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Στην Πετρούλα μας
Ήσουν μαζί μας πέρυσι όταν κλάψαμε για τον κύριο Σταύρο… Το ίδιο και το καλοκαίρι,
όταν <<έφυγε>> η μικρή Αναστασία…
Άνοιξαν πάλι τα σχολεία και όλοι πιστεύαμε ότι η νέα σχολική χρονιά θα είναι χρονιά
χαρούμενη. Ότι όλα τα άσχημα έφυγαν, ήταν πίσω…
( Η συνάχια στην 8η σελίδα)
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Δραστηριότητες Νηπιαγωγείου
Η καινούρια σχολική χρονιά ξεκίνησε με τον Αγιασμό και το καλωσόρισμα των νηπίων,
μεγάλων και μικρών.
Αφού έγινε η προσαρμογή και η πρώτη επαφή με τους κανόνες της τάξης, για την καλή
και ασφαλή λειτουργία του νηπιαγωγείου, ασχοληθήκαμε με τ’ όνομα κάθε παιδιού ώστε
να έρθει σε επαφή με τα γράμματα του ονόματός του.

Στη συνέχεια προσεγγίσαμε μέσα από τις αλλαγές της φύσης τόσο με εικόνες όσο και με
επαφή στη φύση, τις αλλαγές που μας φέρνει το Φθινόπωρο. Γνωρίσαμε τα φθινοπωρινά
φρούτα και πειραματιστήκαμε με τα χρώματα και τα σχήματα μέσα από έργα τέχνης,
δημιουργώντας ομαδικές και ατομικές εργασίες.
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Ακολούθησε η γνωριμία με την οικογένεια και τα μέλη κάθε οικογένειας μέσα από
δραστηριότητες.

Μετά ξεκίνησε η προετοιμασία για τη γιορτή της 28ης Οκτωβρίου και η παρουσίαση των
ιστορικών γεγονότων με βιβλία, ιστορίες και εποπτικό υλικό ολοκληρώνοντας με
κατασκευές τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.

Το θέμα της Ελιάς μας απασχόλησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον με εικόνες, βίντεο και
παρασκευή ελιόψωμου, γνωριστήκαμε με τα πολύτιμα αγαθά της ελιάς. Ψήσαμε ψωμί με
ελαιόλαδο και ρίγανη.
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Στις 17 Νοέμβρη γιορτάσαμε την επέτειο του Πολυτεχνείου και αναφερθήκαμε στη
Δημοκρατία και την Ειρήνη με κατασκευές.

Στα πλαίσια της γνωριμίας μας με τα παραμύθια του Ευγένιου Τριβιζά, επισκεφθήκαμε το
θεματικό πάρκο στη Θεσσαλονίκη με τίτλο << Οι Μυστικοί Κ Κόσμοι του Ευγένιου
Τριβιζά>>, όπου είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τους ήρωες και να περιηγηθούμε
στις χώρες των παραμυθιών του, παίζοντας ρόλους και μπαίνοντας μέσα στα παραμύθια.
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ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Λίγα λόγια για τον λιμναίο οικισμό

Ένας λιμναίος οικισμός στο Δισπηλιό,
μαρτυρά πως η περιοχή κατοικούνταν
από τα νεολιθικά χρόνια.
Ο προϊστορικός οικισμός που βρίσκεται 8
χιλιόμετρα έξω από την Καστοριά στη
θέση «Νησί» ανακαλύφθηκε τυχαία το
1932.
Η πρώιμη φάση του τοποθετείται γύρω
στο 5.500 π.Χ. και είναι ένας από τους
αρχαιότερους λιμναίους οικισμούς που
έχουν ανακαλυφθεί στην Ευρώπη. Τις

καλύβες που έφτιαχναν, κυκλικές και
ορθογώνιες, τις στήριζαν πάνω σε
πασσαλόπηκτες πλατφόρμες. Ήταν ο
σκελετός
για να ανυψώσουν το επίπεδο των
σπιτιών γιατί κάποια ήταν χτισμένα μέσα
στη λίμνη και κάποια ανάλογα με την
αυξομείωση της στάθμης του νερού
άλλοτε βρισκόταν μέσα στη λίμνη και
άλλοτε έξω από αυτή. Υπήρχαν και
καλύβες που ήταν χτισμένες κοντά στη
λίμνη. Υπολογίζεται ότι ζούσαν τρεις
χιλιάδες άτομα. Έχοντας άψογη
οργάνωση και πειθαρχία μάζευαν την
τροφή τους, εξέτρεφαν κατοικίδια,
ψάρευαν και κατασκεύαζαν εργαλεία και
είδη καθημερινής χρήσης. Παράλληλα
γνώριζαν μουσική και γραφή. Μια ξύλινη

