
ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ – Φεβρουάριος και
Μάρτιος 2016

Τι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου
Η 25η Μαρτίου είναι μέρα γιορτής και έχει διπλή σημασία για τους Έλληνες. Είναι θρησκευτική
και εθνική γιορτή. Η μέρα αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της ελληνικής επανάστασης ενάντια
στους Τούρκους το 1821. Οι Έλληνες ήταν σκλαβωμένοι στους Τούρκους για 400 περίπου χρόνια.

Δεν άντεχαν άλλο τη σκλαβιά και αποφάσισαν να πολεμήσουν σκληρά τους Τούρκους. Την 25η

Μαρτίου, γιορτάζουμε την έναρξη της επανάστασης των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων. Ο λαός
ξεσηκώθηκε για να πολεμήσει για την ελευθερία του. Ορκίστηκαν
«Ελευθερία ή Θάνατος». Σύμφωνα με την παράδοση, τη μέρα
αυτή, στο Μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, ο επίσκοπος Παλαιών
Πατρών Γερμανός σήκωσε το επαναστατικό λάβαρο και κήρυξε την
αρχή της επανάστασης. Τον δρόμο για τον ξεσηκωμό τον είχε
ανοίξει ο Ρήγας Φεραίος με τα επαναστατικά του ποιήματα και
κυρίως με τον «Θούριο». Η Επανάσταση κράτησε περίπου 9 χρόνια
και το 1830 ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος. Για να φτάσουν οι
Έλληνες στην επιτυχία, πολέμησαν ηρωικά. Χιλιάδες σκοτώθηκαν
στις μάχες. Από τους πιο γνωστούς ήρωες της επανάστασης είναι ο
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Νικηταράς, ο
Ανδρέας Μιαούλης, η Μπουμπουλίνα και πολλοί άλλοι.

Βασιλική Μάρτσιου και Ελένη Ζαχίλα, Ε΄τάξη
Η ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Στο σχολείο μας, η γιορτή για την 25η Μαρτίου, ξεκίνησε στις 9:30’
την παραμονή.  Όλες οι τάξεις παρουσίασαν από κάτι. Ακούστηκαν

ποιήματα από την Α’,Β’,Γ’ και Δ’ τάξη. Η Στ’ τάξη παρουσίασε το θεατρικό με τίτλο ‘’ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ
ΧΡΕΟΣ’’. Η Ε’ τάξη ήταν στη χορωδία.
Ανήμερα της επετείου, πήγαμε στην εκκλησία στον Προφήτη Ηλία, αλλά και στο Άνυδρο. Μετά
την ομιλία, καταθέσαμε στεφάνια και ακολούθησε παρέλαση των μαθητών και στα δυο χωριά.
Το τμήμα της  σημαίας του σχολείου, η σημαιοφόρος, η ταμπελοφόρος και οι παραστάτες, έκανε
παρέλαση και στη Σκύδρα.

Δημήτρης Καζαντζίδης, Γιάννης Κόκκινος, Ε’ τάξη

ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ – Φεβρουάριος και
Μάρτιος 2016

Τι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου
Η 25η Μαρτίου είναι μέρα γιορτής και έχει διπλή σημασία για τους Έλληνες. Είναι θρησκευτική
και εθνική γιορτή. Η μέρα αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της ελληνικής επανάστασης ενάντια
στους Τούρκους το 1821. Οι Έλληνες ήταν σκλαβωμένοι στους Τούρκους για 400 περίπου χρόνια.

Δεν άντεχαν άλλο τη σκλαβιά και αποφάσισαν να πολεμήσουν σκληρά τους Τούρκους. Την 25η

Μαρτίου, γιορτάζουμε την έναρξη της επανάστασης των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων. Ο λαός
ξεσηκώθηκε για να πολεμήσει για την ελευθερία του. Ορκίστηκαν
«Ελευθερία ή Θάνατος». Σύμφωνα με την παράδοση, τη μέρα
αυτή, στο Μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, ο επίσκοπος Παλαιών
Πατρών Γερμανός σήκωσε το επαναστατικό λάβαρο και κήρυξε την
αρχή της επανάστασης. Τον δρόμο για τον ξεσηκωμό τον είχε
ανοίξει ο Ρήγας Φεραίος με τα επαναστατικά του ποιήματα και
κυρίως με τον «Θούριο». Η Επανάσταση κράτησε περίπου 9 χρόνια
και το 1830 ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος. Για να φτάσουν οι
Έλληνες στην επιτυχία, πολέμησαν ηρωικά. Χιλιάδες σκοτώθηκαν
στις μάχες. Από τους πιο γνωστούς ήρωες της επανάστασης είναι ο
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Νικηταράς, ο
Ανδρέας Μιαούλης, η Μπουμπουλίνα και πολλοί άλλοι.

Βασιλική Μάρτσιου και Ελένη Ζαχίλα, Ε΄τάξη
Η ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Στο σχολείο μας, η γιορτή για την 25η Μαρτίου, ξεκίνησε στις 9:30’
την παραμονή.  Όλες οι τάξεις παρουσίασαν από κάτι. Ακούστηκαν

ποιήματα από την Α’,Β’,Γ’ και Δ’ τάξη. Η Στ’ τάξη παρουσίασε το θεατρικό με τίτλο ‘’ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ
ΧΡΕΟΣ’’. Η Ε’ τάξη ήταν στη χορωδία.
Ανήμερα της επετείου, πήγαμε στην εκκλησία στον Προφήτη Ηλία, αλλά και στο Άνυδρο. Μετά
την ομιλία, καταθέσαμε στεφάνια και ακολούθησε παρέλαση των μαθητών και στα δυο χωριά.
Το τμήμα της  σημαίας του σχολείου, η σημαιοφόρος, η ταμπελοφόρος και οι παραστάτες, έκανε
παρέλαση και στη Σκύδρα.

Δημήτρης Καζαντζίδης, Γιάννης Κόκκινος, Ε’ τάξη

ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ – Φεβρουάριος και
Μάρτιος 2016

Τι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου
Η 25η Μαρτίου είναι μέρα γιορτής και έχει διπλή σημασία για τους Έλληνες. Είναι θρησκευτική
και εθνική γιορτή. Η μέρα αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της ελληνικής επανάστασης ενάντια
στους Τούρκους το 1821. Οι Έλληνες ήταν σκλαβωμένοι στους Τούρκους για 400 περίπου χρόνια.

