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Το φύτεμα των
λουλουδιών.

Τ

ην 1η Απριλίου η
Β΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου Αδριανής αποφάσισε
να φυτέψει καλεντούλες.
Στην αρχή ξερίζωσαν τα
αγριόχορτα από τον κήπο.
Ύστερα πήραν ένα τσαπάκι και αφράτευαν το χώμα.
Μετά από λίγο κάθε παιδί
πήρε 1 ή 2 σποράκια,
έσκαψε μια τρυπούλα και
τα φύτεψε.
Οταν τελείωσαν όλα τα
παιδιά με το φύτεμα
έφεραν το μπουκαλάκι
τους και πότισαν τον κήπο. Ετσι ολοκληρώθηκε το
φύτεμα των λουλουδιών
της άνοιξης!
Κ. Ορφανίδης

Τα νέα της τάξης μας.

Χαρίκλεια Ανδρέογλου
Νεκτάριος Ανδρέογλου

Σ

την τάξη μας μιλήσαμε
για τις σχολικές εφημερίδες.
Είδαμε μερικές από αυτές και μας
άρεσαν πολύ. Ετσι αποφασίσαμε
να φτιάξουμε κι εμείς την δική μας
εφημερίδα.
Της βρήκαμε κι ένα όνομα που ελπίζουμε να σας αρέσει.
Και ξεκινήσαμε!
Αυτή τη στιγμή βλέπετε το πρ΄ωτο
φύλλο της εφημερίδας μας.
Ελπίζουμε να σας αρέσει!

Ιωάννα Κωνσταντινίδου
Πολυχρόνης Τάζογλου
Σάββας Πετρίδης
Κων/νος Ορφανίδης
Μαριάννα Αερίδου
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Βασιλικός

Ο

βασιλικός είναι πράσινος. Ανθίζει μόνο το καλοκαίρι. Εχει πολλά είδη βασιλικού (τον πλατύ και τον
λεπτό). Ο βασιλικός μυρίζει υπέροχα.
Χρησιμοποιείται και στις σάλτσες.
Σάββας

Τ

Κρινα

α κρίνα είναι βολβώδη φυτά. Εχουν συνήθως ψηλό
βλαστό με άνθος στην κορυφή. Το άνθος τους αποτελείται συνήθως από έξι πέταλα και είναι
στραμμένα με
μια ελαφριά
κλήση πρις το
έδαφος. Εχει
έντονους χρωματισμένους κίτρινους ανθήρες. Τα περισσότερα είδη κρίνων ανθίζουν κατά τη διάρκεια
της άνοιξης και κάποια προς το τέλος
του καλοκαιριού. Είναι ψηλό φυτό, με
ύψος περίπου ένα μέτρο με εντυπωσιακό κίτρινο μεγάλο άνθος. Ανθίζει
την περίοδο της άνοιξης. Συναντάτε
μόνο στην οροσειρά της Ροδόπης.
Ι. Κωνσταντινίδου

Τα αγαπημένα μας φυτά

Τ

Γαϊδουράγκαθο

ο κοινό γαϊδουράγκαθο
(Ονόπορδον) το ακάνθιον ευδοκιμεί σε χώρες με μεσογειακό και ηπειρωτικό κλίμα, στην Ελλάδα,
Μικρά Ασία, ενώ έχει εισαχθεί σε πολλά
μέρη ανά τον κόσμο. Θέλει καλοκαίρια
ξηρά και εδάφη αμμώδη ή αργιλώδη
πλούσια σε ασβέστιο.
Πρόκειται για πόες που έχουν
όρθιο διακλαδισμένο βλαστό, συχνά χνουδωτό,
που φτάνει σε ύψος το 1,5 μ. και φέρει
πολυάριθμα αιχμηρά αγκάθια. Τα φύλλα τους είναι μεγάλα, κυματοειδή, με
αγκάθια στο περιθώριο του ελάσματος.
Τα άνθη τους εμφανίζονται συνήθως
στις αρχές του φθινοπώρου και σχηματίζουν μεγάλες πορφυρές ταξιανθίες κεφάλια, με σφαιρική βάση από λεπιδωτά
βάκτρα που καταλήγουν σε μεγάλα κίτρινα αγκάθια.
Ι. Κωνσταντινίδου
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Η

