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Μακθτζσ  που ςυμμετζχουν 

 

Αβδίθμο Δςή 

Αζακαζμπμύιμο Ίνηδα πονηδμύια 

Βμδηκίδεξ ηέθακμξ 

Ειημπμύιμο Βαζηιηθή 

Καναγεώνγε Δήμεηνα 

Καναζηένγημξ Απόζημιμξ 

Κεζίδεξ Γιεοζένημξ 

  

Κμΐδεξ Λάδανμξ 

Κμΐδμο Άκκα  

Κμΐδμο μθία  

ΚςζημπμύιμοΠειαγία 

Μαδανμύ Γιπίδα Γιεοζενία 

Μάηκμο εογεκία 

Μαιή Πακαγηώηα 

Μεζζήκεξ Αιέλακδνμξ 

 



 

 

  
 
Η άμξινη σαμ ήοθε, 
κι ήοθαμ τα πξυλιά, 
στημ πξοτξύλα 
φύτοωσε 
νάφμξυ η μπιζελιά 
κι έβγαλε έμα αμθάκι 
κι έμα μπιζελάκι 

Γίπαμε ηα θάιακηα ηεξ άκμηλεξ ζηεκ 

θονία μαξ 

 

 
              

 

 
                                                       Το  Κρυπτόλεξο τθσ Άνοιξθσ 
                                                   Πάςχα Μάθσ Απρίλιοσ Μάρτιοσ  αυγά χελιδόνια  
                                                        Άνκθ, πελαργόσ  Λαμπάδα 

Φ Β Λ Α Μ Π Α Δ Α Π 

Γ Α Π Ρ Λ Λ Λ Ο  Ε 

Π Τ Σ Μ Α Ρ Σ Ο  Λ 

Α Γ Ε Τ Λ Λ Ο Ε  Α 

 Α Α Β Ν Μ Χ Β Η Ρ 

Χ Ε Λ Λ Δ Ο Ν Λ Α Γ 

Α Ν Κ Θ Η Ω Ω Η Ω Ο 

Σ Τ Τ Τ Κ Λ Μ Α Θ  
 

              Μελετιςαμε τθν άνοιξθ μζςα από τουσ πίνακεσ ηωγραφικισ, που παρακολουκιςαμε ςτουσ υπολογιςτζσ 
ςτθν αίκουςα πλθροφορικισ 

 
 
 

                                                                 



 

Η άνοιξθ μζςα από τθν  τζχνθ 

 

 

 
   

 

  

Διακοζμίζαμε ηην ηάξη ημαρ  
με αποκπιάηικα ζηολίδια  

 Η κςπία μαρ έκανε αποκπιάηικα 
καπέλα αλλά δε θα κάνοςμε 

αποκπιάηικο πάπηι λόγω 
κοποναϊού 

   

 

   

Φοξμηίζξρμε ηημ ργεία μαπ   

 

Φμνάμε μάζθεξ, θναηάμε απμζηάζεηξ, 

πιέκμομε ηα πένηα μαξ.                                                                                                

 Σεκ θαζανά Δεοηένα πεηάμε πανηαεηό 

μαθνηά από πανέεξ. 

 



 

   

   

 
 

               Τα ζώα ηηρ θύζηρ 
              Τξέρεη ν ιαγόο ηξέρεη 
Ο ιαγόο δεη ζην δάζνο. Η θωιηά ηνπ 
είλαη έλα ιαγνύκη. 
Είλαη κηθξόο. Τν ρξώκα ηνπ είλαη θαθέ 
θαη γθξη 
Γηα λα θηηάμεη ηε θωιηά ηνπ ζθάβεη. Ο 
ιαγόο ηξέρεη πνιύ , 
 ηξώεη πνιιά θαξόηα θαη έρεη πνιύ 
κεγάια απηηά.. 

                                                                  

  

 
   

 

Τξ κξρμέλι 
‘Εχω ςτο ςπίτι μου ζνα κουνζλι που το λζνε Λίο. Είναι μικρό και πολφ χνουδωτό. 

Όλθ τθν θμζρα είναι κρυμμζνο ςτον καναπζ. Το ταΐηω  χορτάρι. Το βράδυ είναι μζςα 
ςτο κλουβί του. 

