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Χριστουγεννιάτικη γιορτή στο σχολείο μας
Την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου στις 5 μ.μ. θα γίνει η
χριστουγεννιάτικη γιορτή του σχολείου μας. Τη γιορτή έχουν
αναλάβει η Α’ και Β’ τάξη με τα θεατρικά: «Η νύχτα των
Χριστουγέννων», Α’τάξη και «Τα δώρα του ΑΪ Βασίλη », Β τάξη.
Επίσης, η κυρία Κούλα των αγγλικών θα παρουσιάσει ποιήματα
και τραγούδια με τα παιδιά της Γ’ και Ε’ και ΣΤ τάξης και την
χορωδία έχουν αναλάβει η Ε’ και ΣΤ’ τάξη όπου θα
τραγουδήσουν Χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα
τραγούδια όπως: Βυζαντινά κάλαντα, Τρεις σοφοί τρεις
βασιλιάδες, Άγγελοι από ψηλά, Ποιο να’ ναι αυτό το παιδί κι
άλλα. Στο τέλος της γιορτής, ο ΑΪ Βασίλης θα μοιράσει δώρα
στα παιδιά. Ε’ τάξη Νίκος Ράγγος.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ
Ντόπιοι κάτοικοι της Μακεδονίας, που ζούσαν μαζί με λίγες οικογένειες Βλάχων, δέχτηκαν το
μεγάλο προσφυγικό κύμα κυρίως από τη Θράκη αλλά και από τη Μ.Ασία.  Από τότε ενωμένοι οι
κάτοικοι του χωριού, αντάλλαξαν ήθη και έθιμα που εδραιώθηκαν στη συνείδησή τους. Τα
περισσότερα έχουν διατηρηθεί στη μνήμη των
παλιότερων, λιγότερα τηρούνται και από τις νεότερες
γενιές μέχρι και τις μέρες μας.
ΤΟ ΚΟΛΝΤΕ ΜΠΑΜΠΩ: Το έθιμο του ανάμματος
μεγάλης φωτιάς, τις παραμονές των Χριστουγέννων,
που συμβολίζει τη ζέστη που θερμαίνει το μικρό Χριστό
που θα γεννηθεί, ισχύει και στον Προφήτη Ηλία.
Τηρούνταν και από τους ντόπιους και από τους
Θρακιώτες πρόσφυγες. Η φράση «κόλντε μπάμπω»
που φώναζαν τα παιδιά, σημαίνει «σφάζουν γιαγιά»
και μ’ αυτόν τον τρόπο θυμίζουν τη μεγάλη σφαγή των
νηπίων από τον Ηρώδη.
ΤΟ ΣΟΥΡΒΑ ΜΠΑΜΠΩ: Παρόμοια ισχύει και το έθιμο «σούρβα», τις παραμονές της
Πρωτοχρονιάς, δηλαδή το άναμμα της φωτιάς και το γύρισμα των παιδιών από σπίτι σε σπίτι,
μόνο που τώρα τα παιδιά φωνάζουν «σούρβα μπάμπω».
ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ : Οι ετοιμασίες των κατοίκων του χωριού για τα
Χριστούγεννα ήταν ένα είδος ιεροτελεστίας. Κάθε νοικοκυριό έσφαζε το γουρούνι του, το λίπος
του οποίου το τηγάνιζαν και το έβαζαν σε κιούπια. Αυτό το τηγανισμένο λίπος το έλεγαν
«τσιγαρίδες». Το χοιρινό κρέας το έβαζαν κι αυτό σε κιούπια με διάφορα μυρωδικά, το
σφράγιζαν και το κρατούσαν για τον υπόλοιπο χρόνο. Οι νοικοκυρές έκαναν λουκουμάδες. Την
Πρωτοχρονιά έκαναν μπακλαβά και τυρόπιτα-βασιλόπιτα καθώς και κότα γεμιστή με ρύζι. Την
Πρωτοχρονιά, τα μικρά παιδιά έπαιρναν μια πέτρα και έλεγαν: «όσο βαραίνει αυτή η πέτρα τόσο
να βαραίνει του παππού μου η σακούλα» δίνοντας μ’ αυτό τον τρόπο ευχές για ευημερία.

