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Το αγαπημένο μου ζώο
Το αγαπημένο μου ζώο είναι ένα κατάμαυρο σκυλάκι,
ο Σάντσο. Ζει μαζί μας από κουταβάκι, καθώς είναι το
παιδί της πρώτης μας σκυλίτσας, της Μπράουν.
Είναι ημίαιμο, μικρόσωμο με κοντά ποδαράκια και
μακρύ τρίχωμα. Επειδή είναι μεγάλο σε ηλικία έχει
αποκτήσει και κάποια θέματα υγείας. Έτσι, το ένα του
μάτι φαίνεται θολό, καθώς έχει εμφανίσει
καταρράκτη και δεν βλέπει καλά. Επιπλέον, έχει πάρει
κάποια κιλά.
Είναι ένα ήρεμο σκυλάκι που του αρέσουν οι βόλτες
και οι αγκαλιές. Επειδή ζει μόνιμα στην αυλή συνηθίζει
να κρύβεται στην είσοδο της μεγάλης πόρτας και να
γαβγίζει στους περαστικούς δηλώνοντας πως είναι ο
χώρος του. Δεν έχει όμως επιτεθεί ποτέ σε κανέναν
απ’ αυτούς και μάλιστα αν κάποιος του μιλήσει
τρυφερά σπεύδει για χάδια. Πιο παλιά συνήθιζε μόλις
επιστρέφαμε με τ’ αυτοκίνητο να τρέχει γαβγίζοντας
στο διπλανό σπίτι σαν να έλεγε «γύρισαν, γύρισαν!».
Μία άλλη παράξενη συνήθεια του είναι πως προτιμά
να τρώει τη γατοτροφή παρά τη δική του.
Καθημερινά παίρνω το λουράκι του και τον πάω βόλτα
στο κοντινό εκκλησάκι του Αγίου Ισιδώρου. Περπατάμε
πάνω στα βράχια που βρίσκονται πίσω από την
εκκλησία και καθόμαστε κοντά στη θάλασσα
παρατηρώντας τα ψαράκια και τους γλάρους. Άλλες
φορές παίζουμε μαζί στον κήπο και ζηλεύει όταν
χαϊδεύω τις γάτες. Σ’ αυτόν τον κήπο μία μέρα τον
τσίμπησε ένα φίδι. Το μάγουλό του πρήστηκε πάρα
πολύ και τον πήγαμε στον κτηνίατρο. Φοβήθηκα πως
θα τον έχανα καθώς ο γιατρός δεν ήταν και πολύ
αισιόδοξος. Με τη σωστή αντιμετώπιση όμως του
γιατρού και την κατάλληλη θεραπεία κατάφερε να
γίνει σύντομα καλά. Του δημιουργήθηκε όμως ένα
πρόβλημα στην καρδιά και από τότε παίρνει
καθημερινά χάπια.
Αγαπώ πάρα πολύ τον σκύλο μου και απολαμβάνω την
παρέα μαζί του. Ξέρω πως δεν θα ζήσει για πολλά
χρόνια ακόμη, γι’ αυτό και προσπαθώ να χαίρομαι την
κάθε στιγμή μαζί του.

(η συνέχεια στην σελίδα 2)
(Έλενα, Δ' τάξη)

(Αθηνά και Αναστασία, Ε' τάξη)

Σε ένα μπολ προσθέτουμε το λάδι, τη ζάχαρη, το ξύσμα πορτοκαλιού, την
βανίλια, τα αυγά και το γιαούρτι, έπειτα ανακατεύουμε μέχρι να
ομογενοποιηθούν. Παίρνουμε τα φύλλα κρούστας ένα ένα και τα
βουτάμε μέσα στο μείγμα. Έπειτα τα βάζουμε στο ταψί και αμέσως μετά
στον φούρνο, για 40 λεπτά στους 150 βαθμούς. Τώρα για το σιρόπι
προσθέτουμε τη ζάχαρη, το νερό και το ξύσμα πορτοκαλιού σε μία
κατσαρόλα σε χαμηλή φωτιά για 15 λεπτά. Αφού βγει η πορτοκαλόπιτα
από το φούρνο, προσθέτουμε το σιρόπι στην πορτοκαλόπιτα και το
αφήνουμε να κρυώσει. Έπειτα το σερβίρουμε. ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΟΡΕΞΗ!!!