 
 

         

                               Σηαςπόλεξο 
 

 

 Οριηόντια 

1. πονθρό ηώο 

2. Είδοσ χελώνασ 

4. ηουν ςτθν 

Αυςτραλία 

5. Βαςιλιάσ των 

ηώων 

 

    

 

Κάκετα 

1.άγρια γάτα 

2. Ο καλφτεροσ φίλοσ 
 

 

 



 

Τξ πιξ παοάνεμξ σάοι 

Ακαθάιορακ έκα από ηα πημ ζπάκηα είδε 

ρανημύ. Πνόθεηηαη γηα ημ ζπάκημ είδμξ 

ημο θόθθηκμο   πενόρανμο, ημ μπμίμ 

βνέζεθε ζε μηα πενημπή  ίζε πενίπμο με 

ημ μέγεζμξ δομ γεπέδςκ ηέκηξ ζημκ 

θόιπμ ηεξ Σαζμακίαξ. Μπμνεί κα 

μεγαιώζεη έςξ θαη 15 εθαημζηά. 

Μεηαθηκμύκηαη με δοζθμιία με έκα ανγό 

λεπςνηζηό ηνόπμ πνεζημμπμηώκηαξ ηα 

δύμ πηενύγηα πμο έπμοκ ζηα πιεονά 

ημοξ ,πανά γηα κα 

θμιομπήζμοκ 

  

   

   

 

 
                 

Γαογαλιάμξι 

Οη Γανγαιηάκμη είκαη ημ πςνηό ημο παηένα μμο.  Βνίζθμκηαη ζηεκ Πειμπόκκεζμ ζημ 

κμμό Μεζζεκίαξ. Έπμοκ γομκάζημ θαη έκα Λύθεημ. 

Σμ θαιμθαίνη έπμοκ πμιύ θόζμμ γηαηί έπεη εθεί θμκηά ηέζζενηξ γκςζηέ παναιίεξ. 

ε αηέξ ηηξ παναιίεξ αθήκμκ ηα αογά μοξ ε πειώκα Κανέηα Κανέηα. ιμ ημ πνόκμ 

ημ ημπίμ είκαη θαηαπνάζηκμ 

γηαηί έπεη πμιιέξ ειηέξ  πμο είκαη δέκηνα αεηζαιή. 
                                 
                                       
  Άγιορ Βαπθολομαίορ 

Τ Τν ρωξηό Άγηνο Βαξζνινκαίνο αλήθεη ζηε Φιώξηλα. Είλαη θηηζκέλν κέζα ζηε 
θύζε.To xωξηό ην δηαζρίδεη έλα πνηάκη θαη γηα λα ην πεξάζεηο έρεη 4 γέθπξεο..Σηελ π  
πιαηεία ηνπ ρωξηνύ ππάξρεη  έλα πέηξηλν ζρνιείν θαη ζηελ απιή ηνπ παίδνπκε  
κ     κπάζθεη. Απέλαληη    είλαη ην θαθελείν. Αθόκε ππάξρεη έλα κεγάιν θηόζθη όπνπ  
    θαζόκαζηε   γηα λα μεθνπξαζηνύκε.               
      Τν ρωξηό κνπ αξέζεη πάξα πνιύ  γηαηί ληώζω ειεύζεξα θαη ππέξνρα.                                                        

 



 

   

   

 

 .                Η Φλώοιμα  

Ε Φιώνηκα είκαη μηα μηθνή πόιε. 

Έπεη 19.000 θαημίθμοξ. Έπεη έκα 

πμηάμη πμο δηαζπίδεη όιε ηεκ Πόιε. 

Έπεη δηάθμνα μαγαδηά. Έπεη ηνηγύνς 

πμιιά βμοκά. Σε Φιώνηκα ηεκ αγαπώ 

πμιύ γηαηί μέκς ζ΄αοηήκ. Έπεη 

μμκμθαημηθίεξ  θαη ανθεηέξ 

πμιοθαημηθίεξ. Θα ήηακ ςναία μ 

θόζμμξ κα ενπόηακ ηαλίδη ζηε 

Φιώνηκα 
 

 
 

  

   

 

 

 ςγεία μος 
 
 

   

                       Τξ ςτοιό μξρ 

Σμ πςνηό μμο ημ ιέκε Παπαγηάκκε. Γθεί μέκεη μ παππμύξ μμο θαη ε γηαγηά μμο. 

Έπμοκ μηα μεγάιε αοιή   με πμιιέξ θόηεξ θαη  μ΄ανέζεη κα πεγαίκς. 