Δεν άντεχαν άλλο τη σκλαβιά και αποφάσισαν να πολεμήσουν σκληρά τους Τούρκους. Την 25η

Μαρτίου, γιορτάζουμε την έναρξη της επανάστασης των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων. Ο λαός
ξεσηκώθηκε για να πολεμήσει για την ελευθερία του. Ορκίστηκαν
«Ελευθερία ή Θάνατος». Σύμφωνα με την παράδοση, τη μέρα
αυτή, στο Μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, ο επίσκοπος Παλαιών
Πατρών Γερμανός σήκωσε το επαναστατικό λάβαρο και κήρυξε την
αρχή της επανάστασης. Τον δρόμο για τον ξεσηκωμό τον είχε
ανοίξει ο Ρήγας Φεραίος με τα επαναστατικά του ποιήματα και
κυρίως με τον «Θούριο». Η Επανάσταση κράτησε περίπου 9 χρόνια
και το 1830 ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος. Για να φτάσουν οι
Έλληνες στην επιτυχία, πολέμησαν ηρωικά. Χιλιάδες σκοτώθηκαν
στις μάχες. Από τους πιο γνωστούς ήρωες της επανάστασης είναι ο
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Νικηταράς, ο
Ανδρέας Μιαούλης, η Μπουμπουλίνα και πολλοί άλλοι.

Βασιλική Μάρτσιου και Ελένη Ζαχίλα, Ε΄τάξη
Η ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Στο σχολείο μας, η γιορτή για την 25η Μαρτίου, ξεκίνησε στις 9:30’
την παραμονή.  Όλες οι τάξεις παρουσίασαν από κάτι. Ακούστηκαν

ποιήματα από την Α’,Β’,Γ’ και Δ’ τάξη. Η Στ’ τάξη παρουσίασε το θεατρικό με τίτλο ‘’ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ
ΧΡΕΟΣ’’. Η Ε’ τάξη ήταν στη χορωδία.
Ανήμερα της επετείου, πήγαμε στην εκκλησία στον Προφήτη Ηλία, αλλά και στο Άνυδρο. Μετά
την ομιλία, καταθέσαμε στεφάνια και ακολούθησε παρέλαση των μαθητών και στα δυο χωριά.
Το τμήμα της  σημαίας του σχολείου, η σημαιοφόρος, η ταμπελοφόρος και οι παραστάτες, έκανε
παρέλαση και στη Σκύδρα.

Δημήτρης Καζαντζίδης, Γιάννης Κόκκινος, Ε’ τάξη



Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
Στις 25 Μαρτίου, μαζί με την Ελληνική Επανάσταση,
γιορτάζουμε και τη χαρμόσυνη είδηση που έφερε ο
Αρχάγγελος Γαβριήλ στην Παναγία, ότι μέσω αυτής θα
ενσαρκωθεί ο Υιός του Θεού. «Ιδού νυν ευαγγελίζομαι
χαράν μεγάλην», της είπε ο Αρχάγγελος.  Όταν η Παναγία
ρώτησε πώς είναι δυνατόν να τεκνοποιήσει χωρίς άνδρα, ο
Αρχάγγελος της απάντησε: «Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει σε
εσένα και με τη δύναμη του Υψίστου θα συντελεστεί η
ενσάρκωση του Υιού Του». Έτσι, η Παναγία συνέλαβε τον
Υιό και Λόγο του Θεού, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος με την
εκούσια θυσία και τον μαρτυρικό «θάνατό» του, έσωσε το
ανθρώπινο γένος από τον αιώνιο θάνατο, στον οποίο είχε
οδηγηθεί μετά την εκδίωξη των πρωτόπλαστων απ’ τον
παράδεισο.

Το Απολυτίκιο της γιορτής λέει: «Σήμερον
τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ κεφάλαιον, καὶ τοῦ
ἀπ' αἰῶνος μυστηρίου ἡ φανέρωσις· ὁ Υἷός
του Θεοῦ, υἱὸς τῆς Παρθένου γίνεται, καὶ
Γαβριὴλ τὴν χάριν εὐαγγελίζεται. Διὸ καὶ
ἡμεῖς σὺν αὐτῷ, τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν·
Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετά σοῦ.»
Δηλαδή: « Σήμερα είναι η κυριότερη μέρα
της σωτηρίας μας και η φανέρωση του
Μυστηρίου, που ήταν από πολλά χρόνια
κρυμμένο: Ο Υιός του Θεού θα γίνει

άνθρωπος, Υιός της Παρθένου Μαρίας και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ αυτό το χαρμόσυνο μήνυμα
φέρνει. Γι’ αυτό κι εμείς μαζί μ’ αυτόν ας πούμε ζωηρά στην Παναγία: Χαίρε Κεχαριτωμένη, ο
Κύριος είναι μαζί σου.»
Είναι από τις μεγαλύτερες γιορτές της
Εκκλησίας μας. Είναι μέρα χαράς και
αγαλλίασης. Η Εκκλησία επιτρέπει, την
ημέρα αυτή, να τρώμε ψάρι ακόμα κι
αν η ημέρα τύχει να είναι μέσα στην
Μεγάλη Εβδομάδα. Είναι μέρα αργίας.
Αυτήν την ημέρα, λέει η παράδοση,
ούτε τα χελιδόνια δεν χτίζουν φωλιές.
Σε κάποιες περιοχές της πατρίδας μας
τα παιδιά βγάζουν απ’ τα χέρια τους
τον «Μάρτη» και τον αφήνουν πάνω
στις τριανταφυλλιές ή σε κλαδιά
δέντρων για να τον πάρουν τα
χελιδόνια και να χτίσουν τις φωλιές τους. Ελένη Ζαχίλα και Βασιλική Μάρτσιου, Ε΄ τάξη
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Ένας συγγραφέας στο σχολείο μας
Πριν από έναν μήνα, μας επισκέφθηκε ο
κύριος Θοδωρής Παπαϊωάννου, που είναι
δάσκαλος, μουσικός και συγγραφέας. Τον
ξεναγήσαμε στο σχολείο μας και του άρεσε.
Μετά πήγαμε στη μεγάλη αίθουσα και μας
περιέγραψε πώς γράφει τα βιβλία του. Τα
βιβλία που έχει γράψει είναι πολύ ωραία!
Μερικά είναι: « Απέναντι»,  «Ανάποδα» και
«Τα αστέρια της Ευρώπης». Επίσης, μας
έπαιξε λίγα τραγούδια με την κιθάρα του
από τα βιβλία που έχει γράψει και μας

έβαλε να παίξουμε ένα παιχνίδι. Στο τέλος, όταν έφευγε, του είπαμε να ξανάρθει και να μας πει
και άλλα για τα βιβλία που γράφει και για τα απίθανα τραγούδια του.

Όλγα Κρητίδου, Παύλος Μάρτσος Δ΄τάξη

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΗΝ Β’ ΤΑΞΗ
Όλον τον μήνα Μάρτιο, οι μαθητές της Β΄
τάξης του σχολείου μας συγκέντρωσαν
παλιά αντικείμενα από το σπίτι τους και
λειτούργησαν στην τάξη τους λαογραφικό
μουσείο.         Το μουσείο επισκέφθηκαν
όλες οι τάξεις. Οι μαθητές της δευτέρας
τάξης ανέλαβαν να ξεναγήσουν και να
ταξιδέψουν στον χρόνο τους επισκέπτες
τους!!!