Από την ΣΤ τάξη
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
Τις μέρες που πλησιάζουν, τα Χριστούγεννα,
σκεφτόμαστε τα παλιά χρόνια και ρωτάμε τους
γέρους για τα ήθη και τα έθιμα που είχαν τότε.

Κάθε σπίτι είχε και ένα γουρούνι. Την
παραμονή των Χριστουγέννων το έσφαζαν και
με το κρέας του έφτιαχναν "γαβουρμά" και
"τσιλγάνια", όπως τα λένε στα ποντιακά. Το
λίπος του γουρουνιού το λιώνανε και το
χρησιμοποιούσανε στις πίτες και τα φαγητά.
Φτιάχνανε ακόμα τσουρέκια στο φούρνο, που
έμοιαζαν με πίτες. Τα παιδιά έψελναν τα
κάλαντα και τους έδιναν, αντί για λεφτά,
ξηρούς καρπούς και ξερά σύκα .Την πρώτη
μέρα των Χριστουγέννων, μετά την εκκλησία,
τρώγανε όλοι μαζί στο τραπέζι πατσά. Ένα
άλλο έθιμο ήταν η προσφορά δώρων στα
παιδιά από το νονό τους και, πολλές φορές, ο
βαφτισιμιός πρόσφερε δώρα στον νονό του
και αυτό λεγόταν "καλαντίασμα". Σε άλλα
μέρη οι Πόντιοι, παραμονές Χριστουγέννων,
μαζεύονταν στην πλατεία και αποφάσιζαν για
το γιορτινό τραπέζι. Ο καθένας αποφάσιζε τι
ζώο θα σφάξει. Άλλος ένα γουρούνι, άλλος
μοσχάρι, άλλος κουνέλι κ.ά. Οι γυναίκες
αποφάσιζαν να πάνε στην αγορά και να
ψωνίσουν διάφορα λαχανικά και φρούτα.
Σαν έφταναν τα Χριστούγεννα, όλοι οι
χωριανοί ετοίμαζαν τα τραπέζια τους κάτω
στην πλατεία. Οι γυναίκες τακτοποιούσαν τα
ωραία ψητά και όλοι έτρωγαν και έπιναν
διασκεδάζοντας χαρούμενα και ξεχνώντας
κάθε λύπη και στεναχώρια.
Το βράδυ της Πρωτοχρονιάς διάλεγαν ένα

μεγάλο κούτσουρο για να καίγεται στο τζάκι.
Πίστευαν ότι η φωτιά διώχνει τα δαιμόνια που
έρχονταν από την καπνοδόχο. Το κούτσουρο
αυτό το λέγανε "καλαντοκάρ". Το ίδιο βράδυ,
ο αρχηγός της οικογένειας έκοβε τη
βασιλόπιτα, που το φλουρί της ήταν μια
δεκάρα. Έπειτα, ο ίδιος ανακάτευε
φουντούκια με νομίσματα και τα πετούσε
ψηλά τρεις φορές, λέγοντας ευχές για τη νέα
χρονιά.
Ξημέρωμα  Πρωτοχρονιάς, πηγαίνανε οι

χωριανοί στη βρύση του χωριού. Αφήνανε εκεί
τσουρέκια, γλυκίσματα, φρούτα και έπαιρναν
νερό (το θεωρούσαν αγιασμένο) για να
ραντίσουν το σπίτι. Μετά, έσπαζαν στην πόρτα

του σπιτιού ένα ρόδι για το γούρι.
Σε άλλα μέρη κάθε οικογένεια έπαιρνε από
ένα κυδώνι και το έκοβε σε τόσα κομμάτια,
όσα άτομα ήταν στην οικογένεια. Μετά,
έβαζαν μια δραχμή μέσα σ' ένα κομμάτι, το
ανακάτευαν μέσα σε μια πετσέτα και διάλεγε
ο καθένας από ένα. Σε όποιον τύχαινε η
δραχμή, αυτός έπρεπε να σηκωθεί τα
χαράματα, να πάρει μια κανάτα και να πάει
κάτω στην πλατεία να τη γεμίσει με νερό. Από
αυτό το νερό θα έβαζε λίγο στα ζώα, θα
κρατούσε λίγο να πλυθούν και λίγο για να
πιουν. Με τα χρόνια, οι συνήθειες άλλαξαν,
όμως μαζί τους άλλαξαν και οι άνθρωποι.
Εμείς πιστεύουμε ότι τότε υπήρχε
περισσότερη αγάπη και αλληλοβοήθεια παρά
σήμερα. Από την Στ΄τάξη

ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
Ήρθε πάλι νέο έτος, εις
την πρώτη του μηνός,
ήρθα να σας χαιρετίσω,
δούλος σας ο ταπεινός.