πινακίδα είναι ανάμεσα στα σημαντικά
ευρήματα των ανασκαφών, φλογέρες από
κόκαλα πουλιών, από τα παλαιότερα

μουσικά όργανα που έχουν ανακαλυφθεί
στην Ευρώπη και μια βάρκα από
μονοκόμματο ξύλο.
Από το 2000 στην περιοχή λειτουργεί
υπαίθριο οικομουσείο, στους χώρους του
οποίου έχει επιχειρηθεί μια πιστή
αναπαράσταση του λιμναίου οικισμού.
Για το σκελετό των καλυβών
χρησιμοποιήθηκαν κορμοί δένδρων, για
τους τοίχους κλαδιά και σχοινί ενώ από
την λάσπη της λίμνης δημιουργήθηκε ο
σοβάς κάθε καλύβας που την στέγη της
σκεπάζουν άχυρα. Μέσα στις κατοικίες
αυτού του ξεχωριστού οικισμού,
υπάρχουν αντικείμενα καθημερινής
χρήσης, πιστά αντίγραφα των ευρημάτων
που ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια
των
ανασκαφών. Πήλινα αγγεία, όπως φιάλες,
κύπελλα, φρουτιέρες και χύτρες καθώς
και εργαλεία που είναι φτιαγμένα από
πυριτόλιθο ή οστά συμπεριλαμβάνονται
στα εκθέματα. Τα αυθεντικά εκτίθενται
στο κτίριο του μουσείου που βρίσκεται
μέσα στο χωριό Δισπηλιό.
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Αγιασμός
Το καθιερωμένο ραντεβού μας
καινούριους μαθητές μας, τα
δώσαμε δάσκαλοι και μαθητές τη
μικρά πρωτάκια.
Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου όπου
Η Διευθύντρια και το Διδακτικό
τελέστηκε ο Αγιασμός για την
Προσωπικό του σχολείου,
έναρξη του νέου σχολικού έτους
ευχήθηκαν σε όλους Καλή
2016-2017.
Δύναμη και Καλή Σχολική
Με γεμισμένες τις μπαταρίες μας
Χρονιά με όσο το δυνατόν
ξαναβρεθήκαμε πάλι όλοι μαζί
λιγότερα προβλήματα και
έτοιμοι για νέες εμπειρίες,
ευελπιστεί σε μια αγαστή
γνώσεις και εφόδια.
συνεργασία όλων των μελών της
Με πολύ μεγάλη χαρά
σχολικής μας κοινότητας.
καλωσορίσαμε και τους
29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΓΛΩΣΣΩΝ

Στο μάθημα των γερμανικών οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης ζωγράφισαν
το «Γεια σου» και «Μιλήστε μου» σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες.
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3η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού
Η πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου καθιερώθηκε με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας ως
Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού.
Το 2016 άξονας αυτής είναι :<< Νοιώσε τη χαρά της άθλησης χωρίς το άγχος της νίκης
και το φόβο της αποτυχίας. Αθλητισμός- Δικαίωμα για όλους>>.
Λόγω καιρικών συνθηκών την
Τρίτη 2 Οκτωβρίου
πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο
μας αθλητικές εκδηλώσεις και
παράλληλες δράσεις για την
Π.Η.Σ.Α.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε:
Αθλητικές δραστηριότητες,
παιχνίδια, ποδηλατοδρομίες,
αθλήματα κ.τ.λ.
Η συμμετοχή των παιδιών τόσο
στην εφαρμογή όσο και στην
οργάνωση της ημέρας ήταν
ενθουσιώδης.
Στα πλαίσια της Πανελλήνιας
Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού οι