Μίσκος Γιάννης, Κουρογεωργάκης Γιώργος, Β΄ τάξη

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Στις 10/3/2016 η ΣΤ΄ τάξη επισκεφτήκαμε το πιο μικρό, αλλά ωραίο, λαογραφικό
Μουσείο της Β΄ τάξης. Μας ξενάγησαν και μας μίλησαν οι μαθητές και οι μαθήτριες της
Β΄ τάξης , εξηγώντας μας κάθε αντικείμενο και τη χρησιμότητά του. Γράψαμε και τις
εντυπώσεις μας στο βιβλίο των επισκεπτών. ΜΠΡΑΒΟ, παιδιά, κι ευχόμαστε όλοι να
κρατάμε τις παραδόσεις και τα έθιμα του τόπου μας για να μην ξεχαστούν.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε το αρτοζαχαροπλαστείο του κ. Αράτζα, καθώς και τους γονείς των μαθητών και
μαθητριών της ΣΤ΄ τάξης, για τον γευστικότατο μπουφέ που παρουσιάσαμε στην εκδήλωση της
συνάντησης των ΣΤ΄ τάξεων Προφήτη Ηλία, Καλής, Καλλίπολης και Μανδάλου που έγινε στο
σχολείο μας, στις 28 Ιανουαρίου.

Ευχαριστούμε, επίσης, την ψυχολόγο Ιωάννα Βέργου που δέχτηκε την πρόσκλησή μας για την
παρουσία της στην πιο πάνω εκδήλωση και για τις ωραίες δραστηριότητες που μας έβαλε να
κάνουμε για το θέμα των μαθησιακών δυσκολιών που διαπραγματευόμαστε .

Ένας συγγραφέας στο σχολείο μας
Πριν από έναν μήνα, μας επισκέφθηκε ο
κύριος Θοδωρής Παπαϊωάννου, που είναι
δάσκαλος, μουσικός και συγγραφέας. Τον
ξεναγήσαμε στο σχολείο μας και του άρεσε.
Μετά πήγαμε στη μεγάλη αίθουσα και μας
περιέγραψε πώς γράφει τα βιβλία του. Τα
βιβλία που έχει γράψει είναι πολύ ωραία!
Μερικά είναι: « Απέναντι»,  «Ανάποδα» και
«Τα αστέρια της Ευρώπης». Επίσης, μας
έπαιξε λίγα τραγούδια με την κιθάρα του
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Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Καλής
Την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου, η τάξη μας επισκέφτηκε το Δημοτικό Σχολείο Καλής. Εκεί, μας
καλωσόρισαν οι συμμαθητές απ΄ την Στ΄ τάξη της Καλής με τη δασκάλα τους, κ. Νίκη. Το
πρόγραμμα που παρακολουθούμε όλες οι Στ΄ τάξεις, μας βοηθά να γίνουμε όλοι φίλοι μεταξύ

μας, ώστε, όταν πάμε στο
Γυμνάσιο του χρόνου να
μην έχουμε προβλήματα
μεταξύ μας.

Παρακολουθήσαμε
χορευτικά και δυο μικρά
θεατρικά δρώμενα από τα
παιδιά της ΣΤ΄ τάξης,
φτιάξαμε μια
δραστηριότητα με τις
ομάδες που χωριστήκαμε
και, στο τέλος, συζητήσαμε
με τον κ. Σιάντση,
ψυχολόγο από το ΟΡΑΜΑ,
για τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουμε σε

διάφορες καταστάσεις της καθημερινής μας ζωής. Παίξαμε με τη κ. γυμνάστρια έναν
αναγραμματισμό στην αυλή του σχολείου, με λέξεις με ίδιο το α΄ συνθετικό (αλληλοσεβασμός,
αλληλοεκτίμηση κ.ά.)Φωτογραφηθήκαμε όλοι μαζί με την τάξη της Καλής, του Μανδάλου και της
Καλλίπολης και ανανεώσαμε την επόμενη συνάντηση για τα τέλη του Μάρτη στο χώρο του
Γυμνασίου. Από την ΣΤ’ τάξη

Δραστηριότητες Γ΄ τάξης
Ζαχαροπλάστες:
Στο μάθημα της Γλώσσας, αλλά και των
Μαθηματικών, γίναμε ζαχαροπλάστες και
φτιάξαμε τρουφάκια. Μάθαμε να γράφουμε
και να διαβάζουμε συνταγές, καθώς και να
χρησιμοποιούμε τα κλάσματα. Ιωσήφ
Δημητριάδης, Δημήτρης Καρράς

Υιοθέτηση αυλής:
Μια δραστηριότητα που τη θεωρούμε πολύ
σημαντική είναι η υιοθέτηση της αυλής. Φτιάξαμε
πινακίδες, τις κρεμάσαμε στα κάγκελα της αυλής
και κάθε πρωί μαζεύουμε τα σκουπίδια. Επίσης,
φροντίζουμε και για τον καλλωπισμό της
φυτεύοντας λουλούδια εποχής. Ελένη
Δάνδαρα, Χριστόφορος   Αλμαλής, Μαργαρίτα Τσαούσι

Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Καλής
Την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου, η τάξη μας επισκέφτηκε το Δημοτικό Σχολείο Καλής. Εκεί, μας
καλωσόρισαν οι συμμαθητές απ΄ την Στ΄ τάξη της Καλής με τη δασκάλα τους, κ. Νίκη. Το
πρόγραμμα που παρακολουθούμε όλες οι Στ΄ τάξεις, μας βοηθά να γίνουμε όλοι φίλοι μεταξύ

μας, ώστε, όταν πάμε στο
Γυμνάσιο του χρόνου να
μην έχουμε προβλήματα
μεταξύ μας.

Παρακολουθήσαμε
χορευτικά και δυο μικρά
θεατρικά δρώμενα από τα
παιδιά της ΣΤ΄ τάξης,
φτιάξαμε μια
δραστηριότητα με τις
ομάδες που χωριστήκαμε
και, στο τέλος, συζητήσαμε
με τον κ. Σιάντση,
ψυχολόγο από το ΟΡΑΜΑ,
για τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουμε σε

διάφορες καταστάσεις της καθημερινής μας ζωής. Παίξαμε με τη κ. γυμνάστρια έναν
αναγραμματισμό στην αυλή του σχολείου, με λέξεις με ίδιο το α΄ συνθετικό (αλληλοσεβασμός,
αλληλοεκτίμηση κ.ά.)Φωτογραφηθήκαμε όλοι μαζί με την τάξη της Καλής, του Μανδάλου και της
Καλλίπολης και ανανεώσαμε την επόμενη συνάντηση για τα τέλη του Μάρτη στο χώρο του
Γυμνασίου. Από την ΣΤ’ τάξη

Δραστηριότητες Γ΄ τάξης
Ζαχαροπλάστες:
Στο μάθημα της Γλώσσας, αλλά και των
Μαθηματικών, γίναμε ζαχαροπλάστες και
φτιάξαμε τρουφάκια. Μάθαμε να γράφουμε
και να διαβάζουμε συνταγές, καθώς και να
χρησιμοποιούμε τα κλάσματα. Ιωσήφ
Δημητριάδης, Δημήτρης Καρράς

