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Χριστουγεννιάτικη γιορτή και Χριστουγεννιάτικο bazaar

Δείτε τη Χριστουγρννιάτικη γιορτή των Α΄ και Β΄ τάξεων...                                          σελ. 2 

Δραστηριότητα των μαθητών για φιλανθρωπικό σκοπό...                                          σελ. 3                         

25η Μαρτίου

Η σχολική εκδήλωση της 

εθνικής μας γιορτής...                                                      

                                   σελ. 4

                        

Με την καλή σου την κουβέντα

Ο Μάρτιος ήταν ένας μήνας γεμάτος 

καλές κουβέντες... από τους μαθητές της 

Δ΄τάξης                   σελ. 5                     

Τραγουδήστε ... με την Γ΄  τάξη

Τα τραγούδια των μαθητών της 

Γ΄τάξης και της κυρίας  Έλενας.

                                     σελ. 5

Εκφράζομαι ευγενικά... από τη Β΄ τάξη

Δείτε τις κατασκευές: Τα παιδιά της γης¨ και 

¨Το δέντρο που ακούει μόνο καλές κουβέντες¨                                         

                                                               σελ. 3                          

Είμαστε όλοι διαφορετικοί 

αλλά όλοι ίσοι    Α΄ τάξη

                               σελ.6                                 

Φιλία είναι... Πώς πρέπει να είναι;  

                                                           

                                                                 

 

Τι προτείνουν οι μαθητές της Στ΄ τάξης                  σελ.7 - 10
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Οι μικροί μαθητές της  

Α τάξης  απήγγειλαν 

χριστουγεννιάτικα 

ποιήματα και παρου -

σίασαν με ωραία 

κουστούμια, χαρούμενα 

χορευτικά. Η χορωδία του 

Σχολείου τραγούδησε 

ελληνικά χριστουγεννιά- 

τικα τραγούδια καθώς 

και τραγούδια με στίχο 

γερμανικό και αγγλικό.

 Ήταν κάποτε μια 

μάγισσα που τη λέγανε 

Φρικαντέλα  Ζαρζουέλα  

Σαλμονέλα Στρυφνίνη. 

Ήταν κακιά, πολύ κακιά, 

μισούσε αφάνταστα όλα 

τα καλά ακόμα και τα 

κάλαντα. Η μάγισσα 

αυτή μεταμορφώνει τα 

παιδάκια σε βατραχάκια, 

γαϊδουράκια, κατσικάκια 

και παπάκια, αλλά αυτά 

συνεχίζουν ασταμάτητα 

να τραγουδούν τα 

κάλαντα με χάρη. Επειτα 

τους κλέβει τις φωνές. 

Και η περιπέτεια 

συνεχίζεται!!!!!!!

Το θεατρικό παρουσίασαν 

οι μαθητές της Β΄τάξης.

Σχολική Χριστουγεννιάτικη γιορτή
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Χριστουγεννιάτικο bazaar... 

... οργάνωσαν οι μαθητές του 
σχολείου με δικές τους κατασκευές 
και δημιουργίες. Τα έσοδα από την 
εκδήλωση αυτή χρησιμοποιήθηκαν 
για φιλανθρωπικό σκοπό ενισχύοντας 
τα συσσίτια απόρων της Ιεράς 
Μητρόπολης. 

Εκφράζομαι ευγενικά

Συνεχίζοντας το πρόγραμμα Ευέλικτης Ζώνης  που εφαρμόζει το 
σχολείο μας, η Β΄ τάξη πραγματοποίησε τις ακόλουθες δράσεις:

1) Κατασκευές (Τα παιδιά της γης)

                            (Το δέντρο που ακούει μόνο καλές κουβέντες)

2) Καλλιτεχνικές δημιουργίες (με ζωγραφική) για τις φυλετικές 
διαφορές και για την έκφραση ευγενικών συναισθημάτων.

3) Εκφράστηκαν για την ευγένεια και την καλοσύνη μέσα από το 
παιχνίδι.  

