Δημοτικό Σχολείο Τριάδας Ευβοίας

Γαλιλαίοςs

Η Εφημερίδα μας

Δεν μπορείς να διδάξεις τίποτα τον
άνθρωπο. Το μόνο που μπορείς να κάνεις,
είναι να τον βοηθήσεις ν’ ανακαλύψει
αυτό που κρύβεται μέσα του!

Οριζόντια
2.
4.
8.
11.
12.

Ποιά πουλάει ΝΟΚΙΑ κινητά;;
Η πιο ψηλή του σχολείου
Ποιός έχει...μαμούνια;;
Είναι ανηψιά του κυρίου της πληροφορικής
Ποιός παίζει "καράτε" στην άμυνα;

Κατακόρυφα
1.
3.
5.
6.
7.
9.
10.

Έχει ξάδερφο το γατάκι!!!
Τα ωραιότερα μάτια της 6ης
Θηλυκός... Βαλάντης!!!
Ο λαός απαιτεί τον......μεσ'τη βουλή!!!(αιτιατική)
Νευρικός....ο "μάγκας" του σχολείου
Μανιακός με το μποξ
Νόστιμα τα γιαβρούλια της γιαγιάς της.

Τεύχος 6 –Μάιος 2012

Ένα τεύχος αφιερωμένο στην 6η.
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Οι μαθητές μας, λένε...

Στο

δημοτικό πέρασα πολύ ωραία.
Έμαθα πολλά, έκανα πολλούς φίλους
αλλά πάνω απ’όλα έμαθα καλή
συμπεριφορά. Πιστεύω το γυμνάσιο
να είναι πιο καλό από το δημοτικό.
Νιώθω θλίψη που θα φύγω από το
Δημοτικό επειδή αφήνω τόσες
ωραίες αναμνήσεις.
Γιάννης Τόγιας

Μην αμελήσετε να επισκεφθείτε τη νέα μας «Ιστοσελίδα Οικολογίας». Σε δύο γλώσσες (Ελληνικά και
Αγγλικά), με πλούσιο υλικό, πολλές πληροφορίες για διεθνή αλλά και τοπικά οικολογικά θέματα, παιχνίδια
και πάζλ. Ακολουθήστε μας στο twitter : @saveearthdimtri

2

Δημοτικό Σχολείο Τριάδας Ευβοίας – Ολοήμερο – Η Εφημερίδα μας (http://dim-triad.eyv.sch.gr)

Τα πέρασα πολύ ωραία. Σε κάθε μάθημα ο κύριος μας
έλεγε αστεία και γελάγαμε. Βέβαια κάναμε λίγη φασαρία
αλλά όλοι οι δάσκαλοι μας αγαπούν πάρα πολύ. Με τους
συμμαθητές μου είχαμε αρκετά καλές σχέσεις. Φυσικά
μερικές φορές τσακωνόμασταν αλλά όπως και να το
κάνουμε με δυσαρεστεί το γεγονός ότι θα φύγω από το
δημοτικό. Πέρασα πολύ ωραία και ελπίζω να περάσω
ακόμη καλύτερα στο γυμνάσιο.
Αλεξάνδρα Κόλα

Τα 6 χρόνια εδώ στο δημοτικό ήταν φανταστικά. Δε
θέλω να φύγω από εδώ γιατί γνώρισα πολλούς φίλους
και φίλες αλλά και δασκάλους. Το μόνο πράγμα που
δε θα ξεχάσω ποτέ είναι τα απαιδιά που ερχόντουσαν
κάθε χρόνο. Δεν ξέρω ακόμα πως θα μας φερθούν στο
γυμνάσιο, πάντως θα είναι διαφορετικά από το
δημοτικό.
Δέσποινα Στούπα.

Νιώθω

άσχημα που θα
φύγω από το δημοτικό
σχολείο. Όλα αυτά τα
χρόνια πέρασα πολύ
ωραία. Γνώρισα πολλά
παιδιά, γνώρισα πολλούς
δασκάλους και δασκάλες.
ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΦΥΓΩ ΑΠΟ
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ!.
Σοφία Σαρρή

Στο

δημοτικό έχω περάσει χάλια γιατί πάντα οι άλλοι κάνουν
βλακείες και όλο εγώ την πληρώνω. Όπως χθες με το Βαλάντη
ήμουν μέσα και εγώ την πλήρωσα επειδή κάτι παιδιά έπαιζαν
μπουγέλο. Πέρναγα καλά μόνο όταν έπαιζα μπάλα. Σπάνια
πλακωνόμουν με παιδιά. Ωραία ήταν και όταν έπαιζα μπάσκετ με
το φίλο μου το Βαλάντη. Ο Αρβανίτης με τον Παναγιώτη είναι οι
καλύτεροί μου φίλοι, με αυτούς δεν έχω τσακωθεί ποτέ και πάντα
περνάμε καλά.
Αλέξανδρος Μπότσι
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Στο δημοτικό είχα
Το

δημοτικό μου άρεσε
αλλά μερικές στιγμές μου
άρεσαν πολύ και μερικές
λίγο, όπως ότι με
κορόιδευαν μερικοί αλλά
μερικοί μου στέκονταν.
Το δημοτικό σχολείο ήταν
το καλύτερο σχολείο μετά
το νήπιο. Θα μου άρεσε
να μας έβγαζε έξω ο
κύριος διευθυντής όπως
έκανε και με την Ε’ τάξη.
Γιώργος Φρατζής

καλές στιγμές και κακές στιγμές. Οι πιο πολλές
ήταν κακές στιγμές. Γενικά το δημοτικό δε μου αρέσει τόσο πολύ.
Τώρα που θα πάω στο γυμνάσιο νιώθω κάπως άβολα διότι τα
παιδιά που θα είναι εκεί δε θα τα ξέρω, μόνο τα παιδιά που θα βρω
να κάνω παρέα και τα παιδιά που έχω τώρα στην τάξη μου.
Αντώνης Φαλάγγης

Σκέφτομαι ότι δε θα περνάω τόσο ωραία στο γυμνάσιο όσο
εδώ και τέτοιους καλούς δασκάλους δε θα γνωρίσω ποτέ. Στο
δημοτικό ένιωθα πολύ καλά, ενώ όταν θα φύγω θα
στενοχωρηθώ γιατί θα χάσω του δασκάλους μου, όμως και θα
χαρώ, γιατί θα κάνω νέους φίλους και θα γνωρίσω ένα σωρό
δασκάλους.
Κατερίνα Τόγια

Τα 6 χρόνια που

περάσαμε στο δημοτικό ήταν αρκετά καλά,
είχαμε πάντα καλούς δασκάλους και ειδικά φέτος που είχαμε
τον κύριο Σταύρο. Φέτος είναι η τελευταία χρονιά και
αισθάνομαι λίγο περίεργα γιατί θα αποχωριστώ αυτό το χώρο
«που τόσο αγαπώ...». Είναι λίγο περίεργα γιατί έχουμε
συνηθίσει εδώ στο χωριό να ερχόμαστε στο σχολείο με τα
πόδια, παρέα με όλα τα παιδιά. Τώρα που θα πάμε στο
γυμνάσιο δεν ξέρω πως θα είναι, τι θα αντιμετωπίσω.
Δέσποινα Λεοντή

Στο

δημοτικό ήταν πολύ ωραία. Μάθαμε πολλά
γράμματα, γνώρισα πολλούς φίλους, μάθαμε καλή
συμπεριφορά και τώρα που θα φύγουμε από το
δημοτικό, θα μας λείψει πολύ.
Παναγιώτης Στρατής.
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Νιώθω

άσχημα που
φεύγω από το δημοτικό,
επειδή πέρασα πολύ
ωραία. Είχα περάσει
ωραίες στιγμές με τους
συμμαθητές και τους
δασκάλους μου, που δε
θα τις ξεχάσω ποτέ.
Θανάσης Αρβανίτης