Υιοθέτηση αυλής:
Μια δραστηριότητα που τη θεωρούμε πολύ
σημαντική είναι η υιοθέτηση της αυλής. Φτιάξαμε
πινακίδες, τις κρεμάσαμε στα κάγκελα της αυλής
και κάθε πρωί μαζεύουμε τα σκουπίδια. Επίσης,
φροντίζουμε και για τον καλλωπισμό της
φυτεύοντας λουλούδια εποχής. Ελένη
Δάνδαρα, Χριστόφορος   Αλμαλής, Μαργαρίτα Τσαούσι

Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Καλής
Την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου, η τάξη μας επισκέφτηκε το Δημοτικό Σχολείο Καλής. Εκεί, μας
καλωσόρισαν οι συμμαθητές απ΄ την Στ΄ τάξη της Καλής με τη δασκάλα τους, κ. Νίκη. Το
πρόγραμμα που παρακολουθούμε όλες οι Στ΄ τάξεις, μας βοηθά να γίνουμε όλοι φίλοι μεταξύ

μας, ώστε, όταν πάμε στο
Γυμνάσιο του χρόνου να
μην έχουμε προβλήματα
μεταξύ μας.

Παρακολουθήσαμε
χορευτικά και δυο μικρά
θεατρικά δρώμενα από τα
παιδιά της ΣΤ΄ τάξης,
φτιάξαμε μια
δραστηριότητα με τις
ομάδες που χωριστήκαμε
και, στο τέλος, συζητήσαμε
με τον κ. Σιάντση,
ψυχολόγο από το ΟΡΑΜΑ,
για τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουμε σε

διάφορες καταστάσεις της καθημερινής μας ζωής. Παίξαμε με τη κ. γυμνάστρια έναν
αναγραμματισμό στην αυλή του σχολείου, με λέξεις με ίδιο το α΄ συνθετικό (αλληλοσεβασμός,
αλληλοεκτίμηση κ.ά.)Φωτογραφηθήκαμε όλοι μαζί με την τάξη της Καλής, του Μανδάλου και της
Καλλίπολης και ανανεώσαμε την επόμενη συνάντηση για τα τέλη του Μάρτη στο χώρο του
Γυμνασίου. Από την ΣΤ’ τάξη

Δραστηριότητες Γ΄ τάξης
Ζαχαροπλάστες:
Στο μάθημα της Γλώσσας, αλλά και των
Μαθηματικών, γίναμε ζαχαροπλάστες και
φτιάξαμε τρουφάκια. Μάθαμε να γράφουμε
και να διαβάζουμε συνταγές, καθώς και να
χρησιμοποιούμε τα κλάσματα. Ιωσήφ
Δημητριάδης, Δημήτρης Καρράς

Υιοθέτηση αυλής:
Μια δραστηριότητα που τη θεωρούμε πολύ
σημαντική είναι η υιοθέτηση της αυλής. Φτιάξαμε
πινακίδες, τις κρεμάσαμε στα κάγκελα της αυλής
και κάθε πρωί μαζεύουμε τα σκουπίδια. Επίσης,
φροντίζουμε και για τον καλλωπισμό της
φυτεύοντας λουλούδια εποχής. Ελένη
Δάνδαρα, Χριστόφορος   Αλμαλής, Μαργαρίτα Τσαούσι



Κατασκευές στο μάθημα της Μελέτης
Η ελιά και το αμπέλι: Μάθαμε για την ελιά και το αμπέλι, για την ιστορία και τη διατροφική τους

αξία. Η ελιά και το αμπέλι καλλιεργούνται στη χώρα μας
από τα αρχαία χρόνια. Από τον καρπό της ελιάς βγαίνει το
ελαιόλαδο, το πιο υγιεινό λάδι και από το σταφύλι
παράγεται το κρασί και το τσίπουρο. Στην τάξη μας λοιπόν
φτιάξαμε μια χειροτεχνία για την ελιά και το αμπέλι.
Μαρία Κόκκινου, Βιβή Δημητρίου και Ηλίας Αθανασιάδης
Πυραμίδα: Κατασκευάσαμε την πυραμίδα της υγιεινής
διατροφής και, αφού μελετήσαμε τι είναι απαραίτητο να

τρώμε περισσότερο και τι λιγότερο, φάγαμε όλοι
μαζί ένα υγιεινό πρωινό και φρουτοσαλάτες για
δεκατιανό.

Θανάσης Δούμος, Ζωή Χιώτη

Μακέτες: Φτιάξαμε το χωριό μας με
πλαστελίνη και τον χάρτη της Ελλάδας σε
μακέτα, γιατί το θέμα της μελέτης μας ήταν
«Μαθαίνω τον τόπο μου».

Λίτσα Ίτσκου, Έλσα Τούσκου, Εύη Δημητρίου

ΧΑΪΚΟΥ
Το χαϊκού είναι μια μορφή ιαπωνικού ποιήματος. Ένα χαϊκού έχει 17 συλλαβές και
χωρίζεται σε τρεις στίχους. Περιγράφει μια στιγμή του χρόνου. Δημιουργεί με λέξεις μια
εικόνα. Συχνά αυτή η εικόνα αποκαλύπτει και πώς νιώθει ο δημιουργός του χαϊκού.

Χαϊκού έχουν γράψει ποιητές και ποιήτριες από όλον τον κόσμο. Ένας σημαντικός
Έλληνας ποιητής που έγραψε χαϊκού είναι ο Γιώργος Σεφέρης. Γράψαμε κι εμείς στην
τάξη ποιήματα χαϊκού και ζωγραφίσαμε. Από την Γ΄ τάξη

Κατασκευές στο μάθημα της Μελέτης
Η ελιά και το αμπέλι: Μάθαμε για την ελιά και το αμπέλι, για την ιστορία και τη διατροφική τους

αξία. Η ελιά και το αμπέλι καλλιεργούνται στη χώρα μας
από τα αρχαία χρόνια. Από τον καρπό της ελιάς βγαίνει το
ελαιόλαδο, το πιο υγιεινό λάδι και από το σταφύλι
παράγεται το κρασί και το τσίπουρο. Στην τάξη μας λοιπόν
φτιάξαμε μια χειροτεχνία για την ελιά και το αμπέλι.
Μαρία Κόκκινου, Βιβή Δημητρίου και Ηλίας Αθανασιάδης
Πυραμίδα: Κατασκευάσαμε την πυραμίδα της υγιεινής
διατροφής και, αφού μελετήσαμε τι είναι απαραίτητο να

τρώμε περισσότερο και τι λιγότερο, φάγαμε όλοι
μαζί ένα υγιεινό πρωινό και φρουτοσαλάτες για
δεκατιανό.

Θανάσης Δούμος, Ζωή Χιώτη

Μακέτες: Φτιάξαμε το χωριό μας με
πλαστελίνη και τον χάρτη της Ελλάδας σε
μακέτα, γιατί το θέμα της μελέτης μας ήταν
«Μαθαίνω τον τόπο μου».

