
... λέαινα, γιατί είναι δυνατή, προστατεύει τα
παιδιά της και παλεύει να τα ταΐσει. Δεν

απελπίζεται στη ζωή της, είναι δυνατή ανά πάσα
στιγμή. Άμα χωρίσει από το λιοντάρι, ακόμη και

στην απουσία του, μένει δυνατή σαν χιλιάδες
λιοντάρια.

Mabrouka, Στ' τάξη

... αλεπού, γιατί είναι πολύ
πονηρή και κρύβεται πολύ

καλά.
Ιωάννα, Στ' τάξη

... λιοντάρι, επειδή είναι
ο βασιλιάς των ζώων

και το πιο δυνατό ζώο
Βένος, Στ' τάξη

... γάτα, επειδή η γάτα
σκαρφαλώνει παντού,
πηδάει, είναι χαδιάρα,
γιατί έχει περίεργα
μάτια, γιατί έχει νύχια
και κρύβεται και
γρατζουνάει.
Διονυσία, Στ' τάξη

... κουκουβάγια, γιατί
είναι σοφή, έξυπνη και

έχει τη δυνατότητα,
πετώντας, να

εξερευνήσει όλο τον
κόσμο.

Δέσποινα,  Στ' τάξη

... τσιτάχ, γιατί τρέχει
γρήγορα και το
φοβούνται όλοι.

Νικήτας, Στ' τάξη

... σκύλος, γιατί
είναι φύλακας και

όταν βλέπει
ανθρώπους

φωνάζει δυνατά.
 Νίκος, Στ' τάξη

... αλεπού, γιατί είναι
έξυπνη και όμορφη,

πονηρή και μικρόσωμη.
Βασίλης, Στ' τάξη

... τσιτάχ και μια μέρα πιστεύω πως θα γίνω και γι'
αυτό είμαι πολύ χαρούμενος. Το τσιτάχ μου
αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι πάρα πολύ γρήγορο
και έχει πάρα πολλή δύναμη στο τρέξιμο και
κυνηγάει με πολλή ταχύτητα και τρώει ελάφια,
κουνέλια και άλλα ζώα. Κι εγώ έχω ταχύτητα σαν
ένα τσιτάχ.
Πανονίκος, Στ' τάξη

... ο Μπάτμαν,
γιατί είναι

δυνατός και
έχει ωραία

δόντια.
Σαμίκ, Ε' Τάξη

... γατάκι, γιατί
είναι χαδιάρικα
και χνουδωτά.
Επίσης, είναι και
πολύ
σκανδαλιάρικα
Αγαθή, Ε' Τάξη

... ελέφαντας. Θα μου είναι
πολύ χρήσιμο γιατί δεν

μπορεί να τον σταματήσει
τίποτα, ούτε κούτσουρο.

Μίλτος, Γ' Τάξη

          Εφημερίδα 
Ηρωικά Μπλεξίματα

Αν ήμουν ζώο θα ήθελα να ήμουν...

Εμείς και τα ζώα

Συνταγές

Κουρδική Σούπα Quraw

Εκτέλεση:
 

1.     Ρίχνουμε το ζωμό με το ρύζι σε μία κατσαρόλα και βράζουμε μέχρι
το ρύζι να μαγειρευτεί καλά και να είναι μαλακό. Κατεβάζουμε τη

θερμοκρασία στο μάτι.
2.     Σε ένα πιάτο ή μπολ, βάζουμε το αβγό με το αλεύρι και χτυπάμε

ελαφρά. Προσθέτουμε το γιαούρτι και ανακατεύουμε μέχρι να
αναμειχθούν καλά τα υλικά.

3.     Προσθέτουμε 2-3 κουταλιές από το ζωμό στο μίγμα γιαουρτιού και
ανακατεύουμε. Επαναλαμβάνουμε άλλες 1 ή 2 φορές και μετά ρίχνουμε
το μίγμα στην κατσαρόλα με τα υπόλοιπα υλικά. Προσθέτουμε το αλάτι,

το πιπέρι και το δυόσμο ανακατεύοντας σε χαμηλή φωτιά. 
4.     Προσθέτουμε το βούτυρο, ανακατεύουμε και το quraw είναι

έτοιμο!

