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Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση σας 
παρουσιάζουμε την ηλεκτρονική έκδοση της 
εφημερίδας μας. Τα Πειραματικά Νέα επιθυμούν 
τη συμμετοχή όλων των μαθητών του 
Π.Π.Σ.Π.Π. και σας καλούν να τα τιμήσετε με τα 
κείμενά σας και να τα θεωρήσετε σαν τη δική 
σας ηλεκτρονική εφημερίδα, προσδίδοντας της 

χρώμα με τη δική σας φωνή. Η συντακτική 
ομάδα καλεί όλους όσους επιθυμούν να 
συνεργαστούν να επικοινωνήσουν μαζί μας 
στέλνοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: pspp@mail.com. 

Η συντακτική ομάδα 

 

  

Το ταξίδι ξεκίνησε 

mailto:pspp@mail.com
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Το παιχνίδι της εναλλαγής και της επικοινωνίας 

του ΜΑΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ Δ΄ τάξη 

Μεγάλοι και μικροί, νέοι και γέροι, άντρες 
και γυναίκες, όλος ο κόσμος παίζει και 
παρακολουθεί ποδόσφαιρο, ανεξαρτήτως 
φυλής, χρώματος και κοινωνικής τάξης. Ας 
μάθουμε λοιπόν περισσότερα για το 
βασιλιά των σπορ το αγαπημένο μου 
άθλημα:  

Το ποδόσφαιρο είναι ένα από τα 
δημοφιλέστερα ομαδικά αθλήματα.  

Αθλήματα ή παιχνίδια που θυμίζουν το 
ποδόσφαιρο συναντώνται και παλιότερα. 
Ίχνη του ποδοσφαίρου βρίσκουμε στο 
"επίσκυρος" των Ελλήνων . 

Πήρε τη σύγχρονη μορφή του στην Αγγλία, 
και διοικείται από τη FIFA η οποία ορίζει 
και τους κανόνες του. Μέσα σε αυτούς 
διευκρινίζονται ο αριθμός των παικτών, το 

επιτρεπόμενο μέγεθος του γηπέδου, το 
μέγεθος της μπάλας, η διάρκεια του 
αγώνα και οι ποινές σε κάθε παράβαση 
κατά τη διάρκεια του αγώνα. 

Κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση 
θεωρείται το Παγκόσμιο Κύπελλο 
Ποδοσφαίρου που διεξάγεται κάθε 
τέσσερα χρόνια.  

 

 

              

ΚΑΝΟΝΕΣ 

 Το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα, στο οποίο παίρνουν μέρος δύο ομάδες από 
έντεκα παίχτες η καθεμία που καθοδηγούνται από τον προπονητή. 

 Παίζεται σε ορθογώνιο γήπεδο που καλύπτεται από χορτάρι με δύο τέρματα στην 
κάθε μία από τις μικρές πλευρές του γηπέδου. 

  Σκοπός του παιχνιδιού είναι οι παίχτες να φέρουν την μπάλα στο αντίπαλο τέρμα, 
χωρίς να χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους. Οι παίκτες κάθε ομάδας ενεργούν έτσι 
ώστε να πετύχουν αυτό το στόχο, ενώ υπάρχει ένας τερματοφύλακας σε κάθε 
ομάδα στον οποίο επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει τα χέρια του μέσα σε μια 
καθορισμένη περιοχή.  

 Η ομάδα που θα πετύχει τα περισσότερα τέρματα κερδίζει, ενώ αν έχουν επιτύχει 
τον ίδιο αριθμό τερμάτων το παιχνίδι λήγει ως ισόπαλο ή παρατείνεται η διάρκεια 
του σύμφωνα με κανονισμούς. 

 Τη διεξαγωγή του αγώνα ελέγχει ένας διαιτητής, που είναι υπεύθυνος για την 
σωστή διεξαγωγή του, την αρχή και τον τερματισμό του, τον χρόνο των 
καθυστερήσεων και των τερμάτων ,τον καταλογισμό των σφαλμάτων (φάουλ). 

