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KIDS SAVE LIVES – ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
Τη Δευτέρα 6 Μαρτίου οι μαθητές της Δ΄, της Ε΄ και της ΣΤ΄ τάξης των σχολείων του Σχολικού μας
Δικτύου (Αρσενίου, Λουτροχωρίου, Πετριάς και Ριζού) συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα του Πνευματικού
Κέντρου της Σκύδρας προκειμένου να παρακολουθήσουν μαθήματα Α΄ βοηθειών από εθελοντές της
οργάνωσης «kids save lives – Τα παιδιά σώζουν ζωές» που ήρθαν από τη Χαλκιδική.
(Η συνέχεια στην 5η σελίδα)
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Δραστηριότητες Νηπιαγωγείου
Από το τέλος του Μαρτίου
ξεκινήσαμε να μιλάμε για το
Πάσχα και τα ελληνικά έθιμα.
Συζητήσαμε για τα πάθη του
Χριστού και την Ανάσταση.

Κάναμε πασχαλινές κατασκευές
για το σπίτι και το σχολείο μας.
Φτιάξαμε καλαθάκια, κάρτες και
βάψαμε αυγά με διάφορους
τρόπους.

Όταν επιστρέψαμε από τις
πασχαλινές μας διακοπές και με
αφορμή την Άνοιξη και την
Πρωτομαγιά, μιλήσαμε
περισσότερο για τις αλλαγές στη
φύση, τα λουλούδια, τα
αποδημητικά πουλιά και τα
χελιδόνια αλλά και τα έντομα.

Κάναμε πολλές ανοιξιάτικες
κατασκευές, όπως το
πρωτομαγιάτικο στεφάνι κ.ά. Και
μάθαμε να φροντίζουμε τα φυτά
μας. Είχε προηγηθεί και μια
επίσκεψη στην ανθοκομική έκθεση
του συλλόγου γονέων, όπου
παρατηρήσαμε τα διάφορα φυτά
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και πήραμε κάποια και για το

νηπιαγωγείο μας.

Στη συνέχεια, μιλήσαμε για την
κυκλοφοριακή αγωγή και τα μέσα
μεταφοράς. Μάθαμε να
αναγνωρίζουμε ορισμένα σήματα
του Κ.Ο.Κ και βάλαμε κανόνες,
έτσι ώστε να κυκλοφορούμε με
ασφάλεια είτε όταν είμαστε πεζοί,
.

είτε όταν είμαστε μέσα στο
αυτοκίνητο. Φτιάξαμε και μια
κατασκευή που χαρίσαμε στους
μπαμπάδες, για να θυμούνται ότι
δεν πρέπει να τρέχουν με το
αυτοκίνητο
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Το επόμενο θέμα με το οποίο
ασχοληθήκαμε αφορούσε την
προστασία του περιβάλλοντος και
κυρίως την Ανακύκλωση. Έτσι,
αφού μάθαμε τι είναι η
Ανακύκλωση, πως γίνεται και ποια
είναι τα ανακυκλώσιμα είδη,
φτιάξαμε μια αφίσα που την

κολλήσαμε στο σχολείο μας, για να
μαθαίνουν όλοι. Μετά ξεχωρίσαμε
τα δικά μας σκουπίδια στο
νηπιαγωγείο, τα πήγαμε στον
ειδικό κάδο της γειτονιάς και
αποφασίσαμε να ανακυκλώνουμε
πάντα και στο σπίτι και στο
σχολείο.

Με αφορμή τη γιορτή της Μητέρας
στις 14 Μαΐου, μιλήσαμε για το
πόσο σημαντική είναι η μαμά στη
ζωή μας, για όλα όσα μας αρέσει
να κάνουμε μαζί της και πόσα μας

προσφέρει. Για να δείξουμε την
αγάπη μας, φτιάξαμε κάρτες και
μπουκέτα λουλουδιών από
πλαστελίνη και της τα προσφέραμε
για δωράκι.
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KIDS SAVE LIVES – ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Τη Δευτέρα 6 Μαρτίου οι μαθητές της Δ΄,
της Ε΄ και της ΣΤ΄ τάξης των σχολείων του
Σχολικού
μας
Δικτύου
(Αρσενίου,
Λουτροχωρίου,
Πετριάς
και
Ριζού)
συγκεντρώθηκαν
στην
αίθουσα
του
Πνευματικού Κέντρου της Σκύδρας προκειμένου
να παρακολουθήσουν μαθήματα Α΄ βοηθειών
από εθελοντές της οργάνωσης «kids save lives –
Τα παιδιά σώζουν ζωές» που ήρθαν από τη
Χαλκιδική.
Στόχος
της
οργάνωσης
είναι
να
συσπειρώσει, ενθαρρύνει και κινητοποιήσει
ανθρώπινο
δυναμικό,
εστιάζοντας
στην
εκπαίδευση μαθητών σχολικής ηλικίας στα εξής
:
• Καρδιοπνευμονική
αναζωογόνηση
(ΚΑΡΠΑ)
• Χρήση
και
διάδοση
αυτόματων
εξωτερικών απινιδωτών (AEDs) σε
σχολεία, χωριά και δημόσιους χώρους

