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Τα Δημιουργικά Νέα
επισκέφθηκαν την εφημερίδα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σήμερα η δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας Δημιουργικά Νέα 

επισκεφθήκαμε τα γραφεία  παραγωγής της εφημερίδας ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
στο Μεταλλικό Κιλκίς.
Όταν φτάσαμε κάναμε μια συζήτηση για το πώς γράφονταν μια εφη-
μερίδα και τι μέσα χρησιμοποιούσαν. Αυτό που μας έκανε εντύπω-
ση ήταν οι κάμερες με το φιλμ. Ήταν κάτι που δεν γνωρίζαμε. Επίσης 
υπήρχε ένα περίεργο μηχάνημα με μοχλό το οποίο εκτύπωνε μία μία 
τις σελίδες. Μας εξήγησαν πως υπήρχαν μικρά και κεφαλαία γράμματα 
για τον τίτλο που τα βουτούσαν στο μελάνι και τα τύπωναν στο χαρτί.
Επίσης υπήρχε ένας υπολογιστής πολύ παλιός (με σήμα ένα μηλαράκι) 
με μια πολύ μικρή οθόνη που έκανε δύσκολο το να καταλάβεις πως θα 
τυπωθεί. Μας έκανε εντύπωση το πόσο έχει εξελιχθεί η τεχνολογία και 
πλέον μπορείς να εκτυπώνεις πολύ γρήγορα και όχι όπως παλιά.
Στην συνέχεια πήγαμε στο δωμάτιο με τα γραφεία και μας έδειξαν 
πως τυπώνεται ένα πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα. Μας συγκέντρω-
σαν όλους μαζί και μας έβγαλαν φωτογραφίες τις οποίες τύπωσαν σαν 
πρωτοσέλιδο και μας τις έδωσαν. Φυσικά συζητήσαμε και κάναμε ερω-
τήσεις για να μάθουμε περισσότερα και να λύσουμε τις απορίες μας.
Στο τέλος μας μοίρασαν σελιδοδείκτες και κάρτες με εικόνες από τον 
νομό Κιλκίς καθώς και σοκολατάκια, παστέλια και χυμούς. Ήταν μια 
υπέροχη επίσκεψη και μάθαμε πάρα πολλά.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Τερζενίδη Κωνσταντί-
νο για την φιλόξενη υποδοχή του και την ξενάγηση στην εφημερίδα 
ΕΙΔΗΣΕΙΣ.

Μαρία Μ.
Κωνσταντίνα Α.
Κωνσταντίνος Σ.
Χρήστος Δ.
Σάββας  Κ.

Κατασκευάζοντας 
το δικό μας  φυτώριο

Όπως όλοι γνωρίζουμε είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν φυτά γύρω 
μας γιατί δίνουν όλο το οξυγόνο και την τροφή σε άλλους οργανισμούς 

για να ζήσουν. Επίσης συγκρατούν το χώμα, προσφέρουν καταφύγιο στα 
ζώα και μας χαρίζουν τη σκιά και την δροσιά τους. Βέβαια ομορφαίνουν 
και το περιβάλλον. Έτσι και εμείς αποφασίσαμε να κατασκευάσουμε το 
δικό μας φυτώριο. Πρώτα κατασκευάσαμε τις γλάστρες  γουρουνάκια από 
μεγάλα μπουκάλια λαδιού. Τις βάψαμε και τις στολίσαμε. Έπειτα τοποθε-
τήσαμε χώμα και φυτέψαμε τα φυτά μας με πολύ αγάπη. Ήταν μια τέλεια 
εμπειρία για όλους μας.

Μαρία Ε.
Σάββας Κ.
Αθηνά Α.
Γεωργία Α.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Γρηγοριάδου Δήμητρα
Ιρούκη Κατερίνα
Σούρλας Γιάννης

Σελίδα 1



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Το περιβάλλον μας δεν αποτελεί μια ανεξάντλητη πρώτη ύλη. Επη-
ρεάζεται από την στάση και τον τρόπο ζωής όλων των ανθρώπων. 