Υλικά:
70 γρ. ρύζι

0,65 λίτρα ζωμός κοτόπουλο ή νερό
400 γρ. γιαούρτι πλήρες

30 - 40 γρ. βούτυρο
1 αβγό

1 ½ κουταλιά σούπας αλεύρι
δυόσμος ξερός ή φρέσκος

αλάτι
πιπέρι

 

Kiofte
Υλικά:

2 κιλά αρνίσιος κιμάς

1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1 κούπα μαϊντανός ψιλοκομμένος

αλάτι & μαύρο πιπέρι

μπαχαρικά

Εκτέλεση: Ανακατεύουμε τα υλικά καλά και φτιάχνουμε

μπάλες με διάμετρο περίπου 6 εκατοστά. 

Βάζουμε σε ταψί και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο

στους 275 βαθμούς μέχρι να ροδίσουν.

Τα παιδιά του σχολείου του Ξηροκάμπου

ΤαLEDάκια
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Στη Φαγητούπολη τα πάντα είναι από φαγητό. Τα πεζοδρόμια μακριές φέτες μπέικον, οι παιδικές χαρές μισοφέγγαρα ντομάτες, καρότα και λάχανα, ενώ
τα βουνά είναι φέτες χοιρινό και για χιόνι τζατζίκι! Τα δέντρα είναι μανιτάρια, οι θάμνοι είναι γιγάντια λαχανάκια Βρυξελλών και οι κάτοικοι λαχταριστά
φαγητά! Η χρονιά είναι 3.000 μετά φαγητόν και η θερμοκρασία 180° ψησίματος. Όλα είναι νόστιμα, αλλά κάποιοι τρώνε περιορισμένα φαγητά. Οι Bίγκαν
υγιεινά, ενώ οι Aνθυγιεινουπολίτες ανθυγιεινά…

Μια όμορφη μέρα, στην πόλη των Βίγκαν, τη Βιγκανία, ξεκινάει. Όπως ο πρωθυπουργός της Βιγκανίας έτρωγε τη σαλάτα του με κρεμμύδι και ντομάτα,
ακούστηκαν ξαφνικά να πέφτουν μπιφτέκια από τον ουρανό!

-“Οι Ανθυγιεινουπολίτες μας κήρυξαν πόλεμο!”, φώναξε ο πρωθυπουργός.

-“Και τι θα κάνουμε τώρα μπαμπά;”, φώναξε ο γιος του.
-“Θα αμυνθούμε!”, είπε ο πρωθυπουργός.

-“Μα είναι πάρα πολλοί!”, ξαναείπε ο γιος του.

-“Ε, και; Εμείς έχουμε ψυχή!”, ξαναείπε ο πρωθυπουργός.

Έτσι, λοιπόν, που λέτε ξεκίνησε μεταξύ τους ένας μακροχρόνιος πόλεμος τεσσάρων χρόνων. Ώσπου κάποια στιγμή ήρθαν οι διαστημικοί καμπινέδες με
αρχηγό τον Σούπερ Καμπινέ 2.500 για να ρουφήξουν όλους και όλα από το Φαγητόκοσμο, μέχρι και τους κατοίκους. Αυτός προέρχεται από τον πλανήτη
Ζόλντανι. Είναι ο μόνος αρχηγός ο οποίος έχει φάει τον ίδιο του τον πλανήτη. 