Η ελιά

ελιά ή λιόδεντρα είναι γένος καρποφόρων δέντρων
της οικογένειας των Ελαιοειδών το οποίο συναντάται πολύ συχνά και στην Ελλάδα. Ο καρπός ονομάζεται επίσης ελιά και από αυτόν παράγεται το ελαιόλαδο. Η ελιά υπήρξε το
σύμβολο της θεάς Αθηνάς.
Η ελιά είναι γνωστή από τους αρχαιότατους χρόνους και πιθανότατα κατάγεται από το χώρο
της ανατολικής Μεσογείου.

Τα αγαπημένα μας φυτά
τεύτηκε από την Αθηνά στην Ακρόπολη.
Οι Ελληνες ήταν ο πρώτος λαός που καλλιέργησε την ελιά στον ευρωπαϊκό μεσογειακό
χώρο. Την μετέφεραν είτε Ελληνες άποικοι
είτε Φοίνικες έμποροι. Οπως αναφέρει ο Πλίνιος κατά το 580 π.Χ. ούτε το Λάτιο ούτε η
Ισπανία ούτε η Τύνιδα γνώριζαν την ελιά και
την καλλιέργειά της.
Ν. Ανδρέογλου

Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική παράδοση πατρίδα της ελιάς είναι η Αθήνα
και η πρώτη ελιά φυ-

Τ’ αγαπημένα μας ζώα

Τ

ο άλογο ή ίππος ή
άτι[1], (Equus caballus), είναι τετράποδο περισσοδάκτυλο θηλαστικό της οικογένειας των ιππιδών (Equidae), που χρησιμοποιήθηκε από την αρχαιό-

τητα ως μέσο μετακίνησης και αποτέλεσε βασική κινητήρια δύναμη των αμαξών αλλά και
χρήσιμο εργαλείο στον πόλεμο. Βοήθησε επίσης την
εξάπλωση των ανθρώπων
σε νέες περιοχές, καθώς
και τη μετανάστευση ολόκληρων λαών. Εξημερώθηκε από τον άνθρωπο γύρω
στο 4.500 π.Χ. Στην αρχαία
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Τ’ αγαπημένα μας ζώα
ελληνική, η ονομασία του ήταν
ίππος.
Το άλογο είναι ψηλό ζώο, γνωστό για
την περήφανη όψη του. Γεννάει κά-

διάφορα

Τ

Το άτομο

ο άτομο είναι η μικρότερη μορφή
ύλης. Αποτελείται από νετρόνια,
πρωτόνια και ηλεκτρόνια. Τα ηλεκτρόνια έχουν αρνητικό φορτίο. Τα νετρόνια
ουδέτερο φορτίο και τα πρωτόνια θετικό φορτίο. Τα ηλεκτρόνια έχουν τη μικρότερη μάζα.*
Το πρωτόνιο 1836 μεγαλύτερη μάζα και το νε-

θε φορά συνήθως ένα μωρό, σπανιότερα δύο, και η θηλυκιά τα θηλάζει μέχρι να είναι έτοιμα να βοσκήσουν μόνα τους. Ζουν πολλά χρόνια
και ο μέσος όρος ζωής του φτάνει τα
25 έως 30 χρόνια. Αν και πιστευόταν
ότι δεν είναι ιδιαίτερα έξυπνο ζώο,
όπως δείχνει και το όνομά του, έχει
αποδειχτεί ότι κατέχει ευφυία που
έχει να κάνει με την εκμάθηση καθηκόντων, τη μνήμη και τη λύση προβλημάτων. Πηγή: βικιπαίδεια
Χ. Ανδρέογλου