Ο Βασίλειος ο Μέγας, ιεράρχης θαυμαστός,
εις την οικογένειά σας ,  να’ ναι πάντα βοηθός.
Τα παιδιά εις το σχολείο, να πηγαίνουνε συχνά,
να μαθαίνουνε το βίο, της πατρίδας τα ιερά.
Και για τους ξενιτεμένους, έχω να σας πω πολλά,
σας αφήνω καληνύχτα και του χρόνου με υγειά.
Για την Β τάξη, Γιάννης Μίσκος, Γιάννης Δημητρίου.



Έθιμα Χριστουγέννων του τόπου μου
Στην Ελλάδα τα Χριστούγεννα είναι μία από τις μεγαλύτερες θρησκευτικές γιορτές των Ελλήνων.
Η ευχή ‘’καλές γιορτές’’ είναι μία από
τις πιο χαρακτηριστικές ευχές κατά την
περίοδο πριν και μετά τα
Χριστούγεννα, μέχρι την ημέρα του
Αγίου Ιωάννη. Οι νοικοκυρές από
νωρίς καθαρίζουν και στολίζουν τα
σπίτια τους. Όλοι μαζί σε κάθε
οικογένεια στολίζουν το
χριστουγεννιάτικο δέντρο, βάζουν
φωτάκια και ένα αστέρι στην κορυφή,
σαν αυτό που οδήγησε τους τρεις
μάγους στον νεογέννητο Χριστό. Οι
γειτονιές μοσχομυρίζουν από τα
μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες
που φτιάχνουν οι νοικοκυρές. Την
παραμονή των Χριστουγέννων τα παιδιά βγαίνουν για τα κάλαντα. Σε  όλο το χωριό ακούγονται
χαρούμενες παιδικές φωνές. Την άλλη μέρα το πρωί, όλοι πάνε στην εκκλησία και το μεσημέρι,
κάθε οικογένεια κάθεται γύρω από το γιορτινό τραπέζι που κατά κύριο λόγο περιλαμβάνει
χοιρινό και πολλές άλλες νοστιμιές. Ε τάξη Χαράλαμπος Κελεσίδης,  Εμιλιάνο Λέσι

Τα έθιμα της πρωτοχρονιάς στον τόπο μας
Η Πρωτοχρονιά γιορτάζεται σ´ όλο τον κόσμο με

μεγαλοπρέπεια και λαμπρότητα, όπως και στον τόπο μας.
Οι νοικοκυρές καθαρίζουν και γεμίζουν τα σπίτια τους με
λιχουδιές, ενώ τα παιδιά βγαίνουν στους δρόμους και
λένε τα κάλαντα.  Το βράδυ, όλη η οικογένεια μαζεύεται
στο τραπέζι και τρώνε όλοι μαζί. Αργότερα, στις 12:00 το
βράδυ, κλείνουν τα φώτα και γίνεται η αντίστροφη
μέτρηση για την αλλαγή του χρόνου. Όταν ανοίγουν τα
φώτα γίνεται η κοπή της βασιλόπιτας . Όλοι παίρνουν από
ένα κομμάτι και όποιος τύχει το φλουρί είναι τυχερός για
τον υπόλοιπο χρόνο. Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, τα
παιδιά πηγαίνουν κάτω από το δέντρο για να πάρουν τα
δώρα τους. Τα σπίτια γεμίζουν με περιτυλίγματα δώρων
και τα παιδιά παίζουν με αυτά για ώρες, μέχρι να τα
φωνάξει η μαμά τους να πάνε στην εκκλησία. Έτσι
γιορτάζουμε την Πρωτοχρονιά στον τόπο μας. ΚΑΛΗ
ΧΡΟΝΙΑ!!! Ε´ τάξη  Ελένη Ζαχίλα,  Βασιλική Μάρτσου

ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ
Στην Αλβανία συνηθίζουν να φτιάχνουν μπακλαβά για
την Πρωτοχρονιά και τον τρώνε το βράδυ της
παραμονής. Πριν την παραμονή Χριστουγέννων οι
γυναίκες καθαρίζουν το σπίτι. Φτιάχνουν επίσης
διάφορες πάστες και για φαγητό ψήνουν κρέας στη
σχάρα. Ένα άλλο πρωτοχρονιάτικο έθιμο είναι, κάθε
παραμονή να πετάνε σε κάθε σπίτι από ένα ή δύο
πυροτεχνήματα και βέβαια στολίζουν όλοι οι κάτοικοι
ένα μεγάλο δέντρο στο κέντρο της πόλης και μαζεύονται
όλοι μαζί και λένε χριστουγεννιάτικα τραγούδια ώσπου να περάσει ο χρόνος .
Ε’ τάξη  Αναστασία Μολλάι



ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ
Ουκρανία: Στην Ουκρανία στολίζουν το χριστουγεννιάτικο
δέντρο με ιστούς αράχνης αντί για στολίδια.
Αυστρία: Στην Αυστρία υπάρχει το αντίθετο του Αη-Βασίλη, ο
Krampus, ο οποίος τιμωρεί τα άτακτα παιδιά και τα παίρνει
μαζί του στα έγκατα της γης.
Ισλανδία: Στην Ισλανδία υπάρχουν 13 Αη-Βασίληδες που
ονομάζονται Yule Lads και μοιάζουν με μικρά, άσχημα ξωτικά.
Χριστουγεννιάτικο δέντρο: Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ  είναι
αυτός που καθιέρωσε το στόλισμα του χριστουγεννιάτικου
δέντρου, ενώ το 1882 στολίστηκε το πρώτο ηλεκτρικά
φωτισμένο δέντρο στη Νέα Υόρκη  από τον Τόμας Έντισον. Στην
Ελλάδα οι Βαυαροί στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο στα
ανάκτορα το 1833. Από την Δ τάξη

Το έθιμο της Βασιλόπιτας
Η Βασιλόπιτα, κατά το ελληνικό έθιμο, κόβεται σε οικογενειακή
συγκέντρωση, αμέσως με τον ερχομό του νέου έτους, κυρίως
μετά από φαγοπότι, όπου και ακολουθεί χαρτοπαιξία «για το
καλό του καινούριου χρόνου». Έτσι, στις 12.00 ακριβώς τα
μεσάνυχτα, με την αλλαγή του έτους, σβήνουν τα φώτα και μετά
από ένα λεπτό ξανανάβουν, ευχόμενοι και αντευχόμενοι όλοι
«χρόνια πολλά» και «ευτυχισμένο το νέο έτος».
Τότε, προσκομίζεται η βασιλόπιτα στο τραπέζι όπου ο
νοικοκύρης, αφού την σταυρώσει με το μαχαίρι τρεις φορές,
αρχίζει να την κόβει σε τριγωνικά κομμάτια προσφερόμενα σε
κάθε ένα παριστάμενο μέλος της οικογένειας ή φίλων και
συγγενών, με πρώτο κομμάτι του σπιτιού (ή του Χριστού ή της
Παναγίας και του Άι- Βασίλη). Και τέλος τα μέλη της οικογένειας. Δ’ τάξη Μάρκος Μόλλα

Ένα έθιμο του τόπου μας «Κόλντε μπάμπο»  (Στα χρόνια του μπαμπά μου)
Πιστοί  στις παραδόσεις, κάθε χρόνο τα παιδιά του σχολείου, και με τη συμμετοχή
μεγαλυτέρων, πηγαίναμε στο βουνό για να μαζέψουμε αγκάθια … που θα χρησίμευαν στο
άναμμα της φωτιάς. Αφού  φορούσαμε τα πιο
παλιά ρούχα που είχαμε, συγκεντρωνόμασταν
στη γειτονιά μας και ανεβαίναμε στο βουνό.
Εκεί δίναμε μάχη με τα αγκάθια. Αφού τα
μαζεύαμε σε στοίβες, τα κατρακυλούσαμε
μέχρι το σημείο που θα ανάβαμε τη φωτιά,
παραμονή Χριστουγέννων. Εκεί μαζευόμασταν
το ξημέρωμά της και ανάβαμε τα αγκάθια.
Συγκεντρωνόμασταν με τα αστεία μας και τα
παιχνίδια μας. Ξημέρωνε. Τότε όλοι μαζί πάλι
τρέχοντας φωνάζαμε « Κόλντε μπάμπο» και
πηγαίναμε στα σπίτια των ντόπιων κατοίκων. Η
νοικοκυρά του σπιτιού μας περίμενε στην
πόρτα και μας πρόσφερε κάστανα, ξυλοκέρατα ή κι ακόμα ένα κομματάκι κρέας, συνήθως με
πολύ λίπος. Έτσι, αφού γυρίζαμε όλα τα σπίτια, καταλήγαμε  στο σπίτι μας ξάγρυπνοι και
αποκαμωμένοι. Ευφροσύνη Δημητρίου, Στ΄ τάξη



ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ
Φέτος, στο μάθημα των Αγγλικών φτιάξαμε το δέντρο των ευχών.
Είναι ευχές ,  όχι προσωπικές, αλλά για όλον τον κόσμο. Έτσι, ο
καθένας έγραψε ένα γράμμα στον Άγιο Βασίλη και ζητούσε
ειρήνη, αγάπη, υγεία, στέγη, μάθηση και χρήματα. Φτιάξαμε
χριστουγεννιάτικα στολίδια και ξαναγράψαμε τις ευχές μας.
Ελπίζουμε ότι ο Άγιος Βασίλης θα μας φέρει ό,τι ζητήσαμε.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε΄ τάξης

Συνταγή Βασιλόπιτας
Βασιλόπιτα με γέμιση σοκολάτας και
καραμελωμένα φουντούκια
ΥΛΙΚΑ:
250γρ. βούτυρο
250γρ.ζάχαρη
4-5 αυγά
2/3 φλιτζάνια τσαγιού γάλα
1 βανίλια
500 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
λίγο βούτυρο και αλεύρι για τη φόρμα
ΓΕΜΙΣΗ:
80-100 γρ. κακάο κοσκινισμένο
150 γρ. κουβερτούρα τριμμένη
100 γρ. αμύγδαλα σκόνη
100-200 γρ. φουντούκια ανάλατα
1 κουταλιά της σούπας βούτυρο
80 γρ. ζάχαρη
ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
Αλείφω με βούτυρο το ταψί και πασπαλίζω
με αλεύρι. Βάζω στο μπολ το βούτυρο με
τη ζάχαρη και τα χτυπάω με το μίξερ ώσπου
να αφρατέψει το μείγμα.
Προσθέτω τα αυγά ένα ένα, τη βανίλια, το
γάλα και ανακατεύω μέχρι να
ομογενοποιηθεί το μείγμα. Κατεβάζω το

μίξερ σε χαμηλή
ταχύτητα, ρίχνω το αλεύρι και ανακατεύω
μέχρι να ενσωματωθεί το αλεύρι στα
υπόλοιπα υλικά.
Χωρίζω το μείγμα σε 3 ίσα μέρη. Στο ένα
ρίχνω όλα τα υλικά της γέμισης και
ανακατεύω καλά. Αδειάζω το 1/3 του
μείγματος στη φόρμα και ρίχνω το φλουρί.
Από πάνω απλώνω το μείγμα της γέμισης
και σκεπάζω με το υπόλοιπο του μείγματος.
Ζεσταίνω το φούρνο στους 170ο C,  βάζω τη
βασιλόπιτα στο φούρνο και ψήνω για 1
ώρα περίπου. Μόλις τη βγάλω απ’ το
φούρνο περιμένω 5-10 λεπτά να κρυώσει
καλά πριν τη μεταφέρω σε πιατέλα. Στο
μεταξύ, ετοιμάζω τα φουντούκια. Λιώνω το
βούτυρο σε βαθύ τηγάνι και ρίχνω τα
φουντούκια με τη ζάχαρη. Ανακατεύω μέχρι
να λιώσει και να καραμελώσουν τα
φουντούκια. Αποσύρω από τη φωτιά και
απλώνω τα φουντούκια πάνω στη
βασιλόπιτα. Τα αφήνω να κρυώσουν για να
σταθεροποιηθεί η καραμέλα. Το ταψί που
μπορεί να μπει η βασιλόπιτα χρειάζεται να
είναι 26-28 εκ. Καλή όρεξη και Καλή Χρονιά
Δημήτρης Ιωάννου , Νίκος Μπόλας ,     Δ΄ τάξη

