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   Σχολικός εορτασμός  της 28ης Οκτωβρίου και 

   17ης  Νοεμβρίου...                           σελ. 10

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ

Δραστηριότητα των 

μαθητών για την 

1ηΠανελλήνια Ημέρα 

Σχολικού Αθλητισμού                                                                      

           σελ.  2

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ

Κυκλοφοριακή δραστηριότητα 

και παρεμβάσεις των μαθη- 

τών προς τους  οδηγούς ...

                                σελ. 5

Δραστηριότητα υποδο- 

χής των μαθητών της 

Α΄τάξης με την έναρξη 

της σχολικής χρονιάς...                                                                   

           σελ.  2

Η 11η  Δεκεμβρίου 

είναι η γιορτή των 

παιδών όλου του 

κόσμου.

                σελ. 8-9                          

...για όλα τα παιδιά 
εύχομαι να...

ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ...

Δραστηριότητα των μαθητών της Δ΄ τάξης...  

                                           σελ.  8

Το δέντρο της φιλίας 

της Α΄τάξης...  

               σελ.  3                                        

Η Δ΄ τάξη προτείνει... σελ.  8                             

Με το 

περίγραμμά 

τους δείχνουν 

ότι είναι ένας 

από τους 

πολλούς ...

         σελ. 6                               

Η ΚΑΤΣΙΚΑ 

   ΚΑΙ 

       Ο ΛΥΚΟΣ

Ένα παραμύθι ...

                 σελ. 7



ΥΠΟΔΟΧΗ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΤΗΣ   

Α΄  ΤΑΞΗΣ

Από φέτος συμφωνήσαμε 

και καθιερώσαμε στο 

Σχολείο μας να υποδεχό -

μαστε τα παιδιά της Α΄ 

τάξης, ώστε να τα 

κάνουμε να αισθάνονται 

άνετα ερχόμενα για πρώ- 

τη φορά στο χώρο αυτό.                                                                                                                             

(Θέλουμε με τον τρόπο 

αυτό να δείξουμε στους 

μικρούς συμμαθητές και 

συμμαθήτριές μας ότι 

είναι φίλοι μας και πως 

δεν πρέπει να ανησυχούν 

για τίποτα).  

Οι υπόλοιπες τάξεις                                   

σχημάτισαν κύκλους 

– αγκαλιές, και οι 

μαθητές της έκτης 

τάξης συνοδεύσαμε 

τα πρωτάκια, συστή- 

νοντάς τα στους υπό- 

λοιπους. Στη συνέχεια 

μερικοί από εμάς οδή 

γησαν τα παιδιά της 

πρώτης τάξης,σε όλες 

τις αίθουσες διδασκα- 

λίας κατά τη διάρκεια 

των μαθημάτων αλλά 

και τους άλλους 

χώρους του Σχολείου, 

για να το γνωρίσουν, 

να δουν τον τρόπο λει 

-τουργίας του και να 

το αισθανθούν δικό 

τους.

Καλώς ήρθατε φίλοι !
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1η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Τη Δευτέρα 13 

Οκτωβρίου 2014 το 

Σχολείο μας υλοποίησε 

δράσεις για την 1η 

Πανελλήνια Ημέρα 

Σχολικού Αθλητισμού, 

Με σύνθημα: 

«Ρατσισμός και  

Διαφορετικότητα, όλοι 

διαφορετικοί – όλοι ίσοι» 

υλοποιήσαμε με τους μα 

θητές μας αθλητικές 

δραστηριότητες,  παιχνί 

δια, έκφραση μέσα από 

το χορό, εικαστικές 

δημιουργίες, μουσικές 

παρεμβάσεις, αλλά και 

προβολές σχετικών 

ταινιών για συζήτηση 

και επεξεργασία των 

παραπάνω εννοιών, με 

σκοπό την πρόληψη και 

την αντιμετώπιση 

φαινομένων σχολικής 

βίας και εκφοβισμού.
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 Στα πλαίσια του προγρά-

μματος «Διαπροσωπικές 

σχέσεις-πρόληψη σχολικής 

βίας», που υλοποιείται στο 

σχολείο μας , οι μαθητές 

της  Α΄ τάξης 

δημιούργησαν το Δέντρο 

της Φιλίας.

Τοποθετήσαμε  στην τάξη  

ένα δέντρο ξερό, χωρίς 

φύλλα.

Ακολούθως μοιράσαμε  

στους μαθητές διάφορα 

χρωματιστά χαρτόνια  και 

μαρκαδόρους και τους 

ζητήσαμε  να σχεδιάσουν  

ή να γράψουν στα 

χαρτόνια τις πρώτες τους 

σκέψεις  όταν ακούνε τη 

λέξη φιλία.

