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Στις 20 Απριλίου, οι μαθητές 
των Κέντρων Ξένων Γλωσσών, 
μελών του QLS, έδωσαν 
δυναμικό παρών σε μία 
συνάντηση χαράς, επικοινωνίας 
και δημιουργικότητας, 
συμμετέχωντας στο 
καθιερωμένο πλέον, ετήσιο 
ραντεβού τους! 

Η 6η κατά σειρά Μαθητική Συνάντηση του 
QLS, με το διακριτικό τίτλο «FriendShip», 
έδωσε την ευκαιρία στους μικρούς μας 
φίλους να ξεχάσουν για λίγο την πίεση 
της καθημερινότητας και να περάσουν 
όμορφες στιγμές σε δύο πραγματικούς 
παράδεισους μέσα στη φύση! 

Η Μαθητική Συνάντηση των σχολείων της Νότιας Ελλάδας, φιλοξενήθηκε στις 
εγκαταστάσεις των κατασκηνωτικών χώρων «Κιβωτός», στις Αφίδνες Αθηνών, ενώ της 
Βόρειας Ελλάδας, στο Αγρόκτημα Δραστηριοτήτων «Κυδωνιές», στη Θεσσαλονίκη. 

Το event είχε το χαρακτήρα της εκδρομής και γι’ αυτό το λόγο οι συμμετοχές, 
ξεπέρασαν κάθε προσδοκία! 

Τα παιδιά έπαιξαν, δημιούργησαν και επικοινώνησαν μεταξύ τους,
μέσα από ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων 
που με τις κατάλληλες υποδομές των χώρων που μας φιλοξένησαν, 
μετέτρεψαν εκείνη την ημέρα σε μία απίστευτη εμπειρία ζωής. 

Το Δίκτυο Κέντρων Ξένων Γλωσσών QLS, δεν έδωσε απλά την ευκαιρία στους μαθητές 
των μελών του, να συμμετέχουν σε μία ξένοιαστη εκδρομή. 
Τους χάρισε την εμπειρία μίας συνάντησης με παιδαγωγικό χαρακτήρα που θα τους 
συνοδεύει για όλη τους τη ζωή.  
Μικροί και μεγάλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη χρονιά με 
ακόμη μεγαλύτερες εκπλήξεις!

www.qls.gr
ΝΕΟ
SITE
QLS
Η ιστοσελίδα μας ανανεώθηκε, 
εμπλουτίστηκε και έγινε ακόμη καλύτερη! 
Έτσι, προσφέρει άμεση πληροφόρηση για 
τις υπηρεσίες, τις δράσεις, τις εκδόσεις και 
τα νέα του QLS. Επισκεφθείτε την άμεσα 
και επωφεληθείτε από μία μοναδική 
προσφορά για γονείς και μαθητές!

Πόσο γαλλικά
είναι τα ελληνικά σας;

ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ 
τον υπολογιστή!

QUIZ: Are you ready 
for summer camp?

2 ΣΕΛΙΔΕΣ
ΓΕΜΑΤΕΣ 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ!

BONUS!



ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ!
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 We don’t have  milk.
 Is there  water in the glass?
 I bought  hamburgers for dinner.
 There is not        food in the plate.
 They have    videos in that shop.
 There is  ink in the bottle.
 There are not           books on my desk.
 There are     cows in the field.
 She doesn’t want      beer.
 He would like  peanuts.
 There is   sugar in the bowl.
 Can I have      apples, please.
 There are not  flowers in the vase.
 There are     boys in the bus.
 I haven’t got           money.

Λέμε ότι οι περισσότερες 
ξένες γλώσσες έχουν σαν 
ρίζα τους την Ελληνική. 
Αλήθεια, έχετε σκεφθεί 
ποτέ κατά πόσο 
χρησιμοποιούμε λέξεις 
που προέρχονται από 
άλλες γλώσσες, όταν 
μιλάμε τη δική μας;
Ας πάρουμε για παράδειγμα τη Γαλλική. 
Αν και περίπου μία στις πέντε γαλλικές 
λέξεις έχει Ελληνική ρίζα, εμείς τις 
χρησιμοποιούμε κατά κόρον στην 
καθημερινότητά μας. 
Στην πραγματικότητα όλοι μιλάμε πολύ 
περισσότερο γαλλικά απ’ όσο νομίζουμε.

