Ευχές για το νέο έτος

2018

Βρείτε το σκορ σας
1. Α) 1, Β) 2, Γ) 3
2. Α) 3, Β) 2, Γ) 1
Χριστουγεννιάτικο 3. Α) 2, Β) 1, Β) 3
κουίζ
4. Α) 3, Β) 2, Γ) 1
5. Α) 2, Β) 3, Γ) 1
6. Α) 2, Β) 1, Γ) 3

1. Ποια λιχουδιά
είναι πιθανότερο να τσιµπολογήσετε σε
ένα Χριστουγεννιάτικο
πάρτι;
Α. Μελοµακάρονα
Β. Βραστά λουκανικάκια
Γ. Κριτσινάκια µε ντιπ

Πόσο δυνατή
θέληση έχετε;

2. Ποιος είναι ο αγαπηµένος σας
«δεύτερος γύρος» στο τραπέζι του
Χριστουγεννιάτικου δείπνου;
Α. Σαλάτα
Β. Μια φέτα γαλοπούλας και λαχανικά
Γ. Οτιδήποτε υπάρχει!
3. Με ποιο επιδόρπιο θα προτιµήσετε να κλείσετε το Χριστουγεννιάτικο δείπνο;
Α. Κρέµα καραµελέ
Β. Ένα µεγάλο κοµµάτι τούρτα
Γ. Ένα ψητό µήλο µε γιαούρτι
4. Πόσο σκοπεύετε να «γυµναστείτε» κατά τη διάρκεια των γιορτών;
Α. Περπατώντας (ή κάνοντας κάτι
αντίστοιχο) κάθε µέρα
Β. Με λίγο περπάτηµα, αν και θα
είστε κυρίως στο... τιµόνι
Γ. Θα χρησιµοποιείτε συχνά το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης!

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ e ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ e ΡΕΘΥΜΝΟΥ
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φίδες) κι ας είναι Χριστούγεννα;
Α. Ναι, ως επί το πλείστον, συν µερικά κριτσίνια και ξηρούς καρπούς
Β. Όχι, οι γιορτές δεν θα είναι οι
ίδιες χωρίς µελοµακάρονα και
κουραµπιέδες!
Γ. Ναι, συν λαχανικά και
φρούτα εποχής

Η ώρα της αλήθεια ς!
6-11 βαθµοί: Ωχ, Θεούλη µου! Εντάξει, Χριστούγεννα είναι, αλλά εσείς σκοπεύετε στ' αλήθεια να... ξεσαλώσετε! Το κακό όµως µ' αυτό είναι ότι
θα σας είναι αρκετά δύσκολο να
επιστρέψετε στις καλές σας διατροφικές συνήθειες µετά τις γιορτές. Προσπαθήστε να περιορίσετε
τις... ακρότητες! Ρίξτε µια µατιά στις
απαντήσεις για τις οποίες πήρατε 2
ή 3 βαθµούς και πάρτε τις ως καλό
παράδειγµα!
8-12 βαθµοί: Μπράβο! Τα καταφέρνετε καλά στην προσπάθεια να
κρατηθείτε σ' έναν υγιεινό τρόπο
ζωής. Προσέξτε όµως, µην αφήσετε αυτές τις λιχουδιές που θα
επιτρέψετε στον εαυτό σας την περίοδο των γιορτών να γίνουν "καθεστώς". Φροντίστε επίσης το καθηµερινό σας πρόγραµµα να περιλαµβάνει και κάποια σωµατική
δραστηριότητα, επιλέξτε υγιεινές
τροφές για να γεµίσετε για δεύτερη φορά το πιάτο σας. Εκτός από
το ότι κάνει κακό, αποδυναµώνει
και τη θέλησή σας.
13-18 βαθµοί: Συγχαρητήρια! Κρίνοντας από το σκορ που πετύχατε, µάλλον δεν χρειαζόταν καν να
κάνετε αυτό το τεστ. Πάντως, µη
νιώθετε τύψεις αν επιτρέψετε
στον εαυτό σας πού και πού µια λιχουδιά. Μια δυο µέρες που θα
πάρετε περισσότερα λιπαρά δεν
πρόκειται να σας επηρεάσουν.
Μην είστε ακραίοι.