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Συγχαίρουμε τις μαθήτριες της Ε’ τάξης του σχολείου μας, Ελένη Ζαχίλα και Βασιλική
Μάρτσιου, που αποφάσισαν να κόψουν τα μαλλιά τους και να τα δωρίσουν για
φιλανθρωπικό σκοπό (στο σύλλογο παιδιών με καρκίνο ).Μπράβο σας! Έχετε χρυσή καρδιά
και σκέφτεστε τον συνάνθρωπο σας! Οι μαθητές/ τριες της ΣΤ’τάξης  2015-16

Ακροστιχίδα Χριστουγέννων
Όταν συμπληρώσεις τις λέξεις της ακροστιχίδας, θα δεις ότι τα αρχικά
γράμματα των λέξεων σχηματίζουν αυτό που οδήγησε τους μάγους στη φάτνη.

1. _ _ _ _ _ _ _
2. _ _ _ _ _ _
3. _ _ _ _ _ _ _ _
4. _ _ _ _ _
5. _ _ _ _
6. _ _ _ _ _

1. Έψαλαν τη νύχτα της Γέννησης.
2. Σ’ αυτόν σταύρωσαν τον Χριστό.

3. Τραβάει το έλκηθρο
του Αϊ-Βασίλη

4. Το στολίζουμε τα
Χριστούγεννα

5. Το έχουν για
γούρι…

6. Ο άντρας της
Μαρίας (Παναγίας)

Από την Γ΄ Τάξη



ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

Εμείς,  τα παιδιά της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου
Προφήτη Ηλία, μαζί με τους μαθητές της ΣΤ΄ της Καλής ,
του Μανδάλου και της Καλλίπολης και τις δασκάλες
μας, ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα στην Ε. Ζ. που λέγεται
« Όταν οι διαφορετικοί γείτονες συναντιούνται» . Πώς
έγινε αυτό; Οι δασκάλες είχαν συναντηθεί πέρυσι σε
ένα πρόγραμμα πρόληψης κατά της σχολικής βίας και
αποφάσισαν να το οργανώσουν.
Θα έχουμε επικοινωνία με τους άλλους συμμαθητές
μας για να γνωριστούμε καλύτερα πριν πάμε του
χρόνου στο Γυμνάσιο. Πολλοί από μας γνωριζόμαστε
από την κατασκήνωση, το γυμναστήριο, το facebook,
από τις βόλτες ως το διπλανό χωριό. Θα γίνουμε μια
μεγάλη παρέα 56 παιδιών και θα γίνουμε φίλοι γνωρίζοντας ο ένας τα χαρακτηριστικά του άλλου, καλά ή
άσχημα, δεν πειράζει. Κανείς δεν είναι τέλειος. Πιστεύουμε ότι με τις δραστηριότητες που θα κάνουμε
όλοι μαζί να έχουμε μια ομαλή μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο.

Μια μέρα ζωγραφίσαμε πώς φανταζόμαστε
τους άλλους συμμαθητές μας απ’ τα άλλα
σχολεία και τις στείλαμε ταχυδρομικά.
Ανταλλάξαμε εφημερίδες με το σχολείο του
Μανδάλου. Γράψαμε ένα μεγάλο γράμμα όλη η
τάξη μας παρουσιάζοντας το σχολείο μας, την
τάξη μας και τους εαυτούς μας. Μιλήσαμε
μέσω SKYPE με τα παιδιά του Μανδάλου και
της Καλής και θα ξαναμιλήσουμε. Ορίσαμε
συνάντηση στις 30 Νοέμβρη να πάμε όλες οι
ΣΤ΄ τάξεις με λεωφορείο στο Δ. Σ. Μανδάλου.
Έτσι κι έγινε. Μας περίμεναν με χαμόγελα. Στην
αρχή ντρεπόμασταν λίγο. Μετά όμως, αφού

