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24ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  -  ΤΑΞΗ Β2 

30/3/2011    Συνέντευξη από τον ΓΡΗΓΌΡΗ ΤΣΑΡΑΓΛΗ  Β2 
Τι άλλο έχεις παίξει εκτός από ποδόσφαιρο; 
Μπάσκετ και φούτµπολ. 
Για ποιο λόγο πήγες ποδόσφαιρο; 
Ήταν το όνειρο µου να µπω σε µια οµάδα. 
Όταν µεγαλώσεις θα γίνεις Ποδοσφαιριστής; 
Ναι. 
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ 

30/3/2011    Συνέντευξη από τον ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΑΥΛΙ∆Η Β2 
Γιατί βγήκες από το ποδόσφαιρο; 
Γιατί έκανα φάουλ στον Γρηγόρη. 
ΕΡΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 

30/3/2011    Συνέντευξη από τον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆Η Β1 
Για ποιο λόγο παρακολουθείτε τα κορίτσια; 
Γιατί κυνηγάνε τα αγόρια. 
Υπάρχει άλλος λόγος; 
Ναι , για να ακούµε τα µυστικά τους. 
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ. 

30/3/2011    Συνέντευξη από τον ΑΛΚΙΒΙΑ∆Η ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η Β1 
Πότε γνώρισες τον Παναγιώτη Ελευθεριάδη; 
Τον γνώρισα όταν ήµουν 4 χρονών. 
ΕΡΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ. 

ΤΕΥΧΟΣ 1 -  10/4/2011 
ΤΙΜΗ 1,50€ 
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 Τρίτη 5 Απριλίου 2011 
 
Νέα καρβάλη-Άγιος Γρηγόριος 
Την 5/4/2011 πήγαµε στον Άγιο Γρηγόριο. Εί-
ναι πολύ µεγάλος, έχει παρτέρια µε λουλούδι-
α, χορτάρι και δέντρα. Μέσα στο ναό έχει τα 
οστά και τα ρούχα του Αγίου. 
 
Νέα Καρβάλη-Κάµπινγκ «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ» 
Το Κάµπινγκ «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ» είναι ωραίο, έχει πολλά παρτέρια µε χόρτα και 
δέντρα. Έχει τροχόσπιτα, µικρό θερµοκήπιο µε λουλούδια, ξύλινα σπιτάκια, 
παιδική χαρά και ταβέρνα. Επίσης, έχει και έναν χώρο µε παγώνια.  

Α∆ΙΑΣΕΙΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Η σύζυγος µπαίνει στην κουζίνα και βλέπει τον σύζυγο µε µια 
µυγοσκοτώστρα στο χέρι.  
τι κάνεις εκεί; Τον ρωτάει. 
∆ε βλέπεις; Κυνηγάω µύγες. 
Και πέτυχες καµία; 
Ναι. Τρεις αρσενικές και δύο θηλυκές. 

Καλά, πως τις ξεχωρίζεις; 
Πανεύκολο! Οι τρεις ήταν πάνω στο ποτήρι της µπύρας µου, ενώ οι 
άλλες δύο είχαν καθίσει πάνω στο τηλέφωνο. 

Μερέντα σπιτική   Γ.Μ. 
Υλικά για 350γρ.: 1/2 κουτί ζαχαρούχο γάλα, 50γρ. Βούτυρο 
(λιωµένο), 1/2 κουβερτούρα 70%, 2 κουταλιές κακάο, 20γρ. Φου-
ντούκια (πούδρα) 
 
Εκτέλεση: χτυπάµε όλα τα υλικά (εκτός από την κουβερτούρα) στο 
µίξερ 1-2 λεπτά. 
Λιώνουµε την κουβερτούρα. Όταν λιώσει, ανακατεύουµε όλα τα υλικά και τα ρίχνουµε 
Σ’ ένα βαζάκι η σ’ ένα τάπερ. 
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1.Βασικό!! 
 Τα πολύ µικρά παιδιά δεν πρέπει να κάθονται µπρο-
στά στον υπολογιστή!! 
 
2.Τα µικρά παιδιά δεν πρέπει να κάθονται πολύ ώρα 
µπροστά στον υπολογιστή. 

Το µικρό αρκουδάκι έχει γρίπη 
Ο Κανέλος είναι άρρωστος. Έχει πυρετό, πονάει ο λαιµός 
του και πρέπει να µείνει στο κρεβάτι. ∆ε νιώθει καθόλου 
καλά. Μέχρι που έρχεται να τον εξετάσει ο δόκτωρ Ιατρί-
δης. Ο γιατρός, εκτός από φάρµακα, έχει και µια τσάντα 
γεµάτη µε περιέργα πράγµατα.  

Rio 
Παιδική, Κινούµενο σχέδιο 2011, ΗΠΑ, Έγχρωµη, ∆ιάρκεια: 96' 
  
∆είτε και το TrailerΗ ταινία µας µεταφέρει στη µαγευτική πόλη 
του Ρίο Ντε Τζανέιρο και στο πλούσιο τροπικό δάσος της Βραζι-
λίας και έχει ως ήρωα τον Μπλου, έναν παπαγάλο τόσο σπάνιο 
που πιστεύει ότι είναι ο τελευταίος του είδους του. Όταν όµως 
ανακαλύπτει ότι υπάρχει κι άλλος σαν κι αυτόν- και µάλιστα θη-
λυκού γένους- αφήνει το βολικό κλουβί του στη µικρή πόλη της 
Μινεσότα και πετάει για το Ρίο. Αλλά, όπως αποδεικνύεται, ο οι-
κόσιτος Μπλου και η εντελώς ανεξάρτητη παπαγαλίνα Τζούελ 
δεν δείχνουν να είναι φτιαγµένοι ο ένας για τον άλλον. Απροσδό-
κητα θα βρεθούν µαζί για να ζήσουν µια περιπέτεια-εµπειρία 

ζωής, κατά τη διάρκεια της οποίας µαθαίνουν πολλά για τη φιλία, την αγάπη, 
το θάρρος και τις προκλήσεις της ζωής.  
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

1. Ο Σπύρος κάθεται σε µία ______. 

2. Η Ξένια ήθελε νερό αλλά τελικά ήπιε 

ένα  ______. 

3. Όταν ο ουρανός είναι συννεφιασµένος 

έχει χρώµα ______. 

4. Έτσι λέµε ένα άντρα µε ευγενικούς 

τρόπους προς τις γυναίκες. 

 

ΚΑΘΕΤΑ 

5. Θα ακούσω τις ειδήσεις από το 

______. 

6. Όταν ο καιρός είναι ηλιόλουστος, ο 

ουρανός έχει χρώµα ______. 

7. Ζούµε πάνω στον πλανήτη ______. 

8. Ψαρεύω µε ένα ______. 

Κρυπτόλεξο µε ρήµατα σε –ίζω (5 ρήµατα) 