Φανταστική 
Φανταστική 

ΙστορίαΙστορία

ΧιονίζειΧιονίζει
τζατζίκιτζατζίκι

Στο Χάλμπουντ πάμε με το έλκηθρο του Αη Βασίλη. Είναι η χώρα του ήλιου και των δασών, ένα μέρος με
πολλή ζέστη. Όσοι πάνε στο Χάλμπουντ σίγουρα θα επισκεφτούν το Νόβιμπουντ, το πιο σημαντικό μνημείο
του Χάλμπουντ, ένα διαμαντένιο δέντρο που σε ένα κλαδί του κάθεται ο Μανόλης και ένας ήλιος. Οι
άνθρωποι εκεί είναι καμένοι από τον πολύ ήλιο και φοράνε πολύχρωμα ρούχα. 

Τα σπίτια τους είναι φτιαγμένα με λουλούδια και είναι πολύ ψηλά, πάνω από πέντε ορόφους, για να χωράνε
άνετα όλοι οι κάτοικοι της χώρας που είναι πολλοί, 500.000.000! Και τα μαγαζιά τους είναι πολύ μεγάλα για
να χωράνε 100.000 κόσμο! Έχει μπεργκεράδικα, σουβλατζίδικα, καζίνο και μαγαζιά με όλα τα καλά, μπορείς
να βρεις τα πάντα στο Χάλμπουντ.

Το εθνικό τους προϊόν είναι τα μπέργκερ με κρασί ή χυμό, μα έχουν και πολύ νόστιμα σουβλάκια.
Μαζεύονται όλοι μαζί στις 10 Φεβρουαρίου για να γιορτάσουν την πιο σημαντική γιορτή τους, τη "Γιορτή
Φιλίας", σε ανάμνηση της εγκατάστασής τους στη χώρα. Τότε, χορεύουν και τραγουδούν, ενώ τον υπόλοιπο
καιρό, τους αρέσει να κυνηγάνε λύκους στα δάση και να παίζουν κυνηγητό μεταξύ τους. Αν θέλεις να
μάθεις τη γλώσσα τους, που έχει πολλά "χιχιχι" και "χαχαχα", μιλάς σα να γελάς.

ΝΟΒΙΜΠΟΥΝΤ
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Η Τρελομηχανή

Η φανταστική χώρα του ΧάλμπουντΗ φανταστική χώρα του Χάλμπουντ

Τα Σπασικλάκια

Είναι καμπίνες με σιδερένια χέρια και πόδια και πορσελάνινο σώμα. Επίσης
έχει γουρλωτά μάτια με φλέβες να πετάγονται. Έχει καταστρέψει πολλούς
πλανήτες μαζί με το στρατό του, τους διαστημικούς καμπινέδες, έτσι
αποφάσισε να πάει και στο Φαγητόκοσμο. 

Οι κάτοικοι της Φαγητούπολης τώρα έπρεπε να ενωθούν! Θα το έκαναν άραγε;
Φυσικά και ναι! Αν όχι, τότε πότε θα το έκαναν; Έτσι, λοιπόν, σταμάτησε ο
πόλεμος και οι δύο στρατοί έγιναν ένας για να αντιμετωπίσουν τον ισχυρό
εχθρό. Έτσι, νίκησαν τον εχθρό που ήθελαν να τους φάει και ενώθηκαν σε μία
πόλη. Στο τέλος, έγινε ένα τραπέζι στη νέα τους πόλη. Οι Βίγκαν στην αρχή
δίστασαν, αλλά μετά σκέφτηκαν: μήπως θα ήταν καλό για όλους να πάνε στο
τραπέζι για να κάνουν νέες φιλίες; Τα φαγητά ήταν πολλά κι αγαπημένα, όπως
σαλάτες λαχανικών, σπανακόρυζο, λαχανόρυζο, μακαρόνια με κιμά, burger,
σουβλάκια, παγωτό, κέικ καρότο, μπανόφι, κρέπες λαχανικών, ρεβύθια με
κρέας, σπανακοτυρόπιτα. Έτσι, ενώθηκαν και σταμάτησε ο διαχωρισμός των
φαγητών και των λαών. 



Βάζουμε τα υλικά μας
 σε μια λεκάνη...

...και ανακατεύουμε 
το μείγμα μας!

