
                                                                          

ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ – ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2015 

          Ο Αγιασμός 
Το καλοκαίρι πέρασε και βρεθήκαμε 

ξανά με τους συμμαθητές μας στην 

αυλή του σχολείου. Την Παρασκευή 11 

Σεπτεμβρίου έγινε ο αγιασμός του 

σχολείου μας. 

Καλή σχολική χρονιά σε όλους μας!!! 
                       Οι μαθητές της Β΄ τάξης 
 

 

Έναρξη σχολικής χρονιάς     
                  2015-2016 

Στις 11 Σεπτεμβρίου έγινε ο αγιασμός στο σχολείο μας. Όλοι ευχηθήκαμε: 

«Καλή σχολική Χρονιά». Από τις 9 το πρωί είχαμε μαζευτεί όλα τα παιδιά στο 

σχολείο. Γνωρίσαμε και τα νέα πρωτάκια. Άλλα ήταν αδέρφια μας και άλλα φίλοι 

μας. Πάντως θα τα προσέχουμε σαν πιο μεγάλοι που είμαστε εμείς τα παιδιά της 

Στ΄τάξης. 

Η χαρά μας ήταν μεγάλη 

γιατί ξανάνοιγε το σχολείο μας 

και γιατί μας είχε λείψει πολύ. 

Τρεις μήνες είχαμε να βρεθούμε 

όλοι μαζί. Ο παπάς, αφού έψαλλε, 

μας ευλόγησε με το σταυρό και 

ράντισε τα κεφάλια μας με το 

βασιλικό και τον αγιασμό έναν-

έναν. Ύστερα μπήκαμε στις νέες 

τάξεις μας και μιλήσαμε με τους 

δασκάλους μας. Συζητήσαμε λίγο 

για το πώς περάσαμε το 

καλοκαίρι και υποσχεθήκαμε φέτος να διαβάσουμε περισσότερο. Αργότερα 

πήραμε τα καινούρια μας βιβλία και μας άρεσαν πολύ. Το κουδούνι της επόμενης 

μέρας θα μας καλέσει πάλι στις 8.10΄το πρωί. Καλή χρονιά παιδιά! 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Στ΄ τάξης  



Καλλωπισμός της αυλής   
         

Μια μέρα στο μάθημα της μελέτης καθώς 

συζητούσαμε, αποφασίσαμε να ομορφύνουμε 

την αυλή μας. Ζητήσαμε από τον κύριο 

Κρητίδη, που έχει συνεργείο, να μας φέρει 

ρόδες για να φυτέψουμε λουλούδια. 

Ξεκινήσαμε το φύτεμα των λουλουδιών σε 

ρόδες αφού 

πρώτα τις 

βάψαμε.                                                       

      

 Τα παιδιά από τις άλλες τάξεις μας θαύμασαν 

και έκαναν το ίδιο. Νιώθουμε χαρούμενοι και 

καμαρώνουμε τα λουλουδάκια μας. Θα 

προσπαθήσουμε να βρούμε και άλλους τρόπους 

για να γίνει η αυλή μας ομορφότερη.  
 Μαθητές-τριες   Γ΄ τάξης 

 

Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού 
Από πέρσι καθιερώθηκε στα σχολεία ο 

θεσμός της πανελλήνιας ημέρας σχολικού 

αθλητισμού, η οποία πραγματοποιείται την 

πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη. Έτσι και έγινε 

και φέτος σε όλα τα σχολεία στις 5 

Οκτωβρίου. 

Την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, ο 

γυμναστής μας έδειξε κάποια βίντεο για τους 

Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες 

για να καταλάβουμε οι μαθητές ποιο ήταν 

το θέμα των φετινών εκδηλώσεων. Έτσι, τη 

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, ανήμερα των 

εκδηλώσεων, το πρόγραμμα του σχολείου 

μας ξεκίνησε με την πρώτη τάξη. Έπαιξαν 

τους ‘’ΓΙΓΑΝΤΕΣ’’ και η Δευτέρα τάξη 

μετά έπαιξε ‘’ΠΑΚΜΑΝ’’ . Στη συνέχεια η 

Τρίτη τάξη έπαιξε ‘’ΚΑΣΤΡΑΚΙΑ’’ , η 

Τετάρτη τάξη έπαιξε ‘’ΧΑΝΤΜΠΟΛ’’ και η Πέμπτη με την έκτη τάξη έπαιξαν 

‘’ΚΑΘΙΣΤΟ ΒΟΛΛΕΫ ‘’. Η εκδήλωσή μας τελείωσε με ποδόσφαιρο μεταξύ 

Τετάρτης, Πέμπτης και Έκτης τάξης. 
Με πολύ αγάπη Μάρτσος Παύλος, Συμεωνίδου Ελευθερία Δ’ τάξη 