(σακ βουαγιάζ) στο porte bagage (πορτ 
μπαγκάζ). Δεν ξεχνάμε να στείλουμε 
carte postale (καρτ ποστάλ) στους φίλους 
μας και να τους αγοράσουμε και κανένα 
souvenir (σουβενίρ). Τις απόκριες το 
σχολείο μας διοργανώνει bal d’ enfants 
(μπαλ ντ΄ανφάν) και όλοι οι μεγάλοι 
πηγαίνουν σε bal masqué ( μπαλ μασκέ). 
Κάποιοι είναι φίλοι του cinéma (σινεμά) 
και λάτρεις των films noirs (φιλμ νουάρ).
Μετά απ’ όλα αυτά πιστεύετε ακόμη 
πως τα γαλλικά είναι μια δύσκολη 
γλώσσα; 
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είναι τα ελληνικά σας;
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Για παράδειγμα: Στο σχολείο τρώμε 
για πρωινό ένα croissant (κρουασάν). 
Χρησιμοποιούμε καθημερινά το 
ascenseur (ασανσέρ) για να ανεβούμε 
ή να κατεβούμε στο διαμέρισμά μας. 
Δίνουμε rendez-vous (ραντεβού) με 
τους φίλους μας για να παίξουμε ή 
να βγούμε έξω. Όταν πηγαίνουμε 
στο κομμωτήριο μπορεί να κάνουμε 
permanent (περμανάντ), ή να κόψουμε τα 
μαλλιά μας σε μια ωραία coupe (κουπ). 
Αφού η κομμώτρια μας τα στεγνώσει με 
το séchoir (σεσουάρ), μας βάζει και λίγη 
laque (λακ), ενώ ταυτόχρονα κάνουμε 
και το manicure-pédicure (μανικιούρ-
πεντικιούρ) μας, για να δείχνουμε πιο 
όμορφες. 
Και συνεχίζουμε: Τα χρώματα της μόδας 
φέτος είναι τα: ivoire (ιβουάρ), rose (ροζ), 
ciel (σιέλ), bleu rois (μπλε ρουά), saumon 
(σωμόν), και turqoise (τυρκουάζ). Για 
reveillon (ρεβεγιόν) πηγαίνουμε σε ένα sic 
restaurant (σικ ρεστοράν). Αφού ο maitre 
(μέτρ) μας οδηγήσει στο τραπέζι μας, το 

garçon (γκαρσόν) μας φέρνει τα couverts 
(κουβέρ) και μας λέει τι προτείνει ο chef 
(σεφ) από τα gourmé (γκουρμέ) πιάτα 
που έχει. Για πρώτο πιάτο μια νόστιμη 
σούπα vélouté (βελουτέ), ή ένα soufflé 
(σουφλέ), για κυρίως ένα bon filet (μπον 
φιλέ) με sauce vinaigrette (σως βινεγκρέτ) 
και πατάτες au gratin (ογκρατέν). Όσο 
για επιδόρπιο μπορούμε να επιλέξουμε 
ανάμεσα σε ένα éclair (εκλέρ), μια crème 
brulée (κρεμ μπριλέ) ή crème caramel 
(κρεμ καραμελέ) και πίνουμε ένα liquer 
(λικέρ) grand marnier (γκραν μαρνιέ). 
Πληρώνουμε το λογαριασμό με cheque 
(τσεκ) και φροντίζουμε να αφήσουμε ένα 
καλό pour boire (πουρμπουάρ).
Επίσης: Πριν ταξιδέψουμε, πηγαίνουμε 
το αυτοκίνητο για service (σερβίς), 
ελέγχουμε τα bougies (μπουζί), τα 
amortisseur (αμορτισέρ), το carburateur 
(καρμπιρατέρ), το debraillage 
(ντεμπραγιάζ). Πριν ξεκινήσουμε 
φουλάρουμε το reservoir (ρεζερβουάρ) 
με βενζίνη και βάζουμε τα sacs voyage 

Αθηνά Φολτοπούλου

Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ

Αθηνά Φολτοπούλου
Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας 
στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών 
«ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ» - Ξάνθη