Λίτσα Ίτσκου, Έλσα Τούσκου, Εύη Δημητρίου

ΧΑΪΚΟΥ
Το χαϊκού είναι μια μορφή ιαπωνικού ποιήματος. Ένα χαϊκού έχει 17 συλλαβές και
χωρίζεται σε τρεις στίχους. Περιγράφει μια στιγμή του χρόνου. Δημιουργεί με λέξεις μια
εικόνα. Συχνά αυτή η εικόνα αποκαλύπτει και πώς νιώθει ο δημιουργός του χαϊκού.

Χαϊκού έχουν γράψει ποιητές και ποιήτριες από όλον τον κόσμο. Ένας σημαντικός
Έλληνας ποιητής που έγραψε χαϊκού είναι ο Γιώργος Σεφέρης. Γράψαμε κι εμείς στην
τάξη ποιήματα χαϊκού και ζωγραφίσαμε. Από την Γ΄ τάξη
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Η Στ΄ τάξη φτιάξαμε ποιηματάκια ΛΙΜΕΡΙΚ σε άσκηση της Γλώσσας
Ήτανε μια κοπέλα στο Πεκίνο
που ’λεγε πάντα «Δώσ’ μου κι απ’ εκείνο».
και σαν της τα δώσαν όλα,
έσκασε σαν πασαβιόλα
και την κλάψανε πολύ στο Πεκίνο.(Ενότητα 6η)

Λίμερικ ονομάζεται ένα είδος ποίησης, με χαρακτηριστική,
σύντομη, χιουμοριστική σύσταση μίας στροφής πέντε στίχων
και ομοιοκαταληξία ο α ΄ στίχος με τον β ΄, ο γ ΄ με το δ ΄ και
σε επανάληψη ο α ΄ στίχος. Τα ποιήματα του είδους λίμερικ
διηγούνται μια σύντομη ιστορία, και καταλήγουν σε ένα
ανέκδοτο.
Στην Ελλάδα, πρώτος που προσπάθησε να γράψει λίμερικ
είναι ο Γιώργος Σεφέρης. Μάλιστα, πήγε να αποδώσει τον όρο
στα ελληνικά με τη λέξη «ληρολόγημα», συνδυάζοντας το
όνομα του Λιρ με τη λέξη «λήρος», που σημαίνει τρελή
κουβέντα, ασυνάρτητα λόγια. Το 1975 έφτιαξε μια συλλογή
από λίμερικ, με τον τίτλο «Ποιήματα με ζωγραφιές σε μικρά
παιδιά».
Η ιστορία των λίμερικς ξεκινάει στην Αγγλία του 1820, αν και σύμφωνα με τον Θωμά
Ακινάτη ήταν διαδεδομένα από τον μεσαίωνα. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές για την προέλευση
του ονόματος, το οποίο προέρχεται από:
 Την πόλη της Ιρλανδίας Λίμερικ
 το ιρλανδικό στρατιωτικό τραγούδι

«Will you come up to Limerick» (18ος αι.)
 την συλλογή παιδικών τραγουδιών και λαχνισμάτων Mother Goose’s Melody του 1765.
Hickory, dickory, dock!
The mouse ran up the clock.

The clock struck one –
The mouse ran down.

Hickory, dickory, dock! Από την ΣΤ΄ τάξη
Τσικνοπέμπτη

Την Τσικνοπέμπτη σφάζονται σε πολλά μέρη τα χοιρινά, κυρίως στη νότια Ελλάδα και στα νησιά.
Η προέλευση αυτού του παράξενου εθίμου χάνεται στα βάθη του χρόνου, ωστόσο φαίνεται να
συνδέεται με τις Βακχικές γιορτές των
αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων που
θεωρούσαν το φαγοπότι και το γλέντι
ιεροτελεστία για την καλή ευφορία της γης
την άνοιξη… Επίσης, η Τσικνοπέμπτη είναι
η αρχή των εκδηλώσεων για την Αποκριά,
αφού την επόμενη εβδομάδα ακολουθεί το
καρναβάλι και η Καθαρά Δευτέρα.
Την Τσικνοπέμπτη στο σχολείο, την 5η ώρα,
βγήκαμε έξω και ο Σύλλογος Γονέων μας
πρόσφερε πολύ νόστιμα σουβλάκια και
χυμούς. Μετά από το φαγητό παίξαμε όλη
την επόμενη ώρα που μας είχε απομείνει. Από την Ε΄ τάξη
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Το έθιμο της Χελιδόνας (9 Μαρτίου)
Ένα πολύ παλιό έθιμο είναι

«η Χελιδόνα». Στολίσαμε με
λουλούδια μια κατασκευή
που είχε πάνω της ένα
χελιδονάκι. Μετά
τραγουδήσαμε το τραγούδι

της χελιδόνας στους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου
μας και του νηπιαγωγείου. Παλιά τα παιδιά έψαλλαν το
τραγουδάκι σ’ όλα τα σπίτια του χωριού και τους έδιναν
χρήματα και αυγά.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄τάξης

Η ΑΠΟΚΡΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ
Την Παρασκευή το απόγευμα, 11 Μαρτίου, ο σύλλογος Γονέων οργάνωσε ένα αποκριάτικο πάρτι
στο σχολείο για μας. Το πάρτι ήταν πολύ ωραίο, γιατί είχε ένα μεγάλο μπουφέ με διάφορες
λιχουδιές της μαμάς. Είχε αποκριάτικο μακιγιάζ και
αποκριάτικο τρελό χορό. Στο τέλος, όλοι οι μασκαράδες
μαζευτήκαμε και οι κυρίες μας έβγαλαν φωτογραφίες.
Επίσης, πριν φύγουμε έγινε η κλήρωση της  λαχειοφόρου
με καταπληκτικά δώρα!!! Ελένη Κόντη, ΣΤ’ τάξη

ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΣΤΗ ΣΚΥΔΡΑ
Την Κυριακή της Αποκριάς, έγινε παρέλαση αρμάτων στη
Σκύδρα. Μαζευτήκαμε μια παρέα παιδιών και
αποφασίσαμε να ντυθούμε κι εμείς φουρνάρηδες για να
πάρουμε μέρος στην παρέλαση, χωρίς άρμα φυσικά. Η
παρέλαση ξεκίνησε με πολύ κέφι και μουσική. Η βροχή
σταμάτησε και τα άρματα πέρασαν κανονικά. Μικροί και μεγάλοι διασκέδασαν πολύ, τόσο πολύ
που ανυπομονούμε να το ξαναζήσουμε και του χρόνου. Συμεωνίδου Ελευθερία. Δ’ τάξη

Το έθιμο της Καθαράς Δευτέρας
Τα Κούλουμα μπορεί να έχουν ρίζες στην Αθήνα, αλλά γιορτάζονται σ’ όλην την Ελλάδα. Στα