 



Γιάννης Ρίτσος  
Ο Γιάννης Ρίτσος γεννήθηκε στη Μονεμβασιά το 

1909 και πέθανε στην Αθήνα το 1990.Ήταν από 

τους σημαντικότερους ποιητές της λογοτεχνίας 

μας. Ασχολήθηκε και με τη συγγραφή θεατρικών 

έργων, πεζογραφημάτων, δοκιμιών καθώς και με 

τη μετάφραση και τη ζωγραφική. Τιμήθηκε με 

πολλά διεθνή βραβεία, μεταξύ των οποίων και με 

το Βραβείο Λένιν για την Ειρήνη, το 1977.Για 

τους κοινωνικούς του αγώνες είχε εξοριστεί. 

Στο πλουσιότατο έργο του αποτυπώνονται 

γεγονότα της νεότερης ελληνικής ιστορίας, 

υμνείται η φύση και το σφρίγος των απλών 

ανθρώπων. Πολλά ποιήματά του [π.χ. 

Ρωμιοσύνη, ο Επιτάφιος, τα Δεκαοχτώ λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας] 

μελοποιήθηκαν από τον Μίκη Θεοδωράκη και έγιναν πολύ γνωστά στο ευρύ 

κοινό. Τα έργα του κυκλοφορούν σε τόμους με τίτλο Ποιήματα. Έγραψε και τα 

πεζά Εικονοστάσιο ανωνύμων αγίων [εννέα τόμοι].                                                              
 Ελευθερία Αγγελάκη ΣΤ’ τάξη 

                                                                                        

Πλανήτης Αφροδίτη 

Η Αφροδίτη είναι ο δεύτερος σε απόσταση από τον Ήλιο πλανήτης του Ηλιακού 

Συστήματος. Είναι το πιο λαμπρό αντικείμενο στον νυχτερινό ουρανό μετά τον Ήλιο και 

τη Σελήνη. Ονομάζεται από τον λαό Αυγερινός ή Αποσπερίτης. Είναι παρόμοια με τη Γη 

σε μέγεθος, αλλά πολύ διαφορετική σε φυσικά χαρακτηριστικά, καθώς καλύπτεται από 

πυκνά νέφη διοξειδίου του άνθρακα και διοξειδίου του θείου και η πίεση και η 

θερμοκρασία στην επιφάνειά της είναι πολύ μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες της Γης. Η 

Αφροδίτη ονομάζεται ''αδερφή της Γης'', ως προς την ομοιότητά της με τη Γη. 
                        Ελευθερία Αγγελάκη, Ευαγγελία Δημητριάδου, ΣΤ Τάξη 



ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Εδώ και πολλές μέρες 

βλέπουμε στις ειδήσεις 

κάποιους ανθρώπους που 

έρχονται από τη Συρία στη 

χώρα μας. Ακούσαμε ότι τους 

λένε πρόσφυγες .Εμείς μέχρι 

τώρα ακούγαμε τη λέξη 

μετανάστες. Ποια η διαφορά;  

Μάθαμε πέρσι ότι οι 

μετανάστες φεύγουν από τη 

χώρα τους  για να βρουν 

δουλειά σε άλλη χώρα. 

Ψάξαμε στο λεξικό για τους 

πρόσφυγες και είδαμε ότι σημαίνει 

άνθρωπος που εγκαταλείπει τη 

χώρα του για να εγκατασταθεί σε 

άλλη για πολιτικούς ή άλλους 

λόγους όπως πόλεμο. 

Μια μέρα στο σχολείο, μας δώσανε 

ένα χαρτί για τους πρόσφυγες. 

Έλεγε να φέρουμε τρόφιμα , ρούχα 

και φάρμακα όσοι μπορούμε και 

θέλουμε να βοηθήσουμε. Χαρήκαμε 

πολύ που βοήθησαν όλοι και τους 

ευχαριστούμε. 