 Εάν ο διαιτητής κρίνει πως χρειάζεται μπορεί να δείξει στον παίκτη που έκανε την 
παράβαση μια κάρτα. Στο ποδόσφαιρό υπάρχουν δύο ειδών κάρτες. Η κίτρινη 
κάρτα είναι μια προειδοποιητική κάρτα, που τιμωρεί έναν παίκτη και τον 
προειδοποιεί να προσέχει να μην ξαναπέσει σε κάποια παράβαση. Εάν ο παίκτης 
επαναλάβει κάποια παράβαση που ο διαιτητής κρίνει πως πρέπει να τιμωρηθεί 
ξανά με δεύτερη κίτρινη κάρτα, τότε αυτό σημαίνει πως ο παίκτης αποβάλλεται 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/FIFA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B7_%CE%BA%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B7_%CE%BA%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1
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από τον αγώνα, και η ομάδα του αγωνίζεται με έναν παίκτη λιγότερο. Τότε, ο 
διαιτητής του δείχνει μια κόκκινη κάρτα. Υπάρχει περίπτωση ο διαιτητής να κρίνει 
πως ένα χτύπημα είναι ιδιαίτερα σκληρό, ή μια 
συμπεριφορά ενός παίκτη είναι μη αρμοστή. Τότε 
μπορεί να του επιδείξει απευθείας την κόκκινη κάρτα, 
χωρίς πρωτύτερα να έχει δεχτεί κάποια κίτρινη, και ο 
παίκτης να αποβληθεί απευθείας. 

 Η μπάλα είναι από δέρμα και σπάνια από πλαστικό και η 
περιφέρειά της είναι μεταξύ 68 εκ. και 71 εκ. ενώ το 
βάρος της είναι 396-453 γραμμάρια.  

 Το γήπεδο και οι διαστάσεις του. 

Το ποδόσφαιρο παίζεται σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο γήπεδο. Το μήκος του πρέπει 
να είναι από 90 μέχρι 120 μέτρα και το πλάτος 
του από 45 μέχρι 90 μέτρα.  

Το γήπεδο χωρίζεται, κατ’ αρχάς σε δύο μέρη, 
στα οποία τοποθετούνται στο ξεκίνημα του 
αγώνα οι δύο ομάδες. Σε κάθε ένα από αυτά 
τα δύο μέρη, υπάρχει ένας ορθογώνιος χώρος 
που αποκαλείται μεγάλη περιοχή. Η περιοχή 
αυτή αποτελεί το όριο στο οποίο μπορεί ο 
τερματοφύλακας της ομάδας που αμύνεται σε 
αυτήν, να ακουμπήσει την μπάλα με τα χέρια. 
Από την τελική γραμμή κάθε περιοχής και στη 

μέση της υπάρχουν δύο κάθετα δοκάρια, που απέχουν μεταξύ τους 7,32 μ. και συνδέονται 
μ' ένα οριζόντιο δοκάρι που έχει ύψος απ' το έδαφος 2,44 μ. Αυτό είναι το τέρμα. 

Οι 5 καλύτεροι παίκτες της ιστορίας του 

Ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα (γεννήθηκε 30 Οκτωβρίου 1960) είναι Αργεντινός 

προπονητής και πρώην ποδοσφαιριστής. Θεωρείται από τους σημαντικότερους 

ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. 

Ο Έντσον Αράντες ντο Νασιμέντο, 

γνωστός ως Πελέ, γεννήθηκε στις 23 

Οκτωβρίου 1940 στην πόλη Τρές 

Κορασόες της Βραζιλίας και είναι 

πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής. 

Θεωρείται ως ο καλύτερος 

ποδοσφαιριστής του 20ου αιώνα 

από τη διεθνή ομοσπονδία ιστορίας 

και στατιστικής ποδοσφαίρου 

(IFFHS).  

