ΑΦΙΕΡΩΜΑ:
5 ΙΟΥΝΙΟΥ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΚΟΜΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ:
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ∆ΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ - ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ
∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΠΟΙΗΜΑΤΑ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ

σελίδα 2

Μετά από την πρώτη έκδοση του περιοδικού µας, η οποία
απέσπασε θετικότατα σχόλια από τους αναγνώστες,
αποφασίσαµε να εκδώσουµε και 2ο τεύχος. Άλλωστε, οι
εκπαιδευτικές δράσεις από τον Απρίλη ως τον Ιούνιο
ήταν πολλές και εξίσου σηµαντικές.
Παρ’ όλα αυτά, θα χρειάζονταν πολλές ακόµη σελίδες για

να χωρέσει όλο το έργο που επιτελέστηκε φέτος στο
σχολείο µας στο πλαίσιο των Περιβαλλοντικών και Πολιτιστικών Προγραµµάτων και της Αγωγής Υγείας.
Ωστόσο, η επιτυχία του περιοδικού δεν οφείλεται µόνο
στη δηµοσιοποίηση της δουλειάς µας, αλλά κυρίως στη
συµβολή του στην ευαισθητοποίηση των συµπολιτών
µας σε θέµατα υγείας, περιβάλλοντος και πολιτισµού.
Αυτός εξάλλου ήταν και ένας από τους κύριους στόχους.

Η εµπλοκή των µαθητών µας στις παραπάνω δράσεις υπήρξε καταλυτική στην ανάπτυξη και την εµπέδωση της

περιβαλλοντικής τους συνείδησης, του σεβασµού, της
συνεργατικότητας και της υπευθυνότητας. Αυτές τις
αξίες προσπαθήσαµε να µεταδώσουµε και στην τοπική
κοινωνία.
Θα ήθελα και πάλι να συγχαρώ τους µαθητές και τους
εκπαιδευτικούς για την πρόσθετη προσπάθεια που επί

µήνες κατέβαλαν και για το εντυπωσιακό αποτέλεσµα
της µεταξύ τους συνεργασίας.
Τέλος, εύχοµαι σε όλους καλό καλοκαίρι και ειδικά στους
απόφοιτους µαθητές της Στ΄ τάξης καλή συνέχεια στις
σπουδές τους.

Προς το ∆ήµο Νάξου
(Ανοιχτή επιστολή των µαθητών της ΣΤ1)
Θέµα: Για το αστικό πράσινο της Χώρας Νάξου
Αξιότιµε ∆ήµαρχε και µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος
και στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών προγραµµάτων που υλοποιεί φέτος το σχολείο µας, εµείς οι µαθητές της Στ1 τάξης µε την καθοδήγηση των δασκάλων µας και του διευθυντή µας κάναµε επιτόπια
έρευνα και αποτύπωση στο χάρτη των κενών θέσεων
δέντρων και θάµνων (πικροδάφνης) στο προαύλιο
του σχολείου µας και στη γύρω περιοχή.
∆ιαπιστώσαµε ότι για την περιοχή του σχολείου µας
(Γρόττα) περισσότερο ανθεκτικά είναι τα αρµυρίκια
και οι πικροδάφνες (φυλλάδες), τα οποία αναπτύσσονται χωρίς πρόβληµα.
Η µικρή αυτή πρόχειρη µελέτη µπορεί και πρέπει να
αξιοποιηθεί από εσάς για τη συµπλήρωση του αστικού πρασίνου στην περιοχή µας και κατ’ αντιστοιχία
σε όλη την πόλη της Νάξου.
Για δική σας διευκόλυνση σας αποστέλλουµε και το
σχετικό χάρτη µε τα σηµεία στα οποία εντοπίσαµε
θέσεις για δεντροφύτευση.
Αναµένουµε σύντοµα απάντηση για τις ενέργειες
προτίθεστε να κάνετε.
Οι µαθητές της Στ΄ 1 Τάξης
του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Νάξου

Ο ∆ιευθυντής του Σχολείου
Κων/νος Κλουβάτος

ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΡΟΤΤΑΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ∆ΕΥΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗΣ
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Τάξεις Α΄ κα
ιΓ

΄

Θα σε βοηθήσουν
οι εικόνες!!

ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ
Βρίσκω τις λέξεις που «συνάντησα» στο κάστρο

σελίδα 4

Βρισκόµαστε στο λιοτρίβι του
∆αµαλά, µε ξεναγό το δάσκαλο,
Μανόλη Προµπονά. Είδαµε και
µάθαµε τόσα πράγµατα. Μπερδεύτηκαν όµως λίγο στο µυαλουδάκι µας!!
Θα µας βοηθήσεις να τα βάλουµε σε αλφαβητική σειρά;
καζάνι, τριάτορας, εργάτης,
τσουράπα, µάγγανος, θερµαστής, κύλινδρος

ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ:
Αχ!! Τι µπέρδεµα! Αυτά τα στενάκια είναι σωστός λαβύρινθος.
Πως θα φτάσουµε στο κάστρο; Να προσπαθήσουµε µαζί;

1. _____________
2. _____________
3. _____________
4. _____________
5. _____________
6. _____________
7. _____________

σελίδα 5

Εικόνες από την επίσκεψη
στην Απέιρανθο

ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΕΚΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥΣ
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΄
Τάξη Β

∆ιαβάσαµε στην τάξη µας πολλά έθιµα για το νερό και σας παραθέτουµε το ακόλουθο:

Ο Κλήδονας και το αµίλητο νερό

Στη γιορτή του ΄Αι Γιάννη στις 24 Ιουνίου γίνεται το
έθιµο του Κλήδονα. Αφού κάψουν τους µάηδες, ετοιµάζεται ο κλήδονας που θα ανοιχτεί το πρωί. Μικρές κοπέλες παίρνουν από τρεις βρύσες αµίλητο νερό. Γιατί
αµίλητο; Επειδή πρέπει να προσέχουν την ώρα που το
κουβαλούν να µη µιλήσουν σε κανένα. Το νερό αυτό το
ρίχνουν σ’ ένα δοχείο και εκεί µέσα ρίχνουν - όσοι θα
πάνε το πρωί – δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χάντρες ή κάτι
άλλο. Σκεπάζουν το δοχείο αυτό µε ένα πανί και το αφήνουν έξω όλη τη νύχτα για να το βλέπουν τ’ άστρα. Το
πρωί µαζεύονται στην αυλή ενός σπιτιού όσοι έχουν

• ένα λίτρο χρησιµοποιηµένου λαδιού µολύνει ένα εκατοµµύριο
λίτρα νερού;
• ένα κιλό φυτά δίνει
χίλια λίτρα νερού;
• για να διαλυθεί ένα
πλαστικό µπουκάλι µέσα στη θάλασσα χρειάζεται να περάσουν 450
χρόνια;
• για να διαλυθεί ένα
κουτάκι αλουµινίου
γύρω στα 80 µε 200
χρόνια;
• και για µια απλή χαρτοπετσέτα 2 – 4 εβδοµάδες;

- Το λάδι από το τηγάνι
µην το χύνετε στο νεροχύτη. Είναι προτιµότερο
να το βάζετε σε ένα
µπουκάλι και όταν αυτό
γεµίσει να το πετάτε στα
σκουπίδια.
- Τώρα που είναι καλοκαίρι και θα κάνετε τα
µπάνια σας στη θάλασσα να έχετε πάντα µαζί
σας µια σακουλίτσα,
όπου θα ρίχνετε τα
σκουπίδια σας και µετά
να την πετάτε στον πλησιέστερο κάδο.

ρίξει αντικείµενα στο δοχείο και ανοίγουν τον κλήδονα.
Φτιάχνουν ένα κύκλο γύρω από το πήλινο δοχείο. Για
κάθε αντικείµενο («σηµάδι») που βγάζουν λένε και ένα
µικρό τραγουδάκι για το κορίτσι που έριξε. Το τραγουδάκι φανερώνει την τύχη του κοριτσιού. Ύστερα όλα
µαζί τα κορίτσια βγαίνουν στους δρόµους και τραγουδούν:
Κόρες µε τ’ άστρα κίνησαν στη βρύση για να πάνε,
να παρ’ αµίλητο νερό, στον κλήδονα να πάνε.
Αϊ – Γιάννη Κληδονάρη, που της µοίρας δίνεις χάρη,
που της µοίρας δίνεις χάρη, Αϊ – Γιάννη Κληδονάρη.

