Μηνιαίο έντυπο των μαθητών
και των μαθητριών
του 1ου Δ. Σχολείου Βόλου
Μάρτης 2012

Η 25η Μαρτίου είναι μία από τις δύο εθνικές εορτές μας. Την ημέρα αυτή τιμούμε τους
ήρωες της επανάστασης το 1821. Τους ήρωες αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους ώστε η πατρίδα
μας να είναι μια ελεύθερη χώρα.
Η Ελληνική επανάσταση του 1821 - 1824 είναι το πρώτο μέρος του Ελληνικού αγώνα της
ανεξαρτησίας (1821-1832), που διεξήγαγε ο υπόδουλος ελληνισμός ενάντια στον τουρκικό
ζυγό. Η επανάσταση του 1821 αποτελεί αναμφίβολα το σπουδαιότερο γεγονός της ιστορίας
του Ελληνικού Γένους.
Πότε γιορτάστηκε για πρώτη φορά;
Ο πρώτος πανηγυρικός εορτασμός της Εθνεγερσίας πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 1838. Το
πρόγραμμα της γιορτής ήταν γραμμένο στα ελληνικά και στα γαλλικά. Προέβλεπε δοξολογία
στο Μητροπολιτικό ναό της Αγίας Ειρήνης, παρουσία των βασιλέων, του Όθωνα και της
Αμαλίας με παραδοσιακές στολές, πολιτικών καθηγητών του νεοσύστατου Πανεπιστημίου και
πλήθους λαού.
Φέτος τη γιορτή τη διοργάνωσε η τάξη μας. Η ομάδα της παρέλασης για το β΄εξάμηνο του
2012 είναι:
Σημαιοφόρος : Μουλάς Πηλέας
Παραστάτες: Γκινίδη Μαρίνα, Δράκου Χριστίνα, Ντιμάσης Αριστοτέλης, Συνάτικας Στέφανος
(Συντάκτες: Δράκου Χριστίνα, Γκινίδη Μαρίνα)
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Μάθημα Ιστορίας
Η Ειρήνη Σαρίογλου, ιστορικός
του
Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών,
μας μίλησε στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
στις 14 Μαρτίου για ένα βιβλίο το οποίο
επιμελήθηκε, « Το χρονικό των Δέκα
Ημερών». Στο βιβλίο η Αγάπη Μολυβιάτη μας
διηγείται πώς προσπάθησε να σώσει τον
αδερφό της Ηλία Βενέζη. Στην εκδήλωση
παρακολουθήσαμε
ένα
ντοκιμαντέρ
βασισμένο στο βιβλίο. Η ίδια επίσης μας

μίλησε για τη Μικρασιατική Καταστροφή και
τα επακόλουθα Τάγματα Εργασίας. Στο τέλος
έλαβε χώρο ένας διαγωνισμός με σχέση το
ντοκιμαντέρ. Και μπορούμε να σας πούμε
πως το σχολείο μας είχε το μεγαλύτερο
ποσοστό επιτυχίας. (Συντάκτες: Δράκου
Χριστίνα, Γκινίδη Μαρίνα)

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η παράσταση Καραγκιόζη,
που δώσαμε για τους συμμαθητές μας στην αίθουσα
εκδηλώσεων του σχολείου μας την Παρασκευή
24/2/2012. Παίξαμε τα έργα« Ο Καραγκιόζης Γιατρός»
και ο Γάμος του Καραγκιόζη».
(Συντάκτες: Δράκου Χριστίνα, Γκινίδη Μαρίνα)

/ Οι ζωγραφιές μας για το Βόλο έφτασαν
στο μακρινό Κολίν της Τσεχίας.

Το σχολείο μας συμμετέχει στο Πρόγραμμα
Comenius Cminds.
Στο εργαστήριο πληροφορικής
ασχολούμαστε με το ρομποτάκι, που πρέπει
να το προγραμματίζουμε, για να λύνει τα
προβλήματά του. Στο πρόγραμμα αυτό
συμμετέχουν και σχολεία από την Νορβηγία,
την Τσεχία, τη Σουηδία και τη Ρουμανία. Στις

13 και 14 Μάρτη η κ. Διευθύντρια και η
καθηγήτρια των Αγγλικών του σχολείου μας
επισκέφτηκαν το Κολίν, που είναι μια πόλη
της Τσεχίας, για να ενημερωθούν για την
πορεία του Προγράμματος. Εμείς στείλαμε
ζωγραφιές και φωτογραφίες από την πόλη
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μας και οι μαθητές του σχολείου τις
ανάρτησαν στον πίνακα ανακοινώσεων του
σχολείου.
Ζητήσαμε μια συνέντευξη από τη κ. Βερέμη
Αριστέα καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας του
σχολείου για το πώς λειτουργούν εκεί τα
σχολεία και μας είπε:
Στο δημοτικό τα παιδιά φοιτούν 5 χρόνια και
σο Γυμνάσιο 4χρόνια. Το δημοτικό και το
Γυμνάσιο λειτουργούν στο ίδιο κτίριο. Το
μεσημέρι τα παιδιά τρώνε στο εστιατόριο του
σχολείου. Πληρώνουν γι΄αυτό μόνο 1 Ευρώ
το μήνα...
(Δράκου Χριστίνα, Γκινίδη Μαρίνα)