Ο Ζινεντίν Ζιντάν (πλήρες όνομα στα γαλλικά: Zinedine Yazid Zidane), συχνά 

αποκαλούμενος και με το παρατσούκλι Ζιζού, είναι παλαίμαχος Γάλλος ποδοσφαιριστής με 

καταγωγή από την Αλγερία. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7_%CE%BA%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF
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Ο Χέντρικ Γιόχαν Κρόιφ (Johan Cruijf), όπως είναι το πλήρες όνομα του, γεννήθηκε στις 25 

Απριλίου 1947 στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας. 

Ο Λιονέλ Μέσι (Lionel Andrés Messi , γεννήθηκε στις 24 Ιουνίου 1987) είναι 

ποδοσφαιριστής από την Αργεντινή, ο οποίος αγωνίζεται στο ισπανικό πρωτάθλημα με την 

Μπαρτσελόνα. 

              

Ανεκδοτάκι 

Λέει ένας μεθυσμένος σε μία περαστική 

κοπέλα:  

 

 

 

- Καλά εσύ είσαι άσχημη! 

- Κι εσύ είσαι μεθυσμένος! 

- Ναι, αλλά εσύ είσαι πολύ άσχημη! 

- Κι εσύ είσαι πολύ μεθυσμένος! 

- Ναι, αλλά εγώ αύριο δεν θα είμαι. 

              

Η γωνιά της ορθογραφίας 

Λέξεις που γράφονται με ει 

βοήθεια 

γείτονας 

διάλειμμα 

δυσαρέσκεια 

ειδικός 

είδος 

είκοσι 

εικόνα 

επειδή 

ειρήνη 

ειρωνεία 

εκεί 

εκστρατεία 

ενέργεια 

ισόγειο 

κείμενο 

μάγειρας 

οικογένεια 

σειρά 

πολιτεία 

πρέπει 

σειρά 

σημείο 

σεισμός 

χειμώνας 

 

υπουργείο-γραφείο-εταιρεία-σχολείο-φαρμακείο 

Ρήματα: κλείνω, τείνω 

Εξαίρεση ρημάτων σε -ιζω: δανείζω 

Εξαίρεση ρημάτων σε -ιαζω: αδειάζω, χρειάζομαι 

είδα, είπα, είχα 

Μήδεια, Ιφιγένεια, Ποσειδώνας 
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Badminton ή αντιπτέριση 

του ΗΛΙΑ ΓΑΛΑΝΗ Δ΄ τάξη 

Το badminton αποτελεί ένα από τα 

τέσσερα αθλήματα που παίζονται με 

ρακέτα και είναι με διαφορά το πιο 

γρήγορο. 

Παίζεται από δύο ως τέσσερις παίχτες και 

χωρίζεται σε: 

Απλό αντρών (δυο αθλητές), διπλό αντρών 

(τέσσερις αθλητές χωρισμένοι σε δύο 

ομάδες), απλό γυναικών και διπλό 

γυναικών όπου ισχύει το ίδιο και με τους 

άντρες και διπλό μικτό όπου ένα ζευγάρι 

άντρας-γυναίκα είναι αντίπαλο σε ένα 

αντίστοιχο (εδώ είναι και μια πρωτοτυπία 

του badminton καθότι είναι το μόνο 

άθλημα στο οποίο παίζουν συμπαίκτες 

άντρας με γυναίκα). 

Το παιχνίδι παίζεται με ρακέτα και το 

φτερό (shutlecock στα αγγλικά) ενώ 

μεταξύ των δύο αντιπάλων υπάρχει φιλέ, 

όπως και στο tennis, μόνο που το ύψος 

του είναι στο 1.55 στα δύο άκρα και στο 

1.52 στη μέση. Τα φτερά διακρίνονται στα 

φυσικά, που κατασκευάζονται από 16 

πραγματικά φτερά χήνας, και στα 

πλαστικά.  

 

Αντικειμενικός σκοπός του παιχνιδιού 

είναι να πέσει το φτερό στο γήπεδο του 

αντιπάλου, μιας περιοχής δηλαδή 

6,70X6,10 m.  