περισσότερα νοικοκυριά έχει ξεκινήσει το
φαγοπότι της Δευτέρας με λαγάνα, χαλβά και
καλαμαράκια. Ως γνήσιοι Έλληνες ήδη έχουμε
προμηθευτεί τον χαρταετό που θα πετάξουμε ενώ
σε πολλές περιοχές πραγματοποιούνται διάφορες
εκδηλώσεις. Όπως μας λέει ο Νικόλας Πολίτης,
πατέρας της ελληνικής λαογραφίας, τα
«κούλουμα» είναι λατινική λέξη και σημαίνει
αφθονία, το τέλος της αποκριάς και την αρχή της
Σαρακοστής. Καθαρά Δευτέρα ονομάστηκε από
τον χριστιανικό λαό και σημαίνει πνευματική και
σωματική κάθαρση. Επίσης, σημαίνει
καθαριότητα, γιατί οι νοικοκυρές καθαρίζουν τα

σκεύη από το φαγοπότι της αποκριάς. Έθιμα της Καθαράς Δευτέρας έχουμε σε όλην την Ελλάδα.
Στον Προφήτη Ηλία, την Καθαρά Δευτέρα ξυπνάμε το πρωί και παίρνουμε τα φαγητά μας και
πάμε ή στον Συνεταιρισμό ή στα Πλατανάκια ή στον λόφο πάνω απ΄ το σχολείο. Τρώμε νηστίσιμα
φαγητά όπως ταραμοσαλάτα, όσπρια, θαλασσινά, ελιές, χαλβά, λαγάνα, τουρσί και πολλά άλλα.
Επίσης, οι μεγάλοι πίνουν  κρασί, ρετσίνα ή τσίπουρο. Στην συνέχεια, πετάμε τον χαρταετό,
βάζουμε μουσική και γλεντάμε με την οικογένειά μας και τους φίλους μας, μέχρι να βραδιάσει
και να πάμε να κοιμηθούμε. Νίκος Μπόλας, Μάρκος Μόλλα
Δ΄τάξη
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πατέρας της ελληνικής λαογραφίας, τα
«κούλουμα» είναι λατινική λέξη και σημαίνει
αφθονία, το τέλος της αποκριάς και την αρχή της
Σαρακοστής. Καθαρά Δευτέρα ονομάστηκε από
τον χριστιανικό λαό και σημαίνει πνευματική και
σωματική κάθαρση. Επίσης, σημαίνει
καθαριότητα, γιατί οι νοικοκυρές καθαρίζουν τα

σκεύη από το φαγοπότι της αποκριάς. Έθιμα της Καθαράς Δευτέρας έχουμε σε όλην την Ελλάδα.
Στον Προφήτη Ηλία, την Καθαρά Δευτέρα ξυπνάμε το πρωί και παίρνουμε τα φαγητά μας και
πάμε ή στον Συνεταιρισμό ή στα Πλατανάκια ή στον λόφο πάνω απ΄ το σχολείο. Τρώμε νηστίσιμα
φαγητά όπως ταραμοσαλάτα, όσπρια, θαλασσινά, ελιές, χαλβά, λαγάνα, τουρσί και πολλά άλλα.
Επίσης, οι μεγάλοι πίνουν  κρασί, ρετσίνα ή τσίπουρο. Στην συνέχεια, πετάμε τον χαρταετό,
βάζουμε μουσική και γλεντάμε με την οικογένειά μας και τους φίλους μας, μέχρι να βραδιάσει
και να πάμε να κοιμηθούμε. Νίκος Μπόλας, Μάρκος Μόλλα
Δ΄τάξη
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Ο Φεβρουάριος , ο δεύτερος μήνας του χρόνου, αλλά και ο πιο μικρός, έχει μόνο 28
μέρες. Κάθε τέσσερα χρόνια όμως, παίρνει μια ακόμη μέρα  και τότε η χρονιά λέγεται
δίσεκτη.  Ο λαός , ακολουθώντας την παράδοση, πιστεύει ότι μια δίσεκτη χρονιά είναι
κακότυχη και αποφεύγει στη διάρκειά της να θεμελιώνει σπίτια και να κάνει γάμους.
Ο Φεβρουάριος είναι ο μήνας ο κουτσός, ο κούντουρος και κούτσουρος, όπως τον λένε
στον Πόντο, δηλαδή με την κομμένη ουρά. Όλοι, βέβαια, τον λέμε και κουτσοφλέβαρο.
Ο καιρός τον Φεβρουάριο είναι κρύος, χειμωνιάτικος. Κάποιες μέρες όμως, έχουμε
ξαφνικές λιακάδες, κι όλοι, τότε, τραγουδάμε: Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει, καλοκαίρι θα
μυρίσει, μα αν θυμώσει, μες στο χιόνι θα μας χώσει.

ΜΑΡΤΙΟΣ
Ο τρίτος μήνας του χρόνου έχει 31 μέρες. Πήρε το όνομά του από τον Θεό Άρη (Mars,
Marti us, στα Λατινικά) . Ο Μάρτιος είναι δεμένος με τη Μεγάλη Σαρακοστή, τη μεγάλη
νηστεία πριν από το Πάσχα. Την 25η Μαρτίου είναι η επέτειος της Ελληνικής Εθνεγερσίας
με την κήρυξη της Επανάστασης του 1821. Η επέτειος καθιερώθηκε το 1838 για να
συμπέσει με τη μεγάλη γιορτή της
χριστιανοσύνης, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.
Παροιμίες για τον Μάρτιο.
Από Μάρτη πουκάμισο, κι από Αύγουστο κάπα.
Λείπει ο Μάρτης απ’ τη Σαρακοστή;
Μάρτη έβρεχε; Θεριστής χαιρότανε.
Μάρτη φύλαγε τ’ άχυρα, μη χάσεις το ζευγάρι.
Μάρτη βρέχει, ποτέ μη πάψει.
Μάρτης είναι , νάζια κάνει.
Αλμπάνη Κατερίνα, Άνθος Πασχάλης, Δημητρίου Γιάννης,
Μάρτσιος Αριστείδης, Λαμπότι Μπεσγιάνα,  Ατματζίδης Νίκος,  Β’ τάξη

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ
Στις 25/2/2016 επισκεφθήκαμε  με τις δασκάλες της Γ΄ Δ΄ Ε΄ και ΣΤ΄ το τυπογραφείο
«Βαγουρδή» στο Προάστιο Έδεσσας. Η επίσκεψη είχε προγραμματιστεί από την αρχή της

χρονιάς, αφού όλες οι τάξεις
συνεχίζουμε προγράμματα
«φιλαναγνωσίας» και η ΣΤ΄ τάξη
«τους δρόμους της γραφής». Στην
αίθουσα  πιεστηρίου σύγχρονα
μηχανήματα κοπιάζουν
καθημερινά για να τυπώνουν τις
εφημερίδες «Πρωινή»,
«Γιαννιτσά» και «Εδεσσαϊκή». Όλοι
οι υπάλληλοι-δημοσιογράφοι,
αφού συντάξουν τα άρθρα στον
Η/Υ, τα επιμελούνται, ώστε να
γίνει σωστή σελιδοποίηση. Τα
έξοδα είναι πολλά για να βγει ένα

