ΚΕΙΜΕΝΟ 1

Από τους «Ερευνητές» της εφημερίδας «Καθημερινή»
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Δυο μέρες στο βουνό
1.

Διαβάστε το άρθρο από τους Ερευνητές και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις.
α. Ποιος διοργανώνει την εκδρομή στον Παρνασσό;
β. Πότε μπορούν να πάρουν μέρος στην εκδρομή όσοι είναι μικρότεροι
από 7 χρονών;
γ. Μπορεί να πάει στην εκδρομή κάποιος που είναι μεγαλύτερος από 18 χρονών;
δ. Πότε θα γίνει η εκδρομή στον Παρνασσό και με ποιο μεταφορικό μέσο;
ε. Πότε είναι η τελευταία μέρα για να δηλώσετε συμμετοχή;
στ. Ποιος είναι ο κύριος Σαμούλης;
ζ. Τι θα κάνετε αυτές τις δυο μέρες, σύμφωνα με αυτά που υπόσχεται το άρθρο;

2.

Αποφασίζετε με το διπλανό σας να περάσετε το διήμερο στον Παρνασσό αλλά νομίζετε
ότι λείπουν μερικά χρήσιμα για την εκδρομή πράγματα από τον κατάλογο που διαβάσατε
στους Ερευνητές. Συζητάτε γι’ αυτά μαζί του και μετά συμπληρώνετε τον κατάλογο.

3.

Το σχολείο σας διοργανώνει μια εκδρομή στη θάλασσα κι εσείς πρέπει να γράψετε ένα
άρθρο 150 περίπου λέξεων στη σχολική εφημερίδα με τίτλο:
«Δυο μέρες στη θάλασσα»
Μην ξεχάσετε να πείτε:
Ποιος διοργανώνει την εκδρομή, πότε και πού θα γίνει, πώς θα πάτε, τι θα κάνετε όσοι θα
πάρετε μέρος σε αυτή, τι πρέπει να πάρετε οπωσδήποτε μαζί σας, πόσα χρήματα πρέπει
να πληρώσετε και σε ποιον.

4.

Στο άρθρο που διαβάσατε υπάρχουν μερικά επίθετα που δεν έχουν παραθετικά, δεν
μπορούμε να πούμε δηλαδή: πιο αξέχαστο διήμερο, πάρα πολύ αξέχαστο διήμερο γιατί
μιλάμε για ένα διήμερο που ή θα ξεχάσουμε ή δε θα ξεχάσουμε, που είναι ή δεν είναι
αξέχαστο. Μπορείτε να τα βρείτε μέσα στο κείμενο και να εξηγήσετε γιατί δεν έχει
παραθετικά το καθένα από αυτά;

Θυμηθείτε ότι δεν έχουν παραθετικά όσα επίθετα φανερώνουν ύλη (πέτρινος τοίχος = από πέτρα),
καταγωγή (περσικό χαλί = από την Περσία ), τόπο (θαλάσσιο πέρασμα = στη θάλασσα), χρόνο
(χειμωνιάτικα ρούχα = του χειμώνα), κάτι που δεν αλλάζει (πρωτότοκο παιδί = γεννήθηκε πρώτο),
μερικά επίθετα που αρχίζουν με α-στερητικό (λέγεται έτσι γιατί στερεί τη λέξη από την αρχική της
σημασία, της δίνει αντίθετη σημασία, π.χ. αξέχαστο ταξίδι: ένα ταξίδι που δε θα ξεχάσουμε).

5.

Βρείτε και κυκλώστε αυτά που θα χρειαστούν τα παιδιά για την εκδρομή τους
στον Παρνασσό. Οι λέξεις που πρέπει να βρείτε είναι 11.
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Mal du dèpart
1.

Διαβάστε προσεκτικά το ποίημα του Νίκου Καββαδία και απαντήστε με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ).

α. Ο ποιητής ταξιδεύει συνέχεια γιατί αγαπάει πολύ τις γαλάζιες θάλασσες
β. Ο ποιητής είναι ναυτικός που ταξιδεύει για το Μαδράς, τη Σιγκαπούρη,
το Αλγέρι και το Σφαξ
γ. H μάνα του ποιητή θα είναι πολύ χαρούμενη, αν ο γιος της φύγει
για μακρινό ταξίδι
δ. Ο ποιητής θα ήθελε να τον θάψουν σε κάποια θάλασσα στις Ινδίες
ε. Ο θάνατος του ποιητή θα είναι συνηθισμένος, όπως όλων των ανθρώπων

2.

❑
❑
❑
❑
❑

Στην τάξη σας γίνεται Διαγωνισμός τίτλου.
Χωρίζεστε σε τριάδες και γράφετε σε ένα χαρτάκι ένα τίτλο για το ποίημα, καθώς και δυο
λόγια για να εξηγήσετε γιατί δώσατε αυτόν τον τίτλο.
Μια επιτροπή από πέντε συμμαθητές σας ψηφίζει τον καλύτερο τίτλο.

3.

Στο ποίημα διαβάζουμε για διάφορα μακρινά μέρη. Μπορείτε να τα βρείτε στο χάρτη;
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα πράγματα για μερικά από αυτά, σημειώστε από
την εγκυκλοπαίδεια μερικές πληροφορίες και παρουσιάστε τις στην τάξη.

4.

Γράφετε ένα γράμμα με 100 περίπου λέξεις για να το στείλετε σε ένα φίλο σας ναυτικό που
τώρα βρίσκεται στη Σιγκαπούρη.
Του λέτε πόσο τυχερός είναι που ταξιδεύει, πόσο σας λείπει εσάς η θάλασσα, πού
θα πηγαίνατε αν μπορούσατε να ταξιδέψετε και ό,τι άλλο θέλετε. Φυσικά θα κάνετε και σε
εκείνον κάποιες ερωτήσεις. Μην ξεχάσετε να αρχίσετε και να τελειώσετε όπως όταν
γράφουμε ένα φιλικό γράμμα (Αγαπημένε μου φίλε, Σε χαιρετώ, ο φίλος σου…) και
να γράψετε την ημερομηνία (επάνω δεξιά).
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5.

Χωρίζεστε σε τρεις ομάδες και βρίσκετε το συγκριτικό και απόλυτο υπερθετικό βαθμό
των υπογραμμισμένων λέξεων της πρώτης, δεύτερης και πέμπτης στροφής
(κάθε ομάδα παίρνει μία στροφή). Κερδίζει η ομάδα που θα τελειώσει πρώτη!

Προσοχή! Μπορεί να μη βρείτε για όλα τα επίθετα συγκριτικό-υπερθετικό βαθμό.
Για παράδειγμα δεν έχουν όσα επίθετα φανερώνουν ύλη (πέτρινος τοίχος = από πέτρα),
καταγωγή (περσικό χαλί = από την Περσία), τόπο (θαλάσσιο πέρασμα = στη θάλασσα),
χρόνο (χειμωνιάτικα ρούχα = του χειμώνα),
κάτι που δεν αλλάζει (πρωτότοκο παιδί = γεννήθηκε πρώτο), μερικά επίθετα που αρχίζουν
με α-στερητικό (λέγεται έτσι γιατί στερεί τη λέξη από την αρχική της σημασία, της δίνει
αντίθετη σημασία, π.χ. αξέχαστο ταξίδι: ένα ταξίδι που δε θα ξεχάσουμε).
Θυμηθείτε ότι στο παράδειγμα «φωτεινότερο (πιο φωτεινό) αστέρι» η λέξη «φωτεινότερο
(πιο φωτεινό)» είναι συγκριτικού βαθμού, γιατί συγκρίνουμε ένα αστέρι με ένα άλλο και βλέπουμε
ότι το πρώτο είναι πιο φωτεινό από το δεύτερο.
Θυμηθείτε ακόμα ότι στο παράδειγμα «φωτεινότατο (πολύ φωτεινό) αστέρι» η λέξη
«φωτεινότατο (πολύ φωτεινό)» είναι απόλυτου υπερθετικού βαθμού, γιατί δείχνει ότι το αστέρι
είναι τόσο φωτεινό, που δε συγκρίνεται με κανένα άλλο.