Κόψαμε  φύλλα, λουλούδια, 

σχεδιάσαμε χεράκια με 

καρδούλες και γράψαμε 

λέξεις και φράσεις σχετικές 

με τη φιλία για να 

στολίσουμε το δέντρο μας.

Όταν  τελείωσε   αυτή η 

διαδικασία ο κάθε μαθητής 

τοποθέτησε  την κατα 

σκευή του σε όποια κλαδιά 

του δέντρου επιθυμούσε.

 Με αυτό τον τρόπο 

δημιουργήσαμε  ένα 

δέντρο ανθισμένο,  γεμάτο 

σκέψεις, εικόνες και συναι- 

σθήματα που αφορούν την 

φιλία.

   

   

  Ακολούθησε  σχολιασμός 

και συζήτηση για την 

αξία της φιλίας στη ζωή  

και της αγάπης προς  τους 

άλλους.

  Τονώσαμε έτσι το 
συναίσθημα της ΦΙΛΙΑΣ 
και δημιουργήσαμε ένα  
ευχάριστο κλίμα στην 
τάξη μας.

Το δέντρο της φιλίας
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Μιλώ με το σώμα μου

Στα πλαίσια του προγράμματος      
« Διαπροσωπικές σχέσεις» για την 
Ευέλικτη Ζώνη που εφαρμόζει το 
σχολείο μας  για το μήνα Οκτώβριο, 
η Β΄ τάξη  πραγματοποίησε τις 
ακόλουθες μουσικοκινητικές  δράσεις.

Οι μαθητές χρησιμοποιώντας το 
σώμα τους, έκαναν διάφορες 
κινήσεις, σχηματίζοντας τις λέξεις 
«ΦΙΛΙΑ» και « ΑΓΑΠΗ».

Έπειτα σχημάτισαν κύκλους με τα 
χέρια ενωμένα. Ένας – ένας έβγαινε 
μπροστά παρουσιάζοντας τον εαυτό 
του και μετά φώναξαν συνθήματα 
όπως:  ¨Ανθρωπιά, Συνεργασία, 
Ευτυχία, Είμαστε όλοι φίλοι» και 
«Όλοι μαζί. Κανένας μόνος».

Στο τέλος κάθισαν όλοι μαζί κάτω 
και τραγούδησαν το τραγούδι ¨Τα 
παιδιά ζωγραφίζουν στους τοίχους».

Τους μαθητές καθοδήγησαν οι δάσκαλοι των τμημάτων Β1, Β2 Παπαγιάννης 
Αθανάσιος, Χονδρονάσιου Αντιγόνη, η γυμνάστρια Πούλιου Στεργιανή και η μουσικός  
Έλενα Παπακώστα.
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Εμείς, οι μαθητές της 

ΣΤ΄τάξης, στη συνέχεια  

αφού τέλειωσαν οι 

κυκλοφοριακές παρεμβά -

σεις, καταγράψαμε τα 

οχήματα που διέρχονταν 

από τον κεντρικό δρόμο του 

σχολείου για δύο εβδομάδες 

μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 

και συμμετείχαμε στην 

ενημέρωση των οδηγών. 

Δείτε εδώ την επιστολή 

που γράψαμε και στείλαμε 

στους γονείςκαι τους εκπαι 

δευτικούς του Σχολείου.

Το μήνα Οκτώβριο πραγμα- 

τοποιήθηκαν δράσεις για 

την ήπια κυκλοφορία στον 

κεντρικό δρόμο του Σχολείου 

μας. Οι μαθητές της Γ΄τάξης 

ενημερώσαμε τους γονείς – 

οδηγούς που κινούνταν στο 

δρόμο της κεντρικής εισόδου 

του Σχολείου και αναρτήσα- 

με πανό με συνθήματα: 

«Όχι άλλο μποτιλιάρισμα». 

«Αφήστε τις διαβάσεις ελεύ 

θερες για  τους μαθητές».

Οι παρεμβάσεις μας 

αυτές είχαν 

αποτέλεσμα στο να 

μειωθεί αισθητά η 

διέλευση οχημάτων 

μπροστά από το 

Σχολείο μας και ο 

δρόμος να γίνει πιο 

ασφαλής για όλους 

τους μαθητές/τριες, 

ιδιαίτερα για αυτούς 

των μικρότερων 

τάξεων.

Κυκλοφοριακή εκπαίδευση των οδηγών... 