φύλλο εφημερίδας. Βέβαια, υπάρχουν έσοδα από διαφημίσεις, αγγελίες, ευχαριστήρια
και ανακοινώσεις στις εφημερίδες. Ευχαριστούμε την κ. Μαρία Βαγουρδή που μας
ξενάγησε και απάντησε σ’ όλες μας τις ερωτήσεις. Της δωρίσαμε το τελευταίο τεύχος απ’
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την εφημερίδα του σχολείου μας «Το σχολικό παρεάκι» και μια αφίσα που φτιάξαμε.
Παίρνοντας το κέρασμά μας φύγαμε κατενθουσιασμένοι. ΣΤ΄τάξη

Μετά συνεχίσαμε τον προορισμό μας με 2η

στάση τους Καταρράχτες, όπου εκεί μας
μίλησαν για τον σχηματισμό των
καταρρακτών και των σπηλαίων. Στη
συνέχεια, επισκεφθήκαμε το Λαογραφικό
Μουσείο στο Βαρόσι. Εκεί μέσα είδαμε
διάφορες στολές, παπούτσια, εργαλεία,
έπιπλα και παιχνίδια από την παλιά εποχή. Το
μουσείο αυτό είναι δωρεά της οικογένειας
Σιβένα. Μετά πήγαμε στους μύλους του
νερού, όπου εκεί μας μίλησαν για το πώς
αξιοποιούσαν το νερό ως μέσο υδροκίνησης
για τη λειτουργία του μύλου. Τέλος, πήγαμε
στο ενυδρείο-ερπετάριο των καταρρακτών
όπου είδαμε πολλά και διάφορα ζώα, όπως:
ερπετά, πουλιά, ψάρια κ.ά. Επιστρέψαμε το
μεσημέρι ευχαριστημένοι με ό,τι είδαμε και
ακούσαμε και περιμένουμε την επόμενη
εκδρομή μας!

Μαρία Δούμου, Βασιλική Θεοδώρου Δ΄ τάξη

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ
Μια μέρα του Μάρτη,  ήρθε μια κυρία που ονομαζόταν Μαρία
και ήταν κοινωνική λειτουργός,  απ’ το Κέντρο Πρόληψης
ΟΡΑΜΑ,  για να μας μιλήσει για τον εθισμό των μεγάλων στο
τσιγάρο, το αλκοόλ και άλλες ουσίες. Στις 2 ζωγραφιές που
μας έδωσε περιγράφονταν οι συνέπειες της κακής αυτής
συνήθειας. Πήραμε και σελιδοδείκτες για τα βιβλία μας.
Συζητήσαμε για τις αιτίες που οδηγούνται εκεί οι άνθρωποι.
Υποσχεθήκαμε μάλιστα να μιλήσουμε στους μεγάλους να
κόψουν αυτές τις κακές συνήθειες και εμείς με τη σειρά μας
να μην τις ακολουθήσουμε.

Όλγα Σουρουτζίδου, Ευαγγελία
Δημητριάδου, Ελίνα Πασάκη,
ΣΤ΄τάξη

Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ
ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

Τη Δευτέρα,  21 Μαρτίου,
ήταν η μέρα της ποίησης αλλά και ημέρα κατά του ρατσισμού.
Έτσι, στο σχολείο μας κάναμε μια εκδήλωση. Η Πρώτη τάξη
ζωγράφισε, η Δευτέρα μας παρουσίασε το βιβλίο της Γιώτας
Φώτου, ‘’ο Αόρατος Πολ ‘’ η Τρίτη, τραγούδησε και χόρεψε, η
Τετάρτη έκανε ζωγραφιές, ενώ η τάξη μας, η Πέμπτη,
τραγούδησε ένα τραγούδι που φτιάξαμε μόνοι μας. Οι μαθητές
της  Έκτης τάξης διάβασαν ποιήματα που έγραψαν σχετικά με
αυτό το θέμα. Αναστασία Μολάι, Εμιλιάνο Λέσι, Ε’ τάξη

την εφημερίδα του σχολείου μας «Το σχολικό παρεάκι» και μια αφίσα που φτιάξαμε.
Παίρνοντας το κέρασμά μας φύγαμε κατενθουσιασμένοι. ΣΤ΄τάξη

Μετά συνεχίσαμε τον προορισμό μας με 2η

στάση τους Καταρράχτες, όπου εκεί μας
μίλησαν για τον σχηματισμό των
καταρρακτών και των σπηλαίων. Στη
συνέχεια, επισκεφθήκαμε το Λαογραφικό
Μουσείο στο Βαρόσι. Εκεί μέσα είδαμε
διάφορες στολές, παπούτσια, εργαλεία,
έπιπλα και παιχνίδια από την παλιά εποχή. Το
μουσείο αυτό είναι δωρεά της οικογένειας
Σιβένα. Μετά πήγαμε στους μύλους του
νερού, όπου εκεί μας μίλησαν για το πώς
αξιοποιούσαν το νερό ως μέσο υδροκίνησης
για τη λειτουργία του μύλου. Τέλος, πήγαμε
στο ενυδρείο-ερπετάριο των καταρρακτών
όπου είδαμε πολλά και διάφορα ζώα, όπως:
ερπετά, πουλιά, ψάρια κ.ά. Επιστρέψαμε το
μεσημέρι ευχαριστημένοι με ό,τι είδαμε και
ακούσαμε και περιμένουμε την επόμενη
εκδρομή μας!

Μαρία Δούμου, Βασιλική Θεοδώρου Δ΄ τάξη

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ
Μια μέρα του Μάρτη,  ήρθε μια κυρία που ονομαζόταν Μαρία
και ήταν κοινωνική λειτουργός,  απ’ το Κέντρο Πρόληψης
ΟΡΑΜΑ,  για να μας μιλήσει για τον εθισμό των μεγάλων στο
τσιγάρο, το αλκοόλ και άλλες ουσίες. Στις 2 ζωγραφιές που
μας έδωσε περιγράφονταν οι συνέπειες της κακής αυτής
συνήθειας. Πήραμε και σελιδοδείκτες για τα βιβλία μας.
Συζητήσαμε για τις αιτίες που οδηγούνται εκεί οι άνθρωποι.
Υποσχεθήκαμε μάλιστα να μιλήσουμε στους μεγάλους να
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Προσευχή για τ΄άστεγα παιδιά( Μιχ. Στασινόπουλος)

Στο μαλακό κρεβάτι μου,
λευκό μου προσκεφάλι,
τι όμορφα που ’ναι απάνω σου
να γέρνω το κεφάλι,

την ώρα που έξω η βροχή
λυσσά κι όλοι οι άνεμοι
–κι αχ! πώς φοβάται η μικρή
καρδούλα μου και τρέμει!

Μα ξέρω, Θεέ μου, πως αλλού
κι άλλα παιδάκια θα ’ναι,
που πεινασμένα και γδυτά
κι έρημα θ’ αγρυπνάνε

και που δεν θα ’χουν μαλακό
κι ολάσπρο προσκεφάλι,
το νυσταγμένο και βαρύ
να γείρουνε κεφάλι.

Αχ! κάνε, Θεέ μου, στο εξής
σ’ όλη την οικουμένη
παιδί ορφανό κι αστέγαστο
κανένα να μη μένει.