Υλικά:
1 πακέτο φύλλο κρούστας
1 ποτήρι λάδι
1 ποτήρι ζάχαρη
ξύσμα από 1 πορτοκάλι
1 βανίλια
4 αυγά
1 κεσεδάκι γιαούρτι

 

Συνταγές..."Πορτοκαλόπιτα" "Σπετσοφάι"

ΣΙΡΟΠΙ:
2 ποτήρια ζάχαρη

3 ποτήρια νερό
ξύσμα πορτοκαλιού

 

Εκτέλεση:

Κόβουμε το λουκάνικο σε ροδέλες, το κρεμμύδι
σε φέτες και τις πιπεριές σε σχήμα μπαστούνι.
Βεβαίως μπορείτε να τα κόψετε σε ό,τι σχήμα σας
αρέσει. Ζεσταίνουμε το λάδι στο τηγάνι και
τηγανίζουμε τα κομμάτια του λουκάνικου κι από
τις δύο πλευρές. Βγάζουμε τα λουκάνικα και τα
αφήνουμε στην άκρη. Στο ίδιο λάδι ρίχνουμε το
κρεμμύδι, το σκόρδο και τις πιπεριές. Όταν τα
λαχανικά αρχίζουν να μαλακώνουν ρίχνουμε
κρασί. Αφήνουμε να βράσει 1-2 λεπτά να
εξατμιστεί το αλκοόλ. Ρίχνουμε τη σάλτσα από τις
ντομάτες, από τον πελτέ και την ζάχαρη.
Ανακατεύουμε καλά. Ρίχνουμε τα λουκάνικα πάλι
μέσα.. Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι κι ένα φλιτζάνι
ζεστό νερό. Αφήνουμε να σιγοβράσει μέχρι να
μαλακώσουν οι πιπεριές και να χυλώσει η σάλτσα.
Εδώ πρέπει να σας πω ότι όταν κάνω σπετσοφάι,
μιας κι έχω το λουκάνικο, κάνω κι ένα σαγανάκι
με αυγά μάτια, λουκάνικο και κεφαλογραβιέρα,
έτσι απλά για να μας ανοίξει κομματάκι η όρεξη…
Καλή σας όρεξη!!!

 
2 χωριάτικα λουκάνικα
2 πράσινες πιπεριές
2 κόκκινες πιπεριές
1 κρεμμύδι
2-3 ώριμες ντομάτες
1 κ. γλυκού πελτέ
1 κ. γλυκού ζάχαρη
1/2 ποτήρι κρασί
1 σκελίδα σκόρδο ή 1/2 κ. γλυκού πολτό
σκόρδου, προαιρετικά 
Λίγο λάδι ίσα να καλυφθεί ο πάτος του
τηγανιού
Αλάτι και πιπέρι 

Υλικά:Εκτέλεση:

...από τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Ξηροκάμπου

(Αναστασία, Ε' τάξη) (Αναστασία, Γ' τάξη)

(Ανδριάννα, Δ'τάξη)

"Ήρθε το καλοκαίρι!
ΛΙΩΝΩ από την ζέστη."

"Καλοκαίρι ήρθε και 
θα έχει ζέστη."

"Αχ! πότε θα
έρθει

 το καλοκαίρι;"
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Τι  σκέφτονται τα ζώα

"Αχ, στις 5.15 
έχω ραντεβού

 για μανικιούρ!"