Τους μαθητές καθοδήγησαν οι δάσκαλοι των τμημάτων Β1, Β2 
Παπαγιάννης Αθανάσιος, Χονδρονάσιου Αντιγόνη και η γυμνάστρια 
Πούλιου Στεργιανή. 
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Εθνική Γιορτή 25ης Μαρτίου 1821

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ – Η ΑΠΟΘΕΩΣΗ 

ΤΗΣ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑΣ

... Ο Κατσαντωνέικος "νταϊφάς" 

αναδείχθηκε και σαν πραγματική 

Σχολή κλέφτικης τακτικής και 

στρατηγικής...

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ

...Κάμε ώστε ο μικρός Κύκλος, μέσα 

εις τον οποίον κινιέται η 

πολιορκημένη πόλη, να ξεσκεπάζει 

εις την ατμόσφαιρα του τα 

μεγαλύτερα συμφέροντα της 

Ελλάδας... Δ. Σολωμός

Βγήκε στα βουνά, γιατί θέριεψε 

μέσα του το μίσος για τις 

αδικίες, τους κατατρεγμούς, τις 

διώξεις, τις δολοφονίες των 

συμπατριωτών του από το 

βάρβαρο κατακτητή. Για τη 

στέρηση της λευτεριάς.            

Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι είναι από 

τα κορυφαία έργα του Σολωμού και της 

νεοελληνικής ποίησης γενικότερα.  

Θέμα του είναι ο ηρωικός αγώνας των 

Μεσολογγιτών κατά τη δεύτερη 

πολιορκία του Μεσολογγίου (1825-

1826)           
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Καλά παιδιά ... καλές κουβέντες!

Στα πλαίσια του προγράμματος 

της Ευέλικτης Ζώνης με θέμα 

¨Αναγνωρίζω και διορθώνω τα 

λάθη μου - Μιλώ ευγενικά...¨ η Δ΄ 

τάξη μετά από συζητήσεις, 

εργασίες και δράσεις 

κατασκεύασαν το ανθισμένο 

δέντρο της ζωής και έβγαλαν το 

συμπέρασμα ότι οι καλές 

κουβέντες και οι καλές πράξεις 

ανθίζουν τις καρδιές μας και 

γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. 

Το κάθε παιδί ζωγράφισε τα δικά 

του λουλούδια στο δέντρο. 

Ανθίζοντας το δέντρο ... ανθίζει η 

ζωή και οι καρδιές όλων μας.

Μέσα λοιπόν σε μια μεγάλη 

καρδία  το κάθε παιδί έγραψε 

τ΄όνομά του και υποσχέθηκαν να 

έχουν πάντα μια μεγάλη καρδιά 

για όλους τους ανθρώπους.

Τα τραγούδια της Γ΄ τάξης  Μουσική Έλενα Παπακώστα

Ευχαριστούμε κα. Έλενα

Στο σχολείο κάθε μέρα
όταν πάω το πρωί
λέω σ' όλους καλημέρα
δάσκαλο ή μαθητή. 

Το χεράκι μου σηκώνω
όταν κάτι θε να πω
δεν πετάγομαι μονάχος
και με άλλους δε μιλώ. 

Ο φίλος

Στο  σχολείο όταν πάω

έναν φίλο συναντάω

παίζουμε και τραγουδάμε

για   φιλίες πάντα   

μιλάμε

θα τον αγαπώ πολύ 

μια ολόκληρη ζωή

μέσα στην καρδία τον έχω

κάθε μέρα που τον βλέπω

               Ιωάννης Φώτας

Όταν κάτι μου προσφέρουν 

λέω πάντα ευχαριστώ

κι όταν κάποιος με πληγώσει

με συγγνώμη το ξεχνώ.

Είμαστε αγαπημένοι 
μ' όλους τους συμμαθητές
κάνουμε όλοι μας παρέα
δε μαλώνουμε ποτέ.