Ενώ ο χώρος του γηπέδου φαίνεται 

μικρός, όμως βρίσκεται μόνο ένας 

αθλητής σε αυτόν σε αντίθεση με το βόλεϊ 

που είναι 9x9 και βρίσκονται 6 άτομα, η 

αντοχή που απαιτείται σε υψηλό επίπεδο 

παιχνιδιού είναι εξαιρετικά υψηλή. Σε 

επίσης υψηλά επίπεδα βρίσκεται η 

ταχύτητα και η εκρηκτικότητα που 

χρειάζεται ο αθλητής και είναι άμεσα 

συγκρίσιμη μόνο με αθλήματα όπως οι 

πολεμικές τέχνες.  

Ενδεικτικά παραθέτω μια σύγκριση που 

είχε γίνει ανάμεσα στο badminton και ένα 

αναμφισβήτητα κορυφαίο (από άποψη 

απαιτούμενης φυσικής κατάστασης) 

άθλημα, το  tennis. Το 1985 στον τελικό 

του All England, μια απο τις κορυφαίες 

διοργανώσεις tennis στον κόσμο, ο Boris 

Becker κέρδισε τον Kevin Curren 6-3 6-7 7-

6 6-4. 

Το 1985, επίσης,στον τελικό του 

Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Calgary 

του Καναδά ο Han Jian από την Κίνα 

κέρδισε τον Morten Frost από τη Δανία 

14-18 15-10 15-8.  

Βάσει των παραπάνω στοιχείων του 

αγώνα που αναλύθηκαν, το αποτέλεσμα 

ήταν ότι οι αθλητές του badminton 

αγωνίστηκαν για το μισό χρονικό 

διάστημα αλλά έτρεξαν τη διπλάσια 

απόσταση και έκαναν διπλάσια 

χτυπήματα. 

To δυνατότερο χτύπημα στην ιστορία του 

badminton είναι ένα καρφί 332km/h από 

τον κινέζο αθλητή διπλού Fu Haifeng,86 

χιλιόμετρα πιο γρήγορο από το ταχύτερο 

service όλων τον εποχών στο tennis που 

ανήκει στον Andy Roddick.  

Οι πόντοι στο μπάντμιντον είναι σύμφωνα 

με τελευταίες αλλαγές μέχρι τα 21 χωρίς 

αλλαγές. Σε περίπτωση 20-20 τότε πρέπει 

να υπάρχει διαφορά 2 πόντων μέχρι να 

φτάσουμε στους 30 όπου και τελειώνει το 
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σετ. Νικητής είναι αυτός που θα πάρει 2 

σετ.  

Το badminton είναι επίσημο Ολυμπιακό 

άθλημα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες 

της Βαρκελώνης το '96.  

Η πρώτη συμμετοχή Ελλήνων παιχτών 

έγινε στους Ολυμπιακούς της Αθήνας το 

2004. 

κι ένα βίντεο… 

http://www.youtube.com/watch?v=gwMK6eV4ntQ 

              

Ένας φίλος από την Αυστραλία  

της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΔΑΡΑ Δ΄ τάξη 

Το κοάλα είναι μαρσιποφόρο φυτοφάγο ζώο που ζει 

στην Αυστραλία. Απαντάται σε ολόκληρη την 

ανατολική ακτή της Αυστραλίας, από την Αδελαΐδα 

μέχρι το νότιο τμήμα της χερσονήσου Κέιπ Γιορκ. Τα 

κοάλα της νότιας Αυστραλίας εξοντώθηκαν σε μεγάλη 

κλίμακα στις αρχές του 20ου αιώνα, αλλά ο πληθυσμός 

του είδους  ανανεώθηκε σε κάποιο βαθμό. Το κοάλα 

έχει ασυνήθιστα μικρό εγκέφαλο, με 40% της 

κρανιακής κοιλότητας να καταλαμβάνεται από υγρό. 