6.

Μπορείτε να βρείτε και να κυκλώσετε τους τόπους όπου ταξιδεύει ο ποιητής;
Πρέπει να βρείτε 5.
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Από τους Ερευνητές της εφημερίδας "Καθημερινή"
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Tο αερόστατα
1.

Διαβάστε το κείμενο και απαντήστε στις ερωτήσεις.

α. Ποιοι και πότε ανακάλυψαν το αερόστατο;
β. Πόσα χιλιόμετρα πέταξε το πρώτο αερόστατο;
γ. Ποιοι ήταν οι πρώτοι επιβάτες αερόστατου; Γιατί δεν πήγαν άνθρωποι;
δ. Πώς ένιωσαν οι κάτοικοι του μικρού γαλλικού χωριού, όταν πρωτοείδαν
το ιπτάμενο αερόστατο και πώς νιώθουμε σήμερα σύμφωνα με το κείμενο,
όταν βλέπουμε ένα αερόστατο;

2.

Στην τάξη σας γίνεται «Διαγωνισμός Φανταστικής Ιστορίας» και πρέπει κι εσείς
να γράψετε τη δική σας. Φαντάζεστε λοιπόν ότι είστε ένα από τα τρία ζωάκια που
αναγκαστικά πρωτοταξίδεψαν με αερόστατο. Γράφετε ένα κείμενο 150 περίπου λέξεων,
όπου περιγράφετε πώς σας έπιασαν και σας έβαλαν στο αερόστατο, πώς νιώθατε
στην αρχή, στο τέλος και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, τι είδατε από ψηλά, πώς
σας υποδέχτηκαν οι κάτοικοι του μικρού χωριού όπου φτάσατε, αν θα ξανανεβαίνατε
σε αερόστατο και ό,τι άλλο θέλετε.

3.

Στο κείμενο βλέπετε μερικές κυκλωμένες λέξεις που δεν έχουν μπροστά τους κανένα

επίθετο (λέμε δηλαδή πρόβατο και όχι άσπρο πρόβατο, αδύνατο πρόβατο).Μπορείτε
να βρείτε κι άλλα τέτοια επίθετα για τις λέξεις σε κύκλο;

4.

Η λέξη αερόστατο είναι σύνθετη (αέρας + αρχαία λέξη στατός = αυτός που στέκεται).
Αν κρατήσετε σταθερό το πρώτο συνθετικό, μπορείτε να βρείτε κι άλλες σύνθετες λέξεις;
Γράψτε ένα κατάλογο με τις λέξεις που βρήκατε εσείς και οι συμμαθητές σας και μετά
συμπληρώστε τον με τις λέξεις που θα βρείτε σε ένα λεξικό.
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Από τους
Ερευνητές της
εφημερίδας
«Καθημερινή»
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Ελαφρύτερα από τον αέρα
1.

Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο και αποφασίστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι
Σωστές (Σ) ή Λάθος (Λ).

γ. Στην Ιρλανδία μπορείτε να δείτε σκύλους και αγελάδες να κάνουν
βόλτα με αερόστατο

❑
❑
❑

δ. Το κακό είναι ότι στο αερόστατο κάνει πολύ κρύο, γιατί βρίσκεστε
πολύ ψηλά

❑

ε. Ένας καλός οδηγός αερόστατου μπορεί να το προσγειώσει ακριβώς
στο μέρος που θέλει

❑

α. Οι Ιρλανδοί αγαπούν πολύ τα αερόστατα
β. Στην Ιρλανδία μπορείτε να κάνετε μόνοι σας μια βόλτα με αερόστατο

στ. Πολλές φορές τα πουλιά σκίζουν το αερόστατο

2.

❑

Ένας φίλος σας που μένει μακριά σάς γράφει ότι το όνειρό του είναι να ταξιδέψει
μια μέρα με αερόστατο. Εσείς έχετε μόλις διαβάσει το άρθρο «Ελαφρύτερα από
τον αέρα» και του γράφετε ένα γράμμα για να τον προετοιμάσετε για τις ομορφιές αλλά
και τους κινδύνους που κρύβει ένα τέτοιο ταξίδι.

Θυμηθείτε ότι, όταν γράφουμε ένα φιλικό γράμμα, σημειώνουμε την ημερομηνία (πάνω δεξιά),
μετά γράφουμε:
Αγαπητέ (μου φίλε,) Αντώνη
και τελειώνουμε γράφοντας:

Με αγάπη/Σε φιλώ/Πολλά φιλιά
Η φίλη σου Κατερίνα

3.

Βλέπετε τις κυκλωμένες λέξεις; Μπορείτε να παίξετε με αυτές, αν βάλετε στη θέση τους
άλλες που έχουν αντίθετη σημασία.
(π.χ. Στη χειρότερη περίπτωση
στην καλύτερη περίπτωση)
Ξαναδιαβάζοντας το κείμενο θα δείτε ότι έτσι γίνεται πιο αστείο.
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Από τους Ερευνητές της εφημερίδας «Καθημερινή»
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Πείραμα: Ένα αερόστατο
1.

Σύμφωνα με το κείμενο:
• Τα μπαλόνια που έχουν …….....................….. αέρα απογειώνονται, όπως ο φελλός- που
είναι πιο ……...............…… από το νερό - επιπλέει στη θάλασσα.

• Για να φτιάξουμε ένα αερόστατο χρειαζόμαστε: …………………………………………………
……………………

• Για να δώσουμε πιο εύκολα το σχήμα του αερόστατου χρησιμοποιούμε ένα …………………
…..............….. μπαλόνι.
• Το καλάθι είναι από …......................…………
• Ανοίγουμε τρύπες στις γωνίες του καλαθιού και περνάμε από αυτές μια …................…..
και ……..............…. κλωστή.
• Γεμίζουμε το αερόστατο με …...........……… αέρα, χρησιμοποιώντας το πιστολάκι.
• Το αερόστατο προσγειώνεται μόνο όταν ……….............… η θερμοκρασία του.

2.

3.

Ένας συμμαθητής σας, που κάθεται σε ένα θρανίο μπροστά σας, θα ήθελε να μάθει
πώς φτιάχνεται μια σαΐτα. Εσύ και ο διπλανός σου θέλετε να του εξηγήσετε, γι' αυτό
του γράφετε και του δίνετε με προσοχή ένα σημείωμα με όλες τις οδηγίες. Μην ξεχάσετε
να του πείτε τι υλικά θα χρειαστεί, και να του εξηγήσετε βήμα βήμα, όσο πιο απλά
μπορείτε, τι πρέπει να κάνει για να πετάξει μακριά η σαΐτα του.

Μιλάτε με ένα φίλο σας για το πείραμα με το αερόστατο που διαβάσατε στους Ερευνητές
της Καθημερινής. Εκείνος ενθουσιάζεται και σας ζητάει να του εξηγήσετε αμέσως τι πρέπει
να κάνει. Ευτυχώς έχετε την εφημερίδα με το πείραμα μαζί σας.
Ξεκινάτε να του εξηγείτε κάπως έτσι:
«Κόψε ένα κομμάτι χαρτόνι…»
Ενώ μιλάτε στο φίλο σας, αλλάζετε τις υπογραμμισμένες λέξεις, όπως στο παράδειγμα:
«Στις επάνω γωνίες άνοιξε μικρότερες/πιο μικρές τρύπες» (αντί για: μικρές τρύπες).
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Ο μεγαλύτερος ταξιδευτής όλων των εποχών
1.

Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο και αποφασίστε αν οι παρακάτω προτάσεις
είναι Σωστές (Σ) ή Λάθος (Λ).
α. Ο Μάρκο Πόλο γεννήθηκε το 13ο αιώνα και ήταν Ιταλός
β. Για το πρώτο ταξίδι του στην Κίνα χρειάστηκε τρεισήμισι ολόκληρους μήνες γιατί
τότε δεν υπήρχαν αεροπλάνα ή τρένα
γ. Ο Κουμπλάι Χαν συγκινήθηκε πολύ όταν είδε για δεύτερη φορά το Μάρκο Πόλο
δ. Ο Μάρκο Πόλο έμεινε στην Κίνα 17 χρόνια και γνώρισε το σπουδαίο
κινεζικό πολιτισμό
ε. Ο Μάρκο Πόλο κατάφερε να πάει την πριγκίπισσα Κοκατσίν στην Περσία
με συνοδεία 14 πλοία και πλήρωμα 600 άντρες
στ. Ο Μάρκο Πόλο φυλακίστηκε στον πόλεμο της Βενετίας με τη Φλωρεντία
ζ. Τα περισσότερα από όσα γράφει στο βιβλίο του ο Μάρκο Πόλο είναι ψέματα

2.
3.

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Στο άρθρο διαβάσατε τα ονόματα πολλών περιοχών του πλανήτη. Μπορείτε να τις βρείτε
στην υδρόγειο σφαίρα ή σε έναν παγκόσμιο χάρτη;

Στο κείμενο διαβάσατε μερικά πράγματα για τις χώρες της Περσίας, του Αφγανιστάν και
της Κίνας. Για να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να χωριστείτε σε τρεις ομάδες και
να βρείτε πληροφορίες από μια εγκυκλοπαίδεια για την ιστορία, τον πληθυσμό,
τη γλώσσα, τη θρησκεία, την πολιτική κατάσταση και την οικονομία της κάθε χώρας.
Μπορείτε για μεγαλύτερη ευκολία να συμπληρώσετε με τα αντίστοιχα στοιχεία
τον πίνακα που ακολουθεί.

ΧΩΡΑ:
Πληθυσμός

Γλώσσα

Θρησκεία

Πολιτική
κατάσταση

Οικονομική
κατάσταση

Στοιχεία για
την ιστορία
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4.

Κοιτάξτε το σημειωμένο κομμάτι του άρθρου των Ερευνητών
«Ο μεγαλύτερος ταξιδευτής όλων των εποχών» και γράψτε, όπου μπορείτε, τον απόλυτο
υπερθετικό βαθμό των επιθέτων.

Θυμηθείτε ότι στο παράδειγμα: Ο Μάρκο Πόλο ήταν πολύ μεγάλος ταξιδευτής το επίθετο
πολύ μεγάλος είναι απόλυτου υπερθετικού βαθμού, γιατί δείχνει ότι ο Μάρκο Πόλο είναι

τόσο μεγάλος ταξιδευτής που δεν τον συγκρίνουμε με κανέναν άλλο.

Στο παράδειγμα: Η Βενετία ήταν σπουδαιότατη εμπορική δύναμη
δε συγκρίνουμε τη Βενετία με καμιά άλλη πόλη, λέμε μόνο ότι αυτή ήταν
σπουδαιότατη/πάρα πολύ σπουδαία.

5.

Μπορείτε να λύσετε το σταυρόλεξο που ακολουθεί;
1. Χάρτινο χρήμα
2. Μεγάλος Μογγόλος κατακτητής
3. Ο μεγαλύτερος ταξιδευτής όλων των εποχών
4. Η χώρα καταγωγής του Μάρκο Πόλο

1

3

2

4
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ΚΕΙΜΕΝΟ 7

Από ένθετο της εφημερίδας «Τα Νέα», εκδ. «Ελληνικά Γράμματα»
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Μεγάλοι θαλασσοπόροι
1.

Παρατηρήστε τους δύο χάρτες με τα ταξίδια των θαλασσοπόρων, διαβάστε τα σχόλια
που τους συνοδεύουν και απαντήστε με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ).

α. Ο Πέντρο Άλβαρεζ Καμπράλ ήταν Ισπανός
β. Ο Βάσκο Ντα Γκάμα έφτασε στην Ινδία μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας
γ. Ο Βαρθολομαίος Ντιάζ ήταν Πορτογάλος και έφτασε στον Ινδικό Ωκεανό
δ. Ο Μαγγελάνος έφτασε τυχαία στη Βραζιλία
ε. Ο Χριστόφορος Κολόμβος έκανε τέσσερα ταξίδια
στ. Στο δεύτερο ταξίδι του ανακάλυψε την Τζαμάικα
ζ. Το τέταρτο ταξίδι του κράτησε από το 1502 ως το 1504

2.

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Στο σχολείο σας γίνεται ένα αφιέρωμα στους μεγάλους Ευρωπαίους θαλασσοπόρους.
Η τάξη σας χωρίζεται σε τρεις ομάδες, βρίσκει και παρουσιάζει περισσότερες
πληροφορίες από μια εγκυκλοπαίδεια για τρεις από αυτούς (εκτός από τον Κολόμβο).
Ο χάρτης με τις πληροφορίες για τον Κολόμβο θα σας βοηθήσει και για τους υπόλοιπους.

3.

Κοιτάξτε τα υπογραμμισμένα επίθετα του κειμένου και αποφασίστε αν έχουν παραθετικά,
δηλαδή αν μπορείτε να πείτε: Ινδικός Ωκεανός, πιο Ινδικός Ωκεανός, πολύ Ινδικός
Ωκεανός. Γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό;

4.

Μπορείτε να βρείτε τα εθνικά ουσιαστικά (δηλαδή αυτά που δείχνουν την πόλη, τη χώρα,
τον τόπο), αντρικά και γυναικεία, από τα υπογραμμισμένα επίθετα του κειμένου;
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ΚΕΙΜΕΝΟ 8
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ΚΕΙΜΕΝΟ 9

Από τους Ερευνητές της εφημερίδας «Καθημερινή»
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ΚΕΙΜΕΝΟ 21

Βάσκο Ντα Γκάμα
1.

Διαβάστε την εικονογραφημένη ιστορία και απαντήστε με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ).

α. Ο διάδοχος του Μανουήλ λέγεται Ιωάννης Β΄
β. Οι τρεις καραβέλες ονομάζονται «Άγιος Γαβριήλ», «Άγιος Ραφαήλ»
και «Σάντα Μαρία»

❑
❑

γ. Μερικές μέρες πριν από το ταξίδι ο βασιλιάς ανακοινώνει επίσημα
την αρχηγία του στόλου στο Βαρθολομαίο Ντιάζ

❑

δ. Ο Βάσκο Ντα Γκάμα ήταν 26 χρονών
ε. Το 30% του πληρώματος ήταν άνθρωποι των φυλακών που τους έβαζαν
να βγαίνουν πρώτοι και να εξερευνούν τα άγνωστα μέρη
στ. Τα τρία πλοία ξεκίνησαν για την Ινδία στις 7 Ιουλίου 1497

2.

❑
❑

Γράφετε ένα μικρό κείμενο 150 λέξεων για την εφημερίδα του σχολείου σας
για τις περιπέτειες των δύο Πορτογάλων θαλασσοπόρων, παίρνοντας πληροφορίες από
την εικονογραφημένη ιστορία που διαβάσατε αλλά και από μια εγκυκλοπαίδεια.