Γ΄ τάξη 

 

 



28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 
Τι έγινε την 28η Οκτωβρίου 1940;  
Η ιταλική κυβέρνηση του δικτάτορα 

Μουσολίνι έστειλε στην Ελλάδα 

τελεσίγραφο με το οποίο ζητούσε να 

περάσει ο ιταλικός στρατός από τα 

ελληνοαλβανικά σύνορα για να 

καταλάβει κάποια στρατηγικά σημεία 

της Ελλάδας. Η απάντηση της 

ελληνικής κυβέρνησης του Μεταξά στο 

τελεσίγραφο ήταν ΟΧΙ. Συνέπεια της 

άρνησης αυτής ήταν η είσοδος της 

χώρας μας στο 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο και η έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου 

του 1940. Η ημερομηνία αυτή καθιερώθηκε να εορτάζεται στην Ελλάδα κάθε 

χρόνο ως επίσημη εθνική εορτή και αργία. Για πρώτη 

φορά η επέτειος γιορτάστηκε επίσημα το 1944.Κάθε 

χρόνο, αυτήν την μέρα πραγματοποιείται στη 

Θεσσαλονίκη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, παρουσία 

του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε όλες τις άλλες 

πόλεις και χωριά της 

πατρίδας μας  

γίνονται μαθητικές 

παρελάσεις και  

πραγματοποιούνται 

επετειακές 

εκδηλώσεις και αφιερώματα μνήμης για το 

έπος του σαράντα και ιδιαίτερα για την 

«τραγουδίστρια της νίκης» Σοφία Βέμπο, η 

οποία με τα πατριωτικά της τραγούδια 

εμψύχωνε τότε τους στρατιώτες μας και 

μετέδιδε τον ενθουσιασμό της νίκης των 

ελληνικών δυνάμεων στη Βόρεια 

Ήπειρο.  

  Η Εκκλησία της Ελλάδας αποφάσισε, 

το 1952, η γιορτή της Αγίας Σκέπης 

από την 1η Οκτωβρίου να μεταφερθεί 

στις 28 Οκτωβρίου, με το αιτιολογικό 

ότι η Παναγία βοήθησε τον Ελληνικό 

Στρατό στον πόλεμο της Αλβανίας.                    

                                                                      
Ελένη Ζαχίλα, Βασιλική Μάρτσου Ε τάξη 



Η γιορτή της 28ης Οκτωβρίου  στο σχολείο μας. 
Τρίτη, παραμονή 28ης Οκτωβρίου, το σχολείο μας έκανε τη γιορτή αφιερωμένη στους 

ήρωες του 40. Η Α’ και Β’ τάξη ανέλαβαν τα ποιήματα. Η Δ’ τάξη έπαιξε ένα μικρό 

θεατρικό έργο που είχε θέμα την 

πείνα και την αδενοπάθεια των 

παιδιών. Είδαμε πώς 

προσπαθούσαν να επιβιώσουν στην 

δύσκολη εκείνη εποχή. Το ίδιο θέμα 

είχε και το μικρό θεατρικό της Γ’ 

τάξης με τα παιδιά που έκαναν τη 

δική τους αντίσταση σε ένα μικρό 

υπόγειο. Μας τραγούδησαν κι ένα 

ωραίο τραγουδάκι. Η Ε’ και η Στ’ 

τάξη ανέλαβε τη χορωδία με 

τραγούδια σχετικά όπως: «Ο 

Ναπολιτάνος», «Πήραμε τ’ 

Αργυρόκαστρο», «Ο μικρός 

στρατιώτης» και τα «Μαλαματένια λόγια». Στα ενδιάμεσα κενά της μουσικής παίχτηκαν 

τα θεατρικά, απαγγείλαμε τα ποιήματα και δύο μαθητές της Στ’ διάβασαν το Χρονικό της 

28ης Οκτωβρίου του 1940.  

Η γιορτή έγινε στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας, στολισμένη με αφίσες και 

ντοκουμέντα της Κατοχής. Πόσο όμορφα ήταν στολισμένο το σχολείο μας! Περήφανα 

όλοι ψάλλαμε στο τέλος τον Εθνικό μας Ύμνο. Ζήτω η Ελλάδα και η λευτεριά!     