καθίσαμε στην τάξη της ΣΤ΄τάξης στα καρεκλάκια που είχαν τα ονόματά μας, έγιναν όλα πιο εύκολα.
Ήμασταν καθισμένοι σε ομάδες και ο ένας γνωριζόταν με το διπλανό του. Μάθαμε το όνομα, το
αγαπημένο χρώμα, ποια μαθήματα αρέσει, τις
συνήθειές του. Ύστερα συστήναμε τον διπλανό μας και
τα λέγαμε φωναχτά γιατί μας τραβούσε βίντεο ένας
κύριος γυμναστής. Όταν μας είπαν να βγούμε για
διάλειμμα, μας περίμενε ένας τέλειος μπουφές από
πανέμορφες λιχουδιές. Μπράβο στις μαμάδες των
παιδιών! Όταν ξαναμπήκαμε στην αίθουσα, μας μίλησε
μια δασκάλα νοηματικής για την υπέροχη γλώσσα των
κωφών. Είπαμε κι εμείς τα ονόματά μας και μερικές
εκφράσεις. Αργότερα, κάναμε αγώνες εμποδίων κωφών
και σκυταλοδρομία στην αυλή του σχολείου. Βλέπαμε
έναν φακό που άναβε και ξεκινούσαμε. Όλες οι ομάδες

ήταν ανάμεικτες. Ύστερα, στην αίθουσα πήραμε τα
δωράκια μας με ευχές και ένα χριστουγεννιάτικο στολίδι
και δώσαμε κι εμείς τα δικά μας: φτιάξαμε μια τεράστια
χριστουγεννιάτικη κάρτα με ευχές και ζωγραφιές δικές
μας, σελιδοδείκτες με τα ονόματα του κάθε μαθητή και
πολλές καραμέλες !!!
Περάσαμε τέλεια με τους φίλους μας! Τώρα σπάσαμε τον
πάγο. Δε μένει παρά να ζεστάνουμε τα χέρια μας και να
τα σφίξουμε την άλλη φορά που θα τους υποδεχτούμε
στο δικό μας σχολείο στα τέλη του Ιανουαρίου.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Ο Δεκέμβριος είναι ο 12ος μήνας και τελευταίος του Γρηγοριανού ημερολογίου, με διάρκεια 31
ημερών. Η ονομασία του ετυμολογείται από τη λατινική λέξη ‘’December’’, η οποία προέρχεται
από το αριθμητικό ‘’decem’’ (δέκα), επειδή στο αρχαίο δεκάμηνο ρωμαϊκό ημερολόγιο ο
Δεκέμβριος ήταν ο 10ος μήνας.
Στη συνέχεια, με την προσθήκη του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, το ρωμαϊκό ημερολόγιο
έγινε δωδεκάμηνο. Ο Δεκέμβριος μετακινήθηκε στη 12η θέση, αλλά διατήρησε την παλιά του
ονομασία.
Στην αρχαία Αθήνα ο Δεκέμβριος ισοδυναμούσε με το 2ο δεκαπενθήμερο του μήνα
Ποσειδεώνα, ο οποίος ήταν αφιερωμένος στον θεό Ποσειδώνα. Στο λαϊκό καλεντάρι  ο
Δεκέμβριος ονομάζεται  Ασπρομηνάς και Χιονιάς για το πυκνό το χιόνι.
Εκτός από τα Χριστούγεννα, που κυριαρχούν τον Δεκέμβριο, ξεχωριστή θέση έχουν από
θρησκευτικής πλευράς και τα λεγόμενα Νικολοβάρβαρα, που περιλαμβάνουν τις εορτές της
Αγίας Βαρβάρας (4 Δεκεμβρίου) , του Αγίου Σάββα (5 Δεκεμβρίου και Αγίου Νικολάου (6
Δεκεμβρίου). Β Τάξη Αλμπάνη Κατερίνα, Καμπούρης Γιάννης

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΗ
1. Άγια Βαρβάρα μίλησε κι ο Σάββας απεκρίθη:

Μαζέψτε ξύλα κι άχυρα και σύρτε και στον μύλο,
γιατί ο Αη-Νικόλας έρχεται με χιόνια φορτωμένος

2. Δεκέμβρη με τα κρύα σου και πώς θα ξεκρυώσω.
3. Δεκέβρη μου με πάγωσες και πώς να ξεπαγώσω .
4. Μήνα μου σαρακοστιανέ, καλέ,

χριστουγεννιάτη!
5. Δεκέμβρης και δεν έσπειρες, λίγο σιτάρι θα’ χεις .
6. Δεκέμβρης μας επλάκωσε, το κρύο μας
φαρμάκωσε.
7. Δεκέμβρης Χριστού, γένηση κι ο καλός μας χρόνος.
8. Το τραγούδι με τον τρύγο, τον Δεκέμβρη παραμύθια.
9. Χιόνι Δεκεμβρίου, χρυσάφι του καλοκαιριού. Β Τάξη, Άνθος Πασχάλης, Λαμπότι Μπεσγιάνα,

Κουρογιωργάκης Γιώργος.