3.

Σχεδιάστε στον παγκόσμιο χάρτη τα ταξίδια του Βαρθολομαίου Ντιάζ και
του Βάσκο Ντα Γκάμα και συζητήστε στην τάξη γι’ αυτά.

4.

Κοιτάξτε τα κυκλωμένα επιρρήματα στις δύο εικονογραφημένες ιστορίες και δώστε
το συγκριτικό και υπερθετικό βαθμό τους.

Θυμηθείτε ότι τα επιρρήματα σχηματίζουν, όπως τα επίθετα, το συγκριτικό και υπερθετικό βαθμό
με δύο τρόπους: μονολεκτικά σε: -τερα, -τατα, -έστερα, -έστατα και περιφραστικά με το:
πιο+επίρρημα, (πάρα) πολύ+επίρρημα
π.χ. Είναι καλύτερα σήμερα – Eίναι πιο καλά σήμερα
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ΚΕΙΜΕΝΟ 10
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ΚΕΙΜΕΝΟ 11

Από φυλλάδιο με οδηγίες για ασφαλή πτήση της Aegean Airlines
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ΚΕΙΜΕΝΟ 12

Από φυλλάδιο της BP για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
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Οδηγίες ασφάλειας
1.

Παρατηρήστε τις εικόνες και τα σχόλια που τις συνοδεύουν και απαντήστε
με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ).

α. Στο αεροπλάνο που βλέπετε στην κάρτα της Aegean (κείμενο 11) υπάρχουν
έξι έξοδοι κινδύνου, δύο μπροστά, δύο στη μέση και δύο πίσω
β. Όταν καθόμαστε, η ζώνη μας πρέπει να είναι δεμένη
γ. Πρώτα φοράμε τη δική μας μάσκα οξυγόνου και μετά των μικρών παιδιών
που συνοδεύουμε
δ. Κατά τη διάρκεια της απογείωσης, της πτήσης και της προσγείωσης
δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικές συσκευές

2.

❑
❑
❑
❑

Ας πούμε ότι ταξιδεύετε με το αεροπλάνο και δίπλα σας κάθεται μια ηλικιωμένη κυρία που
δε βλέπει αρκετά καλά ώστε να διαβάσει τα μικρά γράμματα της κάρτας της Aegean.
Εσείς της εξηγείτε με απλά λόγια τι θα πρέπει να κάνει σε περίπτωση ανάγκης.

3.

Ετοιμάζετε ένα φυλλάδιο για παιδιά με οδηγίες ασφάλειας, δηλαδή τι πρέπει και τι δεν
πρέπει να κάνουν, σε ένα ταξίδι με αυτοκίνητο. Θα σας βοηθήσει το φυλλάδιο της BP
«Πώς συμπεριφερόμαστε στη διάρκεια ενός ταξιδιού (κείμενο 12).

4. Κοιτάξτε τα υπογραμμισμένα επίθετα του φυλλαδίου της BP (κείμενο 12) και γράψτε
το συγκριτικό και απόλυτο υπερθετικό βαθμό τους.

Θυμηθείτε ότι στο παράδειγμα
«ηρεμότερο (πιο ήρεμο) παιδί» η λέξη «ηρεμότερο (πιο ήρεμο)» είναι συγκριτικού βαθμού,
γιατί συγκρίνουμε τα δύο παιδιά και βλέπουμε ότι το ένα είναι πιο ήρεμο από το άλλο.
Θυμηθείτε ακόμα ότι στο παράδειγμα
«ηρεμότατο (πολύ ήρεμο) παιδί» η λέξη «ηρεμότατο (πολύ ήρεμο)» είναι απόλυτου

υπερθετικού βαθμού, γιατί δείχνει ότι το παιδί αυτό είναι τόσο ήρεμο, που δε συγκρίνεται
με άλλα παιδιά.

25
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Από φυλλάδιο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Οδικής Κυκλοφορίας

ΚΕΙΜΕΝΟ 13
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Mερικές χρήσιμες συμβουλές
1.

Διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο και διαλέξτε τη σωστή απάντηση.

Κάθε χρόνο τραυματίζονται
α. περισσότεροι πεζοί και λιγότεροι ποδηλάτες
β. λιγότεροι πεζοί και περισσότεροι ποδηλάτες
γ. τόσοι πεζοί όσοι και ποδηλάτες

Τα παιδιά δεν μπορούν να παίξουν εύκολα στο δρόμο γιατί
α. δεν είναι πολύ καλά τα οικονομικά τους
β. δεν υπάρχει αρκετή ασφάλεια
γ. οι ηλικιωμένοι τα κλείνουν στο σπίτι

Για να περάσετε το δρόμο όταν είστε πεζοί πρέπει
α. να ακούσετε και να κοιτάξετε από την πλευρά που έρχονται τα αυτοκίνητα
β. να ακούσετε και να κοιτάξετε δεξιά και αριστερά
γ. να περάσετε τρέχοντας

Αν είστε ποδηλάτες, πρέπει
α. να γνωρίζετε τους κανόνες της κυκλοφορίας
β. να πηγαίνετε από το πεζοδρόμιο
γ. να οδηγείτε ανάμεσα στα αυτοκίνητα

Η ζώνη ασφαλείας πρέπει να είναι
α. κάτω από τον ώμο
β. μεταξύ του ώμου και του λαιμού
γ. κάτω από το χέρι και πάνω στην κοιλιά

Σύμφωνα με το φυλλάδιο ευάλωτοι στους δρόμους είναι
α. οι πεζοί
β. οι ποδηλάτες
γ. οι πεζοί και οι ποδηλάτες

Όταν οδηγείτε αυτοκίνητο πρέπει
α. να προσέχετε πολύ και να τρέχετε λίγο
β. να προσέχετε λίγο και να τρέχετε πολύ
γ. να προσέχετε και να τρέχετε πολύ
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2.

Για την εβδομάδα οδικής ασφάλειας θα γίνει μια εκδήλωση στο σχολείο σας
κι εσείς θα παρουσιάσετε ένα κείμενο 200 περίπου λέξεων με μερικά στοιχεία για
τα ατυχήματα στην Ευρώπη και μερικές χρήσιμες συμβουλές προς πεζούς και
οδηγούς. Στο κείμενό σας θα πρέπει να μιλάτε χωριστά για τους πεζούς και
ποδηλάτες, τα παιδιά, τους γονείς και τους ηλικιωμένους, τους οδηγούς
αυτοκινήτων και τους μοτοσικλετιστές. Θα σας βοηθήσει το φυλλάδιο
της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Οδικής Κυκλοφορίας.

3.

Στο φυλλάδιο βλέπετε μερικά υπογραμμισμένα επιρρήματα. Μπορείτε να πείτε
ποια από αυτά είναι θετικού, συγκριτικού ή υπερθετικού βαθμού; Στη συνέχεια,
μπορείτε να αλλάξετε με τους συμμαθητές σας το βαθμό των επιρρημάτων;
(π.χ. Πεζοί και ποδηλάτες τραυματίζονται

σοβαρά, πιο σοβαρά/σοβαρότερα,
πολύ σοβαρά/σοβαρότατα)

Θυμηθείτε ότι τα επιρρήματα σχηματίζουν, όπως τα επίθετα, το συγκριτικό και
υπερθετικό βαθμό με δύο τρόπους: μονολεκτικά σε: -τερα, -τατα, -έστερα, -έστατα
και περιφραστικά με το: πιο+επίρρημα, (πάρα) πολύ+επίρρημα
π.χ. Είναι καλύτερα σήμερα – Είναι πιο καλά σήμερα

31

Ò

ΚΕΙΜΕΝΟ 14

«Nέα από τον Παράδεισο», Ντέηβιντ Λοτζ, εκδ. BELL

32

Ò

Νέα από τον παράδεισο
1.