Κι όπου δεν έχουν τα φτωχά
να γείρουν το κεφάλι,
στέλνε με τ’ αγγελούδι σου
κι από ’να προσκεφάλι.

(ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤ΄ΤΑΞΗ  ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ)

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΝΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ
Την Παρασκευή, 18/3/2016, ο γυμναστής
του σχολείου μας, ο κ. Βαξεβάνης Γιάννης,
ήρθε στο σχολείο μας μαζί με τρεις
άλλους γυμναστές του τένις. Ένας
προπονητής από την Αθήνα, ένας από την
περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και
ένας από τη Σκύδρα. Αφού έστησαν 5
φιλέ στο γήπεδο της αυλής, μας χώρισαν
σε δυάδες, πήραμε τις ρακέτες και τα
μπαλάκια που έφεραν και μας έδειξαν τον
τρόπο παιξίματος του τένις. Χαρήκαμε και
διασκεδάσαμε όλα τα παιδιά! Δε θέλαμε
να σταματήσουμε. Τι ωραίο άθλημα!
Περιμένουμε οι υποσχέσεις τους για
ομάδες και γήπεδο να

πραγματοποιηθούν. Θεόφιλος Ι. Δημητριάδης, Ευφροσύνη Δημητρίου, Ελευθερία Αγγελάκη,
Γεωργία Μπακάλη, Κατερίνα Μπόλα, ΣΤ’ τάξη

ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ
Σε μικρό χρονικό διάστημα, τη χώρα μας την κατέκλυσαν πρόσφυγες. Ο λόγος που ήρθαν
είναι γιατί στη χώρα τους γίνεται πόλεμος. Η Ελλάδα με όσα μέσα έχει, δίνει για να τους
θρέψει, όμως αντιμετωπίζουν τις κακές καιρικές συνθήκες και πολλοί άνθρωποι
αρρωσταίνουν άσχημα. Τους βοηθούν οι γιατροί και οι κάτοικοι των περιοχών. Τέλος, αν
θέλουμε να λεγόμαστε Χριστιανοί, να ανοίξουμε τα σπίτια μας και την καρδιά μας και να
τους βοηθήσουμε. Δάνδαρας Θεοδόσης, ΣΤ’ τάξη
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΑΞΗ
Μπορείς να βρεις τις 20 λέξεις που κρύβονται στο ιστορικό κρυπτόλεξο;

Π Η N Ε Λ Ο Π Η Χ Α Ρ Γ Ο Σ Ζ Τ Ξ
Ρ Α E Κ Ω Δ Φ Δ Α Χ Α Ι Ο Ι Φ Η Γ
Ι Γ Φ Τ Ψ Υ Β Θ Ν Ι Μ Λ Μ Κ Ο Λ Τ
Α Α Ζ Ο Τ Σ Ρ Η Α Λ Α Θ Η Ν Α Ε Ε
Μ Μ Λ Ρ Ζ Σ Χ Σ Ψ Λ Ι Ψ Ρ Ω Β Μ Γ
Ο Ε Π Α Α Ε Μ Ε Ν Ε Λ Α Ο Σ Φ Α Ν
Σ Μ Θ Σ Ρ Α Θ Α Α Α Ι Ζ Σ Σ Δ Χ Μ
Β Ν Ω Ε Ι Σ Μ Σ Ρ Σ Α Ι Γ Α Ι Ο Κ
Η Ο Τ Δ Α Τ Ξ Α Τ Ζ Δ Ρ Β Ε Π Σ Η
Θ Ν Σ Ο Δ Υ Σ Σ Ε Ι Α Ο Χ Λ Π Φ Λ
Υ Α Χ Ψ Ν Η Υ Κ Θ Υ Ψ Λ Τ Ρ Ο Ι Α
Ξ Σ Θ Ω Η Ν Τ Δ Ο Υ Ρ Ε Ι Ο Σ Ο Ρ

ΑΝΑΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΑΞΗ
(οι λέξεις υπάρχουν μέσα στην εφημερίδα)
ΠΑΗΓΑ _ _ _ _ _
ΑΡΣΟΣΙΤΜΣ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ΘΑΣΗΛΗ _ _ _ _ _ _
ΑΤΡΕΚΑ _ _ _ _ _ _
ΒΑΝΑΡΚΑΙΛ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ΟΞΙΑΝΗ _ _ _ _ _ _
ΔΕΚΜΗΡΟ _ _ _ _ _ _ _
ΥΤΟΠΕΙΓΑΡΦΟ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΤΑΞΗΣ
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κ ζ τ β ω γ ι σ μ η
τ κ α λ ο β ς ρ ο ψ
θ ο θ γ λ π ς ζ ρ π
λ ω ς μ θ ι ω ζ φ μ
ο θ κ η λ ξ ο π η α
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θ ζ ψ η λ ο ς Ι ξ κ
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‘’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

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Ο Αόρατος Πολ

Στην αρχή της ιστορίας εμφανίζεται ο Αλ που
έμενε σε ένα χωριό της Αλβανίας. Ήταν
άριστος μαθητής και είχε έναν πολύ καλό
φίλο που τον αγαπούσε πολύ.
Όλα άλλαξαν μετά από λίγους μήνες, όταν ο
μπαμπάς του χρειάστηκε να φύγει στην
Ελλάδα για να δουλέψει. Έτσι, μετά από λίγο
καιρό, πήγε και ο Αλ με τη μαμά του. Το
χωριό που πήγαν να ζήσουν λεγόταν Καλή
και ήταν κοντά στην Έδεσσα, όμως έκατσαν
λίγο αφού μετακόμισαν στη Λάρισα.
Στο σχολείο που πήγε ήταν πολύ
στεναχωρημένος και μόνος αφού δεν τον
έπαιζαν, τον κορόιδευαν  και τον έλεγαν
κλέφτη οι συμμαθητές του. Έτσι, ντρεπόταν
να μιλήσει και να διαβάσει, μέχρι που ήρθε ο
Πολ. Με τη βοήθειά του άρχισε να
εκφράζεται και να συμμετέχει στο σχολείο,
μέχρι που, σιγά σιγά , έκανε και φίλους. Στα
γενέθλιά του, πήγαν όλοι οι συμμαθητές του
εκτός από τον Πολ, που από εκείνη την
ημέρα εξαφανίστηκε και δεν ξαναπήγε
σχολείο.
Ο Πολ τελικά, δεν υπήρχε, ήταν μόνο στη
φαντασία του, ζούσε μέσα στο μυαλό του και
δεν τον χρειαζόταν πια. Τελικά, όποιος έχει

έστω και έναν καλό φίλο δεν μπορεί να είναι δυστυχισμένος. Ο Αλ έζησε ευτυχισμένος τα
υπόλοιπα χρόνια στην Ελλάδα, οι συμμαθητές του, του ζήτησαν συγγνώμη για την άσχημη
συμπεριφορά τους, αφού κατάλαβαν ότι, από όποια χώρα κι αν κατάγεσαι δεν έχει καμιά
σημασία. Καμπούρης Γιάννης, Β’  τάξη
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