Ανακατεύουμε με τα χέρια
μας τη λάσπη!

 

Κάθε φορά που πιάνουμε λάσπη από τον κουβά με τη χούφτα μας
 την πετάμε με δύναμη στο έδαφος. Παίρνουμε ένα μικρό μέρος 

από το κομμάτι και πλάθουμε μικρά μπαλάκια (σβώλους) με τα χέρια.

Απλώνω το πανί και τοποθετώ τους
σβώλους να στεγνώσουν στον ήλιο.

«Φοβάμαι τις
μέδουσες και
τον κορονοϊό»

Από εμάς για εμάς

Στις 18/11/2021, η δασκάλα μας, η κυρία Αφροδίτη, μάς ανακοίνωσε πως θα ήθελε να ετοιμάσουμε μικρά χαρτόνια σε
σχήμα τετραγώνου και να γράψουμε πάνω σ’ αυτά από ένα συναίσθημα που νιώθουμε στην καθημερινότητά μας. Την
άλλη μέρα, στην ώρα του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων, θα τα χρησιμοποιούσαμε για να παίξουμε ένα παιχνίδι. 
Έτσι, την Παρασκευή, αρχικά, η κυρία μάς μοίρασε ένα πλατύ και ελαστικό στεφάνι στήριξης των χάρτινων τετραγώνων.
Έπειτα χωριστήκαμε σε επτά ομάδες των δύο ατόμων. Ο ένας φορούσε το στεφάνι και ο άλλος, αφού τοποθετούσε το
χαρτάκι που είχε ετοιμάσει, έτσι ώστε ο πρώτος να μην το δει, προσπαθούσε με λόγια και με κινήσεις, να τον κάνει να
καταλάβει ποιο συναίσθημα δείχνει το καρτελάκι στο στεφάνι του, όπως πόνο, λύπη, αγάπη, αποδοχή κ.ά.
Κατόπιν, κόψαμε χαρτάκια, πάνω στα οποία γράψαμε απαντήσεις σε δύο ερωτήματα:

 τι μας κάνει να φοβόμαστε; 

«Φοβάμαι τις μέδουσες και τον κορονοϊό»«Φοβάμαι τις μέδουσες και τον κορονοϊό»

«Ευτυχία είναι να με αγαπάει 
η οικογένειά μου,

 όταν έχω ένα πρόβλημα οι γονείς μου
να με βοηθάνε και να μου

συμπαραστέκονται»«Ευτυχία είναι η ζωή. Η ζωή είναι
το μεγαλύτερο δώρο για μένα» Ελπίζουμε κάποια μέρα να ξαναπαίξουμε το παιχνίδι τωνσυναισθημάτων!

Στο τέλος της μέρας
 όλοι λέγαμε μόνο

 θετικές εντυπώσεις!

 «Ευτυχία για μένα είναι
 να μη γίνονται πόλεμοι»

Δημιουργώντας
σβώλους...

*Νερό
*Χώμα
 (κόκκινο,άργιλος,
άσπρο,ζεόλιθος,καφέ)
*.Σπόροι
*Τρίχες (ή ίνες
φοίνικα)
*Κομπόστ
*.Λεκάνη
*Λιόπανο

Τα υλικά που θα
 χρειαστούμε

είναι:

 
Ένα παιχνίδι για τα συναισθήματα

Με τη μέθοδο τηςΜε τη μέθοδο της
Φυσικής ΚαλλιέργειαςΦυσικής Καλλιέργειας

Σπέρνω τους σβώλους πάνω από το
χώμα στον κήπο.

 *σέσκουλο
 * ρόκα 
* άνηθος
 * παντζάρι
* σπανάκι
*μαϊντανός

Οι σπόροι που επιλέξαμε είναι

Μπορείτε να κάνετε τη δική σας
 επιλογή σπόρων ανάλογα και με

 την εποχή που θέλετε να σπείρετε.