Το κουβάληµα του νερού παλιότερα και η αναβίωση του παλιού τρόπου από τους µαθητές της Β΄ τάξης στη «Φουντάνα» της Χώρας

Ο κύκλος των νεροποιητών του Β2
αυτή τη φορά σας παρουσιάζει ένα οµαδικό ποίηµα για τη ρύπανση
Στο νησί µου το ωραίο
που ‘ναι κυκλαδίτικο
µην πετάτε κάτω σκουπίδια
να µη γίνει βρόµικο.

Τη θάλασσα προσέχουµε
σκουπίδια δεν πετάµε,
γιατί αν το κάνουµε αυτό
το περιβάλλον της χαλάµε.
Ένα σκουπιδάκι στο βυθό
τα ψάρια µολύνει στο λεπτό
κι η χελώνα η καρέτα
κλαίει µε λυγµό.

Μηχανάκια κι αυτοκίνητα
προσέχετε καλά
γιατί τ’ όµορφο νησί µας
δε χαρίζει κάστανα.

Του νησιού µου το νερό
πρέπει να ‘ναι καθαρό
γιατί χωρίς αυτό
δε ζω ούτε λεπτό.

σελίδα 7
µαγκανοπήγαδο

Επάνω: οµαδική φωτογραφία από τη
«Φουντάνα» της Νάξου.
Κάτω: άντληση νερού και γέµισµα δοχείων
από το πηγάδι της «Φουντάνας» και παραδοσιακό πλύσιµο ρούχων από τους µαθητές
της Β΄ τάξης στις σκάφες της «Φουντάνας»
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ΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΜΙΑΣ ΝΕΡΟΣΤΑΓΟΝΑΣ
(ΟΜΑ∆ΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ)

Το έθιµο της
Πιρπιρούνας
Η Πιρπιρούνα ή Περπερούνα ή
Πιρπιρού είναι ένα έθιµο, µαζί και
παιχνίδι, που παίζουν τα παιδιά
σε πολλά µέρη της Ελλάδας,
παρακαλώντας το θεό για βροχή.
Τα παιδιά διαλέγουν ένα κοριτσάκι
και το στολίζουν µε λουλούδια και
πρασινάδες «για να πρασινίσουν οι
κάµποι σαν την Πιρπιρού». Η
παρέα των παιδιών, µε την
Πιρπιρού στην µέση, πηγαίνουν
από σπίτι σε σπίτι και τραγουδούν
όλα µαζί το τραγούδι της
Πιρπιρούνας.
Πιρπιρούνα πιρπατεί,
και το θεό παρακαλεί,
για να βρέξει µια βροχή,
µια βροχή µια σιγανή,
για να γεν’ τα στάρια µας
και τα καλαµπόκια µας.
Μπάρις µπάρις τα νερά
Μπάρις µπάρις τα κρασιά.
Αφού τελειώσει το τραγούδι, κάθε
νοικοκυρά βγαίνει από το σπίτι
της, χύνει νερό πάνω στην
Πιρπιρούνα και εύχεται «καλή
βροχή να δώσει ο θεός». Έπειτα
έδινε κέρασµα στα παιδιά. Πολλές
φορές αντί για παιδί, για να µην
το καταβρέχουν και κρυώνει,
ντύνανε µια σκούπα µε λουλούδια
και πρασινάδες.

σελίδα 9

∆΄
Τάξη
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σελίδα 11

σελίδα 12

΄1
Τάξη Στ
Τρεις ήταν οι ιδιαίτεροι λόγοι που επιλέξαµε να
δουλέψουµε το πρόγραµµα:
«Μαθαίνω για τα ∆άση».
Στην ανάγκη για ενηµέρωση πως και οι θαµνώνες και τα φρύγανα, που κυριαρχούν στους λόφους
των Κυκλαδονήσων µας, είναι πολύτιµα δασικά
οικοσυστήµατα που αποδίδουν στο περιβάλλον
ότι και το δάσος µε δέντρα π.χ.
οξυγόνο, απορρύπανση, φωτοκλίµα, νερό, πλην της ξυλείας του
κορµού.