– Πατέρα, τι τύπος είναι ο Άγιος Βασίλης;
– Καλά ο τύπος είναι απίστευτος γιε µου… δεν υπάρχει!!!
l
– Στόλισα και το αυτοκίνητο φέτος για τις γιορτές.
– Έλα ρε, πώς;
– Είναι αναµµένα όλα τα λαµπάκια… της βενζίνης, της µπαταρίας, του σέρβις!!
5. Πόσο είστε σε φόρµα σε σχέση
l
µε τα Χριστούγεννα του 2015;
– Άγιε µου Βασίλη, για φέτος θέλω χοντρό πορτοφόλι και λε- Α. Το ίδιο
πτό σώµα… Μη τα µπερδέψεις πάλι….
Β. Περισσότερο
l
Γ. Λιγότερο
Πολλοί άνθρωποι ρωτάνε πώς στο καλό είµαστε σίγουροι ότι
ο Αϊ Βασίλης είναι άντρας; Είναι απλό, µια γυναίκα, ποτέ δεν
6. Σκοπεύετε να αγοράσετε µόνο
θα φορούσε, γιορτινές µέρες, κάθε χρόνο τα ίδια ρούχα.
υγιεινά σνακ για το σπίτι (π.χ. σταl
Την ηµέρα της Πρωτοχρονιάς µπαίνουν µαζί, από τον 5ο όροφο του Χίλτον, ο Άγιoς Βασίλης, ένας έντιµος πολιτικός και
ένας γενναιόδωρος δικηγόρος. Πατάνε το κουµπί του ασανσέρ για το ισόγειο, και βλέπουν ταυτόχρονα στο πάτωµα ένα
χαρτονόµισµα των 500 ευρώ. Ποιος από τους τρεις το
σήκωσε και το πήγε στη ρεσεψιόν;
Σε ποιό µέρος η Πρωτοχρονιά βρίσκεται πιο µπροστά από τα ΧριΟ Άγιος Βασίλης, φυσικά. Οι άλλοι δύο δεν υπάρχουν, παρά µόνο στη φαντασία µας!
στούγεννα;
l
Ακούς εκεί γκαντεµιά… Να θέλεις να φτιάξεις
Χίλιοι, µύριοι καλόγεροι σε ένα ράσο τυλιγµένοι. Τι είναι;
φασολάδα την Πρωτοχρονιά και να έχεις
χάσει όλα σου τα φασόλια στα χαρτιά…

Α ιν ίγ µ α τ α

Στο λεξικό.
Το ρόδι.

Ανέκδοτα

) ) ) Οι ευχές µας για το 2018 είναι:
 η οικονοµική κατάσταση της Ελλάδας να καλυτερέψει,
 οι άνθρωποι να µάθουν να δέχονται το διαφορετικό,
 επίσης θα το εκτιµούσαµε βαθύτατα αν οι ξένοι καλλιτέχνες
διάλεγαν και τη χώρα µας για να κάνουν τις περιοδείες τους...
οπότε ευελπιστούµε όλα τα tour του 2018 να περνάνε τουλάχιστον από µια φορά από την Ελλάδα.
Ζαχαρένια Καποστάνιο, Στέλλα Κατάκη, Ταρσία Μοτζάκη
) ) ) Εύχοµαι το 2018 να περάσει µε υγεία και αγάπη… για
τους κουραµπιέδες.
) ) ) Εύχοµαι το 2018 να καταφέρω να φάω τόσο πολύ που
να µην µπορώ να κουνηθώ από τη θέση µου.
) ) ) Σας εύχοµαι να περάσουν τα Χριστούγεννα για να ανοίξουν τα σχολεία... ΕΕΕΕ???????????
) ) ) 2018 Καλή Πρωτοχρονιά σε εσάς και την οικογένειά σας.
Ας είναι το ξεκίνηµα του 2018 αφετηρία µίας δηµιουργικής εποχής. Χρόνια πολλά!
) ) ) Ευχόµαστε στα άλλα παιδιά του σχολείου να έχουν
καλή πρόοδο το 2018 και καλή τύχη σε ό,τι κάνουν.
) ) ) Εύχοµαι να πάρει η Γιουβέντους το πρωτάθληµα.
) ) ) Εύχοµαι να γίνει καλά ο παππούς µου και να ξαναγυρίσει Κρήτη!!!
) ) ) Ευχόµαστε µε όλη µας την καρδιά το 2018 να είναι
πολύ καλύτερο από το 2017 και καλή πρόοδο σε όλους τους
µαθητές ΜΟΝΟ *laugh emojis* ok ok πλάκα κάνουµε να είστε
όλοι καλά.!!!<3
) ) ) Ευχόµαστε σε όλους ένα ευτυχισµένο και δηµιουργικό
έτος, ευχόµαστε χαρά και χαµόγελα σε όλο τον κόσµο καθώς
παγκόσµια ειρήνη και αγάπη!
) ) ) Ας είναι το ξεκίνηµα του 2018 αφετηρία µίας δηµιουργικής εποχής!
) ) ) Το 2018 να φέρει στη ζωή µας νέα ελπίδα, νέες προσδοκίες και να αφήσει στο παρελθόν τις πίκρες. Να βλέπουµε
µπροστά και να χαµογελάµε!
)))
2 περιστέρια να ’ρθούνε να φέρουνε ευχές
0 λοι σας να γιορτάσετε µε γέλια και χαρές.
1 όµορφο ξεκίνηµα να έχει η χρονιά
8 χιλιάδες όνειρα να βγούν αληθινά.