Έπμοκ θαη μηα μεγάιε πιαηεία  θαη πεγαίκς μέπνη ηεκ πιαηεία με ημ πμδήιαηό   

 

 
Χςνηό μμο όμμνθμ με ηηξ ναπμύιεξ θαη ηηξ 

νεμαηηέξ, 

(πμο ?πεηξ πεύθα θαη πιαηάκηα θη εοςδηάδμοκ 

μη πιαγηέξ 

 

 

 



 

 

                                                       

Αιμίγμαηα 

Ήλιξπ δεμ είμαι ακηίμεπ δεμ έςει, 

κι όμτπ ηοέςει .  

                          Tι είμαι; 

 

   

Τοέςει αλλά δεμ πεοπαηάει 

                            Τι είμαι; 

 

 

Γθθιεζίηζα θξλτηή έμαπ ζηύλξπ ηημ 

κοαηεί.    

                           Τι είμαι 
 

  

      Παιςμιδόλενξ 

Ο ιαημόξ απ΄ημ μπμοθάιη 

Πμο ΄πεη ηάπα γηα θεθάιη 

με πμκόιαημμ είκαη πάιη  

βναπκηαζμέκμξ θαθό πάιη!  

 

Σεξ θμοδίκαξ μαξ ηα μάηηα  

Δε θμνμύκ πμηέ γοαιηά 

Καη θμομπόηνοπεξ δεκ έπμοκ  

Σα πμιιά ηεξ ηα θμομπηά. 
 

   

 

                                          25 θ Μαρτίου 1821 

               Τι ςϋ ωφελεί αν ηιςεισ , και είςαι ςτθ ςκλαβιά 
                Στοχάςου πωσ ςε ψζνουν , κκϋνϊρα ςτθνν φωτιά. 
 

   

 

 

Όλα ηα έθμη (Ρήγαπ Φεοαίξπ) 

ια ηα έζκε πμιεμμύκ 

Καη ζημοξ Σονάκκμοξ ημοξ μνμμύκ, 

Γθδίθεζε γονεύμοκ 

Καη ημοξ ελμιμζνεύμοκ 

  

   

                       
 

   

                       

Ε επακάζηαζε μέζα από ημοξ πίκαθεξ ημο Μεγάιμο ιασθμύ δςγνάθμο Θεόθηιμο 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 Ιξερεσ ότι θ λζξθ <Ζλλθνεσ >> ιταν 
ςχεδόν ςυνώνυμθ του εμπόρου. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Ήλενεξ αθόμε όηη ε ιέλε <<Ρςμηόξ >>βγαίκεη από ηε ιέλε <<Ρςμαίμξ>>; Κη αοηό 

επεηδή ε Βοδακηηκή Αοημθναημνία  ζηεκ επμπή ηεξ , 

δε ιεγόηακ  Βοδακηηκή  αιιά <<ακαημιηθή Ρςμασθή αοημθναημνία>> 

 

 

 

Ο θητςόπ λαόπ : Γύθμιμ γηα εζάξ ημοξ πιμοζίμοξ κα ζομβμοιεύεηε << οπμμμκή.>> 

 Γμείξ όμςξ οπμθένμομε  

 
Εμείσ τα παιδιά τθσ Β1 τάξθσ ετοιμάηουμε γιορτι για τθν 25θ Μαρτίου για να 
τιμιςουμε τουσ ιρωεσ του 21. 
   

 
 

Φέημξ θμοναζηήθαμε πμιύ με ημκ 

θμνμκμσμ  

ιμ με θαη με . Πιέκηε ηα πένηα ζαξ , 

θναηάηε απμζηάζεηξ, ακμίληε ηα 

πανάζονα.  

Πενημέκμομε κα ένζεη ημ Πάζπα γηα κα 

λεθμοναζημύμε. 

 Γοηοπώξ ε θονία μαξ δε μαξ βάδεη 

πμιιέξ ενγαζίεξ γηα ημ ζπίηη. Καη ακ 

είμαζηε θαιά παηδηά ανγόηενα μύηε 

ακηηγναθή ζα μαξ βάδεη. 

   

 
 

 
 

   

ημ μπιμθ δςγναθηθήξ δςγναθίδς 

εηθόκεξ από ηεκ άκμηλε  θαη από ηεκ 

ειιεκηθή επακάζηαζε αθμύ μειεηήζς 

θαη πάιη ημοξ πίκαθεξ 

 Γιπίδμομε κα θοθιμθμνήζεη θαη 

δεύηενμ  

Σεύπμξ .Ήδε ζα έπμομε απμθηήζεη 

εμπεηνία. 
   
   

Καλι αποκριά!!!  Τα λζμε ςτο επόμενο τεφχοσ! 

   
   

 