Στα πλαίσια του προγράμματος «Διαπροσωπικές σχέσεις-πρόληψη σχολικής βίας», 

που υλοποιείται στο σχολείο μας , οι μαθητές της  Α΄ τάξης δημιούργησαν το λουλούδι 

της Φιλίας, ζωγράφισαν, άκουσαν σχετικά ποιήματα και τραγούδια.

Μ' αυτό τον τρόπο τονώθηκε  το συναίσθημα της φιλίας μεταξύ των μαθητών και 

εκδήλωσαν μόνο τις θετικές σκέψεις τους.

Σε άλλη δραστηριότητα μιλήσαμε για την διαφορετικότητα αλλά την ισότητα μεταξύ 

των ανθρώπων και κάναμε αντίστοιχες δημιουργίες π.χ. συννεφάκια με συνθήματα , 

καρδούλες που καρφιτσώθηκαν στο στήθος των παιδιών ,τη γη κυκλωμένη από 

παιδιά  κ.ά.

Το επόμενο διάστημα ασχοληθήκαμε με τα λάθη που έχουν κάνει τα παιδιά  και 

καταφέραμε συζητώντας και μέσα από θεατρικό παιχνίδι  να μάθουν ν' αναγνωρίζουν 

τα λάθη τους και να επανορθώνουν.

Τέλος επιδιώξαμε την καλλιέργεια της ευγένειας και της καλής συμπεριφοράς 
παίζοντας με τα παιδιά τα οποία  έπρεπε για ένα μήνα να λένε μόνο καλές κουβέντες.
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Σ' αυτή την τάξη   μπορεί 
όλοι  να είμαστε διαφορετικοί, 
αλλά είμαστε όλοι ίσοι.

Είμαστε  διαφορετικοί, 
αλλά είμαστε όλοι ίσοι.

Όλοι είμαστε φίλοι!
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ΕΙΣΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΦΙΛΟΥΣ;

Φιλία είναι να σε βοηθούν και να βοηθάς στις δύσκολες στιγμές.

Φιλία είναι όταν υπάρχει αγάπη και εμπιστοσύνη.

Φιλία είναι να μοιράζεσαι τα πάντα. 

Φιλία είναι να αγαπάς, να σέβεσαι  και να νοιάζεσαι. 

Φιλία είναι να μοιράζεσαι όχι μόνο τη χαρά αλλά και τη λύπη.

Φιλία είναι να τα ξαναβρίσκεις ακόμα και όταν μαλώνεις. 

Φιλία είναι να χαίρεσαι με τη χαρά του άλλου. 

Φιλία είναι συμπαράσταση στις δύσκολες στιγμές.

Φιλία είναι συνεργασία. Υπάρχει όταν βοηθάμε και μοιραζόμαστε ό,τι έχουμε. 

Φιλία είναι να λες τα μυστικά σου. 

Φιλία είναι να συζητάμε, να διασκεδάζουμε και να παίζουμε παρέα. 

 ΛΥΣΕ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Πόσα είναι τα φιλαράκια στην εικόνα που βλέπεις;

Μπορείς να τα φτιάξεις κι εσύ;

Η φιλία είναι λουλούδι. Έρχεται και ριζώνει αναπά-

ντεχα μέσα στην καρδία και ανθίζει σιγά σιγά...
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Κουτί κατά λάθος... από τους μαθητές της ΣΤ΄2 τάξης

Φεβρουάριος: Ρίξαμε κάποια λάθη που κάναμε σε ένα κουτί και στη συνέχεια τα διορθώσαμε...
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Ευχαριστούμε όλους όσους μας είπαν «καλές κουβέντες» το Μάρτιο. 

Τις ρίξαμε σε ένα κουτί και σας τις παρουσιάζουμε... 

 

Με την καλή σου την κουβέντα... από τους μαθητές της ΣΤ΄2 τάξης
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Συμπεριφορά - χαρακτήρας... από τους μαθητές της ΣΤ΄2  τάξης
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