 

              

Η ταχύτητα … μετράει   

της ΦΑΙΔΡΑΣ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ Δ΄ τάξη 

Ο γατόπαρδος , αλλιώς τσίτα ή τσιτάχ, είναι το γρηγορότερο χερσαίο ζώο στον πλανήτη 

μας. Μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα ως και 110 χλμ. την ώρα. Αυτό του επιτρέπει να 

κυνηγά πολύ γρήγορα θηράματα, όπως οι γαζέλες. Αντίθετα από τα άλλα αιλουροειδή, ο 

γατόπαρδος κυνηγά την ημέρα. Τα νύχια του δεν συστέλλονται και αυτό του επιτρέπει να 

γαντζώνεται στο έδαφος καθώς τρέχει και να επιταχύνει αστραπιαία. Αξιοσημείωτο είναι 

επίσης ότι μπορεί να στρίβει δίχως να μειώνει την ταχύτητά του. Η ουρά του τον βοηθά να 

διατηρεί την ισορροπία του όταν τρέχει. Όταν δεν κυνηγά θηράματα, το τσίτα ξαπλώνει 

κάτω από τις σκιές των δέντρων και ξεκουράζεται. Η θηλυκή γεννά 3-6 μικρά τα οποία 

φροντίζει μόνη της μέχρι να φτάσουν την ηλικία 

των 18 μηνών και εγκαταλείψουν την μητέρα τους. 

Τα αδέλφια όμως παραμένουν και κυνηγούν μαζί, 

σαν ομάδα, μέχρι να γίνουν καλοί κυνηγοί. Ο 

γατόπαρδος μπορεί να εξημερωθεί εύκολα. Οι 

αρχαίοι Αιγύπτιοι τους χρησιμοποιούσαν για να 

κυνηγούν λαγούς και γαζέλες. Σήμερα το κυνήγι 

αυτό έχει εγκαταλειφθεί. 

              

http://www.youtube.com/watch?v=gwMK6eV4ntQ
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%8E%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CF%87%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B1%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AD%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%82
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Οι φίλοι μας τα ζώα  

της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΜΠΟΓΟΡΔΟΥ Δ΄ τάξη 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες από την άγρια φύση 

 

              

Οι συνταγές μας 

της ΛΥΔΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ Δ΄ τάξη  

ΚΕΙΚ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟ ΜΕ ΚΑΚΑΟ 

Υλικά 

250γρ. βούτυρο ή μαργαρίνη 

200γρ. ζάχαρη 

1 βανιλια4 αβγά 

4 κουτ. σουπ. ρούμι 

1/2 κιλό αλεύρι 

1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ 

3 κουτ. σουπ. κοφτές κακάο 

3 κουτ. σουπ. γάλα 

Χτυπάμε το βούτυρο με την ζάχαρη, βανίλια, αβγά και το 

ρούμι, να γίνουν σαν κρέμα. Προσθέτουμε το αλεύρι 

ανακατεμένο με το μπέικιν. Ξεχωρίζουμε το 1/3 της ζύμης και 

το ανακατεύουμε με κακάο και γάλα. Το μισό της υπόλοιπης 

ζύμης το βάζουμε σε μια βουτυρωμένη φόρμα. Από πάνω 

απλώνουμε τη ζύμη με το κακάο και στη συνέχεια το υπόλοιπο 

μισό της ζύμης. Το βάζουμε στο φούρνο στους 160c. Ψήνετε για περίπου μια ώρα!  

καλή επιτυχία!!!!!!!!! 
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Πείραμα χημεία για το σπίτι! 

του ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ Δ΄ τάξη 

Yλικά 

 Κόκκινο λάχανο 

 Μπλέντερ 

 Νερό 

 Ξύδι (ή χυμό λεμονιού) 

 Μαγειρική σόδα 

 Διάφανα ποτήρια 

Ζήτησε από την μαμά να κόψει μια 

ποσότητα κόκκινου λάχανου, να την 

βάλει στο μπλέντερ με κάμποσο 

νερό και να την πολτοποιήσει . 