τρόνιο 1838 φορές μεγαλύτερη μάζα από το
ηλεκτρόνιο.
Για να είναι ευγενές το άτομο πρέπει να έχει
ολοκληρώσει την εξωτερική του στιβάδα.
Τα άτομα που δεν είναι ευγενή κάνουν μόρια.
Τα μόρια είναι όταν ενώνονται δυο άτομα παράδειγμα οξυγόνο και άνθρακας = μονοξείδιο
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διάφορα

του άνθρακα ή οξυγόνα 2 και ένας
άνθρακας= διοξείδιο του άνθρακα.
Τα πρωτόνια και τα νετρόνια είναι
στον πυρήνα και τα
ηλεκτρόνια
στρέφονται
γύρω από
τον πυρήνα, σαν το
ηλιακό σύστημα.
*μάζα είναι
η ποσότητα της ύλης που περιέχει
ένα σώμα.
Κωνσταντίνος Ορφανίδης

Γλωσσοδέτες
Ασπρη πέτρα ξέξασπρη κι απ’ τον ήλιο
ξεσασπρότερη.

Κ

Ο ήλιος μας

άθε μέρα ο ήλιος μας κάνει ένα
υπέροχο δώρο: φως και θερμότητα δηλαδή ενέργεια. Χωρίς
αυτά η ζωή όπως
τη γνωρίζουμε δε
θα υπήρχε στον
πλανήτη μας, αφού
τα φυτά χρειάζονται το φως του
ήλιου για να παράγουν το οξυγόνο που αναπνέουμε. Χωρίς
φυτά και οξυγόνο
δεν θα υπήρχαν ούτε τα ζώα ούτε βέβαια και εμείς. Επιπλέον χωρίς τη θερμότητα του ήλιου η
γη θα ήταν παγωμένη πολύ πιο κρύα από ότι είναι σήμερα
η Ανταρκτική.
Πολυχρόνης Τάζογλου

Αινίγματα

Ο παπάς ο παχύς έφαγε παχιά φακή.
Γιατί παπά παχύ έφαγες παχιά φακή;

Χίλιοι μύριοι καλογέροι σ΄ ένα ράσο τυλιγμένοι . Τι είναι;

Πέμπτη πέφτει ο πεύκος κάτω.

Μια βαρκούλα φορτωμένη στη σπηλίτσα πάει
και μπαίνει. Τι είναι;

Απάντησεις : α) το ρόδι

Κωνσταντίνος Ορφανίδης

Β) το κουτάλι με το φαγητό που μπαίνει στο στόμα.

Σκουληκομυρμηγκότρυπα
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επίκαιρα

συνταγές

Τα πασχαλινά έθιμα του τόπου μου

Σ

τον τόπο μου υπάρχουν
πάρα πολλά πασχαλινά
έθιμα π.χ. η μαγειρίτσα
που φτιάχνουμε το Πάσχα. Η νονά
που φέρνει λαμπάδες στα βαφτιστήρια της και αυτά της δίνουν ένα
τσουρέκι με ένα αυγό στη μέση. Το
κατσίκι που σουβλίζουμε το Πάσχα.
Τον επιτάφιο που τον γυρίζουμε
στο χωριό. Την κόκκινη Πέμπτη που
βάφουμε αυγά και μερικές φορές
βοηθάμε κι εμείς τα παιδιά.
Πολυχρόνης Τάζογλου

Σοκολατοπιτάκια
Υλικά:
1 φλιτζάνι βούτυρο
1 φλιτζάνι άχαρη
2 αυγά
3 φλιτζάνια αλεύρι
1 κουτάλι baking powder
Μισό φλιτζάνι γάλα
1 σοκολάτα κουβερτούρα
Εκτέλεση:
Ενώνουμε όλα τα υλικά για να γίνουν ζυμάρι. Χωρίζουμε το ζυμάρι σε 20 μικρά μπαλάκια και τα πλάθουμε με τα χέρια. Χωρίζουμε
την κουβερτούρα σε 20 κομμάτια. Βάζουμε
σε κάθε κομμάτι ζύμης από ένα κομμάτι σοκολάτας και τα κλείνουμε σε 20 πιτάκια. Τα
ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 20 λεπτά.
Μαριάννα Αερίδου
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