από τους μαθητές.
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 Είμαι ένας από τους πολλούς

Οι μαθητές δημιούργησαν το περίγραμ- 
μα του σώματός τους στον τοίχο της 
τάξης με τη βοήθεια ενός άλλου παιδιού.

Έτσι, αφού συνεργάστηκαν και ολοκλή -
ρωσαν τη δραστηριότητα παρουσίασαν 
στους συμμαθητές τους το δικό τους 
περίγραμμα δείχνοντας με αυτό τον 
τρόπο ότι ανήκουν στην ομάδα.



Η  ΚΑΤΣΙΚΑ ΚΑΙ Ο ΛΥΚΟΣ

 Στο δάσος  έμπαινες με ένα 
μονοπάτι, το οποίο 
συνοδεύονταν από πυκνή 
βλάστηση εδώ κι εκεί. Το 
μονοπάτι σε οδηγεί σε μια 
πόρτα σκουριασμένη, 
ξύλινη, που όταν πήγαινες 
να την ανοίξεις, έτριζε 
μακάρια.

    Ένας παράξενος ήχος, 
σαν θρήνος, ακούγεται πίσω 
από την μυστηριώδη πόρτα. 
Πίσω από την πόρτα 
,υπάρχει το πιο 
ανατριχιαστικό μονοπάτι 
του κόσμου. Εδώ ζει μια 
αγέλη από άγριους λύκους 
με ψυχρά κόκκινα μάτια. 

 Η Μίλλυ απομακρύνθηκε 
από το κοπάδι της και 
νομίζοντας πως ήταν 
αλλού, πήγε στο δάσος.

   Χωρίς να το καταλάβει, 
βρέθηκε ανάμεσα σε 
μερικούς θάμνους. 

   Μέσα από ένα θάμνο, 
ένας λύκος ξεφυτρώνει 
ξαφνικά! Η Μίλλυ τρόμαξε 
τόσο πολύ, που έμεινε ακί 
νητη, γιατί είχαν παραλύ- 
σει τα πόδια της. 
Φοβήθηκε πως ήταν η 
τελευταία της στιγμή. Ο 
λύκος θα έπεφτε πάνω της 
και.... Όμως ο λύκος δεν 
κουνήθηκε από τη θέση 
του.

-Σε παρακαλώ βοήθησέ με 
να ξεφύγω από την 
παγίδα που πληγώνει το 
πόδι μου!

τοποθέτησε το σε μια 
πιθαμή της παγίδας.

      Ακολουθώντας τις 
οδηγίες του λύκου, η 
κατσίκα τον ελευθέρωσε. Ο 
λύκ

 στο κοπάδι 
της. Η Μίλλυ ήταν πολύ 
ευτυχισμένη! 

-Και ποια αμοιβή θα πάρω 
κακέ λύκε;

Θα σου χαρίσω τη ζωή 
κουτή κατσίκα! 

-Και πώς θα τη βγάλουμε;

-Απλώς πάρε ένα ξύλο με 
το στόμα σου και 

ος την ευχαρίστησε και 
την επέστρεψε

     Δεξιά σου μια 
χρωματιστή και  χαρού -
μενη πόρτα με λογής 
λογής σχέδια, που είναι, 
σαν να 'ναι το μόνο ον 
μέσα σε αυτή τη ψυχρή 
εικόνα. Μόλις τη βλέπεις, 
είναι σαν να ζωντανεύει 
κάτι μέσα σου! Για να 
ανοίξεις αυτή τη πόρτα, 
πρέπει να έχεις αγάπη κι 
ελεημοσύνη στη ψυχή 
σου.    

     Όταν ανοίξεις αυτή 
την πόρτα, βλέπεις μπρο 
στά σου, τρία μονοπάτια. 
Το πρώτο οδηγεί στην 
κοιλάδα των πεταλούδων. 
Πολύχρωμες πεταλούδες 
εδώ κι εκεί, ψηλά και 
χαμηλά, φτερουγίζουν 
και ρυθμίζουν τα 
χρώματα του ουρανού. 
Στην ανατολή, ένα απαλό 
μοβ στο χρώμα της λεβά 
ντας, συναντάς στον 
ουρανό κα -θώς κοιτάζεις 
εκεί. Στη δύση ένα 
χρώμα πορφυρό απλώνε- 
ται στον ουρανό, καθώς 
κοιτάζεις με μια ευθεία 
ματιά.