Έπειτα εσύ στραγγίζεις το μείγμα 

κρατώντας το μοβ νερό. Έτοιμο το 

μαγικό υγρό. Δεν είδες όμως την μαγεία ακόμα, δεν αλλάζει χρώμα μόνο του και 

δικαιολογημένα! Μοίρασέ το σε δυο ποτήρια και αρχίζει το σόου! Στο ένα ρίξε ξύδι (ή 

κάποια άλλη όξινη ουσία) και στο άλλο ρίξε  την μαγειρική σόδα. Στο ποτήρι που έριξες το 

ξύδι το υγρό θα γίνει ρόζ και στο ποτήρι που έριξες την σόδα το χρώμα θα αλλάξει σε 

κιτρινοπράσινο! 

              

Ο Τιτανικός 

ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΟΥΣΚΑ Δ΄ τάξη 

O Τιτανικός ήταν ένα υπερωκεάνιο της εποχής του 1912 που 

βυθίστηκε την τέταρτη μέρα του πρώτου ταξιδιού του.  

Η κατασκευή του άρχισε το 1909 

στο ναυπηγείο της Χάρλαντ και 

Γούλφ. Όλοι έλεγαν ότι ήταν το 

μεγαλύτερο πλοίο που θα έχει 

κατασκευαστεί ποτέ, οι εργάτες που 

δούλεψαν για να φτιαχτεί ο 

Τιτανικός ήταν 20.000. Όταν το 

πλοίο καθελκύστηκε μαζεύτηκαν 

10.000 άτομα  για να το δουν. Ο 

Τιτανικός είχε καμπίνες 3 θέσεων. 

Την πρώτη που είναι για τους πλούσιους επιβάτες, τη δεύτερη που είναι για τους 

κανονικούς ανθρώπους και την τρίτη που είναι για τους φτωχούς επιβάτες. Σε αυτό το 

πλοίο υπήρχε μεγάλη πολυτέλεια, ειδικά στους επιβάτες της πρώτης θέσης. Την νύχτα της 

14ης Απριλίου στις 23:40 ο Τιτανικός χτυπάει στο παγόβουνο. Την ώρα που ετοιμαζόνταν οι 
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λέμβοι, προτεραιότητα είχαν οι 

γυναίκες και τα παιδιά. Ο Τιτανικός 

είχε 20 λέμβους στις οποίες χωρούσαν 

μέχρι 1.778 άνθρωποι. Σώθηκαν 710 

άνθρωποι, ενώ πνίγηκαν 1.514 

επιβάτες. Στις 14 Ιουλίου 1986 ένα 

καταδυόμενο σκάφος που λεγόταν 

Άλβιν ανακαλύπτει τον Τιτανικό. 

 

 

              

… από πού προέρχεται η λέξη σχολείο . 

ΤΟΥ ΟΡΕΣΤΗ ΦΟΥΣΕΚΗ Δ΄ τάξη 

Η λέξη σχολείο προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη σχολή, που αργότερα έγινε 

σχόλη. Σημαίνει ξεκούραση, αργία … 

Επομένως, καλό είναι να ξαναδούμε το σχολείο ως έναν χώρο όπου πρέπει να είμαστε 

χαρούμενοι και ευτυχισμένοι επειδή μαθαίνουμε και είμαστε μισή μέρα με τους φίλους 

μας!! 

Η λέξη σχολείο με την ίδια ρίζα μπορούμε να την βρούμε και σε άλλες γλώσσες όπως: 

 Αγγλικά: school 

 Γαλλικά: ecole 

 Γερμανικά: schule 

 Τσέχικα: skola 

 Αλβανικά: shkollor 
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Ώρα για ζωγραφική 

της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΣΠΑΝΟΥ Δ΄ τάξη  
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Ένωσε τις τελίτσες για να δεις τι κρύβεται: 

 

              