Σύμφωνα με το κείμενο:
Ο κύριος Γουώλς, από το φόβο του για τα αεροπλάνα, πρώτα πρώτα ————————
όλο το διάδρομο που οδηγούσε στο αεροπλάνο και ———————— να προχωρήσει.
Όταν τελικά μπήκε στο αεροπλάνο και ———————— στο κάθισμά του, άρχισε
να ———————— και να ———————— και να ———————— προσευχές.
Στη συνέχεια, παρακολούθησε ———————— το βίντεο, όπου ένας χαμογελαστός
φροντιστής πτήσης έδειχνε πώς φοράει κανείς το σωσίβιο.
Καθώς το αεροπλάνο άρχισε ———————— με εκκωφαντικό θόρυβο στο διάδρομο,
———————— τα μάτια του σφιχτά και ———————— από τα μπράτσα του
καθίσματος.
Όταν πια το αεροπλάνο ———————— ύψος και ———————— πάνω από τα
σύννεφα, ο κύριος Γουώλς ———————— και κρατιόταν με όλη του τη δύναμη
———————— Τα μάτια του ———————— συνεχώς.
Σιγά σιγά άρχισε ———————— .

2.

Φανταστείτε ότι ταξιδεύετε κι εσείς με το ίδιο αεροπλάνο και κάθεστε δίπλα στον κύριο
Γουώλς. Δοκιμάστε διάφορους τρόπους για να τον ηρεμήσετε και να του εξηγήσετε ότι
δε χρειάζεται να ανησυχεί, αφού το αεροπλάνο είναι μάλλον πιο ασφαλές μέσο από
το αυτοκίνητο ή τη μοτοσικλέτα.

3.

Στη συνέχεια, παίρνετε το ημερολόγιό σας και γράφετε ό,τι είδατε και ακούσατε,
τι νομίζετε ότι σκεφτόταν και ένιωθε ο κύριος Γουώλς κατά τη διάρκεια της πτήσης.

4.

Στο κείμενο συναντάμε τις παρακάτω λέξεις:

αναστάτωση, προβλήματα, φυλαχτό, κάθισμα, τρόμος, φροντιστής, σύννεφα, φως.
Μπορείτε να βρείτε κι άλλες από την ίδια οικογένεια λέξεων;
π.χ. δύναμη

δυναμώνω, δυνατός, δυναμικός, δυναμικά
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ΚΕΙΜΕΝΟ 15
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Από τους Ερευνητές της εφημερίδας «Καθημερινή», 22/02/03
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Η Βαλεντίνα, η Σάλι και η Σβετλάνα στο Διάστημα
1.

Διαβάστε με προσοχή το άρθρο και διαλέξτε τη σωστότερη απάντηση.
Η Τερέσκοβα επιλέχτηκε να εκπαιδευτεί για ένα ταξίδι στο Διάστημα
α. στις 6 Μαρτίου 1937
β. στις 12 Απριλίου 1961
γ. στις 14 Φεβρουαρίου 1962
Η Σαβίτσκαγια έγινε δεκτή ως πιλότος
α. στα 16 της
β. στα 18 της
γ. στα 20 της
Η Σαβίτσκαγια πέταξε στο Διάστημα
α. το 1982 και το 1984
β. το 1982
γ. το 1984
Η Σάλι Ράιντ πέταξε στο Διάστημα
α. το 1983
β. το 1984
γ. το 1983 και το 1984
Το
α.
β.
γ.

2.

3.
4.

5.

«Κολούμπια» ανατινάχτηκε
Τον Ιανουάριο του 1986
Τον Ιανουάριο του 2003
Το Φεβρουάριο του 2003

Στην τάξη σας γίνεται ένας διαγωνισμός με τίτλο «Φανταστικές Διαστημικές Ιστορίες».
Αφήστε ελεύθερη τη φαντασία σας και γράψτε πώς σας διάλεξαν για ένα διαστημικό ταξίδι,
τι προετοιμασίες κάνατε, πού ταξιδέψατε, με πόσα χιλιόμετρα έτρεχε το διαστημόπλοιο,
τι είδατε, πώς νιώσατε, πώς σας υποδέχτηκαν στην επιστροφή και ό,τι άλλο θέλετε.
Μια επιτροπή από 5 συμμαθητές σας ψηφίζει για την καλύτερη ιστορία.
Η επιτροπή που ψήφισε την καλύτερη ιστορία γράφει και παρουσιάζει στην τάξη ένα μικρό
κείμενο 150 περίπου λέξεων, όπου θα εξηγεί γιατί νομίζει ότι αυτή η ιστορία είναι η καλύτερη.
Στο κείμενο συναντάμε τις παρακάτω λέξεις:
ταξίδι, επιτυχία, όνειρα, πειράματα, εξερεύνηση
Μπορείτε να βρείτε κι άλλες από την ίδια οικογένεια λέξεων;
π.χ. δύναμη
δυναμώνω, δυνατός, δυναμικός, δυναμικά
Η λέξη αεροσκάφος είναι σύνθετη (αέρας + σκάφος).
Προσπαθήστε με τους συμμαθητές σας να βρείτε κι άλλες, κρατώντας σταθερό το πρώτο
συνθετικό. Θα βρείτε ακόμα περισσότερες με τη βοήθεια του λεξικού.
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❏

❏

εφημερίδας «Ελευθεροτυπία»

Από το περιοδικό «Γεωτρόπιο» της

❏

ΚΕΙΜΕΝΟ 16
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ΚΕΙΜΕΝΟ 17

❏
❏
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ΚΕΙΜΕΝΟ 18

1
❏

2
❏

3
❏

4
❏

5
❏
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Μεταφορικά μέσα σε διάφορα μέρη του κόσμου
1.

Στην τάξη σας έχετε μια συζήτηση με θέμα «Μεταφορικά μέσα σε διάφορα μέρη του κόσμου».
Έχετε βρει μερικές φωτογραφίες και σχόλια που τις συνοδεύουν αλλά δυστυχώς
μπερδεύτηκαν με τα πράγματα του διπλανού σας. Τις τακτοποιείτε ξανά, γράφοντας
τον αριθμό των σχολίων στα άδεια κουτάκια των φωτογραφιών. Συμπληρώστε, αν θέλετε, και
με άλλες δικές σας φωτογραφίες.

2.

Για την ίδια συζήτηση, χωρίζεστε σε δύο ομάδες και βρίσκετε πληροφορίες από
την εγκυκλοπαίδεια για τους Λάπωνες των πάγων και τους Βεδουίνους της ερήμου και
τις συνήθειές τους. Τις πληροφορίες αυτές η κάθε ομάδα τις παρουσιάζει και προφορικά
στην τάξη.

3.

Στο κείμενο συναντάμε τις λέξεις παγωμένος, καυτός.
Μπορείτε να βρείτε κι άλλες από την ίδια οικογένεια λέξεων;
π.χ δυνατός

4.

δυναμώνω, δύναμη, δυναμικός, δυναμικά

Στα σχόλια που συνοδεύουν τις φωτογραφίες διαβάζουμε:
Ο ήλιος της Κούβας είναι πολύ καυτός
Η τέντα είναι πολύ χρήσιμη στην περίπτωση μιας ξαφνικής μπόρας

Δοκιμάστε να βάλετε τη λέξη (πάρα) πολύ μπροστά και στα υπόλοιπα επίθετα και επιρρήματα
και ξαναδιαβάστε τα σχόλια.
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ΚΕΙΜΕΝΟ 19

Από το περιοδικό
«ΟΙΚΟ»
της εφημερίδας
«Καθημερινή»
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Καλιφόρνια - Κουβέιτ
1.