Αυτές τις γιορτές, θα υποκύψετε άραγε σε όλους αυτούς
τους πειρασµούς που θα εµφανίζονται µπροστά σας όπου κι
αν βρεθείτε ή θα παραµείνετε
πιστοί στις καλές διατροφικές
σας συνήθειες; Κάντε το παρακάτω τεστ και ανακαλύψτε πόσο δυνατή είναι στην πραγµατικότητα η θέλησή σας!



Η Εφημερίδα μας
Εφημερίδα για εμάς σημαίνει κάτι διασκεδαστικό και
είναι ένας τρόπος να ξεφεύγεις λίγο
από τις ηλεκτρονικές ειδήσεις. Επίσης
σημαίνει ενημέρωση για τα νέα του
σχολείου και είναι ένας τρόπος να
μπορέσουμε να γνωριστούμε όλοι
μαζί.
Εφημερίδα είναι μια περιοδική, συνήθως ημερήσια,
έντυπη έκδοση που περιέχει τρέχοντα γεγονότα, διάφορα σχόλια,
ποικίλες πληροφορίες, ανταποκρίσεις, διαφημίσεις και οτιδήποτε άλλο
σχετίζεται με την επικαιρότητα. Η
εκτύπωσή της γίνεται συνήθως σε
χαρτί χαμηλού κόστους και ανάλογα
με την ώρα έκδοσής της μπορεί να
χαρακτηρίζεται πρωινή, μεσημβρινή
ή απογευματινή.
Η εφημερίδα είναι χαρτί με
λέξεις και γράμματα και τέλειο για προσάναμμα.
Εφημερίδα σημαίνει αυτό
που διαβάζουμε και λέει τα
νέα.
Εφημερίδα σημαίνει πρώτα
ενημέρωση, δεύτερον κοινωνικό ενδιαφέρον, αλληλεγγύη και
ενδιαφέρον για το πολιτισμό και την
πόλη μου που τόσο αγαπώ.
Για εμάς εφημερίδα σημαίνει: ένα μέσο επικοινωνίας και έκφρασης ανάμεσα στους
ανθρώπους, μέσο του γραπτού λόγου. Επίσης μέσω μιας εφημερίδας
μπορείς να ενημερωθείς για πράγματα που σε ενδιαφέρουν (ή και για
πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν
τους ανθρώπους εκείνους που νοιάζονται τόσο πολύ για τους συνανθρώπους τους ώστε να μην αντέχουν
ούτε λεπτό χωρίς να ενημερωθούν
για την προσωπική τους ζωή, κοινώς
κουτσομπόλες).
Ζαχαρένια Καποστάνιο,
Στέλλα Κατάκη, Ταρσία Μοτζάκη
Εφημερίδα είναι η ενημέρωση. Από την εφημερίδα
ενημερώνεται ο κόσμος για το παρόν,
μέλλον, παρελθόν.