ΚΑΡΑΤΕ
Στις 16 Μαρτίου έγινε το βαλκανικό
Πρωτάθλημα ΚΑΡΑΤΕ στο Μαυροβούνιο. Η
Ελληνική Αποστολή αποτελούνταν από 110
άτομα και έκανε μια μεγάλη παρουσία. Η
Ελλάδα βγήκε 4η στην τελική κατάταξη.
Αξιόλογη παρουσία από το Βόλο είχε η
παγκόσμια πρωταθλήτρια Βίκη Κοσμίδου
κατακτώντας την 3η θέση και ο μαθητής της
Στ τάξης του 1ου Δ.Σ. Βόλου Βίκτωρας
Σιούρας. Που έφτασε στην 5η θέση στην
παγκόσμια κατάταξη.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μια πολύ καλή
παρουσία στο φετινό
πρωτάθλημα, που διοργανώνει η ΕΠΣΦ είχε ο
Ολυμπιακός Βόλου πηγαίνοντας στον τελικό
με αντίπαλο του Μαγνησιακό. Μια μεγάλη
βοήθεια στην ομάδα έδωσε ο μαθητής της
Στ΄Τάξης του σχολείο μας, Κώστας Σιαμέτης.

Τα
παιδιά χρειάζονται αγάπη και φροντίδα,
όχι μόνο
την παγκόσμια ημέρα του παιδιού, στις 11
Δεκεμβρίου
αλλά όλες τις ημέρες του χρόνου.
 Κάθε παιδί έχει δικαίωμα.
 Στο παιχνίδι
 Στο να εκφράζει τη γνώμη του

ΜΠΑΣΚΕΤ
Στις 26 Δεκεμβρίου 2011 έγινε ένα τουρνουά
μπάσκετ με νικητή Β. C. Βόλος. Πήραν μέρος
4 ομάδες με νικήτρια την ομάδα Β. C. Βόλου,
όπου αγωνίζονταν ο μαθητής της Στ΄Τάξης
του σχολείου μας, Μάριος Κορτέσης. Η
παρουσία του Μάριου ήταν καθοριστική,
αφού με το τρίποντο που πέτυχε στα
τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα χάρισε
τη νίκη στην ομάδα του.
ΣΚΙ
Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου έλαβε μέρος
στο «Αθλητικό πρόγραμμα ΣΚΙ του Δήμου
Βόλου». Οι Μαθητές της ΣΤ΄ ξεκίνησαν στις 8
το πρωί και η επιστροφή έγινε στη 1 το
μεσημέρι . Ο Δάσκαλος του ΣΚΙ μας δίδαξε
και μπορούμε να πούμε πως σημειώσαμε
επιτυχίες. Ήταν μία απίθανη εμπειρία για
όλους μας
(Βίκτωρας Σιούρας, Κ.ωστας Σιαμέτης,
Κορτέσης Μάριος)
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Βρείτε όσες περισσότερες λέξεις μπορείτε,
που σας θυμίζουν το «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»
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Ποια συνηθισμένη λέξη με 5 γράμματα
γίνεται μικρότερη αν της προσθέσετε ακόμα
τέσσερα γράμματα ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σε ένα συρτάρι έχετε 12 ζευγάρια άσπρες και
12 ζευγάρια μαύρες κάλτσες. Χωρίς να
βλέπετε, πόσες κάλτσες πρέπει να τραβήξετε
για να είστε σίγουροι πως έχετε στα χέρια
σας τουλάχιστον ένα ζευγάρι όμοιες κάλτσες?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Οι λύσεις στο επόμενο τεύχος

Ποιος είναι ο παρατατικός του ρήματος
ξυπνώ;
-Κοιμόμουν.

Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΓΕΤΩΝΩΝ 2- Η ΑΠΟΨΥΞΗ_

…………………………………………

Διάρκεια ταινίας 93 λεπτά
Παραγωγός: Λόρι Φόρτε
Μουσική: Τζον Πάουελ

Το Καλύτερο!!!

Υπόθεση:
Ο Τοτός και ο μπόμπος εξετάζονται από το
δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την
αίθουσα και λέει στον Τοτό:
-« Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η Τρίτη δεν
ξέρουμε, ερευνάται ακόμη.»
Μπαίνει στην αίθουσα ο Τοτός και τον ρωτά
ο δάσκαλος:
-Πότε γεννήθηκες;
-Το 1821!

Η Εποχή των Παγετώνων φτάνει στο τέλος
της και οι πάγοι αρχίζουν να λιώνουν. Όλα τα
ζώα
του
πλανήτη
υποδέχονται
ενθουσιασμένα το νέο τους περιβάλλον: έναν
κόσμο γεμάτο υδάτινα πάρκα και πίδακες
νερού... Όταν όμως ο Μάνι, ο Σιντ και ο
Ντιέγκο ανακαλύψουν ότι το νερό από τους
πάγους που λιώνουν μπορεί να προκαλέσει
καταστροφικές πλημμύρες, πρέπει να
ειδοποιήσουν όλους τους κατοίκους της
κοιλάδας τους και, κυρίως, να βρουν έναν
τρόπο σωτηρίας από τον επερχόμενο
κατακλυσμό! Μια ταινία για μικρούς και
μεγάλους με πολύ γέλιο και φαντασία.

-Πώς σε λένε;
(συντάκτης της σελίδας: Νίκος Παπάς)
-Θεόδωρο Κολοκοτρώνη!
-Μα, καλά, παιδί μου, τρελάθηκες;
-Δεν ξέρουμε, ερευνάται ακόμη.
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