μαθητές της Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης
έκαναν βόλτα με τα ποδήλατά
τους μέχρι το ξωκλήσι του Αγίου
Δημητρίου και στους αγροτικούς
δρόμους πίσω από το σχολείο
μας. Τα παιδιά της Α΄, Β΄ και Γ΄
τάξης έκαναν ποδήλατο μέσα
στην αυλή του σχολείου. Στη
συνέχεια τα παιδιά όλων των
τάξεων χωρίστηκαν σε ομάδες
και έπαιξαν ποδόσφαιρο, βόλεϊ
και μπάσκετ.
Οι αθλητικές δράσεις
εμπλουτίστηκαν και
συνδυάστηκαν με καλλιτεχνικήεικαστική- μουσική δημιουργία.
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Στην Πετρούλα μας
Ήσουν μαζί μας πέρυσι όταν
κλάψαμε για τον κύριο Σταύρο…
Το ίδιο και το καλοκαίρι, όταν
<<έφυγε>> η μικρή
Αναστασία…
Άνοιξαν πάλι τα σχολεία και όλοι
πιστεύαμε ότι η νέα σχολική
χρονιά θα είναι χρονιά
χαρούμενη. Ότι όλα τα άσχημα
έφυγαν, ήταν πίσω…
Έφυγες για λίγες μέρες, έτσι
νομίσαμε όλοι. Μια συνηθισμένη
ασθένεια, όπως συνήθως, και θα
επέστρεφες κοντά μας, όπως
γίνεται πάντα. <<Παγώσαμε>>
και κάποιοι κλάψαμε όταν
μάθαμε πόσο σοβαρή ήταν η
κατάστασή της υγείας σου.
Ωστόσο ελπίζαμε και
προσευχόμασταν να το
ξεπεράσεις και να επιστρέψεις
γερή στην παρέα μας, να
συνεχίσουμε όπως πριν. Να
χαρούμε πάλι την παρέα, τα
παιχνίδια, τα μαθήματα, τη ζωή.
.

Μια ανώτερη δύναμη όμως
αποφάσισε να σε πάρει από
κοντά μας. Τόσο νωρίς, τόσο
ξαφνικά…. Το θρανίο σου στην
τάξη απέμεινε άδειο λες και σε
περιμένει ακόμα. Αποφασίσαμε
όλοι μαζί να το κρατήσουμε έτσι,
σα να είσαι ακόμα εδώ. Όλα τα
παιδιά θα θυμόμαστε τις όμορφες
στιγμές από τα χρόνια που
ζήσαμε παρέα. Για όλους στο
σχολείο μας, παιδιά και
δασκάλους, θα μείνει αξέχαστο
το χαμόγελό σου. Δε θα φύγεις
ποτέ από τη σκέψη και την
καρδιά μας. Αν κάτι μας
παρηγορεί κάπως μέσα στον
πόνο και τη θλίψη μας, είναι η
σκέψη ότι εκεί ψηλά στον κόσμο
των αγγέλων έχουμε τώρα έναν
δικό μας άγγελο…
Καλό ταξίδι, αγαπημένη μας
Πετρούλα. Θα σε θυμόμαστε
παντοτινά με αγάπη

Οι μαθητές και οι δάσκαλοι του σχολείου.
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Καλό ταξίδι Πετρούλα
Οι μαθητές και οι μαθήτριες της
Ε΄ τάξης αποχαιρετούν τη
συμμαθήτριά τους, Πετρούλα, με
το δικό τους τρόπο.
Ο Θεός σε έχει στην αγκαλιά του
και εγώ στην καρδιά μου, Δε θα
σε ξεχάσω ποτέ.
Καλό ταξίδι και καλό
παράδεισο!!!
Ανέστης Κελεσίδης
Πετρούλα να έχεις καλό
παράδεισο. Θα σε θυμάμαι για
πάντα. Θα σε αγαπάω για πάντα.
Καλό ταξίδι!!!
Ελένη Τσιτλακίδου
Πετρούλα καλό παράδεισο.
Ήσουν το ομορφότερο κορίτσι

σε όλο τον κόσμο. Να περνάς
υπέροχα εκεί που είσαι.
Γιώργος Ανθόπουλος
Πετρούλα, έφυγες τόσο γρήγορα,
μας λείπεις πολύ. Θα σε
θυμόμαστε όλοι! Καλό
παράδεισο! Αντίο!
Αντριάνα Ταφάνι
Αντίο Πετρούλα! Να έχεις καλό
παράδεισο. Σου υπόσχομαι ότι θα
σε θυμόμαστε για πάντα. Θέλω
να περνάς καλά εκεί που είσαι
και να μη στεναχωριέσαι.
Μάριος Πλακίδας
Θα μας λείψεις πολύ! Καλά να
περνάς.
Δαυίδ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ «Ο ΤΑΦΟΣ» ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ
Ἄφκιαστο κι ἀστόλιστο
τοῦ Χάρου δὲ σὲ δίνω.
Στάσου μὲ τ᾿ ἀνθόνερο
τὴν ὄψη σου νὰ πλύνω.