περιοχές που προστατεύονται από το διεθνές δίκτυο NATURA 2000, όπως είναι το δάσος στο
Πυργάκι-Αλυκό Νάξου.
Σαν ευκαιρία για εξοικείωση µε έννοιες & θέµατα όπως Προστασία του Περιβάλλοντος, Βιώσιµη
Ανάπτυξη, Αειφορία και τόνωση του ενδιαφέροντος για περιβαλλοντικές δράσεις
Τις πληροφορίες που ακολουθούν επιλέξαµε κυρίως
από συνεντεύξεις µας µε Υπευθύνους
του ∆ασαρχείου µας:
Οι χώρες της Μεσογείου διαθέ-

Στην έλλειψη γνώσης σε θέµατα
σχετικά µε το ∆άσος που αφορούν

τουν τη µεγαλύτερη βιοποικιλότητα στην Ευρώπη.

Γιώργος Στρούβαλης
Το δάσος δεν είναι απλά δέντρα αλλά
έναςολόκληρος κόσµος κάτω ή γύρω
απ’ αυτά: θάµνοι, πόες,

Ενδηµικά είναι τα φυ-

ζώα εδαφικά ή ιπτάµενα ή
ερπετά ή θηλαστικά, µι-

τά που δεν υπάρχουν

Στην Ελλάδα υπάρχουν
4992 είδη ανώτερων φυτών και 742 ενδηµικά είδη.

πουθενά αλλού.

Μαρία Αδελφουλάκου

Νίκος Τράχες

κροοργανισµοί…

Κατερίνα Τουλούπη
Στην Ελλάδα τα δάση κωνοφόρων πλατύφυλλων δέντρων καλύπτουν το 25,4% της επιφά-

Θαµνώδη-φρυγανικά

νειας της χώρας και τα δάση των θάµνων το

οικοσυστήµατα συνα-

23,95% της επιφάνειάς της.

ντούµε ακόµα και στη

Γιάννης Αδελφουλάκος

Χώρα της Νάξου, στις
πλαγιές της Μονής του

∆ασικά εδάφη δε θεωρούνται µόνον

Αγίου Ιωάννου Χρυσο-

όσα διαθέτουν δέντρα αλλά και

στόµου ή του Ιερολοχίτη, ή της Πορτάρας.

θαµνώνες: «δάση θαµνώνων», ή

Βασίλης Παπαδόπουλος

φρύγανα: «φρυγανικά οικοσυστήµατα».
Το δάσος των Κέδρων
Νάξου προστατεύεται

Γιώργος Μανωλάς

από το δίκτυο

Ελληνικά-Μεσογειακά δάση έχουµε:

NATURA 2000.

• φρύγανα π.χ. θυµαριών
• µακί π.χ. σχίνων
• αείφυλλα δάση χαµηλών υψοµέτρων π.χ.

Γιάννης Μαργαρίτης
Το δάσος αυτό συρρικνώνεται τελευταία από τουρι-

κουκουναριών

στικές παρεµβάσεις.

Μαρία Λαγογιάννη

Μανόλης Κιουλαφής

Αίτια της σηµερινής συρρίκνωσης των δασών είναι η φωτιά, η βόσκηση, οι ανθρώπινες παραγωγικές δραστηριότητες, επεκτάσεις οικισµών, η ρύπανση, η αλλοίωση οικοσυστηµάτων…

Μαρία Λουίζα Ματάκια

•
•
•
•
•
•

δάση φυλλοβόλων π.χ. καστανιών
οξιάς
ορεινών κωνοφόρων π.χ. έλατων, κέδρων-Νάξου
ψυχρόβιων κωνοφόρων π.χ. ρόµπολων
παρόχθια π.χ. λυγαριών
τροπικά π.χ. φοινικόδασος Βάι-Κρήτη