Παναγιώτης, Στ' τάξη

Μια μέρα του φθινοπώρου, ένα μικρό γατάκι
εμφανίστηκε στη βεράντα μου. Αμέσως
σκέφτηκα τι όνομα θα του έδινα. «Λύμπε!» που
σημαίνει αγάπη στα γερμανικά. Από εκείνη την
ημέρα ζει μαζί μας και περνάμε ωραία.
Από την πρώτη στιγμή με εντυπωσίασε η
εξωτερική του εμφάνιση. Ήταν σαν μια
χνουδωτή μπάλα που ήθελα να την πιάσω στα
χέρια μου. Μόλις την άγγιξα, τα δάχτυλά μου
χάθηκαν μέσα σ’ ένα πυκνό, απαλό και ζεστό
τρίχωμα που έμοιαζε σαν μαλλί της γριάς.
Εξίσου ζεστή και τρυφερή είναι η
συμπεριφορά του, του αρέσει πάρα πολύ να το
χαϊδεύουν και να παίζουν μαζί του. Αγαπημένη
του συνήθεια είναι να απολαμβάνει τον ήλιο
και να προβάλλει την κοιλίτσα του
νιαουρίζοντας. Ζητά τα χάδια μας και καθώς
ανταποκρινόμαστε γουργουρίζει από
ευχαρίστηση. Είναι φιλικό και προς τις άλλες
γάτες της γειτονιάς αλλά και προς τον σκύλο
μας τον Σάντσο.
Για όλους αυτούς τους λόγους μου αρέσει να
περνάω μαζί του αρκετό χρόνο. Έτσι, άλλες
φορές του κουνώ ένα ξύλο ή ένα φύλλο για να
προσπαθήσει να το πιάσει και άλλες το βάζω
στο καλαθάκι του ποδηλάτου μου και πάμε μαζί
βόλτα.                                               
Σε μια απ’ αυτές τις βόλτες συνέβη ένα
ατύχημα. Δεν πρόσεξα μια λακκούβα, έχασα
την ισορροπία μου και πέσαμε. Το γατάκι μου
χτύπησε το μικρό του ποδαράκι και
αποφασίσαμε να το πάμε στο κτηνίατρο.
Ευτυχώς δεν ήταν κάτι σοβαρό και μετά από
λίγες ημέρες έγινε τελείως καλά. 
Χαίρομαι που αυτό το ζωάκι μπήκε στην ζωή
μου και ελπίζω να περάσω αρκετά όμορφα
χρόνια μαζί του.

To αγαπημένο μου ζωάκι είναι ένα σκυλάκι που το λένε
Βluey και είναι ενός έτους. Το τρίχωμά της είναι καφέ με
μαύρο, τα πόδια της είναι πολύ τριχωτά, τα μάτια της είναι
σαν μπαλάκια και το χρώμα τους είναι σκούρο καφέ. Η
ουρά της είναι σαν βεντάλια, τα αυτάκια της είναι μικρά
και τριγωνικά. Συνηθίζει να τρέχει πολύ γρήγορα και να
είναι πάρα πολύ σκανταλιάρα. Η ιστορία που θα σας
διηγηθώ είναι πολύ σκληρή. Είχαμε πάει βόλτα την
σκυλίτσα μου και την είχαμε πάει στον παλιό ιδιοκτήτη.
Τρόμαξε γιατί παλιά δεν της φερόταν καλά, γι’ αυτό
πετάχτηκε πάνω από τη μαμά μου και βγήκε στον δρόμο. Η
μαμά μου έτρεξε για να την πιάσει και τελικά πέρασε
απέναντι και σώθηκε. Δεν θα ήθελα να την χάσω ποτέ,
την αγαπώ τόσο πολύ!

Τα ζώα και εμείς

 σελίδα 2

Μανώλης, Γ' τάξη

(Στέλλα, Δ' τάξη)

(Δέσποινα, Δ' τάξη)
(Στέλλα, Δ' τάξη)

(Δημητριάννα, Ε' τάξη)

(Ισιδώρα, Δ' τάξη)

(Ισιδώρα, Δ' τάξη)

(Φαίδρα, Δ' τάξη)

(Ατίλα, Δ' τάξη)

(Πάτρικ, Δ' τάξη)
(Δέσποινα, Δ' τάξη)

(Έλενα, Δ' τάξη)

"Εγώ το
αξιολάτρευτο

 λαγουδάκι θέλω
 ένα καρότο."

"Μακάρι να έτρωγα
 ένα ποντίκι."

"Πόσο θα ήθελα 
ένα κόκαλο. "

"Εγώ ο κύριος Τρωλ
 έχω φτιάξει την μηχανή που
 θα καταλαβαίνουμε 
τι σκέφτονται τα ζώα"

"Ένα ποντίκι...Μμμ
Μιάου"

"Αχ! 
Βαριέμαι να ξυπνήσω

zzzzz"

"Τι ωραία που
είναι τα

μπαμπού!"

"Πάλι γέμισε 
ο τόπος μπανάνες!"

"Γιατί είσαι 
τόσο μικρός???"

"Τα μάτια σου
 μικρότερα"



Ο Κουτσομπόλης Fireman

    Στην σημερινή περίπολο του ο σούπερ ήρωας "FIREMAN" είχε

πολλές συναντήσεις.

    Είδε τον Δαμιανό να μπαίνει σε μια σπηλιά, βρίσκοντας

ορυκτά της γης και ρυάκι λάβας.

  Aργότερα, σε πιο ψηλά μέρη, είδε δυο παιδιά να κάνουν

ορειβασία και να γίνονται φίλοι με ένα φίδι.

