ου

Χριστουγεννιάτικη έκδοση των τµηµάτων Πληροφορικής του 6
Ολοήµερου ∆ηµοτικού Σχολείου Πύργου
Επιµελητής έκδοσης: Τρίµπος Α.Ιωάννης – ∆άσκαλος Πληροφορικής

Σχολ.Ετος 2002-2003 - Αρ.έκδοσης 1- Φθινόπωρο-Χειµώνας 2002
Η διεύθυνση µας στο Ιντερνέτ: http://www.6dim-pyrgou.ilei.sch.gr
Η διεύθυνση αλληλογραφίας µας: mail@6dim-pyrgou.ilei.sch.gr

Περιεχόµενα:

σελ. 3 Οι καλοκαιρινές µου
τρέλες
σελ. 3 Ο άγνωστος
αγωνιστής
σελ.3 – 4 Ο Καραγκιόζης
δάσκαλος.
σελ. 4 – 5 έργα ζωγραφικής
των µικρών µαθητών µας!

Αγάπη: Το φετινό µας όνειρο.
« Να ανατείλουν δύο ήλιοι µαζί…»
Ο ένας τους µες’ απ’ την άβυσσο του διαστήµατος,
όπως πάντα, κι ο δεύτερος, ο άλλος, η ΑΓΑΠΗ, µέσ’
από την ανθρώπινη άβυσσο»
Είναι τα λόγια του ποιητή Νικηφόρου Βρεττάκου
πιο επίκαιρα παρά ποτέ.
Ας αφήσουµε το Χριστό φέτος να γεννηθεί «µέσα»
µας, να µας κυριέψει η αγάπη του, να τη δώσουµε
απλόχερα, να φτάσουµε στην αναγέννηση του
ανθρώπου έτσι όπως επιτελείται µε την ενανθρώπιση του ίδιου του Θεού, είναι το µήνυµα, η σηµασία
των Χριστουγέννων.
Καλές Γιορτές! Με αγάπη, υγεία, ευτυχία σ’ όλους!!!
Από το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου
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Η γνώµη µου για το Ολοήµερο σχολείο
Την Τετάρτη πριν αρχίσουµε τα σχολεία
ήµουν στην Αθήνα. Από το πρωί φαινόταν
πως θα ήταν µια παράξενη ηµέρα. Μετά το
πρωινό αποφασίσαµε να πάµε για ψώνια
εγώ και η θεία µου, αλλά έπιασε δυνατή
βροχή, όταν µπήκαµε µέσα σε ένα µαγαζί να
αγοράσουµε ρούχα για εµένα και τον αδερφό
µου . Σε λίγες µέρες θα άρχιζε το σχολείο.
Τις πρώτες µέρες ήταν καλά. Ύστερα άρχισαν
τα δύσκολα . Μετά συνήθισα , άρχισε και το
ολοήµερο κάναµε πολλά µαθήµατα αλλά το
καλύτερο είναι το µάθηµα είναι η Πληροφορική. Μαθαίνουµε πολλά πράγµατα , που
µου αρέσουν πολύ .
Από τότε σε κάθε αργία πηγαίνω σε µαγαζιά
και παίζω µε τον υπολογιστή ή πηγαίνω
διακοπές , σε άλλα µέρη.
Μάριος Παναγούλιας

***
OΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΜΟΥ ΤΡΕΛΕΣ.

Το καλοκαίρι κάναµε πολλά µπάνια και
φάγαµε πολλά παγωτά. Εµείς πήγαµε
διακοπές στην κατασκήνωση.
Στην κατασκήνωση περάσαµε πολύ
όµορφα γιατί κάναµε κάθε µέρα µπάνιο.
Αυτό που µε κούραζε ήταν ότι το πρωί
σηκωνόµαστε πολύ νωρίς και νύσταζα.
Μετά από αυτό είναι το δέκαθλο που
ήταν δέκα άθλοι µαζί. Μου άρεσε
περισσότερο που κάθε µέρα κάναµε
µπάνιο. Το απόγευµα κάναµε πολλά
αθλήµατα, και το βράδυ αφού φάµε
βραδινό στις έντεκα η ώρα πηγαίναµε για
ύπνο.
Μου αρέσει η κατασκήνωση και εύχοµαι
να µπορούσα να πάω και τις τρεις
περιόδους.
∆ιονύσης Κλάδης.