Για το λόγο αυτό, κρίναμε χρήσιμο να ασχοληθούμε με την ανακύκλω-
ση και τους εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης των ανακυκλώσιμων 
υλικών. Εξ ορισμού, ανακύκλωση είναι η διαδικασία με την οποία επα-
ναχρησιμοποιούνται διάφορα υλικά ή οτιδήποτε αποτελεί γρήγορο 
αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή 
που είναι δεν αποτελεί πλέον αγαθό για τον άνθρωπο. Στην διαδικασία 
αυτή συνήθως τα απορρίμματα μετατρέπονται σε πρώτες ύλες από τις 
οποίες παράγονται νέα προϊόντα. Με τον τρόπο αυτό, η ανακύκλωση 
συμβάλλει στην βιώσιμη ανάπτυξη από οικονομική, περιβαλλοντική 
και κοινωνική σκοπιά. Αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση 
στην διαχείριση των αποβλήτων, διότι επιτυγχάνει οικονομικά οφέλη, 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και 
δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Ακόμη, μέσω αυτής μετατρέπονται 
τα βλαβερά για το περιβάλλον υλικά σε λιγότερο ή και καθόλου βλαβε-
ρά. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ομαλότερα η επανένταξή τους στο φυ-

σικό περιβάλλον το οποίο ουσιαστικά ολοκληρώνει την διαδικασία της 
ανακύκλωσης με φυσικό τρόπο. Παράδειγμα μιας τέτοιας περίπτωσης 
είναι η μετατροπή οικιακών λυμάτων σε τέτοια μορφή ώστε να είναι 
λιγότερο βλαβερά σε αντίθεση με την κατευθείαν εναπόθεσή τους π.χ. 
στη θάλασσα. 
Τα παιδιά αυτήν την εβδομάδα μέσα από περιβαλλοντικές δράσεις, 
αντιλήφθηκαν την αξία της ανακύκλωσης. Γνώρισαν τρόπους που θα 
μπορούν να αξιοποιούν επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά και να συνθέ-
τουν όμορφες δημιουργίες. Υπό αυτήν την σκέψη όλα τα υλικά είναι 
χρήσιμα και αποτελούν ένα πολύτιμο πόρο που μπορούν  να μετασχη-
ματιστούν. Ωστόσο, αυτό που τονίσαμε είναι κυρίως η ευθύνη που 
έχουμε όλοι μας για τον διαχωρισμό των αποβλήτων και την απόρριψη 
τους στους αντίστοιχους κάδους ανάλογα με το είδος τους. Ας μην ξε-
χνάμε, η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.

Παιδιά που συμμετείχαν: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Ιρούκη Κατερίνα
Κακαζάνης Δημήτρης
Παπακαρμέζη Σοφία

Γουμένισσα:

Όλι
Άλεξ
Μπόρα
Αχιλλέας
Γιώργος
Ελένη
Έλιο
Ναταλία
Αιμίλιος
Χαρά
Μιγκέλ

Κιλκίς:

Σάββας
Γεωργία
Αθηνά
Μαρία Α.
Μαντώ
Χρήστος
Παναγιώτης
Ελένη
Μαρία
Ελεάνα
Κωνσταντίνα
Μαρία Μ.
Νεφέλη
Νικόλας
Νιόβη
Κωνσταντίνος
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Η Γνώμη Του Παιδιού

Σελίδα 4

Μαρία Μ.: Η ενόργανη είναι το αγαπημένο 
μου άθλημα και πηγαίνω στο ΚΔΑΠ κάθε φορά 
που έχουμε ενόργανη. Όλες οι ασκήσεις είναι 
πολύ ωραίες αλλά περισσότερο μου αρέσουν 
οι τούμπες στα στρώματα και οι γέφυρες που 
κάνουμε. Έχω μάθει τόσες πολλές ασκήσεις 
στην ενόργανη αλλά ανυπομονώ να μάθω 
περισσότερες.

Ελένη Μ.: Εμένα η αγαπημένη μου στιγμή 
στην ενόργανη είναι όταν βλέπω τις φίλες 
μου και όλες μαζί κάνουμε ασκήσεις και 
γυμναζόμαστε. Όταν τελειώνουμε το μάθημα 
της ενόργανης παίζουμε διάφορα παιχνίδια 
που μας δείχνει ο κύριος Πέτρος με τις 
μπάλες και τα στεφάνια.