    Επίσης, είδε δίπλα του έναv σκύλο πάνω σε έναν αετό, και ένα

προσφυγόπουλο να παίζει με τον φίλο του τον Αναστάση.

   Εκείνη τη στιγμή χτύπησε το τηλέφωνο του FIREMAN, ήταν η

φίλη του η Κατερίνα. Η Κατερίνα τον ρώτησε, αν μπορεί να

μεταφέρει εκείνη και τους φίλους της από την Αθήνα πίσω στη

Λέρο, γιατί το επόμενο καράβι θα περάσει σε ένα μήνα.

 

 

Φανταστική Ιστορία

ΠιστοΛέρο

σελίδα3

(συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος)



Τα χέρια μας είναι για να… 
 

Δημοτικό Σχολείο 
Αγίας Μαρίνας

Δημοτικό Σχολείο 
Αλίντων

Δημοτικό Σχολείο
Ξηροκάμπου

Όχι, για να χτυπάμε ή να
τραβάμε μαλλιά.

Τρώμε, να παίζουμε, να
αγκαλιάζουμε. 

Βοηθάμε αν κάποιος/α
κουβαλάει πράγματα.

 Χαϊδεύουμε τα ζώα ή
τα μαλλιά κάποιου/ας.

Κάνουμε ωραία πράγματα.

Χαιρετάμε, να κάνουμε
δουλειές, να χειροκροτούμε,
να ζωγραφίζουμε, να
χαϊδεύουμε τα ζώα ή τα μαλλιά
κάποιου/ας.

Δημιουργούμε, να μετράμε, να
γράφουμε, να βοηθάμε τους
δασκάλους/τις δασκάλες μας
και να τα χρησιμοποιούμε στις
τέχνες.

LEDU,
Κέντρο Μη Τυπικής
 Εκπαίδευσης Για 
Παιδιά Πρόσφυγες

Τα σχολεία μας:

Δημοτικό Σχολείο
Λακκίου

Σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό

Από εμάς για εμάς

Bullying είναι…
Να χτυπάς κάποιον
Να τον κάνεις να κλαίει
Να τον κάνεις να
στεναχωριέται

Προς τα άτομα που
κάνουν bullying:
Να μη δέρνουμε κι αν μας
κάνει κάποιος ή κάποια κάτι,
να το λέμε στον δάσκαλο ή
στην δασκάλα μας.
Να κάνεις όμορφα πράγματα
κι όχι bullying.

"Στην εικόνα βλέπω δίπλα από μία
σπηλιά, κάποιος να πατάει τα
χέρια ενός παιδιού. Με κάνει να
σκέφτομαι το bullying και
νευριάζω. Αυτόν που πατούν
μπορεί να έχει κάνει κάτι ή μπορεί
να είναι αθώος. Όταν το
σκέφτομαι νιώθω ταυτόχρονα
θυμωμένος και στενοχωρημένος.
Το bullying δεν είναι ούτε ωραίο,
ούτε καλό. Να σταματήσει το
bullying!"

(Αλί, Κόκκινη τάξη)

"Νιώθω ότι το παιδί στην εικόνα δεν
είναι χαρούμενο. Δεν είναι σωστό να
χτυπάμε και δεν επιτρέπεται! Τα
χέρια μας τα χρησιμοποιούμε για να
χρωματίζουμε, όχι για να χτυπάμε."

(Νάντα, Μπλε τάξη)

"Στη ζωγραφιά βλέπω παιδιά. Μοιάζει
με άσχημο όνειρο, αλλά όταν ανοίγω
τα μάτια φεύγει. Το bullying είναι
λάθος."

(Φατίμα, Πράσινη τάξη)
 

"Το bullying είναι άσχημο. Το
παιδί που το πατούν και του
κλωτσούν τα χέρια δείχνει
στενοχωρημένο και φοβισμένο"

(Σαλάμ, Πράσινη τάξη)
 

"Σταματήστε το bullying! Αν έβλεπα
κάποιον/α να χτυπάει ή να κοροϊδεύει
κάποιον/α θα του έλεγα να
σταματήσει αμέσως."

(Χαβίν, Κόκκινη τάξη)

"Το bullying δεν είναι καλό, δεν
μου αρέσει…"

(Νουρ, Πράσινη τάξη)

Τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Ξηροκάμπου

...από τα παιδιά του LEDU