Μυρτώ Κάβουρα

σελίδα 13

΄2
Τάξη Στ

Θέµα: «Το νησί µου και η προστασία
του περιβάλλοντος

Τα σκουπίδια ως τέχνη:
εικόνες από
το Google

σελίδα 14
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Το µεγάλο ψάρι τρώει το µικρό.
Αν δε βρέξεις πόδι, ψάρι δεν πιάνεις.
Κάθε πράγµα στον καιρό του και τον Αύγουστο
κολιός.
Το ψάρι και τα χρήµατα τρώγονται φρέσκα.
Κάνε το καλό και ρίξ’ το στο γιαλό.
Ή στραβά ειν’ ο γιαλός ή στραβά αρµενίζουµε.
Εδώ καράβια χάνονται, βαρκούλες αρµενίζουν.
Πέρασε από σαράντα κύµατα.
Αυτό το παιδί είναι σκέτο σφουγγάρι.
Τα’ κανε θάλασσα.
Είναι σκέτη τσούχτρα.
Ξέφυγε σαν σουπιά.
Περπατά σαν φώκια.
Γαρίδα το µάτι του.
Έγινε σαν φάλαινα.
Επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας της Απειράνθου

Κι ένα… προβληµατάκι…
Το καράβι και η σκάλα

Από ένα καράβι κρέµεται µια σκάλα. Το κάθε σκαλί
της σκάλας απέχει από το επόµενο σκαλί ένα µέτρο.
Τα τρία τελευταία σκαλιά βρίσκονται µέσα στη
θάλασσα. Αν ανέβει η στάθµη της θάλασσας
κατά δύο µέτρα, πόσα θα είναι τα σκαλιά
που θα βρίσκονται µέσα στη θάλασσα;

σελίδα 16

Καλή ήταν η συγκοµιδή σε
διακρίσεις και µετάλλια
για το σχολείο µας τη φετινή χρονιά.
• Η οµάδα καλαθοσφαίρισης των αγοριών της ΣΤ΄ τάξης κέρδισε το χρυσό
κύπελλο στο σχολικό πρωτάθληµα του νησιού µας.
• Στο στίβο επίσης διακρίθηκαν δύο µαθητές της Στ΄ τάξης: ο µαθητής Νίκος Τράχες πήρε το χρυσό µετάλλιο στον αγώνα δρόµου 1.000 µέτρων και η µαθήτρια Μυρτώ Κάβουρα χρυσό µετάλλιο στο άλµα εις ύψος.
• Η ζωγραφιά της µαθήτριας της ∆΄ τάξης, Χριστίνας Ρώτα για την ανακύκλωση, η οποία είχε µπει στο εξώφυλλο του προηγούµενου τεύχους,
ήταν µία από τις εκατό καλύτερες πανελλαδικά. Ως επιβράβευση για τη
διάκριση αυτή θα αποκτήσει το σχολείο µας ένα τραµπολίνο, από την
εταιρεία ανακύκλωσης µπαταριών, ΑΦΗΣ.
• Οι µαθητές του Β΄ 2, τέλος, κέρδισαν το β΄ έπαινο για το οµαδικό τους
ποίηµα στο πλαίσιο του παγκυκλαδικού διαγωνισµού που διοργάνωσε
το Τµήµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θµιας Εκπ/σης Κυκλάδων
µε θέµα «Το νησί µου και η προστασία του περιβάλλοντος». (για το

ποίηµα βλέπε τον κύκλο των νεροποιητών στη σελίδα 6).

Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙ∆Α ΤΟΥ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ
(Τα ψάρια στα αρχαία Ελληνικά )
(Είναι η καρέτα- καρέτα)
(Η στεριά και η ……)
( Είναι η ποσειδωνία)
(Είδος φάλαινας)
(Είναι και ο γλάρος)
(Είναι η µονάχους- µονάχους)
(Αλλιώς το ψάρεµα)
(Κινείται σαν …..)
(Το πιο αγαπηµένο θηλαστικό)
(Τα µαζεύουµε στην
παραλία)

Ι_____
Χ_____
Θ______
_Υ__
Ο___
_ _ _ _ _ _ _Π _ _ _ _
_Ω___
_ Λ____
_ Ε__
____ Ι__
_Ο_____

Για να βρεις το σύνθηµά
µας για το νερό πρέπει να
αντικαταστήσεις καθένα από τα παρακάτω γράµµατα
µε το προηγούµενό του στο
αλφάβητο (προσοχή: όπου
Α βάζουµε Ω):

ΤΑΤΥΖ ΥΠ ΞΖΣΠ,
ΤΑΤΥΖ ΥΘ ΗΑΘ