2.

Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τα πλεονεκτήματα (τα καλά στοιχεία) και
μειονεκτήματα (τα κακά στοιχεία) των δύο μεταφορικών μέσων που βλέπετε
στις φωτογραφίες.
Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα

1ο μεταφορικό μέσο

1ο μεταφορικό μέσο

2ο μεταφορικό μέσο

2ο μεταφορικό μέσο

Χωριστείτε σε δύο ομάδες και διαλέξτε δύο διαφορετικά μεταφορικά μέσα η καθεμία για
να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους.
Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα

1ο μεταφορικό μέσο

1ο μεταφορικό μέσο

2ο μεταφορικό μέσο

2ο μεταφορικό μέσο
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3.

Βρείτε στο χάρτη την Καλιφόρνια και το Κουβέιτ και γράψτε από μια εγκυκλοπαίδεια
λίγες πληροφορίες για τα μέρη αυτά (πληθυσμός, γλώσσα, οικονομία, θρησκεία και
ό,τι άλλο θέλετε να θυμάστε).

4.

Μπορείτε να βρείτε το συγκριτικό και απόλυτο υπερθετικό βαθμό των υπογραμμισμένων
λέξεων του κειμένου;

Θυμηθείτε ότι στο παράδειγμα
«Οι καμήλες είναι ανθεκτικότερο (πιο ανθεκτικό) μεταφορικό μέσο» η λέξη
«ανθεκτικότερο (πιο ανθεκτικό)»
είναι συγκριτικού βαθμού, γιατί δείχνει ότι συγκρίνουμε τις καμήλες
με ένα άλλο μεταφορικό μέσο και βλέπουμε ότι αντέχουν περισσότερο.
Θυμηθείτε ακόμα ότι στο παράδειγμα
«Η καμήλα είναι ένα ανθεκτικότατο (πολύ ανθεκτικό) μεταφορικό μέσο» η λέξη
«ανθεκτικότατο (πολύ ανθεκτικό)» είναι απόλυτου υπερθετικού βαθμού, γιατί δείχνει ότι η
καμήλα αντέχει τόσο πολύ, που δε συγκρίνεται με άλλα μεταφορικά μέσα.
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Ταξίδι στο Εκουαδόρ
1.

Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο και απαντήστε με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ).

α. Στο Εκουαδόρ υπάρχουν περισσότερα από 1700 είδη φυτών
β. Εκεί ζουν 100 νυχτερίδες
γ. Στο Εκουαδόρ δεν μπορεί να πάει κανείς απευθείας
δ. Είναι πολύ εύκολο να βρει κανείς εισιτήρια με την Iberia
ε. Στο Εκουαδόρ πρέπει να έχετε μαζί σας φιλμ και εντομοαπωθητικό
στ. Το εθνικό νόμισμα του Εκουαδόρ είναι το σούκρε
ζ. Ο φόρος για να μπει και να βγει κάποιος από τη χώρα είναι 20 δολάρια
η. Στο Εκουαδόρ μπορεί κάποιος να κολλήσει κίτρινο πυρετό και ελονοσία

2.
3.
4.

5.

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Βρείτε στο χάρτη το Εκουαδόρ και παρουσιάστε στην τάξη μερικές πληροφορίες γι’ αυτό.
Χωρίζεστε σε δύο ομάδες, βρίσκετε στην εγκυκλοπαίδεια και παρουσιάζετε πληροφορίες
για τον κίτρινο πυρετό και την ελονοσία.
Αποφασίζετε να ταξιδέψετε σε ένα μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού και φτιάχνετε
ένα κατάλογο όπου σημειώνετε μερικές χρήσιμες πληροφορίες.
Μην ξεχάσετε να γράψετε πώς θα πάτε, τι θα πάρετε μαζί σας, πόσα χρήματα
θα χρειαστείτε, τι πρέπει να προσέξετε για την υγεία σας και ό,τι άλλο νομίζετε σημαντικό.
Στις χρήσιμες πληροφορίες για το ταξίδι στο Εκουαδόρ συναντάμε επίθετα όπως τα παρακάτω:
αεροπορικές εταιρείες, ορειβατικά παπούτσια, εμφιαλωμένο νερό.
Μπορείτε να συζητήσετε με τους συμμαθητές σας αν έχουν συγκριτικό και υπερθετικό βαθμό
και γιατί;

Θυμηθείτε ότι μερικά επίθετα δεν έχουν συγκριτικό και υπερθετικό βαθμό.
Για παράδειγμα δεν έχουν όσα επίθετα φανερώνουν ύλη ( πέτρινος τοίχος = από πέτρα),
καταγωγή ( περσικό χαλί = από την Περσία), τόπο ( θαλάσσιο πέρασμα = στη θάλασσα),
χρόνο ( χειμωνιάτικα ρούχα = του χειμώνα),
κάτι που δεν αλλάζει ( πρωτότοκο παιδί=γεννήθηκε πρώτο),
μερικά επίθετα που αρχίζουν με α-στερητικό (λέγεται έτσι γιατί στερεί τη λέξη από
την αρχική της σημασία, της δίνει αντίθετη σημασία,
π.χ. αξέχαστο ταξίδι: ένα ταξίδι που δε θα ξεχάσουμε).

6.

Στο κείμενο βλέπετε λέξεις σε κύκλο που δεν έχουν μπροστά τους κανένα επίθετο
(λέμε δηλαδή σαγιονάρες και όχι λαστιχένιες σαγιονάρες, άνετες σαγιονάρες).
Μπορείτε να βρείτε κι άλλα τέτοια επίθετα για τις λέξεις σε κύκλο;
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Με ένα σκάφανδρο
1.

Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο που έγραψε ο δεκατριάχρονος Στάθης Δάρας και
διαλέξτε τη σωστότερη απάντηση.
Ο Στάθης πήγε μια βόλτα στο βυθό της θάλασσας
α. με έναν ιππόκαμπο
β. με τη γιαγιά του
γ. με ένα θείο του
Το
α.
β.
γ.

δυνατό χτύπημα που ένιωσαν ήταν από
ένα καρχαρία
ένα τεράστιο σαλάχι
ένα γιγάντιο καλαμάρι

Καθώς ανέβαιναν προς τα πάνω είδαν
α. άσχημα ψάρια με κοφτερά δόντια
β. ένα πελώριο τέρας με τρία κόκκινα μάτια
γ. ένα υποβρύχιο
Στο τέλος της ιστορίας ο Στάθης αναρωτιέται
α. αν όλα αυτά ήταν ένα όνειρο
β. αν ανακάλυψε την Ατλαντίδα
γ. αν θα έβλεπε κανέναν όταν θα έβγαινε από τη θάλασσα

2.

3.

4.

Χωρίζεστε σε δύο ομάδες. Η πρώτη βρίσκει από μια εγκυκλοπαίδεια και παρουσιάζει
στην τάξη πληροφορίες για τη χαμένη Ατλαντίδα και η άλλη κάνει το ίδιο με δύο από
τα ψάρια που συναντάμε στο κείμενο.