Καλώς ή κακώς, η τεχνολογία έχει 
γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της 
καθημερινότητάς μας, καθιστώντας 
την ύπαρξη τουλάχιστον ενός 
ηλεκτρονικού υπολογιστή σε κάθε 
σπίτι, απαραίτητη. Μάθετε λοιπόν 
όλα τα μυστικά για μία επιτυχημένη 
και προσαρμοσμένη στις ανάγκες 
σας, αγορά ενός οικιακού 
υπολογιστή.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξεκα-
θαρίσετε, είναι ο τύπος του υπολογιστή 
που χρειάζεστε. Αν θα επιλέξετε δηλαδή 
σταθερό ή φορητό. Τα πλεονεκτήματα 
των φορητών είναι εμφανή έναντι των 
σταθερών, αλλά έρχονται με το ανάλογο 
κόστος, τόσο σε τιμή όσο και σε επιδό-
σεις. Αυτό σημαίνει ότι ξοδεύοντας τα ίδια 
χρήματα μπορείτε να αποκτήσετε έναν 
πολύ ανώτερο σταθερό σε επιδόσεις, απ’ 
ότι έναν φορητό. Φυσικά υπάρχουν και 
φθηνοί φορητοί, τα λεγόμενα netbooks, 
τα οποία προορίζονται όμως για τα πολύ 
βασικά ενώ η μικρή τους οθόνη τείνει να 
γίνεται κουραστική. Το τελευταίο διάστη-
μα έχουν αρχίσει να αντικαθίστανται από 
τα tablet, τα οποία όμως θεωρούμε ότι 
δεν προορίζονται ακόμα για τον αρχάριο 
χρήστη.
Όπως θα ξέρετε ο υπολογιστής δεν είναι 

μία ενιαία συσκευή, αλλά αποτελείται 
από ένα πλήθος υποσυστημάτων τόσο 
περιφερειακά όσο και εσωτερικά. Σίγουρα 
θα έχετε παρατηρήσει το πλήθος χαρα-
κτηριστικών συνοδεύει κάθε υπολογιστή 
προς αγορά. Ας δούμε τι είναι όλα αυτά 
και τι πρέπει να προσέξετε.

Επεξεργαστής (CPU): 
Είναι ο «εγκέφαλος» του υπολογιστή, αυ-
τός που εκτελεί όλες τις διεργασίες. Η τα-
χύτητά του μετριέται σε GHz (gigahertz). 
H «παγίδα» εδώ είναι ότι ενώ ισχύει ο 
κανόνας «περισσότερα GHz = καλύτερες 
επιδόσεις», ισχύει μόνο για μοντέλα τις 
ίδιας εταιρείας και της ίδιας σειράς. Με 
λίγα λόγια μπορεί ένα νεότερο μοντέ-
λο να «τρέχει» σε λιγότερα GHz από 
ένα παλιότερο αλλά να έχει καλύτερες 
επιδόσεις.

Μητρική πλακέτα (motherboard): 
Είναι η κεντρική πλακέτα πάνω στην 
οποία συνδέονται όλα τα επιμέρους 
υποσυστήματα. Αυτό που σας ενδιαφέ-
ρει σε έναν έτοιμο υπολογιστή, είναι το 
πλήθος των θυρών που διαθέτει (USB, 
HDMI, κτλ) στις οποίες συνδέονται όλα 
τα περιφερειακά. Καλό είναι να ξέρετε 
πόσες συσκευές σκοπεύετε να συνδέσετε, 
καθώς και τι είδος σύνδεσης χρειάζονται 
για να επιλέξετε ανάλογα.

Μνήμη RAM: 
Αποτελεί μία προσωρινή, γρήγορη μνήμη 
που χρειάζεται ο υπολογιστής κατά τη 
λειτουργία του. Εδώ δε χρειάζεται να μπλε-
χτείτε με αριθμούς πέρα της χωρητικότητας 
η οποία μετράται σε GB (gigabytes). 
Η ελάχιστη για απρόσκοπτη λειτουργία, την 
παρούσα περίοδο, είναι τα 2GB.

Σκληρός δίσκος (HDD): 
Είναι το μέρος όπου αποθηκεύονται τα 
πάντα. Κι εδώ αυτό που σας 
ενδιαφέρει είναι η 
χωρητικότητα. 
Ένας απλός χρήστης 
είναι απόλυτα καλυμ-
μένος με 500GB, αν και 
οι περισσότερες προσφο-
ρές διαθέτουν μοντέλα των 
1000GB. Οι φορητοί 
υπολογιστές διαθέ-
τουν μικρότερους σε 
διαστάσεις κι άρα ακρι-
βότερους σκληρούς, 
γι’ αυτό και τα φθηνό-
τερα μοντέλα διαθέ-
τουν λύσεις των 250GB, 
τα οποία όμως θεωρούνται 
αρκετά. Παράλληλα κυκλο-
φορούν και οι δίσκοι SSD, 
που βασίζονται σε μία διαφορετική τεχνο-
λογία από τους HDD, προσφέροντας πολύ 
μεγαλύτερες ταχύτητες, όμως είναι ακόμη 
αρκετά πιο ακριβοί με αποτέλεσμα να μην 
ενδείκνυνται για τον απλό χρήστη. 