ΜΟΥΣΕΙΟ   ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
Με αφορμή την ενότητα « Πολιτισμός» στο μάθημα της Μελέτης, αποφασίσαμε τα παιδιά της
Δ’ τάξης με τη βοήθεια της Δασκάλας μας, να φτιάξουμε Μουσείο παιχνιδιών.
Έτσι, ετοιμάσαμε κάποιο χώρο στην τάξη μας κι αφού φέραμε όλοι μας όσα παιχνίδια
μπορούσε ο καθένας, τα τοποθετήσαμε στην κατάλληλη θέση. Τέλος, φτιάξαμε τις ταμπελίτσες
των παιχνιδιών μας  και ήμασταν έτοιμοι  να ξεναγήσουμε τους επισκέπτες στο Μουσείο μας.
Φένια Ζαχάρογλου Δ’ Τάξη



‘’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

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Την Πέμπτη, 17-12-2015 το σχολείο μας πήγε με 2 λεωφορεία στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας για να
παρακολουθήσει την θεατρική παράσταση ‘’Μηχανορραφήματα’’ των Δ. Μητρέντση-Λ.
Ορφανίδου. Από τον Νοέμβριο ήδη μας
έστειλαν ένα βαλιτσάκι με υλικό για να
προετοιμαστούμε για την παράσταση.
Έτσι  κι εμείς όλοι οι μαθητές  φτιάξαμε
ψαράκια και λουλουδένια καπέλα για
να λύσουν οι ήρωες του έργου
κάποιους γρίφους . Ένας συμμαθητής
μας φιλοτέχνησε έναν σάκο που τον
χρησιμοποίησε μια από τις ηρωίδες για
το ταξίδι της.
Οι 4 έφηβοι γείτονες, εξ αιτίας μιας
έκρηξης, μεταφέρθηκαν σε άλλο χώρο-
χρόνο. Από άγνωστοι με τα
προβλήματά τους ο καθένας,
συνεργάστηκαν, άλλαξαν τις κακές
συνήθειές τους και έγιναν φίλοι
παίζοντας μαζί.
Μας άρεσε που άλλαξαν τον θυμό σε τραγούδι, τον εγωισμό σε ομάδα,
την κακία σε αγάπη και όπως λέει το τραγούδι που όλοι μάθαμε:
‘’ Το μαγικό συστατικό είναι η αγάπη
που είναι κρυμμένη μέσα στη φιλία
που είναι κρυμμένη μες στη μοιρασιά
που είναι κρυμμένη μες στη συμπόνια
που είναι κρυμμένη μες στη ζεστασιά’’ Από την ΣΤ’ τάξη

ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ

ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΙΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
«Το ψέμα» της Ζωρζ Σαρρή
«Ένας μπαμπάς για μένα» της  Λίτσας Ψαραύτη
«Σώος κι αβλαβής από…την οικογένεια» της Μαίρης Μεταξά-Παξινού
«Μια ιστορία για δυο» της Ειρήνης Μάρρα
«Πατέρας και γιος» του Παντελή Καλιότσου

ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
«Μποναμάδες με μπελάδες» - Γιολάντα Τσορώνη-Γεωργιάδη
«Μαγική νύχτα» - Mina Romaine
«Τα πιο ωραία παραμυθοτράγουδα» - Tony Wolf
«Τι είναι η ΒΙΒΛΟΣ» - S. Graves
«Το αγόρι που ζωγράφισε καλικάντζαρους» - Χρήστος Μπουλώτης
« Η φάτνη του μικρού Χριστού» - Ben Mantle
«Σκρουτζ» - Ροντόλφο και Έστιν Μεϋράν
«Το αστέρι του Χριστουγεννιάτικου δέντρου» - Παναγιώτα Κούτα

Οι μαθητές της Στ΄ τάξης
Κων/νος, Θεόφιλος, Θεόφιλος, Θεοδόσης, Μάριος