Πρώτες βοήθειες σε επείγουσες για την
ζωή καταστάσεις
• Πρόληψη από παιδικούς και εφηβικούς
τραυματισμούς
Οι εθελοντές της οργάνωσης έδειξαν σε
μαθητές και δασκάλους πώς κάνουμε τεχνητή
αναπνοή, τι κάνουμε όταν κάποιος χάνει τις
αισθήσεις του αλλά αναπνέει, τι κάνουμε σε
περίπτωση πνιγμού από την κατάποση την ώρα
του φαγητού, τι κάνουμε σε περίπτωση
επιληψίας, αλλά και πώς μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε έναν εξωτερικό απινιδωτή,
όταν η τεχνητή αναπνοή δεν έχει φέρει τα
αποτελέσματα που θέλουμε. Έφεραν μαζί τους
ειδικές κούκλες τις οποίες «άπλωσαν» σε όλη τη
σκηνή του Πνευματικού κέντρου και πάνω στις
οποίες όλοι οι μαθητές και οι δάσκαλοι έκαναν
πρακτική εξάσκηση κάνοντας τεχνητή αναπνοή.
•
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Ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. Είναι καλό
να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να
βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο μας, μέχρι να

φτάσει η εξειδικευμένη βοήθεια, από τους
επαγγελματίες διασώστες του ΕΚΑΒ.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
Την Τετάρτη 8 Μαρτίου ύστερα από πρόσκληση
της Διευθύντριας και του Συλλόγου
Διδασκόντων, μας επισκέφτηκε ο Πυραγός
κύριος Χαράλαμπος Μανετσιώτης της
Πυροσβεστικής υπηρεσίας Έδεσσας και μας
ενημέρωσε για την πυροπροστασία, την ασφαλή
χρήση των πυροσβεστικών μέσων, έτσι ώστε σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης το προσωπικό του

σχολείου μας να μπορεί να παρέμβει στην
κατάσβεση μικροεστιών πυρκαγιάς και να
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την
ασφάλεια των μαθητών και του σχολικού
κτιρίου. Ακολούθησε συζήτηση με τους μαθητές
του σχολείου. Τα παιδιά εξέφρασαν τις απορίες
τους στις οποίες ο καλεσμένος μας απάντησε με
προθυμία.

Την ίδια μέρα μετά το πέρας των μαθημάτων οι εκπαιδευτικοί των σχολείων του δικτύου συνεργασίας,
παρακολούθησαν αντίστοιχο σεμινάριο στο δημοτικό σχολείο Λουτροχωρίου.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Τη Δευτέρα 13 Μαρτίου επισκέφθηκε το
σχολείο μας ο Διοικητής του Αστυνομικού
Τμήματος Σκύδρας κύριος Πέτρος Λύντσης.
Ενημέρωσε τα παιδιά για το πόσο εύκολο είναι
να τα προσεγγίσουν ξένοι και επικίνδυνοι
άνθρωποι.

Τους παρουσίασε βίντεο και τους έδειξε
μεθόδους που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι για
να τα προσελκύσουν.

Ότι μπορεί να κινδυνεύουν από επικίνδυνους
ανθρώπους στη γειτονιά, στο πάρκο, στην
παιδική χαρά, στο εμπορικό κέντρο, στο
διαδίκτυο, ακόμα και στο σπίτι τους.

Ενημέρωσε τέλος τα παιδιά πώς να
προστατεύουν τον εαυτό τους από τις
κακοτοπιές και τους κινδύνους
παίρνοντας τα κατάλληλα μέτρα.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΩΕ
Την Τετάρτη 22 Μαρτίου το σχολείο μας
επισκέφθηκε το Κρατικό Θέατρο και
παρακολούθησε την θεατρική παράσταση
<<Οικογένεια Νώε>> της Ξένιας
Καλογεροπούλου. Την ιστορία του

κατακλυσμού, την μετέφεραν στο θέατρο με
έναν ευρηματικό τρόπο, που καθήλωσε τα
παιδιά , τα οποία αντάμειψαν με το πιο θερμό
χειροκρότημα τους πρωταγωνιστές και
συντελεστές της παράστασης.

Λίγα λόγια για το έργο
Ενώ ολόκληρος κόσμος βυθίζεται, μια κιβωτός
διαφωνούν και συνεργάζονται, απογοητεύονται
παλεύει με τα κύματα. Ο προνοητικός Νώε, τα
και ελπίζουν. Γνωρίζουν καλύτερα τους άλλους
παιδιά και τα εγγόνια του, μαζί με δεκάδες ζώα,
αλλά και τον εαυτό τους. Κι αναρωτιούνται για
όχι μόνο ήμερα αλλά και άγρια, ταξιδεύουν και
ένα σωρό πράγματα: για τη φύση, τη θέση μας
αγωνίζονται για την επιβίωση. