Μαθητική εφημερίδα
των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου
και Νηπιαγωγείου Ριζού
Τηλέφωνο Σχολείου 2381071209
dim-rizou.pel.sch.gr
e-mail: mail@dim-rizou.pel.sch.gr

Έτος 19ο
Αριθμός Φύλλου 154
Ευρώ 1.5

ΣΤΟ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “ΜΗΧΑΝΟΡΡΑΦΗΜΑΤΑ”
Την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016 παρακολουθήσαμε στο Θέατρο της Αντωνιάδειας Στέγης
Γραμμάτων & Τεχνών από το Δ.Η.Π.Ε.Θ.Ε ΒΕΡΟΙΑΣ, τη θεατρική παράσταση με τίτλο
“ΜΗΧΑΝΟΡΡΑΦΗΜΑΤΑ” μια περιπέτεια αλλιώς – μουσικό παραμύθι.
(Η συνέχεια στη 10η σελίδα)
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Δραστηριότητες Νηπαιγωγείου
Με τον ερχομό της άνοιξης, παρατηρούσαμε κάθε μέρα τις αλλαγές της φύσης και μάθαμε περισσότερα
για τα λουλούδια, τα έντομα και τα αποδημητικά πουλιά.

Γιορτή 25ης Μαρτίου
Τον Μάρτιο, με αφορμή την εθνική Επέτειο της
25ης Μαρτίου, συζητήσαμε για τα ιστορικά
γεγονότα και αναζητήσαμε εικόνες σχετικές στο
διαδίκτυο.

Στη συνέχεια, φτιάξαμε κατασκευές, για να
στολίσουμε την τάξη μας, μάθαμε τραγούδια και
ποιήματα για τους ήρωες της Ελληνικής
Επανάστασης και πραγματοποιήσαμε τη γιορτή
μας.

Στοματική Υγιεινή
Ένα ακόμα θέμα που μας απασχόλησε ήταν η
στοματική υγιεινή. Αποφασίσαμε, λοιπόν, να
προσκαλέσουμε στο νηπιαγωγείο μας έναν πιο
ειδικό, μια οδοντίατρο από τον Οδοντιατρικό
Σύλλογο Πέλλας, η οποία, αφού μας μίλησε για

τις αρρώστιες των δοντιών και εξέτασε όλα τα
παιδιά. Στη συνέχεια μας έδειξε τον σωστό
τρόπο για αν φροντίζουμε τα δόντια μας, ώστε
να είναι πάντα καθαρά και υγιή.

Αρχαιολογικό μουσείο Δίου
Στα πλαίσια της θεματικής ενότητας για τους
αρχαίους Έλληνες και τους 12 θεούς του

Ολύμπου, επισκεφτήκαμε το Αρχαιολογικό
μουσείο του Δίου. ΄
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Εκεί παρατηρήσαμε αρχαία οικιακά σκεύη,
κοσμήματα, αγάλματα και θαυμάσαμε τον
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ελληνικό πολιτισμό.

Επίσκεψη στο Δημοτικό
Η σχολική χρονιά, όμως, τελειώνει και σύντομα τα νηπιάκια μας, θα μας αποχαιρετήσουν και από το
Σεπτέμβρη θα είναι στην Α΄ Δημοτικού.
Είχαμε, όμως, πολλές απορίες….
• Πώς θα είναι η τάξη μας;
•

Τι θα κάνουμε εκεί;

•

Θα περνάμε καλά;

•

Ποιες δασκάλες, δασκάλους θα έχουμε;

Έτσι αποφασίσαμε να επισκεφτούμε το Δημοτικό Σχολείο και την Α΄ Δημοτικού. Εκεί η δασκάλα και τα
παιδιά μας υποδέχτηκαν, μας συστήθηκαν, μας έδειξαν την τάξη τους και όλοι μαζί φτιάξαμε νόστιμα
κέικ και περάσαμε όμορφα.
Στο Δημοτικό Σχολείο μας κέρασαν χυμούς και κουλουράκια.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΑΝΤΡΙ ΤΟΥ Κ.
ΣΓΟΥΡΕΛΗ
Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου επισκεφτήκαμε
το μαντρί του κ. Χρήστου Σγουρέλη, γιατί στο
μάθημα της Γλώσσας κάναμε μάθημα για τα
ζώα.
Ξεκινήσαμε από το σχολείο με τα πόδια και
για να φτάσουμε κάναμε περίπου 20 λεπτά. Εκεί
μας περίμενε ο κ. Χρήστος και ο πατέρας του κ.
Παύλος. Μας έδειξαν τα πρόβατα, τα σκυλιά
που έχουν για φύλακες, την αρμεκτική με την
οποία αρμέγουν τα πρόβατα και τις αποθήκες με
την τροφή των προβάτων. Στο τέλος μας
κέρασαν όλους σοκοφρέτες.
Όσο ήμασταν εκεί τους κάναμε και πολλές
ερωτήσεις.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς είναι να έχετε ένα μαντρί;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι δουλειά μας και μας
ευχαριστεί. Από αυτή τη δουλειά βγάζουμε τα
λεφτά για να ζήσουμε.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Είναι δύσκολο να δουλεύεις εδώ
πέρα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι δύσκολο, αλλά είναι η
δουλειά μας και πρέπει να γίνει.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Αγαπάτε τα ζώα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πάρα πολύ.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Είναι εύκολο να προσέχετε όλα
αυτά τα ζώα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ούτε εύκολο ούτε δύσκολο.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσα ζώα έχετε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 200 παραγωγικά.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε τα βόσκετε έξω;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτό τον καιρό δεν τα
βγάζουμε, γιατί γεννάνε. Συνήθως τα βγάζουμε
όταν φύγει η υγρασία από το χόρτο.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια εποχή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εμείς τα βγάζουμε από τον
Μάρτιο μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Τον υπόλοιπο
καιρό είναι μέσα.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί τα πρόβατα φορούν
κουδούνια;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα κουδούνια τα βάζουμε για
να ακούγονται όταν τα βόσκουμε. Για να μην
απομακρυνθεί καμιά φορά κανένα και το
χάσουμε.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Αν ξεφύγει κανένα πρόβατο,
όταν τα βγάζετε έξω, πώς γίνεται να το βρείτε;
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Συνήθως δεν ξεφεύγουν, γιατί
είναι όλα μαζί, αλλά αν κανένα απομακρυνθεί,
έρχεται από μόνο του.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Για ποιο λόγο έχετε σκυλιά;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα σκυλιά τα έχουμε για
φύλακες. Όταν πηγαίνουμε να βοσκήσουμε τα
ζώα να τα φυλάνε από τους λύκους.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχει κατέβει λύκος εδώ πέρα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έχει κατέβει.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσα σκυλιά έχετε για
προστασία;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 6 έχουμε, αλλά γέννησε τώρα
η μια σκύλα και έχουμε 8.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς αρμέγετε; Με τα χέρια ή με
μηχανή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Τώρα
αρμέγουμε
με
αρμεκτική. Παλιότερα με τα χέρια.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Είναι δύσκολο να αρμέγετε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Με τα χέρια είναι λίγο
δύσκολο. Με τη μηχανή είναι πιο εύκολο.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί κάποια πρόβατα δεν έχουν
ουρά;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τους κόβουμε την ουρά για
να είναι πιο καθαρά όταν τα αρμέγουμε και να
μη μας εμποδίζει η ουρά.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Κάθε πότε κάνουν τα ζώα σας
τυρί;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα ζώα βγάζουνε γάλα και
μετά το κάνει ο άνθρωπος τυρί. Κάθε μέρα

αρμέγουμε αφότου γεννήσουν και μετά.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόση τροφή τους δίνετε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τρώνε 1,5 κιλό δημητριακά
και 1,5 κιλό χόρτο ή τριφύλλι.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Αν ένα πρόβατο δεν φάει, τι
κάνετε;
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όταν τα πρόβατα τα ταΐζουμε
στις ταΐστρες, τρώνε όλα. Μόνο αν είναι κανένα
άρρωστο δεν τρώει.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσα χρόνια ζούνε τα πρόβατα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα πρόβατα ζούνε μέχρι 7
έως 8 χρόνια.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Αν αρρωστήσει ένα πρόβατο, τι
κάνετε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αν αρρωστήσει το ένα, του
κάνουμε ειδική θεραπεία. Του δίνουμε
αντιβίωση. Αν δεν μπορούμε εμείς, το πάμε στον
κτηνίατρο.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε
τα πρόβατα από τα κατσίκια;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το πρόβατο έχει πολύ πυκνό
τρίχωμα, ενώ το κατσίκι έχει κοντή τρίχα.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς λέγεται το αρσενικό
πρόβατο και πώς το αρσενικό κατσίκι;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το αρσενικό πρόβατο λέγεται
κριάρι, ενώ το αρσενικό κατσίκι λέγεται τράγος.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί έχουν αριθμούς στις ράχες
τους;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Επειδή αυτά γεννήσανε τώρα,
σημειώνω ποιο νούμερο είναι το αρνί και το
πρόβατο, για να ξέρω, αν καμιά φορά δε βυζάξει
το μικρό, ποιο είναι. Για να μη χαθεί από τη
μάνα του.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Κάθε πότε γεννάνε τα πρόβατα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα ζώα γεννάνε κάθε 5 μήνες.
Τώρα όμως εμείς τα βάζουμε μια φορά το χρόνο.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσα μικρά γεννάνε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γεννάνε από 1 έως και,
σπάνια, 5 μικρά.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς ξεχωρίζετε σ’ ένα μικρό
τον πατέρα και τη μητέρα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τον πατέρα δεν μπορούμε να
τον ξεχωρίσουμε, γιατί είναι τρία αρσενικά που
γονιμοποιούν όλα τα πρόβατα. Αλλά τα μικρά τα
αρνάκια εμείς τα γνωρίζουμε.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τα αρνάκια αυτά που έχετε είναι
αρσενικά ή θηλυκά;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έχει και αρσενικά και
θηλυκά.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πιο πολλά είναι τα αρσενικά ή
τα θηλυκά πρόβατα στο μαντρί σας;
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα μεγάλα είναι σχεδόν όλα
θηλυκά.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πού κοιμούνται τα πρόβατα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εδώ μέσα στο μαντρί, έτσι
όπως είναι κοιμούνται.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς έρχονται κοντά σας να τα
χαϊδέψετε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για να τα χαϊδέψουμε δεν
έρχονται κοντά μας. Για να τα ταΐσουμε
έρχονται. Όταν είναι να τα αρμέξουμε τα
βάζουμε στη αρμεκτική απ’ όπου δεν μπορούνε
να φύγουν.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε κατσικάκια;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι, μόνο πρόβατα.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί κάποια πρόβατα είναι
ξεχωριστά από τα άλλα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εκείνα είναι αυτά που δεν
έχουν γεννήσει ακόμα κι από εδώ έχουμε αυτά
που γεννήθηκαν πέρσι τέτοιον καιρό ήταν μικρά.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Πόσα
χρόνια
είστε
κτηνοτρόφος;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είμαι κτηνοτρόφος από τα 22
μου. Τώρα είμαι 44. Άρα 22 χρόνια.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε φεύγετε από ‘δω;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όταν τελειώσουμε τη
δουλειά. Το πρωί ερχόμαστε στις 5.00 και
φεύγουμε στις 7.00 ή 7.30 και το απόγευμα στις
5.00 και φεύγουμε στις 7.30. βέβαια ερχόμαστε
και ενδιάμεσα αν έχουμε καμιά δουλειά ή αν
γεννάνε.
Kαραμπουγιούκη Κωνσταντίνα, Σγουρέλη
Ευτυχία, Σελίδου Ρανια (Ε΄ Τάξη)
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ΜΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΣΤΗ ΤΑΞΗ ΜΑΣ
Έφερε μια μασέλα ψεύτικη και μας έδειξε
Τη Τετάρτη 25 Νοεμβρίου μας επισκέφτηκε
πώς βουρτσίζουμε τα δόντια.
η οδοντίατρος κ. Ειρήνη Κατεβαίνη, γιατί
μιλήσαμε για τα δόντια στο μάθημα της
Φυσικής.
Μας μίλησε στην αρχή για το πώς είναι τα
δόντια, πως δημιουργείται η τερηδόνα και η
ουλίτιδα, τι πρέπει να τρώμε και τι δεν πρέπει.

Μας έδειξε πως χρησιμοποιούμε το οδοντικό
νήμα και μας είπε
πότε πρέπει να
επισκεπτόμαστε τον οδοντίατρο. Ακόμα μας
μίλησε για το πότε πρέπει να βάλουμε σιδεράκια
και πότε να κάνουμε σφραγίσματα.
Στο τέλος τις κάναμε διάφορες ερωτήσεις
και με χαρά τις απάντησε.
Ηλιάδης Ηλιας, Κυμπίρη Νικολέτα ,
Παρασκευαΐδου Ιωάννα, Σουλεϊμάνη Αννα
(Ε΄ Τάξη)
Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ «ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑ»
Την Δευτέρα 30 Νοέμβρη ξεκινήσαμε από το
σχολείο για να πάμε στο Πνευματικό Κέντρο του
Ριζού. Εκεί περιμέναμε την Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη του
Δημοτικού Σχολείου Πετριάς. Μόλις ήρθε το
σχολείο της Πετριάς ο κύριος Βασίλης και η
κυρία Κατερίνα (οι δύο καλλιτέχνες) ξεκίνησαν
την παράσταση.
Το έργο που μας έπαιξαν ήταν «Ο μικρός
πρίγκιπας». Χρησιμοποίησαν τις τεχνικές του
κουκλοθέατρου, του μαύρου θεάτρου και του
θεάτρου σκιών.
Στο τέλος μας έδειξαν τις κούκλες που
χρησιμοποίησαν, μας είπαν πώς ονομάζετε κάθε
κούκλα, πώς τις χειρίζονται και πως τις
φτιάχνουν.
Η παράσταση είχε κάποια εντυπωσιακά
σημεία που μας άρεσαν πολύ και αυτά ήταν όταν
το βιβλίο γύριζε σελίδες μόνο του, όταν ο
βασιλιάς μετρούσε τα αστέρια κι όταν ο
βασιλιάς πετούσε πολύ ψηλά στον ουρανό.
Παπαδόπουλος Μάριος, Πλακίδα Κική,
Γιώργος Σιδηρόπουλος, Φαντίδης Χρήστος
(Ε΄ Τάξη)
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Περιμένοντας τα Χριστούγεννα
Λίγες μέρες έμειναν για τα Χριστούγεννα και στο
Δημοτικό οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις.
Τα παιδιά μυήθηκαν στο πνεύμα των γιορτών
απολαμβάνοντας αφηγήσεις χριστουγεννιάτικων
ιστοριών, στολίζοντας κάθε τάξη το δέντρο της και
φτιάχνοντας πολλές ατομικές και ομαδικές
χριστουγεννιάτικες κατασκευές. Και όλα αυτά υπό
τους ήχους αγαπημένων χριστουγεννιάτικων
τραγουδιών.

Την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου όλες οι τάξεις έκαναν τη
δική τους γιορτούλα.
Οι μαθητές και μαθήτριες της Α΄ και Β’ τάξης
συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί στην αίθουσα της
πρώτης όπου μίλησαν για τα Χριστούγεννα,
άκουσαν την ιστορία της Γέννησης του Χριστού,
συζήτησαν για τα διάφορα ήθη και έθιμα, τα γλυκά
και τα φαγητά των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς. Ετοίμασαν κάρτες με ευχές για τους
γονείς τους και τέλος άκουσαν κάλαντα από
διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Οι μαθητές της Γ’ και Δ΄ τάξης μίλησαν για τα
Χριστούγεννα, είδαν την ιστορία της Γέννησης του
Χριστού, συζήτησαν για τα ήθη και έθιμα των
διαφόρων περιοχών, τα φαγητά και γλυκά των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, τραγούδησαν
χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα και τέλος
έφτιαξαν κάρτες με ευχές.

ΟΙ μαθητές της Ε΄ τάξης διάβασαν κείμενα για τα
Χριστούγεννα και έφτιαξαν ημερολόγια.
Οι μαθητές της Στ΄ τάξης διάβασαν
Χριστουγεννιάτικα κείμενα και έφτιαξαν ευχετήριες
κάρτες.
Στη συνέχεια οι μαθητές όλων των τάξεων του
σχολείου ξεχύθηκαν στους δρόμους, μαζί με τις
δασκάλες, τους δασκάλους και μερικές μητέρες,
κρατώντας τα τριγωνάκια στα χέρια τους και
αψηφώντας το κρύο, έψαλλαν τα κάλαντα στα
σπίτια και τα μαγαζιά του χωριού όπου τους
υποδέχονταν με χαρά προσφέροντάς τους
κεράσματα και χρήματα.
Οι μαθητές και μαθήτριες το χάρηκαν ιδιαίτερα.
Όταν επιστρέψαμε στο σχολείο κεραστήκαμε γλυκά
και αποχαιρετιστήκαμε με πολλές ευχές δίνοντας
ραντεβού για τις 8 Ιανουαρίου 2016 .
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Κοπή Βασιλόπιτας
Με την επιστροφή μας στο σχολείο, μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, κόψαμε την καθιερωμένη
βασιλόπιτα.

Οι τυχεροί ήταν
Νηπιαγωγείο:
Α΄ τάξη: Παπαδαμιανού Εύη
Β΄ τάξη: Ορφανίδου Αλεξάνδρα
Γ΄ τάξη: Θεοδοσίου Κοσμάς
Δ΄ τάξη: Όλοι οι μαθητές της τάξης
Ε΄ τάξη: Σουλεϊμάνι Άννα
Στ΄τάξη: Φωτίου Χρήστος
Ολοήμερο: Σγουρέλη Κωνσταντίνα
Σύλλογος Διδασκόντων: Καλαμπάκα Μαρία-Ελένη
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Τριών Ιεραρχών
Την Παρασκευή 29-1-2016 το σχολείο μας εκκλησιάστηκε στην εκκλησία του χωριού με την ευκαιρία
της γιορτής των Τριών Ιεραρχών .
Επειδή την ημέρα αυτή γίνονται επιμνημόσυνες δεήσεις για τους θανόντες εκπαιδευτικούς και καθώς
συμπληρώνονταν τρεις μήνες από το θάνατό του συναδέλφου μας Σταύρου Παπασταύρου αποφασίσαμε
να τιμήσουμε τη μνήμη του.
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ΣΤΟ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “ΜΗΧΑΝΟΡΡΑΦΗΜΑΤΑ”
Λίγα λόγια για την παράσταση
Πόσο εύκολο είναι να απαλλαγείς από μια
κακή σου συνήθεια; Πώς καταφέρνεις να
ξεπεράσεις μια φοβία; Πώς ένας άγνωστος
μπορεί σε μια στιγμή να γίνει αληθινός φίλος;
Πώς βρίσκεις το μέτρο ανάμεσα στο λίγο και το
πολύ και ποιο διαλέγεις από τα δύο; Τέσσερα
παιδιά σε τρία γειτονικά μπαλκόνια αφήνονται
στη “γλυκιά ζωή” τους και τη μοναξιά της
διαφορετικότητάς τους. Το φαγητό, το
ηλεκτρονικό παιχνίδι, η εξωτερική εμφάνιση τα
αποκοιμίζουν σε μια νωθρή καθημερινότητα.
Ένα λάθος φέρνει την ανατροπή και μια φοβερή
συσκευή, τα βγάζει στο δρόμο… της
αναζήτησης, της αλλαγής, της φιλίας και της
αγάπης. Ένα δένδρο μόνο, ένα ζαρκάδι με το
θλιβερό του μοιρολόι κι ένα στοιχειό της λίμνης

δίνουν -μα και παίρνουν- τη λύτρωση και
βοηθούν να βρεθεί το μαγικό συστατικό.
Μπες μέσα στο παραμύθι για να ζήσεις κι εσύ
ένα ταξίδι στο … αλλού και στο … αλλιώς …
Κάνε κι εσύ τη διαδρομή και τραγούδησε μαζί
μας τα τραγούδια της περιπέτειας και της
αναζήτησης.
Είναι κρυμμένα μέσα σε αινίγματα και
μονοπάτια που μπερδεύουν. Μα οι ήρωες της
ζωής -σαν τους ήρωες των παραμυθιών- πριν
νυχτώσει και το παραμύθι τελειώσει, βρίσκουν
το
σωστό
δρόμο.
Πριν η μέρα χαθεί τα κομμάτια της μηχανής θα
συναρμολογηθούν και ‘’μια περιπέτεια αλλιώς‘’
θα ξεκινήσει από την αρχή.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Κείμενο: Δήμητρα Μητρέντση – Λουκία Ορφανίδου
Σκηνοθεσία: Λουκία Ορφανίδου
Μουσική – Στίχοι – Μουσική Διδασκαλία: Δήμητρα Μητρέντση
Β. Σκηνοθέτη – Χορογραφίες: Κωνσταντίνα Λάλλου
Σκηνικά-Κοστούμια: Θανάσης Κολαλάς
Ηθοποιοί: Ελένη Βουγιατζή, Διογένης Γκίκας, Αλκμήνη Κουλουμπή, Περικλής Σταύρου, Θεοδόσης
Φυλακτός
Μουσικοί: Μαρίνα Γκοργκάτζε (βιολί), Βαγγέλης Δερβώκης (κιθάρα), Δήμητρα Μητρέντση (πιάνο,
φωνή)
Μετά το τέλος της παράστασης οι μαθήτριες της Στ΄ Δημοτικού Τριγώνη Βασιλική και Πουτακίδου
Δέσποινα πήραν συνέντευξη από την ηθοποιό Αλκμήνη Κουλουμπή.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΘΟΠΟΙΟ
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΑΛΚΜΗΝΗ

-

Πως λέγεστε;
Κουλουμπή Αλκμήνη

-

Είστε από την Βέροια;
Είμαι από την Θεσσαλονίκη.

-

Σε ποια ηλικία αποφασίσατε να γίνετε
ηθοποιός ;
Το αποφάσισα μεγάλη ότι θέλω να γίνω
αλλά το θέατρο μου άρεσε από μικρή
και έπαιζα από μικρή θέατρο. Το
αποφάσισα αφού είχα σπουδάσει πρώτα
πληροφορική και μετά σκάφτηκα ότι μου
άρεσε το θέατρο και μήπως να το
δοκιμάσω; Το δοκίμασα και τώρα είμαι
ηθοποιός.
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-

Από πότε κάνετε αυτή τη δουλειά;
Είμαι επαγγελματίας ηθοποιός από το
2012, 4 χρόνια.

-

Σκεφτήκατε ποτέ να τα παρατήσετε;
Συνέχεια το σκέφτομαι, σχεδόν κάθε
μέρα το σκέφτομαι και μετά ξανά
αλλάζω γνώμη και λέω, όχι αυτό αγαπάω
αυτό θα κάνω. Μετά όμως τα βρίσκω
λίγο δύσκολα και λέω όχι θα το αφήσω
και μετά πάλι μετανιώνω…

-

Θα θέλατε να κάνετε μια άλλη δουλειά ;
Ναι βέβαια θα ήθελα να έχω χρόνο να
κάνω όλες τις δουλειές, να προλάβαινα
να έκανα λίγο από το ένα, λίγο από το
άλλο.

-

Πόσες ώρες κάνατε πρόβα για την
παράσταση;
Πάρα πολλές, κάναμε 2,5 μήνες κάθε
μέρα 6 ώρες.

-

-

-

-

Σας αρέσει η δουλεία σας;
Μου αρέσει πάρα πολύ, όταν είμαι πάνω
στη σκηνή νομίζω πως γεμίζω τόσο
πολύ… και νοιώθω τόσο χαρούμενη, ναι
μου αρέσει πολύ η δουλειά μου.

-

-

Εκτός από ηθοποιός τι άλλο θα θέλατε να
γίνετε;
Θα ήθελα να έχω ένα χώρο για να
εκπαιδεύω σκυλιά να τα ταΐζω, να τα
φροντίζω , να κάνω ένα πάρκο να
έρχονται οι άνθρωποι να πίνουν καφέ και
να είναι γεμάτο σκυλιά.
Όταν είπατε στους γονείς σας ότι θέλετε
να γίνετε ηθοποιός πως αντέδρασαν;
Αντέδρασαν ψύχραιμα, μου είπαν αφού
το θέλεις κυνήγησε το όνειρο σου και
εμείς είμαστε εδώ.

Βασιλική Τριγώνη, Δέσποινα Πουτακίδου
(ΣΤ΄ Τάξη)

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ
Tην Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016 επισκεφτήκαμε τη βιβλιοθήκη Σκύδρας. Όταν φτάσαμε μας
καλωσόρισε η κυρία Ελένη Παπαδοπούλου. Εκεί μας μίλησε για την βιβλιοθήκη και απάντησε στις
ερωτήσεις μας. Αργότερα διαβάσαμε βιβλία, παίξαμε επιτραπέζια παιχνίδια και ζωγραφίσαμε για τα
βιβλία που διαβάσαμε. Στο τέλος μας μοίρασε γλειφιτζούρια και μας αποχαιρέτησε με χαρούμενη για την
επίσκεψή μας.
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Οι ερωτήσεις που κάναμε στην κυρία
Ελένη Παπαδοπούλου

ΕΡΩΤΗΣΗ:
Βιβλιοθήκη;

Από

πότε

λειτουργεί

η

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η βιβλιοθήκη λειτουργεί από
το 1993. Ξεκίνησε σαν κοινοτική αλλά από το
2001 λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιοι είναι οι κανόνες
λειτουργίας της;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Καθένας που θέλει να
δανειστεί βιβλία, καθένας που θέλει να γίνει
μέλος της βιβλιοθήκης, εφόσον είναι ενήλικας
έρχεται με την ταυτότητά του, συμπληρώνει μία
αίτηση και γράφεται στη βιβλιοθήκη. Όταν
πρόκειται για παιδί που δεν έχει δική του
ταυτότητα έρχεται με τον γονέα του ή τον
κηδεμόνα του. Η εγγραφή είναι δωρεάν. Μπορεί
να δανείζεται δυο βιβλία κάθε φορά για 20 μέρες
και έχει το δικαίωμα να ανανεώσει τον δανεισμό
τηλεφωνικά για άλλες 20 μέρες.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τους τηρούνε τα μέλη της;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κατά κανόνα, ναι. Και αν δεν
τηρείται ο χρονικός περιορισμός, τον ενημερώνω
τηλεφωνικά ότι έχουν καθυστερήσει και ότι
πρέπει να επιστραφούν τα βιβλία.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσα μέλη έχει η Βιβλιοθήκη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η βιβλιοθήκη τώρα έχει 2.399
μέλη.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσα βιβλία έχει;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η βιβλιοθήκη έχει 9.200
βιβλία.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσα είδη βιβλίων έχει;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η βιβλιοθήκη έχει σχεδόν
όλες τις κατηγορίες βιβλίων που υπάρχουν στη
δεκαδική ταξινόμηση του Ντιούι, δηλαδή γενικά
(εγκυκλοπαίδειες,
λεξικά),
φιλοσοφίας/ψυχολογίας, θρησκείας, κοινωνικών
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επιστημών, εφαρμοσμένων επιστημών, τέχνης,
ιστορίας, μυθιστορήματα, παιδικής λογοτεχνίας
.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Για ποιες ηλικίες είναι τα
βιβλία;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα βιβλία απευθύνονται σε
όλες τις ηλικίες από 1 χρόνου μέχρι 100.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς προμηθεύεται τα βιβλία η
Βιβλιοθήκη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα βιβλία η βιβλιοθήκη τα
προμηθεύεται με αγορές και με δωρεές. Ως επί
το πλείστον από το 2010 η βιβλιοθήκη
εμπλουτίζεται μόνο με δωρεές. Και μάλιστα
πέρυσι φτάσαμε τις 368 δωρεές που είναι ένας
πολύ καλός αριθμός.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιες μέρες και ώρες
λειτουργεί;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η βιβλιοθήκη λειτουργεί
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις
7.00 π.μ. έως τις 3.00 μ.μ. και την Τετάρτη από
τις 10.30 π.μ. έως τις 6.30 μ.μ.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχει χώρος για να καθίσει
κάποιος και να διαβάσει;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτός ο χώρος που βλέπετε.
Η βιβλιοθήκη είναι 55 τ.μ., είναι μια πολύ μικρή
βιβλιοθήκη.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τα παιδιά γράφουν ή
ζωγραφίζουν για τα βιβλία που διαβάζουν;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αρκετά παιδιά, ναι. Μπορείτε
να τα δείτε και εδώ. Έρχονται τις Τετάρτες
πολλά παιδιά και ζωγραφίζουν, παίζουν
επιτραπέζια παιχνίδια.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχει η Βιβλιοθήκη αυτοκίνητο
που να επισκέπτεται τα χωριά του δήμου μας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι, δεν έχουμε αυτοκίνητο,
αν και θα έπρεπε, γιατί οι προδιαγραφές λένε ότι
μετά από ορισμένα χιλιόμετρα από την κεντρική
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βιβλιοθήκη πρέπει να υπάρχει αυτοκίνητο
που να εξυπηρετεί τους οικισμούς.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσα χρόνια δουλεύετε στη
Βιβλιοθήκη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Από το 1999, δηλαδή 17
χρόνια.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σας αρέσει το διάβασμα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μου αρέσει, αλλά και λόγω
της δουλειάς μου αναγκαστικά πρέπει να
διαβάζω για να επιλέγω τα βιβλία που θα
προμηθευτώ για τη βιβλιοθήκη.
Οι μαθητές της Ε΄ τάξης