Κι ἂν διψάσεις μὴν τὸ πιεῖς
ἀπὸ τὸν κάτου κόσμο
τὸ νερὸ τῆς ἀρνησιᾶς,
φτωχὸ κομμένο δυόσμο!

Τὸ χρυσὸ τὸ χτένισμα
μὲ τὰ χρυσὰ τὰ χτένια,
πάρτε ἀπ᾿ τὴ μανούλα σας
μαλλάκια μεταξένια.

Μὴν τὸ πιεῖς κι ὁλότελα
κι αἰώνια μᾶς ξεχάσεις...
βάλε τὰ σημάδια σου
τὸ δρόμο νὰ μὴ χάσεις,

Μήπως καὶ τοῦ Χάροντα
καθὼς θὰ σὲ κυττάξει,
τοῦ φανεῖς ἀχάϊδευτο
καὶ σὲ παραπετάξει!

………………………….

Στὸ ταξίδι ποὺ σὲ πάει
ὁ μαῦρος καβαλλάρης,
κύτταξε ἀπ᾿ τὸ χέρι του,
τίποτε νὰ μὴν πάρεις.

κύτταξε καὶ γέλασε
τῆς νύχτας τὸ σουλτάνο,
γλίστρησε σιγὰ - κρυφὰ
καὶ πέταξ᾿ ἐδῶ πάνω,
καὶ στὸ σπίτι τ᾿ ἄραχνο
γυρνώντας, ὦ ἀκριβή μας,
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γίνε ἀεροφύσημα
καὶ γλυκοφίλησέ μας!
28η Οκτωβρίου
Γιορτάσαμε και φέτος στο σχολείο μας την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου με πολλές
δραστηριότητες από όλες τις τάξεις.
Οι μαθητές και μαθήτριες της Α΄ και Β΄ τάξης μιλήσαμε και είδαμε βίντεο και εικόνες για
το έπος του 1940.
Διαβάσαμε << Το κανόνι της Ειρήνης>>. Είδαμε μια πολύ ωραία ταινία animation που
ευαισθητοποιεί τα παιδιά ενάντια στον πόλεμο…<< Ο πόλεμος δεν είναι παιχνίδι>>.
Μιλήσαμε επίσης για τη σημαία μας, την ιστορία της, τα χρώματά της, διαβάσαμε το
κείμενο <<Ασπρογάλανο πανί>> από το ανθολόγιο της Α΄ και Β΄ Δημοτικού,
προκειμένου ν’ ακούσουμε μια άποψη για τα χρώματα της ελληνικής σημαίας.
Κατασκευάσαμε τις δικές μας σημαίες.
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Έγινε απαγγελία ποιημάτων από μαθητές και μαθήτριες για το <<Όχι>> και τη <<
Σημαία>> και τέλος τραγούδησαν το τραγούδι << Ο Ντούτσε>> κλείνοντας έτσι τη μικρή
μας γιορτούλα ως φόρο τιμής για τους ήρωες του ’40.

Οι μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ και Δ΄ τάξης μιλήσαμε και είδαμε βίντεο για τον πόλεμο
του 1940.
Είπαμε ποιήματα για το <<Όχι>> και τη << Σημαία>>. Κατασκευάσαμε τις δικές μας
σημαίες.
Τραγουδήσαμε τραγούδια του ’40 και στο τέλος ψάλαμε τον Εθνικό μας Ύμνο.
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Για να γιορτάσουν την 28η Οκτωβρίου οι μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης διάβασαν το
χρονικό του αγώνα και ποιήματα, τραγούδησαν τραγούδια για τον πόλεμο του ’40,
άκουσαν αποσπάσματα από το «Άξιον Εστί» του Οδυσσέα Ελύτη, είδαν βίντεο από τις
μάχες πάνω στα βουνά της Πίνδου, εικόνες από το χειμώνα του 1941 – 42 που «θέριζε» η
πείνα και γελοιογραφίες από τις εφημερίδες της εποχής του πολέμου.
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Με λαμπρότητα και κάθε επισημότητα την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου τίμησε το σχολείο
μας την επέτειο του <<Όχι>>.
Μετά τη δοξολογία στον ιερό ναό ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων στο ηρώο και στη
συνέχεια πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη παρέλαση στον κεντρικό δρόμο του χωριού,
όπου γονείς και κάτοικοι χειροκρότησαν θερμά τους μαθητές που παρέλασαν με
περηφάνεια, με τη συνοδεία των δασκάλων τους, αψηφώντας το τσουχτερό κρύο.

Στη συνέχεια η σημαία του σχολείου μας πήρε μέρος και στη μεγάλη παρέλαση της
Σκύδρας, όπως και ο Σύλλογος Ποντίων.
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 2016
ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΙΖΟ

Παπαδόπουλος Στέφανος του Ιάκωβου
Ιατρική (Αλεξανδρούπολη) Δημ. Παν. Θράκης

Σεμερτσίδης Γιώργος του Δημήτριου
Χημείας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων

Καρυπίδου Ελένη του Γρηγόριου
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
(Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.

Καραμπουγιούκη Παρασκευή του Σταύρου
Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου

Παπαδόπουλος Χρήστος του Παντελη
Γεωπονία (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ.

Σεμερτσίδου Χρυσούλα του Ιωάννη
Ψυχολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης
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Παρασκευαΐδου Λαζαρίνα του Ιωάννη
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Τρίκαλα)
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Ποτουρίδης Παύλος του Νικόλαου
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Σέρρες) Τ.Ε.Ι.
Κεντρικής Μακεδονίας

Παπαδοπούλου Αικατερίνη του Κυριάκου
Νοσηλευτική (Θεσσαλονίκη) Τ.Ε.Ι. Θες/νίκης

Σισούρκα Αναστασία Ραφαέλα του Ευάγγελου
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών
Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.
(Σέρρες) Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

Χαραλαμπίδης Γεώργιος του Γεώργιου
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Σέρρες) Τ.Ε.Ι.
Κεντρικής Μακεδονίας

ΜΑΘ.ΛΟΓ. 16

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΙΖΟ ΠΟΥ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝ
ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 – 2016

Β΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Κυμπίρης Γρηγόριος του Κ.
19 3/16
Φαντίδου Χριστίνα του Δ.
19 2/16
Σεμερτσίδου Αικατερίνη Ραφαηλία του Ι.
18 14/16
Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Παπαδόπουλος Γεώργιος – Ραφαήλ του Ι.
19 11/15
Φαντίδου Μαρία – Νεφέλη του Α. 19 11/15
Παπαδόπουλος Ελευθέριος του Ε. 18 14/15

Α΄ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ
Φαντίδης Ευστάθιος του Α.

19,4

Β΄ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ
Φαντίδου Ειρήνη του Λ.

18,5

Γ΄ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ
Παπαδόπουλος Στέφανος του Ι.
Παπαδοπούλου Αικατερίνη του Κ.
Παπαδόπουλος Χρήστος του Π.
Σεμερτσίδης Γεώργιος του Δ.

19,6
19,1
18,8
18,2

Ευχαριστήριο

Οι εκπαιδευτικοί του Ολοήμερου Δημοτικού σχολείου Ριζού ευχαριστούν θερμά τη
Δήμαρχο Σκύδρας κ, Κατερίνα Ιγνατιάδου και την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή
του Δήμου για την άμεση ανταπόκρισή τους στο αίτημα για ηλεκτρολογική
εγκατάσταση τριφασικού ρεύματος και τοποθέτηση κλιματιστικής μονάδας για το
ολοήμερο τμήμα του σχολείου μας.

Οι εκπαιδευτικοί του Ολοήμερου Δημοτικού σχολείου
Ριζού ευχαριστούν θερμά τον Εμπορικό Σύλλογο
Σκύδρας για τη δωρεά σχολικών ειδών σε τέσσερις
μαθητές του σχολείου μας.