Έχετε εξερευνήσει ποτέ το βυθό της θάλασσας, μια σπηλιά στο βουνό, ένα ερειπωμένο
σπίτι ή κάτι άλλο; Μπορείτε να μιλήσετε στην τάξη για τις εμπειρίες σας, να γράψετε
τις ιστορίες σας, να τις συγκεντρώσετε και να φτιάξετε ένα βιβλιαράκι με τίτλο
«Παράξενες ιστορίες». Τρυπάτε τις σελίδες με τις ιστορίες και τις ενώνετε γερά με ένα
κομμάτι σπάγκο. Για το εξώφυλλο ζωγραφίστε εσείς οι ίδιοι κάτι που να έχει σχέση
με τις ιστορίες που γράψατε.

Βλέπετε τις υπογραμμισμένες λέξεις; Μπορείτε να παίξετε με αυτές, αν βάλετε
στη θέση τους άλλες που έχουν αντίθετη σημασία
(π.χ. Ευτυχώς καταφέραμε να διώξουμε τον καρχαρία
Δυστυχώς καταφέραμε
να διώξουμε τον καρχαρία)
Ξαναδιαβάζοντας το κείμενο θα δείτε ότι μερικές φορές γίνεται πιο αστείο.
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Τύχη βουνό
1.

Διαβάστε προσεκτικά και απαντήστε με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ).

α. Στη σελίδα αυτή της Ελευθεροτυπίας διαβάζουμε για ένα ατύχημα με τρένο
β. Το ατύχημα με το τρένο έγινε στην Πελοπόννησο
γ. Ο οδηγός του τρένου έτρεχε αλλά είχε πολύ καλά αντανακλαστικά
δ. Τελικά οι τραυματίες είχαν μόνο σπασίματα
ε. Το μπόινγκ που «έμεινε» από λάστιχο πήγαινε από την Αθήνα στη Βιέννη
στ. Οι επιβάτες μαζί με το πλήρωμα ήταν 737
ζ. Το πρόβλημα με το μπόινγκ ήταν ότι έπαθε λάστιχο σε δύο τροχούς του
η. Τελικά οι επιβάτες πήγαν στη Βιέννη με άλλο αεροσκάφος

2.

3.

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Στην τάξη σας θα γίνει μια συζήτηση με θέμα «Λιγότερα θύματα λιγότερα ατυχήματα».
Γράφετε ένα κείμενο 200 περίπου λέξεων για ένα ατύχημα με οποιοδήποτε μεταφορικό
μέσο που είδατε, ακούσατε ή διαβάσατε και το παρουσιάζετε στην τάξη. Μπορείτε,
αν θέλετε, να δώσετε κάποιες συμβουλές και να προτείνετε τρόπους που θα μπορούσε
να μην έχει γίνει το ατύχημα (π.χ. Αν το παιδί καθόταν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου,
δε θα τραυματιζόταν).

Ευτυχώς που το τρένο δεν έτρεχε
Ευτυχώς που ο μηχανοδηγός είχε άριστα αντανακλαστικά
Ευτυχώς που τα βαγόνια σταμάτησαν στα πρώτα 70 μέτρα της βάθους 300 μ. χαράδρας

Αν το τρένο έτρεχε
Αν ο μηχανοδηγός
Αν τα βαγόνια

Φανταστείτε τι θα γινόταν και συμπληρώστε τις προτάσεις που λείπουν.
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Στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»
1.

Παρατηρήστε προσεκτικά το σχεδιάγραμμα, τα σύμβολα και τις επεξηγήσεις τους και
απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις.
α. Σε ποιο επίπεδο και σε ποια χρωματισμένα σημεία μπορεί να βγάλει κάποιος
και να ελέγξει το εισιτήριό του;
β. Σε ποια επίπεδα λειτουργούν εστιατόρια-καφετέριες στο αεροδρόμιο
και πώς είναι χρωματισμένα τα σημεία αυτά;
γ. Πού μπορεί κανείς να ψωνίσει;
δ. Για ποιο σύμβολο πρέπει να ψάξει κάποιος που θέλει να πάρει τις βαλίτσες του;
ε. Πού θα πάει κάποιος που θέλει να αλλάξει συνάλλαγμα;
στ. Πού θα πάει κάποιος που θέλει να πάρει χρήματα από αυτόματο μηχάνημα;

2.

Το λεωφορείο του αεροδρομίου μόλις σας άφησε στις Αφίξεις (επίπεδο 0), γιατί
περιμένετε ένα φίλο σας που μόλις έχει φτάσει από Αλεξανδρούπολη και σας περιμένει
στο σημείο συνάντησης που βλέπετε στο σχεδιάγραμμα. Καθώς μιλάτε μαζί του
στο κινητό τηλέφωνο τού εξηγείτε από πού περνάτε και τι βλέπετε δεξιά
και αριστερά σας.

3.

Αν θέλετε, μπορείτε να γράψετε τον προηγούμενο διάλογο.

4.

Συνεχίστε τις προτάσεις όπως στο παράδειγμα:

Στο αεροδρόμιο, όπου βλέπουμε…

εκδοτήρια εισιτηρίων, μπορούμε να βγάλουμε εισιτήρια
ελεγκτήρια εισιτηρίων, μπορούμε να
εστιατόρια, μπορούμε να
καταστήματα, μπορούμε να
αίθουσες αναμονής, μπορούμε να
γραφεία πληροφοριών, μπορούμε να
στάση λεωφορείου, μπορούμε να
χώρο στάθμευσης ταξί, μπορούμε να
παραλαβή αποσκευών, μπορούμε να
αυτόματα ανταλλακτήρια συναλλάγματος, μπορούμε να
αυτόματες μηχανές αναλήψεων, μπορούμε να
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Μικρές Αγγελίες
Τουρισμός-Εκδρομές-Ταξίδια
1.

Διαβάστε προσεκτικά τις μικρές αγγελίες και το απόκομμα της Καθημερινής
(κείμενα 24, 25) και απαντήστε με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ).

α. Το Τμήμα των Μικρών Αγγελιών της Καθημερινής είναι στη Βερανζέρου 34
στο 2ο όροφο

❑

β. Τώρα μπορείτε να στείλετε ταχυδρομικά το απόκομμα της Καθημερινής,
αφού το συμπληρώσετε με τα στοιχεία σας

❑

γ. Για την εκδρομή στην Αίγυπτο πρέπει να επικοινωνήσετε
με τα τουριστικά γραφεία ΙΑΣΩΝ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ή HERONIA

❑

δ. Η εκδρομή στην Αίγυπτο μπορεί να κρατήσει 4 ή 8 μέρες και οι αναχωρήσεις
γίνονται κάθε Πέμπτη

❑

ε. Μόνο το ταξιδιωτικό γραφείο HERONIA προσφέρει ταξίδι στην Αλγερία
στ. Η 7ήμερη εκδρομή στον Έβρο, Σαμοθράκη, Θάσο, Δαδιά και Ξάνθη
κοστίζει 319 ευρώ
ζ. Για τη Ζάκυνθο διαβάζουμε 3 μικρές αγγελίες
η. Για τα Ιωάννινα με 175 ευρώ έχετε πληρώσει τα ξενοδοχεία και τα πρωινά
αλλά όχι τις μετακινήσεις

2.

❑
❑
❑
❑

Το ταξιδιωτικό γραφείο όπου δουλεύετε θέλει να δημοσιεύσει μια αγγελία
για να διαφημίσει ένα ταξίδι του στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στο απόκομμα και ταχυδρομήστε το στην Καθημερινή.
Η αγγελία σας δε θα πρέπει να ξεπερνάει τις 15 λέξεις.
(Για τη δραστηριότητα αυτή μπορείτε να δουλέψετε και σε ζευγάρια.)
Μην ξεχάσετε να σημειώσετε τον προορισμό (δηλαδή σε ποιο μέρος ή μέρη θα γίνει
το ταξίδι), πόσες μέρες θα κρατήσει, πόσο θα κοστίσει (εισιτήρια, ξενοδοχεία, πούλμαν…),
το όνομα και το τηλέφωνο του ταξιδιωτικού γραφείου.
Θα σας βοηθήσουν οι μικρές αγγελίες – δείγματα (κείμενο 25). Παρατηρήστε ότι είναι
γραμμένες με σύντομες προτάσεις, γιατί…τα πολλά λόγια κοστίζουν περισσότερο!
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3.