Αλφαβητάρι Χ ριστο υγέ νν ων σε όλο τον κ όσμο
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? Αµερικανοί: Με φιλιά υποδέχονται τον νέο χρόνο καθώς θεωρούν ότι έτσι το καινούργιο έτος θα είναι πολύ
όµορφο. Πιστεύουν ότι φιλώντας τον σύντροφό τους ή
ακόµη κι έναν άγνωστο δίπλα τους θα διώξουν τις κακές αναµνήσεις και την κακοτυχία του παρελθόντος και
θα σηµαδέψουν µια νέα αρχή γεµάτη αγάπη και έντονη
ζωή.
? Βέλγιο: τα παιδιά ακολουθούν το έθιµο που τα θέλει
να γράφουν γράµµατα στους γονείς ή στους νονούς τους
περιγράφοντας τη σχέση τους µε τους γονείς τους και
τι περιµένουν από αυτούς για την καινούρια χρονιά. ∆ιακοσµούν το γράµµα µε ωραία αυτοκόλλητα που αναπαριστούν αγγέλους και χρωµατιστά τριαντάφυλλα
και τα διαβάζουν µπροστά στους γονείς τους µε την
έλευση του καινούριου χρόνου.
? Οι Βραζιλιάνοι πέρα από το γεγονός ότι φορούν άσπρα
ρούχα για να τροµάξουν τα κακά πνεύµατα πηδούν επτά
κύµατα –ένα για κάθε µέρα τις εβδοµάδας– για καλή
τύχη. Ακόµη προσφέρουν δώρα στη Θεά Lemanja, τη θεά
του νερού, η οποία τρελαίνεται για δώρα, ειδικά λουλούδια.
? Στη ∆ανία σπάνε πιάτα στην πόρτα του γείτονα. Μάλιστα η οικογένεια που συγκεντρώνει στην πόρτα της
τη µεγαλύτερη ποσότητα σπασµένων πιατικών θεωρείται
ότι θα έχει τη µεγαλύτερη τύχη καθώς έχει τους πιο πιστούς φίλους.
? Στο Εκουαδόρ καίνε σκιάχτρα τα µεσάνυχτα. Καθώς
πλησιάζουν τα µεσάνυχτα κάθε οικογένεια στήνει το
σκιάχτρο της, που το έχει φτιάξει από εφηµερίδες και
ξύλο, και του βάζει φωτιά. Με αυτόν τον τρόπο θεωρούν
πως καταστρέφουν όλα τα άσχηµα πράγµατα που συνέβησαν τους 12 περασµένους µήνες. Έτσι γεµίζουν τη
νέα χρονιά µε τύχη κι ευτυχία. Επίσης, συνηθίζουν να
παίρνουν φωτογραφίες που τους θυµίζουν κάτι άσχηµο και να τις καίνε ώστε να ξορκίσουν τις περυσινές κακές στιγµές.
? Ιρλανδία: Οι ελεύθερες γυναίκες την Πρωτοχρονιά βά-

ζουν φύλλα από γκι κάτω από το µαξιλάρι τους ελπίζοντας να ονειρευτούν και να βρουν τον µέλλοντα σύζυγό τους. Πάντως γενικά οι Ιρλανδοί πιστεύουν ότι έτσι
διώχνουν την κακή τύχη.
? Στην Ισπανία σε κάθε χτύπηµα του ρολογιού τα µεσάνυχτα τρώνε σταφύλια για ευηµερία.
? Κίνα: Ένα θρυλικό άγριο θηρίο το οποίο ονοµάζεται
Nien («Έτος») θεωρούνταν ότι επιτίθεντο στους ανθρώπους, στο τέλος κάθε χρόνου. Και για αυτό οι χωρικοί έκαναν δυνατούς θορύβους και χρησιµοποιούσαν
λαµπερά φώτα για να το τροµάξει και να το διώξουν µακριά.
? Κολοµβία: οι πολίτες περπατούν το τετράγωνο της συνοικίας τους µε µια άδεια βαλίτσα, για ένα χρόνο γεµάτο
ταξίδια.
? Λευκορωσία: Οι ανύπαντρες συναγωνίζονται για να
δουν ποια θα παντρευτεί µέσα στη νέα χρονιά. Στήνει
η καθεµιά µπροστά της ένα σορό καλαµποκιού και παίρνουν έναν κόκορα. Τον αφήνουν να φθάσει µέχρι έναν
από τους σορούς και σε όποια ανήκει, αυτή θα είναι που
θα παντρευτεί.
? Οι Μεξικανοί θεωρούν ότι µπορούν να επικοινωνήσουν
µε τις ψυχές µε των νεκρών αγαπηµένων τους την παραµονή της Πρωτοχρονιάς. Μάλιστα στο Τάος Ιν στο Νέο
Μεξικό 15 λεπτά διαλογισµού κι επικοινωνίας κοστίζει
15 δολάρια. Επίσης, στη χώρα γιορτάζουν την ηµέρα των
νεκρών κάθε χρόνο στις 2 Νοεµβρίου. Ακόµη στο Μεξικό αλλά και σε άλλες νοτιοαµερικανικές χώρες υποδέχονται τον νέο χρόνο φορώντας χρωµατιστά εσώρουχα,
κυρίως κόκκινα αλλά και κίτρινα ή άλλα ζωηρά χρώµατα προκειµένου να «πιάσουν» την καλή τύχη. Επίσης, πιστεύουν ότι έτσι θα έρθει και ο έρωτας της ζωής τους.
Το κόκκινο αντιπροσωπεύει έντονη ερωτική ζωή και το
κίτρινο επιθυµία για πολλά χρήµατα και πλούτη. Οι επιθυµίες των ντόπιων εκφράζονται µέσω του χρώµατος που
επιλέγουν.
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