαλος. 

Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρελη, Εμενα με νοιάζει (διασκευή), εκδ. Πατάκη 
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1. Τι σημαίνει η φράση του δασκάλου «Η φύση είναι το πιο όμορφο βιβλίο»; 

α. Πως η φύση μπορεί να μας μάθει πολλά όμορφα πράγματα. 

6. Πως πρέπει να διαβάζουμε πολλά βιβλία. 

γ. Πως είναι καλύτερα να διαβάζουμε τα βιβλία μας έξω, στη φύση. 

2. Γιατί ο καινούριος δάσκαλος άρεσε στα παιδιά; 

3. Ο δάσκαλος λέει στα παιδιά ότι μερικές φορές θα κάνουν μάθημα έξω από την τάξη. 

Εσείς θα θέλατε να κάνετε μάθημα έξω από την τάξη; Γιατί; Ζητήστε το από το δάσκαλο 

σας και πείτε του γιατί θα ήταν καλό να κάνετε μια φορά μάθημα έξω. 
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9οι "Πανελλήνιοι AU&nxiKoi Αγώνες 

Η πρόσκληση είναι για μια εκδήλωση - βράβευση. Διαβάστε την και απαντήστε 

στις ερωτήσεις: 

• Πότε και πού έγινε η εκδήλωση; 

• Ποιοι βραβεύτηκαν; 

• Γιατί βραβεύτηκαν; 

• Ποιος έδωσε τα βραβεία; 

Δραστηριότητα 
θα θέλατε να συμμετέχει η τάξη σας στον πανελλήνιο διαγωνισμό μαθητικών εντύπων με 

μια σχολική εφημερίδα; Σχεδιάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας με ομαδική εργασία. 

Διαλέξτε το όνομα της εφημερίδας ώστε να προκαλεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Το 

όνομα μπορεί να συνοδεύεται από κάποιο σύμβολο. 

Ο τίτλος πρέπει να συνοδεύεται από ημερομηνία, εκδότη, τιμή, αριθμό φύλλου, έτος 

κυκλοφορίας. 

Καταγράψτε τα γεγονότα που συνέβησαν πρόσφατα στο σχολείο σας αλλά και όσα 

συνέβησαν στον τόπο που ζείτε και παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους αναγνώστες μιας 

σχολικής εφημερίδας. 

Από τα γεγονότα που καταγράψατε, επιλέξτε εκείνα που είναι πιο ενδιαφέροντα και πιο 

πρωτότυπα. Να γράψετε μικρά άρθρα για το καθένα. 

Για κάθε γεγονός διαλέξτε έναν τίτλο που θα προκαλεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Ο 

τίτλος τυπώνεται με μεγαλύτερα και πιο έντονα γράμματα. Γράψτε επίσης μια πολύ σύντομη 

περίληψη, αφού στο πρωτοσέλιδο δεν παρουσιάζονται ολόκληρες οι ειδήσεις αλλά μόνο τα 

βασικά τους στοιχεία. 

Μια είδηση θα είναι η κύρια είδηση του πρωτοσέλιδου. Επιλέξτε, λοιπόν, την πιο 

σημαντική και χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα γράμματα για τον τίτλο αυτής της είδησης. 

Επιλέξτε φωτογραφίες που μπορούν να συνοδεύουν αυτές τις ειδήσεις. 
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