Κάρτα γραφικών (GPU): 
Με τις κάρτες γραφικών να είναι πλέον 
ενσωματωμένες στον επεξεργαστή ή τη 
μητρική, η μοναδική χρησιμότητα μίας 
ξεχωριστής κάρτας είναι τα παιχνίδια. 

Do you enjoy outdoor activities like hikes, playing outside and 
sleeping in a cabin or tent? 
(1) Not Yet     (2) Sometimes/Maybe     (3) You bet!

Do you enjoy staying overnight at a friend’s house without missing 
your family or feeling sad/lonely? 
(1) Not Yet     (2) Sometimes/Maybe     (3) You bet!

Are you willing to try new foods that you haven’t eaten before? 
(1) Not Yet     (2) Sometimes/Maybe     (3) You bet! 

Do you like being around other girls who are different
from you? 
(1) Not Yet     (2) Sometimes/Maybe     (3) You bet! 

Can you survive without a TV, radio, cell phone, tablet, video 
games, the Internet or MP3 player? 
(1) Not Yet     (2) Sometimes/Maybe     (3) You bet! 

Can you see bugs or flying insects without running around
and shrieking? 
(1) Not Yet     (2) Sometimes/Maybe     (3) You bet! 

Do you enjoy participating in group activities? 
(1) Not Yet     (2) Sometimes/Maybe     (3) You bet! 

Do you like to meet new people and do things with other girls,
not just your buddy? 
(1) Not Yet     (2) Sometimes/Maybe     (3) You bet! 

Can you make your own bed and keep track of your belongings? 
(1) Not Yet     (2) Sometimes/Maybe     (3) You bet! 

Can you follow instructions from authority figures like teachers 
and parents? 
(1) Not Yet     (2) Sometimes/Maybe     (3) You bet! 

Are you willing to help with Kapers (camp chores) like sweeping 
cabins, setting tables and picking up trash? 
(1) Not Yet     (2) Sometimes/Maybe     (3) You bet! 

Do you easily make new friends and warm up to new 
environments? 
(1) Not Yet     (2) Sometimes/Maybe     (3) You bet! 

Are you excited to go to camp? 
(1) Not Yet     (2) Sometimes/Maybe     (3) You bet!  

Categories
You would enjoy attending a shorter session such as a three 
to four day session, but it might be a good idea for you to 
wait until next year for a longer resident camp session.

24-33: You are ready for resident camp! Pick the camp and 
program that sounds like FUN to you and match your grade 
level and experience.

34-43: You must be an experienced camper! It sounds like 
you are ready for a camp stay of 6 days or longer.
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Circle the 
answer that best 
describes your 
feelings about 
camping. 
At the end add up 
all the numbers
you have circled, 
and find out if 
you are ready for 
summer camp!
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13-23:

24-33:

34-43:

 Fill in the puzzle with the words that 
mean the opposite.

Across
1. Opposite of quiet
5. Opposite of run
6. Opposite of black and white
8. Opposite of cold
9. Opposite of low
10. Opposite of go
11. Opposite of small

Down
2. Opposite of finish
3. Opposite of smooth
4. Opposite of smile
7. Opposite of big
8. Opposite of sad
9. Opposite of soft

Help: 
large / walk / 

happy / rough / 
high / noisy / 

little / stop / hard / 
hot / colorful / 

frown / start

Type any or some in the boxes below.
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Choose words
from the list

and match them
with words that have 

opposite meanings 
(antonyms: Small, Go, 

Old, Sad, On, Fast, 
Expensive Left, Closed 

Down)
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Right  
Young   
Off
Happy 
Up  
Stop 
Slow 
Cheap
Big
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1) The plural of “box” is  Α) boxes     B) box     C) boxies

2) The plural of “church” is Α) churchies     B) churchs     C) churches

3) The plural of “baby” is  Α) babyes     B) babies     C) babys

4) The plural of “line” is  Α) lines     B) lins     C) linies

5) The plural of “wish” is  Α) wishies     B) wishs     C) wishes

6) The plural of “show” is  Α) snows     B) snowes     C) snowies

7) The plural of “enemies” is Α) enemys     B) enemies   C) enemes

8) The plural of “way” is  Α) wayes     B) waies     C) ways

9) The plural of “key” is  Α) keies     B) keys     C) keyes

10) The plural of “loss” is  Α) losses     B) lossies     C) lossys

Answers: 3) B   1) Α   8) C   2) C   6) A   10) A   4) A   7) B   9) B   5) CAnswers: 9) this  4) This  1) those  
3) this  10) These  5) that  7) this  

2) that  8) this  6) those