« Φοβάμαι τα άσχημα όνειρα,
 που μερικές φορές βλέπω στον

ύπνο μου»

«Φοβάμαι μήπως πάθει κάτι η οικογένειά μου, 
γιατί η οικογένεια είναι ιερό πράγμα 

και δε θέλω να τη χάσω» «Φοβάμαι πως μπορεί να αναγκαστώ
να μπω στη θέση ενός παιδιού που
δεν είναι τόσο τυχερό, που δεν έχει
τα πράγματα που διαθέτω εγώ, ούτε

καν την υγεία»

 «Για μένα ευτυχία είναι
 να βλέπω τις φίλες μου»

τι είναι για μας ευτυχία;

Δημοτικό Σχολείο Αγ. Μαρίνας
(Δέσποινα και Έλενα, Ε’ τάξη)
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Τα τρία πράγματα είναι οι φίλοι μου, γιατί είναι οι

καλύτεροι φίλοι του κόσμου, οι γάτες μου, γιατί είναι

οι φίλες μου και ο σκύλος μου.

Φωτεινή, Ε΄ τάξη 

Αν πήγαινα στο 2022, τα

τρία πράγματα που θα

έπαιρνα μαζί μου θα ήταν,

αρχικά, η οικογένειά μου

και, αν μπορούσα, όλο μου

το σόι. Θα ήθελα, επίσης, να

πάρω όλα τα ζώα μου. Μετά,

θα ήθελα να πάρω όλες μου

τις φωτογραφίες. Θα ήθελα

να τα πάρω, γιατί η

οικογένεια είναι αυτή που

με υποστηρίζει, τα ζώα

επειδή αυτά μου κρατάνε

συντροφιά 
και 

τις

φωτογραφίες μου, επειδή

μπορώ να θυμάμαι τις

αναμνήσεις μου.

Μανόλης, Ε΄ τάξη

Την οικογένειά μου,
τους φίλους μου και το
LEDU. Τη στιγμή που

μας ανακοίνωσαν ότι
θα πάμε στην Ιταλία,
αλλά τελικά ήρθαμε

στην Ελλάδα.
Akam, κόκκινη τάξη

Θα ήθελα να πετάξω επιτέλους τη
μάσκα, γιατί μου πονάνε τα αυτιά και

θα ήθελα να πάρω ένα εισιτήριο, για να
επισκεφτώ τους συγγενείς μου στο

εξωτερικό
Ατίλα, Ε’ τάξη

Υγεία και να
σταματήσει 
ο κορονοϊός.

Φαίδρα, Ε’ τάξη

 
Εγώ στη βαλίτσα μου θα έπαιρνα το
σχολείο μου, τις κατασκευές και τις
φωτογραφίες του σχολείου μου, τα

παιχνίδια στους υπολογιστές που παίζαμε
με τους φίλους μου,  την υδρόγειο

σφαίρα του σχολείου μου, τις στιγμές που
παίζαμε με τους φίλους μου στην παιδική

χαρά και τα παιχνίδια μπάσκετ που
παίζαμε με τη Τατζαλά, ρίχνοντας τη
μπάλα στο καλάθι με κλειστά μάτια.

Aya, κόκκινη τάξη
 

Υγεία, γιατί αν
έχουμε υγεία, θα
κάνουμε πολλά

πράγματα με την
οικογένειά μας. 

Ελένη, Ε’ τάξη

Ένα πλέιστεσιον,
φίλους, συμμαθητές

και φαγητό.
Νικήτας, Ε' τάξη

Ζωή, φίλους, 
καναρίνι και
πραγματικό

φαγητό.
Σάββας, Ε΄ τάξη

 

Δημοτικό Σχολείο
Λακκίου

Τάμπλετ, κινητό,
αντισηπτικό,
μάσκες, psp,
τηλεόραση,

καναπέ.
Μανώλης, Ε΄ τάξη

 

Δημοτικό Σχολείο 
Αλίντων

Μπουφάν και νερό.  
Χρυσοβαλάντω, Ε΄ τάξη

Τους φίλους μου, την
οικογένειά μου, τους

φοβερούς δασκάλους μου,
βιβλία, μπλοκ ζωγραφικής,

μαρκαδόρους, ξυλομπογιές
και έμπνευση.