Μια αγγελία είναι πιο ακριβή, αν έχει πολλές λέξεις.
Ξαναγράψτε την παραπάνω αγγελία σας, με περισσότερες από 50 λέξεις αυτή
τη φορά και περισσότερες λεπτομέρειες για το ταξίδι που προσφέρει
το ταξιδιωτικό γραφείο όπου δουλεύετε. Πόσα χρήματα θα πληρώσετε αν
η αγγελία σας δημοσιευτεί Κυριακή, και πόσα αν δημοσιευτεί μια καθημερινή;

4.

Διαβάζετε πάλι τις μικρές αγγελίες της Καθημερινής (κείμενο 25) και διαλέγετε
έναν προορισμό που προτιμάτε. Χωρίζεστε σε ζευγάρια για να παίξετε το ρόλο
του υπαλλήλου ενός από τα τουριστικά γραφεία των αγγελιών και ενός πελάτη.
Ζητάτε πληροφορίες από το τηλέφωνο για τα παρακάτω:
• Πώς θα φτάσετε
• Πόσο θα κοστίσουν τα εισιτήρια, τα ξενοδοχεία και οι μετακινήσεις
• Πότε ακριβώς θα φύγετε και πότε θα φτάσετε
• Πότε θα είναι έτοιμα τα εισιτήριά σας και πώς μπορείτε να τα πάρετε
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Από το περιοδικό «ΔΙΑΚΟΠΕΣ»
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Νομός Έβρου - Αλεξανδρούπολη
1.

Παρατηρήστε το κείμενο από τις Διακοπές και το χάρτη της Αλεξανδρούπολης και
απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις.
α. Πόσους κατοίκους έχει ο Έβρος και πόσους η Αλεξανδρούπολη;
β. Με τι συνορεύει ο νομός Έβρου;
γ. Πού και πότε άκμασε η βιοτεχνία του μεταξιού;
δ. Γιατί παλιά η Αλεξανδρούπολη ονομαζόταν Καλογερόδεντρο;
ε. Πόσα χιλιόμετρα απέχει από την Αθήνα και πόσα από τη Θεσσαλονίκη;
στ. Ποια είναι τρία από τα πιο σημαντικά της αξιοθέατα;

2.

Φανταστείτε ότι μένετε στην Αλεξανδρούπολη και δείχνετε την πόλη σας σε ένα φίλο
σας που την επισκέπτεται για πρώτη φορά. Ας πούμε ότι είστε στην αρχή της Λεωφόρου
Δημοκρατίας (στο σημείο «Προς αεροδρόμιο-Κήπους-Ορεστιάδα») και πηγαίνετε
προς Σάπες-Κομοτηνή. Πριν ξεκινήσετε τη βόλτα σας, παίρνετε το χάρτη
της Αλεξανδρούπολης και εξηγείτε στο φίλο σας από ποιους δρόμους θα περάσετε και
τι θα δείτε δεξιά και αριστερά σας. Θα σας βοηθήσει το Υπόμνημα και οι αριθμοί
που βλέπετε στο χάρτη.
Μπορείτε να ξεκινήσετε κάπως έτσι:

«Θα προχωρήσουμε όλο ευθεία, θα περάσουμε τους δρόμους Βοσπόρου και Καλλιπόλεως
και θα στρίψουμε μερικά στενά πιο κάτω για να επισκεφτούμε το κτίριο του
Σιδηροδρομικού Σταθμού…»

3.
4.

Αν ο φίλος σας ήθελε να γράψει στο ημερολόγιό του για τα μέρη απ’ όπου περάσατε και
όλα όσα είδατε, τι θα έγραφε;

Η εφημερίδα του σχολείου σας κάνει ένα αφιέρωμα στο νομό σας και θέλετε
να βοηθήσετε με ένα άρθρο 250 περίπου λέξεων και μερικές φωτογραφίες.
Μην ξεχάσετε να γράψετε:
• με ποιους άλλους νομούς συνορεύει
• πόσους κατοίκους έχει ο νομός και η πρωτεύουσά του
• πώς είναι η πρωτεύουσά του
• ποια είναι τα πιο σημαντικά αξιοθέατα
• με ποια μεταφορικά μέσα ταξιδεύει κανείς από την πρωτεύουσα
• λίγα λόγια για την ιστορία της περιοχής (τι σημαντικό έγινε στην περιοχή, σημαντικά
πρόσωπα που κατάγονταν ή έζησαν στην περιοχή…)
• ό,τι άλλο θέλετε
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Εκδρομή τριήμερη και επεισοδιακή
1.

Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο και απαντήστε με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ).
α. Την Πόλυ τη βάφτισαν με τρία ονόματα: Πολύμνια, Πόλυ και πολυμίξερ

ζ. Στην Αμφιλοχία, σύμφωνα με το δημοτικό τραγούδι, χτιζόταν και
γκρεμιζόταν ένα γεφύρι

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

η. Τα παιδιά κάθε φορά που άκουγαν λέξη να αρχίζει από «α» γελούσαν
και πετούσαν σαΐτες.

❑

β. Συνολικά στην εκδρομή ήταν εξήντα οχτώ άτομα
γ. Τα παιδιά είχαν χάσει μια εκδρομή λόγω κακοκαιρίας
δ. Η Μίνα «Κλαψομίνα» σταματούσε να γκρινιάζει μόνο για να φάει
ε. Τα παιδιά μπέρδεψαν τον Αμβρακικό κόλπο με λίμνη
στ. Τα παιδιά έφαγαν το πρώτο μεσημέρι στην Άρτα

2.

3.

4.
5.

Στο απόσπασμα που διαβάσατε υπάρχουν τα ονόματα πολλών γεωγραφικών περιοχών
της Ελλάδας (πόλεων, ποταμών, λιμνών…).
Μπορείτε να τα βρείτε και να τα σημειώσετε στο χάρτη της Ελλάδας;

Γυρνάτε από μια σχολική εκδρομή και γράφετε στο ημερολόγιό σας τα πιο σημαντικά
γεγονότα (αυτά που θα θυμάστε για πολύ καιρό) και τις σκανταλιές σας.
Δεν πρέπει βέβαια να ξεχάσετε να πείτε από πού και πότε ξεκινήσατε, πού και πότε
φτάσατε, πώς πήγατε, πόσα άτομα, πόσο μείνατε και τι κάνατε στο κάθε μέρος και
ό,τι άλλο θέλετε.

Στο κείμενο διαβάζουμε διήμερη εκδρομή, τριήμερη εκδρομή. Μπορείτε να βρείτε κι άλλες
σύνθετες λέξεις που έχουν πρώτο συνθετικό τους έναν αριθμό;

Κοιτάξτε τα υπογραμμισμένα επιρρήματα του κειμένου και δώστε το συγκριτικό
βαθμό τους.

Θυμηθείτε ότι τα επιρρήματα σχηματίζουν, όπως τα επίθετα, το συγκριτικό βαθμό με δύο
τρόπους: μονολεκτικά σε: -τερα, -έστερα, και περιφραστικά με το: πιο+επίρρημα

π.χ. Είναι καλύτερα σήμερα (Είναι πιο καλά σήμερα)
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