    ΑΝΗΜΕΡΑ                                                                                             Τα παιδιά της Στ’ τάξης 

 Την Τετάρτη, πρωί, πρωί, πήγαμε με το σχολείο στην Εκκλησία. Μετά καταθέσαμε 

στεφάνια στο ηρώο και δύο παιδιά του Νηπιαγωγείου είπαν ποιήματα για την 28η 

Οκτωβρίου. Έπειτα σταθήκαμε έξω από την Εκκλησία για να αρχίσει η Παρέλαση. Η 

Παρέλαση ξεκίνησε από την Εκκλησία και τελείωσε στην Πλατεία του χωριού μας. Κατά 

τη διάρκεια της Παρέλασης, όσοι άνθρωποι βρίσκονταν εκεί, μας χειροκροτούσαν. 
                                                      Γιάννης Κόκκινος, Παναγιώτης Αποστολίδης Ε’ τάξη 
                                                                                   

2ωρη επίσκεψη στο Συνεταιρισμό του χωριού 
 Μια ηλιόλουστη Τέταρτη, αφού κάναμε δυο ώρες μάθημα, αποφασίσαμε να 

πάμε στον Συνεταιρισμό. Πήραμε το δεκατιανό 

μας, τα παγούρια μας, τα μπλοκ ζωγραφικής, τις 

μπάλες και το βαλιτσάκι φαρμακείου. Μέχρι να 

φτάσουμε στον Συνεταιρισμό βαδίζαμε με βήμα 

παρέλασης. Μας συνόδευαν οι δάσκαλοι μας και ο 

Γυμναστής μας, ο κύριος Γιάννης. Δεν είχαμε 

ξαναπάει εκεί, αλλά ήταν πολύ ωραία. Μας άρεσε 

ο χώρος που ήταν όλος ίσιος με άσφαλτο. Γύρω 

γύρω είχε ψηλά δέντρα και μαζέψαμε πολλά 

καρύδια. Ήταν τόσο νόστιμα και μαυρίσαμε τα 

χέρια μας. Επίσης χαρίσαμε τις ζωγραφιές στους υπαλλήλους του Συνεταιρισμού κι αυτοί 

μας χάρισαν αχλάδια. Μακάρι να ξαναπάμε γιατί περάσαμε πολύ ωραία. 
 Ελένη Κόντη Στ’ τάξη 



HALLOWEEN 
Κάθε χρόνο το βράδυ της 31ης  

Οκτωβρίου παράξενα και τρομακτικά 

πράγματα συμβαίνουν στις 

Αγγλόφωνες χώρες του κόσμου. 

Φωτισμένες κολοκύθες, ανθρώπινοι 

σκελετοί, χαρούμενα φαντάσματα, 

μάγισσες καβάλα σε σκούπες, κάνουν 

την εμφάνιση  στους δρόμους των 

πόλεων . Τα παιδιά γυρίζουν από σπίτι 

σε  σπίτι τραγουδώντας ‘’trick or treat’’ 

και οι νοικοκύρηδες   τους προφέρουν 

γλυκά και ζαχαρωτά για την ανάπαυση 

των ψυχών. Εάν δεν τους προσφέρουν 

κάτι, τα παιδιά κάνουν φάρσες στους 

νοικοκύρηδες .  
                                          Δάνδαρα Ελένη Γ’ τάξη 

Acrostics –Ακροστιχίδα 

Στ’ Τάξη-Αποταμίευση 

S_ _ _ _ Το αντίθετο του tall 

A_ _ _ _ Είναι κόκκινο η πράσινο φρούτο  

V_ _ _ _ _ _ Είναι ο Προφήτης Ηλίας 

I_ _   _ _ _ _ _ Το τρώμε το καλοκαίρι  

N_ _ _ Μυρίζουμε μ’ αυτή  

G_ _ _ _ _ Έχει λουλούδια σ’ αυτόν   

S_ _ _ _ _ Η αγαπημένη εποχή των παιδιών  
Στ’ τάξη 

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ 
α. Να τραβήξεις μια ευθεία ώστε να 

 χωρίσεις το σκίτσο σε 2 μέρη. Το  

άθροισμα των αριθμών στο ένα  

μισό να είναι ίσο με το άθροισμα  

στο άλλο μισό. 