Αναστασία-Κωνσταντίνα, Ε΄
τάξη

Τα τρία πράγματα που θα

έπαιρνα μαζί μου είναι:

την οικογένειά μου, για

να μου κάνουν παρέα,

τους φίλους μου, για να

μου κάνουν παρέα και όλη

την τάξη, γιατί είναι ο
Νίκος.

Άγγελος , Ε τάξη 

Τα σχολεία μας:

Τα τρία πράγματα που θα έπαιρνα μαζί

μου είναι το τάμπλετ μου, για να παίζω

Free Fire, το δεύτερο είναι το σόι μου για

παρέα και τους φίλους μου, για να παίζω.

Ώρα για το ταξίδι! 2022 σου’ρχομαι!

Λουκάς, Ε΄ τάξη

Γεια σας! Με λένε Δημήτρη. Αν θα

πήγαινα ταξίδι στο 2022, θα έπαιρνα

μαζί μου το iphone για να είμαι

σύγχρονος, την οικογένειά μου, για να

μην είμαι μόνος μου, (όλο μου το σόι) και

τα ζώα μου (τους σκύλους και τις γάτες).

Δημήτρης, Ε τάξη

Δημοτικό Σχολείο
Ξηροκάμπου

Δημοτικό Σχολείο
Αγίας Μαρίνας

Την οικογένειά μου, τους φίλους

μου από το Κουρδιστάν και το

LEDU, το μήνα Μάρτιο του 2021,

όπου ήταν ο τελευταίος μήνας

που έπαιζα με τους φίλους μου

στο Κουρδιστάν και το διήμερο

του Απριλίου του 2021 που

πήγαμε να αποχαιρετήσουμε τη

γιαγιά και τον παππού.

Revan, κόκκινη τάξη

Αν πήγαινα ταξίδι στο χρόνο, θα έπαιρνα
την οικογένειά μου, τους φίλους μου και

τα ζώα μου. Αυτά τα τρία πράγματα, γιατί
όλα είναι πολύ σημαντικά για ‘μένα.

Μιχαέλα, Ε΄ τάξη
 

LEDU,
Κέντρο Μη Τυπικής
 Εκπαίδευσης Για 
Παιδιά Πρόσφυγες

Καλή χρονιά

με υγεία &

αγάπη

Το διαστημόπλοιό μας, η Γη ολοκληρώνει
το ταξίδι της στο

 & ξεκινάει το νέο ταξίδι στο 

Ρούχα, Φορτηγά, Φαγητά
Ανδρέας, Γ' Τάξη

Την οικογένεια μου, τα
ζώα μου, το σπίτι μου.

Εφραίμ, Γ' Τάξη

Ρούχα, παιχνίδια, σοκολάτα
 Ειρήνη, Γ' Τάξη

Τροφή, το σπίτι μου,
τα ζώα μου

Γιώργος, Γ' Τάξη

Τα ζώα μου, οικογένεια,
το σπίτι

Μίλτος, Γ' Τάξη

Τον σκύλο, τη γάτα, ρούχα
Μιχάλης-Χρήστος, Γ' Τάξη

Θα έπαιρνα τις φωτογραφίες και τις
κατασκευές του σχολείου μου, τα

μαθήματα υγιεινής που κάναμε, τις
συζητήσεις μας για το πρόβλημα των
πλαστικών στη θάλασσα, το ποδήλατο
που έκανα με τους συμμαθητές μου,
τις ζωγραφικές, τις βόλτες στο πάρκο
με την οικογένειά μου όπου πίναμε
τσάι, τις ταινίες που βλέπαμε στο
σχολείο και το παιχνίδι twister που

έπαιζα με τους φίλους μου στην αυλή
του σχολείου.

Neza, κόκκινη τάξη