Ευγενία Δ.: Η ενόργανη είναι φανταστική. 
Κάθε φορά κάνουμε διάφορες ασκήσεις 
και έχουμε γυμνάσει το σώμα μας φοβερά. 
Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το τραμπολίνο 
και οι τούμπες που κάνουμε πάνω του.

Κωνσταντίνα Α.: Οι κρίκοι είναι οι αγαπημένοι 
μου γιατί γυμνάζω τα χέρια και τα πόδια 
μου. Ο κύριος Πέτρος είναι πολύ καλός και 
δεν  βαριόμαστε ποτέ μαζί του.Την λατρεύω 
την ενόργανη και κάθε φορά ανυπομονώ να 
ξεκινήσει.
 
Αναστασία Δ.: Μου αρέσουν πολύ τα 
παιχνίδια με τις μπάλες και τις κορδέλες! 
Επίσης μου αρέσουν οι κυβιστήσεις και οι 
τροχοί που κάνουμε με τα παιδιά! Κάθε φορά 
μαθαίνουμε κάτι νέο και ενθουσιάζομαι 
ακόμα περισσότερο!

Άννα Μ.: Κάθε φορά που κάνουμε ενόργανη 
μαθαίνουμε κόλπα στα στρώματα και πάνω 
στις μπάλες. Έπειτα έχουμε τις κορδέλες κα τα 
στεφάνια και κάνουμε διάφορα ακροβατικά 
στους κρίκους.

Νεφέλη Μ.: Το σώμα μου έχει γίνει πολύ πιο 
δυνατό και έχω περισσότερη ευλυγισία από 
ότι είχα παλιότερα. Επίσης με την γυμναστική 
νιώθω καλύτερα στην υγεία μου και ζωντάνια 
κάθε μέρα.

Κλέα Μ.: Η ενόργανη είναι η αγαπημένη 
μου δραστηριότητα στο ΚΔΑΠ. Πιστεύω 
ότι είμαι πολύ καλή και μπορώ να γίνω 
ακόμα καλύτερη με την βοήθεια του κυρίου 
Πέτρου. Κάθε φορά που έχουμε ενόργανη 
ανυπομονώ να ξεκινήσουμε και στο τέλος 
αν και είμαστε κουρασμένα όλα τα παιδιά 
νιώθουμε υπέροχα.

Άιβι Μ.: Εγώ αν και δεν είμαι μεγάλη 
προσπαθώ πολύ να μάθω όλα τα κόλπα που 
μαθαίνουν τα πιο μεγάλα παιδιά και όταν 
δεν τα καταφέρνω με βοηθάει πολύ ο κύριος 
Πέτρος. Η ενόργανη είναι τέλεια.

Tι είναι για εσένα η ενόργανη;

Νέες δραστηριότητες Πληροφορικής
Το ΚΔΑΠ Δημιουργική Μάθηση βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη νέων δραστηριοτήτων χρήσης ηλεκτρονικών 
υπολογιστών από τον Σεπτέμβριο με σκοπό τόσο την εκπαίδευση και βεβαίως την ψυχαγωγία των παιδιών μας μέσω διαφόρων εκπαιδευτικών 
παιχνιδιών. Τα παιδιά ήδη διδάσκονται τη βασική χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, βασικές έννοιες, μαθαίνουν να χειρίζονται διάφορες 
χρηστικές εφαρμογές, να γράφουν κείμενα και να κάνουν αναζήτηση στο ίντερνετ.

Οι νέες δραστηριότητες είναι:
• -παίζω και μαθαίνω να σκέφτομαι (από 8 ετών και άνω)
• -αλγοριθμική σκέψη (από 9 ετών και άνω)
• -διαδικτυακός προγραμματισμός σε php (από 10 ετών και άνω)
• -μουσική τεχνολογία (από 9 ετών και άνω

Επιπλέον θα δοθεί η δυνατότητα στη δημοσιογραφική ομάδα να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές των αιθουσών πληροφορικής και για την 
προετοιμασία των κειμένων τους που θα προορίζονται για την εφημερίδα «Δημιουργικά Νέα».