ΤΟ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ
Την Παρασκευή 11 Μαρτίου διοργανώσαμε
για ακόμα μια χρονιά το πάρτι μασκέ του
σχολείου μας.
Τα παιδιά ήρθαν στο σχολείο ντυμένα με τις
αποκριάτικες στολές, έτοιμα για χορό και
διασκέδαση και φέρνοντας μαζί τους διάφορα
εδέσματα και αναψυκτικά για το μπουφέ του
πάρτι. (Με την ευκαιρία να ευχαριστήσουμε
πολύ όλους του γονείς για τα εδέσματα που
ετοίμασαν ή αγόρασαν, αλλά και για τα
αναψυκτικά. Ο μπουφές ήταν πολύ πλούσιος
όπως και πέρσι.)
Από το στήσιμο ακόμα και τη δοκιμή των
μηχανημάτων τα παιδιά προσπαθούσαν να
χορέψουν, αλλά η μουσική σταματούσε και
ξαναξεκινούσε απογοητεύοντάς τα. Όταν όμως
άρχισε το μουσικό πρόγραμμα, η πίστα
πλημμύρισε από χορευτές. Σ’ αυτό βοήθησε και
μουσική – ελληνική και ξένη –, η οποία ήταν
ξεσηκωτική.
Κάποια στιγμή οι χορευτές – αλλά και οι
υπόλοιποι – πείνασαν. Έτσι κάναμε ένα
διάλειμμα, για να σερβιριστούν μικροί και
μεγάλοι από το μπουφέ και για να
ξεκουραστούν.
Αφού
φάγαμε
και
ξεκουραστήκαμε,
ακολούθησε ο διαγωνισμός χορού και αμφίεσης.

Κάθε τάξη ανέβαινε στην πίστα και χόρευε το
τραγούδι που είχε επιλέξει.
Από το νηπιαγωγείο, που χόρεψε το
τραγούδι «Είναι η αγάπη», δεν βγήκε νικητής,
γιατί όλοι τους ήταν υπέροχοι.
Από την Πρώτη τάξη, που χόρεψε το
τραγούδι «Η πιο ωραία της Ελλάδας», βγήκε
νικήτρια η Τατιάνα Χαρατσίδου.
Από την Δευτέρα τάξη, που χόρεψε το
τραγούδι «Το μαγικό χαλί», βγήκε νικήτρια η
Αλεξάνδρα Ορφανίδου.
Από την Τρίτη τάξη, που χόρεψε το τραγούδι
«Μακαρένα», βγήκαν δύο νικητές. Η Κατερίνα
Σιδηροπούλου και ο Αντώνης Σελίδης.
Από την Τετάρτη τάξη, που χόρεψε το
τραγούδι «Hero – παίδες Style», βγήκε νικητής ο
Μάριος Πλακίδας.
Από την Πέμπτη τάξη, που χόρεψε το
τραγούδι «Το ραβασάκι», δεν αναδείχτηκε
νικητής, γιατί η χορογραφία ήταν ομαδική.
Από την Έκτη τάξη, που χόρεψε το τραγούδι
«Όλοι μαζί», βγήκε νικήτρια η Βασιλική
Τριγώνη.
Το πάρτι συνεχίστηκε για αρκετή ώρα ακόμα
με ελληνικά και ξένα τραγούδια. Ήταν
φανταστικό! Όλοι χορέψαμε μέχρι τελικής
πτώσης και διασκεδάσαμε με την ψυχή μας!
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ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙΣ OΝΟΜΑ”
Τη Δευτέρα 11 Απριλίου οι Μαθητές του
μυθιστόρημα της Πηνελόπης Δέλτα. Ένα
σχολείου μας παρακολούθησαν στο Μέγαρο
έντεχνο, διαχρονικό παραμύθι, όπου η πατρίδα
Μουσικής Θεσσαλονίκης την παράσταση
και τα δεινά της μεταφέρονται στη σκηνή με
«Παραμύθι χωρίς όνομα» από το ομώνυμο
εύληπτο και μαγικό τρόπο.

Λίγα λόγια για το έργο
Στο βασίλειο των Μοιρολάτρων, ο
Αστόχαστος γιος του βασιλιά Συνετού
διαδέχεται τον πατέρα του στον θρόνο. Ο νέος
βασιλιάς ενδιαφέρεται μόνο για διασκέδαση και
καλοπέραση. Όπως είναι φυσικό, σε λίγο καιρό
το βασίλειο καταρρέει. Το θησαυροφυλάκιο
αδειάζει! Η χώρα δανείζεται συνέχεια και ο
τόπος ερημώνει. Μην αντέχοντας αυτή την
κατάσταση, ο γιος του βασιλιά αποφασίζει να
δράσει. Με βοηθό τη μικρή του αδερφή και μετά
από πολλές περιπέτειες, θα κατορθώσει να
εμπνεύσει πίστη και εμπιστοσύνη στον λαό του,
ώστε όλοι μαζί να βοηθήσουν στην ανόρθωση
της χώρας.