β. Να χωρίσεις την πλάκα του ρολογιού  

με 2 ευθείες γραμμές σε τρία μέρη, έτσι ώστε  

τα αθροίσματα των αριθμών στα τρία μέρη  

να είναι ίσα μεταξύ τους.              ΣΤ ’  τάξη 



ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 Γ΄ τάξη 

1.Το κόκκινο αυγό της Γαβριέλας, της Γιώτας Φώτου  

2.Που πήγε ο γερο-χρόνος, Τζένη Τασάκου 

3.Ρίγκι το μυρμήγκι, Αγγελική Πασσιά-  

   Φίλιππος Μανδηλαράς 

4.Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα,  

    Χανς Κρίστιαν Άντερσεν 

5.ΜΑΣΑΣ ,ΦΥΣΑΣ ΚΑΙ ΝΙΚΑΣ, της Γιώτας Φώτου  

6.Οι διακοπές της Γαβριέλας, της Γιώτας Φώτου  

7.Δεν θέλω να με πάρει ο ύπνος, της Γιώτας Φώτου 

8.Η ιστορία του σκύλου θα δείξει, Μάνος Κοντολέων  
 

 Ε’ τάξη    

1.Η Μιμή η Νευρική (επιστρέφει στο σχολείο) , 

   της Μέγκαν Μακντόναλντ 

2.Σχολή για Νεράιδες, της Titania Woods 

3.Τερέζα η νεράιδα της τετάρτης, της Ντέιζι Μέντουυς 

4.Το ημερολόγιο ενός κακομαθημένου,  

    της Ισμήνη Χ. Μπάρακλη  

5.Τα μαγικά μαξιλάρια, του Ευγένιου Τριβιζά 

6.Μαύρη Καλονή, της Anna Sewell 
 

Στ’ τάξη 

1.Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα,  

    No 9 θα πάει μακριά η βαλίτσα,  του Τζεφ Κίνυ  

2.Ο μικρός πρίγκιπας, του Αντουάν Ντε Σαιντ Εξυπερύ 

3.Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου, της Άλκη Ζέη  

4.Το σεντούκι με της 5 κλειδαριές, του Ευγένιου Τριβιζά 

5.Η Σακοράφα, του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν  

6.Τα ψάθινα καπέλα, της Μαργαρίτας Λυμπεράκη 
 

 

ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ 

Μπορείς να βρεις τα 15 επίθετα που κρύβονται στο κρυπτόλεξο; 
 

Από την Τρίτη τάξη 

Μ Ε Τ Α Λ Λ Ι Κ Ο Σ Χ Ω 

Α Λ Ρ Σ Β Α Κ Α Μ Ω Ρ Ρ 

Λ Ε Ι Η Ρ Μ Ι Λ Ο Σ Η Α 

Λ Υ Γ Μ Ο Π Τ Ο Ρ Τ Σ Ι 

Ι Θ Ω Ε Χ Ε Ρ Κ Φ Η Ι Ο 

Ν Ε Ν Ν Ε Ρ Ι Α Η Μ Μ Σ 

Ο Ρ Ο Ι Ρ Ο Ν Ι Λ Κ Ο Ο 

Σ Ο Π Ο Ο Σ Η Ρ Η Π Σ Σ 

Ζ Σ Υ Σ Σ Φ Ξ Ι Π Η Κ Λ 

Σ Χ Ε Ρ Δ Ξ Φ Ν Ε Ο Ε Λ 

Π Ρ Α Σ Ι Ν Ο Ο Χ Ζ Ε Μ 

Λ Υ Κ Ζ Ε Ρ Τ Σ Δ Χ Σ Τ 

‘’ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΠΑΡΕΑΚΙ’’        

είναι μια  έκδοση των 

μαθητών του 

Δημοτικού Σχολείου 

Προφήτη Ηλία. 

 Είναι ένα σχέδιο 

εργασίας που 

υλοποιείται από όλες 

τις τάξεις.                                 

Την πληκτρολόγηση 

των κειμένων έχει 

αναλάβει η ΣΤ’ τάξη.  

Το λογότυπο της 

έκδοσης ζωγράφισε ο 

μαθητής της Γ’ τάξης  

Δημητριάδης Ιωσήφ 

Αρθρογραφούν οι 

μαθητές  της 

Β,Γ,Δ,Ε & ΣΤ 

Εικονογραφούν όλοι οι 

μαθητές 

 