       Στο δεύτερο μονοπά 
τι ένα δάσος, με πυκνή 
βλάστηση και πολλούς 
``αφιλόξενους'' τόπους. 
Στο τρίτο όμως, υπάρχει 
ένα αγρόκτημα με ένα 
κοπάδι κατσίκες. Ένας 
αγρότης κάθε μέρα έβαζε 
δροσερό νερό και φρέσκο 
φαγητό στις κατσίκες, 
που τόσο αγαπούσε.

   

 

 Όμως μια μέρα, η Μίλλυ  
η κατσίκα, χάθηκε την 
ώρα της βοσκής. 
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Αν μπεις εκεί, οι λύκοι σε 
περικυκλώνουν 
προβάλλοντάς σου ,τα 
μεγάλα και κοφτερά τους 
δόντια, που μπορούν ανά 
πάσα στιγμή να σε 
καταβροχθίσουν. Αυτά τα 
ζώα έχουν εκπληκτικούς 
κυνόδοντες!

      Όταν σε περικυκλώνουν 
τα χάνεις, παγώνεις. 
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¨Τα χέρια είναι να αγκαλιάζουν¨ λένε οι μαθητές 

της Δ΄  τάξης

Τα χέρια φτιάχνουν και δε χτυπούν, τα χέρια 

αγγίζουν, αγκαλιάζουν, αγαπούν.

Τα χέρια φτιάχνουν και δε χτυπούν, τα χέρια 

γίνονται φτερά, ψηλά πετούν. 
Με την ευγενική προσφορά των:

Στίχοι (εµπνευσµένοι από το τηλεοπτικό σποτ της εκστρατείας του Συµβουλίου

της Ευρώπης κατά της σωµατικής τιµωρίας): Βασιλική Μανώλη

Μουσική και ερµηνεία: Το ελληνικό χιπ-χοπ ντουέτο OMINUS & DJ ‹'S''

11 Δεκεμβρίου    Παγκόσμια ημέρα του παιδιού

οι μαθητές γράφουν για τη γιορτή τους

θητέα ς τμ η ς Γιο ΄τάξης γράφουν 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΛΑ !!!
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Γιορτή του Πολυτεχνείου

Την ημέρα της γιορτής του 

Πολυτεχνείου οι μαθητές/ τριες της 

Δ΄ τάξης του Σχολείου μας  μετέφε- 

ραν στο χώρο του Πολυτεχνείου με 

το χρονικό της εποχής μέσα από 

video και με ένα θεατρικό δρώμενο 

με τίτλο «Καφενείο η Ελλάς».

Η υπόθεση εκτυλίσσεται σε ένα 

καφενεδάκι, κάπου στο κέντρο της 

Αθήνας κοντά στο Πολυτεχνείο, 

Πατησίων και Παραμυθιού γωνία. 

«Καφενείο η Ελλάς» το έλεγαν. 

Ο καφετζής, ένας φιλήσυχος 

άνθρωπος μεταμορφώνεται σε έναν 

πραγματικό αγωνιστή, ...

... ο οποίος δεν μένει αμέτοχος μπροστά στα 

συνταρακτικά γεγονότα που εκτυλίσσονται στο 

Πολυτεχνείο. Ακολουθεί στον αγώνα την αγωνί 

στρια αδερφή του η οποία είναι φοιτήτρια του 

Πολυτεχνείου.

28η Οκτωβρίου 1940

«Ο ήλιος σας θα 'ναι 

ακριβά πληρωμένος.

Αν τυχόν δεν γυρίσω, 

ας είστε καλά,

σκεφτείτε για λίγο 

πόσο μου στοίχισε.»

Νικηφόρος Βρεττάκος

 «Οι Έλληνες ζουν και 

αγωνίζονται ειρηνικά στο 

δύσκολο στίβο της ζωής, αλλά 

όταν χρειάζεται ξέρουν να 

πολεμούν για τα αθάνατα 

ιδανικά της ελευθερίας της 

ανεξαρτησίας και της 

ακεραιότητας της Πατρίδας 

τους». Στέφουν πάντα με νίκες 

το δίκαιο αγώνα τους ή 

πεθαίνουν για την τιμή και 

την ελευθερία.

«Ο άνθρωπος έχει ένα 

ελάττωμα, ξέρει να 

σκέφτεται. Γεννιέται και 

θέλει να ζει ελεύθερος και 

δεν ανέχεται από κανένα να 

του επιβάλει τον δικό του 

τρόπο ζωής του» (Μπρεχτ).

Οι στρατιώτες μας 

πεινασμένοι, χωρίς πολλά 

εφόδια, μαζί με τον λαό λένε 

το μεγάλο «ΟΧΙ».
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