Το βασιλόπουλο, ο πρωταγωνιστής της
ιστορίας μας, θα μπορούσε να είναι ο νέος
Έλληνας που βρίσκει τη δύναμη και τον τρόπο
ώστε να ξαναγεννηθεί η πατρίδα του. Είναι ένα
έργο με ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πλοκή αλλά και
με αίσθηση του χιούμορ, που σίγουρα θα
διασκεδάσει τα παιδιά και συγχρόνως θα τα
διδάξει με έμμεσο τρόπο, καθώς μιλάει για τις
αξίες της εργασίας, της δικαιοσύνης, της
προσπάθειας, της ανδρείας, της συλλογικότητας,
σε αντίθεση με την τεμπελιά, την αδικία, την
παραίτηση, τη δειλία και τον ατομισμό.
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Κείμενο: Κάρμεν Ρουγγέρη
Σκηνοθεσία: Κάρμεν Ρουγγέρη, Χριστίνα Κουλουμπή
Σκηνικά – κοστούμια: Χριστίνα Κουλουμπή
Κίνηση – χορογραφίες – φωτισμοί: Πέτρος Γάλλιας
Μουσική σύνθεση - ενορχήστρωση, Video Art: Αντώνης Δελαπόρτας
Στίχοι & επιλογή τραγουδιών: Ανδρέας Κουλουμπής
ΕΠΑΙΞΑΝ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΑΝ ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ:
Λευτέρης Βασιλάκης, Αλέξανδρος Κομπόγιωργας, Νάντια Μητρούδη,
Γιάννης Νικολάου, Αμάντα Σοφιανοπούλου, Μυρτώ Χρυσανθοπούλου,
Κωνσταντίνα Λιναρδάτου.

Επίσκεψη στην ανθοέκθεση
Άνοιξη η εποχή των λουλουδιών και ο σύλλογος
γονέων και κηδεμόνων έφερε την άνοιξη στο
χωριό μας. Δημιούργησε τη δική του
ανθοέκθεση με πανέμορφα και πολύχρωμα
λουλούδια.

Οι μαθητές των Γ΄ και Δ΄ τάξεων επισκέφθηκαν
την ανθοέκθεση και αγόρασαν γλαστράκια με
πανέμορφα λουλούδια.

ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΛΟ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τη Δευτέρα 18 Απριλίου ο Δήμος Σκύδρας
διοργάνωσε στο Δημοτικό Στάδιο Σκύδρας
Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ Κλασικού Αθλητισμού
με τη συμμετοχή των Δημοτικών Σχολείων του
Δήμου μας. Τα αγωνίσματα ήταν για τα:
ΑΓΟΡΙΑ: δρόμος 50 μ., δρόμος 1.000 μ.,
άλμα σε ύψος, άλμα σε μήκος και ρίψη (μπαλάκι
200 γραμ.).

ΚΟΡΙΤΣΙΑ: δρόμος 50 μ., δρόμος 600 μ.,
άλμα σε ύψος, άλμα σε μήκος και ρίψη (μπαλάκι
200 γραμ.).
Στους αγώνες πήραν μέρος και οι μαθητές
της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του σχολείου μας.
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Στα 50 μέτρα αγοριών ο Μάρκος
Γκογκιτσασβίλι από την ΣΤ΄ τάξη τερμάτισε
στην 3η θέση της σειράς του, αλλά δεν
προκρίθηκε στον τελικό, ενώ ο Ηλίας Ηλιάδης
τερμάτισε στη 1η θέση της σειράς του,
προκρίθηκε στον τελικό, στον οποίο τερμάτισε
στην 5η θέση.

Στα 50 μέτρα κοριτσιών η Θεοδώρα
Παπαδοπούλου από την ΣΤ΄ τάξη τερμάτισε
στην 4η θέση της σειράς της, ενώ η Κωνσταντίνα
Καραμπουγιούκη από την Ε΄ τάξη τερμάτισε
στην 5η θέση της σειράς της, αλλά δεν
προκρίθηκαν για τον τελικό.
Στο μήκος αγοριών ο Χρήστος Φωτίου από
την ΣΤ΄ τάξη με άλματα στα 3,96 μ. και 3,10 μ.
κατατάχθηκε στην 4η θέση, ενώ ο Χρήστος
Φαντίδης από την Ε΄τάξη έκανε άλματα στα
3,40 μ., 2,95 μ. και 3,36 μ.
Στο μήκος κοριτσιών η Ράνια Σελίδου από
την Ε΄ τάξη έκανε άλματα στα 2,40 μ. και 2,62
μ., ενώ η Ευτυχία Σγουρέλη από την ίδια τάξη
έκανε άλματα στα 2 μ. και 2,50 μ..
Στο μπαλάκι αγοριών ο Πολύκαρπος
Σιδηρόπουλος από την ΣΤ΄ τάξη έκανε βολές
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στα 29,03 μ., 28,70 μ. και 28,10 μ., ενώ ο
Μάριος Παπαδόπουλος από την Ε΄ τάξη έκανε
βολές στα 24,50 μ. και 20 μ..