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ.
Η σφαίρα που σε σκότωσε
πέρασε δίπλα από την καρδιά µου,
δίπλα από την καρδιά µου έπεσες νεκρός,
δίπλα από την καρδιά µου σε έθαψαν,
απάνω στον τάφο σου χτυπά.

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ «∆ΑΣΚΑΛΟΣ»
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ:Εεεε,βρε
παιδιά! Όπα! Σήµερα θα σας
µάθω διάφορα πράγµατα.
Εµπρός καθίστε κάτω!
ΜΙΡΙΚΟΓΚΟΣ:Τι θα
κανουµε,µπαµπακο;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ:Μα µόλις σας είπα θα σας
µάθω γράµµατα. Αρχίζουµε µε το αλφάβητο.
Τα τρία πρώτα γράµµατα είναι ΑΕΖ.
ΚΟΠΡΙΤΗΣ:Μπαµπά µου εγώ που είµαι ο
µεγαλύτερος τα έχω ήδη µάθει. Είναι ΑΣΩ.
ΚΟΛΛΗΤΗΡΗΣ:Λάθος κάνεις εγώ που είµαι ο
µεσαίος και τώρα που τα έµαθα είναι Α5Ο.
ΜΙΡΙΚΟΓΚΟΣ:Μπαµπακο είναι ΑΒΓ.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ:Εσείς οι δυο µεγάλοι δεν είστε
καθόλου έξυπνοι. Ο πιο µικρούλης τα ξέρει
ήδη. Αχ!µανουλα µου. Επειδή το ξέρω πως
δεν θα πάµε καλά µε το αλφάβητο
προχωράµε αριθµητική. Τώρα πείτε µου
πόσο κάνει 2+2.
ΚΟΠΡΙΤΗΣ:130.
ΚΟΛΛΗΤΗΡΗΣ:520.
ΜΙΡΙΚΟΓΚΟΣ:4
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ:Μπραβο,Μιρικογκουλη. Τώρα
πείτε µου έχω 100 µήλα. Έδωσα στον
Χατζηχαβιαρη 50 µήλα. Πόσο µήλα έχω
τώρα;
ΚΟΠΡΙΤΗΣ:Αφού είχες 100 µήλα είχες 1
µηλιά. Άµα έδωσες 50 Χατζηχαβιάρη τώρα
εχεις1252 µήλα µα έφαγες 30 και τώρα έχεις
5000. Είναι σωστό;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ:Όχι,είναι λάθος.
Κολλητηρη;1992000.Σωστο;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ:Ναι,µπραβο είναι σωστό.
ΜΙΡΙΚΟΓΚΟΣ:Τι λες,µπαµπακο; Έχεις
τρελαθεί τελείως ;Αφού είχες 100 µήλα και
έδωσες 50 κάνουµε αφαίρεση και τώρα έχεις
50 ,µήλα.
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ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ:Καλά τώρα πέστε µου πόσο
κάνει 6:2.
ΚΟΠΡΙΤΗΣ:5629.
ΚΟΛΛΗΤΗΣ:8222.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ:Ελατέ εδώ (Τους
χαστουκίζει).
ΜΙΡΙΚΟΓΚΟΣ:3.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ:Συγχαρια. Ελατέ να
χορέψουµε.
Αιµιλία Πετροπούλου
Άγγελος
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ
(Όλες οι εργασίες έγιναν µε το πρόγραµµα ζωγραφικής
των Windows)

Αναστασία και Αθηνά

Ζωγραφική των µαθητριών: ∆ιονυσία –
Μυρτώ – Κωνσταντίνα από το µάθηµα της
πληροφορικής στο σχολείο µας.

Αντώνης Κλειδέρης

Ζωγραφική των µαθητών: Κωνσταντίνου –
Μυρτώ.
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Κλαούντια
Στέφανος Ζαφειρόπουλος

Μαριάννα
Κωνσταντίνος και Τάσος

Το µάθηµα της πληροφορικής είναι
καταπληκτικό. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι
υπολογιστές. Μας µαθαίνει ο κύριος Γιάννης να
χρησιµοποιούµε τους υπολογιστές.
Αιµιλία
Στο µάθηµα της πληροφορικής µάθαµε πώς να
γράφουµε µε τους υπολογιστές.
Μάριος
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