Στο μπαλάκι κοριτσιών η Ανατολή
Θεοδοσίου από την ΣΤ΄ τάξη έκανε δύο βολές
στα 17 μ. και μία στα 20 μ., η Κική Πλακίδα από
την Ε΄ τάξη έκανε δύο βολές στα 14 μ. και η
Νικολέτα Κυμπίρη από την Ε΄ τάξη έκανε βολές
στα 11 μ., 12 μ. και 10 μ..
Στα 1.000 μέτρα αγοριών ο Ειρηναίος
Φαντίδης από την ΣΤ΄ τάξη τερμάτισε στην 13η
θέση και ο Βασίλης Ανθόπουλος από την ΣΤ΄
τάξη τερμάτισε στην 16η θέση.
Ήταν μια πολύ καλή διοργάνωση, η οποία
διεξήχθη κάτω από πολύ καλές καιρικές
συνθήκες, με πολύ μεγάλη συμμετοχή μαθητών
και σχολείων, που την χάρηκα όλα τα παιδιά
χωρίς
να
τα
ταλαιπωρήσει.
Αξίζουν
συγχαρητήρια σ’ όλους όσους τη σχεδίασαν, την
οργάνωσαν και την πραγματοποίησαν.

Πλησιάζει το Πάσχα
Οι άγιε μέρες του Πάσχα πλησιάζουν και το
σχολείο μας μπαίνει στους ρυθμούς των ημερών.
Οι πασχαλινές δραστηριότητες βρίσκονται στην
τελική ευθεία.
Την τελευταία μέρα, Παρασκευή 22-4-2016,
πριν το κλείσιμο για τις πασχαλινές διακοπές το
σχολείο μας λειτούργησε σαν μικρό εργαστήρι
πασχαλινών κατασκευών.
Οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων είχαν την
ευχαρίστηση να φιλοξενήσουν την κυρία Ελένη,
η οποία τους έφτιαξε πασχαλινά κουλουράκια,
τα οποία αργότερα έφαγαν με μεγάλη όρεξη.

Στη συνέχεια μαζί με τις κυρίες τους έβαψαν
αυγά, έφτιαξαν καλαθάκια και πασχαλινές
κάρτες.
Οι μαθητές της Γ΄ τάξης είδαν τα Πάθη, τη
Σταύρωση και την Ανάσταση του Κυρίου.
Στη συνέχεια έβαψαν αυγά και έφτιαξαν
πασχαλινά στεφάνια, καλαθάκια και κάρτες.
Οι μαθητές της Δ΄ έβαψαν κόκκινα αυγά και
έφτιαξαν πασχαλινές κάρτες και καλαθάκια.
Οι μαθητές της Στ΄ τάξης διάβασαν πασχαλινά
κείμενα και έφτιαξαν κάρτες.
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ΙΟΥΝΙΟΣ 2016
ΡΩΣΙΚΟ ΣΤΕΦΑΝΙ

Στα πλαίσια της ενότητας Πάσχα του
μαθήματος της Γλώσσα και με την αφορμή των
άγιων ημερών που έρχονταν κατασκευάσαμε ένα
πασχαλινό στεφάνι ακολουθώντας τις οδηγίες
του βιβλίου μας.
Υλικά: 15 αυγά από φελιζόλ, τέμπερες:
χρυσή, κόκκινη, μπλε, πράσινη, σομόν,
πολύχρωμες κορδέλες, 80 εκ. σύρμα, πινέλα,
ξυλάκια για σουβλάκι.
Βήμα 1ο: Στερεώσαμε ένα αυγό σε ένα
ξυλάκι για σουβλάκι για να βάψουμε. Βάψαμε 4
κόκκινα και 4 χρυσά.

Βήμα 2ο: Χωρίσαμε τα άλλα αυγά στα δύο
και χρωματίσαμε το ένα μέρος με χρώμα ( μπλέ,
πράσινο, κόκκινο) και το άλλο χρυσό. Όταν
στέγνωσαν ζωγραφίσαμε ένα πρόσωπο, χέρια
και μια ποδιά και τα χρωματίσαμε.
Βήμα 3ο: Περάσαμε ένα σύρμα στα 13
αυγά και κλείσαμε τον κύκλο. Κρύψαμε την
ένωση με φιόγκο κορδέλας. Κάναμε μικρά
φιογκάκια ανάμεσα στα αυγά. Στερεώσαμε τα
άλλα 2 αυγά που βάλαμε στο δέσιμο του
σύρματος.
Έτοιμο, το πανέμορφο ρωσικό στεφάνι μας
Οι μαθητές της Ε΄ Τάξης

Πασχαλινές κατασκευές
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Μάϊος ο μήνας του κερασιού
Οι μαθητές της Δ΄ τάξης με τη δασκάλα μας
επισκεφτήκαμε το κτήμα του κυρίου Κελεσίδη
Μιχάλη. Εκεί μας υποδέχτηκε ο κ. Μιχάλης, μας
ξενάγησε στο χωράφι, μας έδειξε πως μαζεύουν
τα κεράσια και φάγαμε ελεύθερα όσα θέλαμε .
Μετά την ξενάγηση, καθίσαμε στις σκιές των

δέντρων και μας μίλησε για τις ποικιλίες των
κερασιών και τη συγκομιδή. Φυσικά δεν έλειψε
και το κέρασμά μας.
Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Μιχάλη και τη
σύζυγό του κ. Καλλιόπη Παπαδοπούλου για τη
φιλοξενία στο κτήμα του.
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Ευχαριστήρια

Ευχαριστούμε την κυρία
Ξένια Τσαβδαρίδου
για τη δωρεά 20 ευρώ
στη μνήμη του πατέρα
της.

Ευχαριστούμε τους γονείς
Του συλλόγου γονέων και
κηδεμόνων για την
προσωπική τους εργασία
στο βάψιμο της περίφραξης
του σχολείου.

Ευχαριστούμε τον
Ποντιακό σύλλογο του
Ριζού για τη δωρεά 100
ευρώ για την αγορά
ηλεκτρονικού υλικού.

Ευχαριστούμε τον
κύριο Φαντίδη Λάζαρο για
την παραχώρηση
τραπεζιών και καθισμάτων
την ημέρα των κοινών
δράσεων .των σχολείων
του δικτύου.

Οι μαθητές και οι δάσκαλοι του σχολείου σας εύχονται:
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!

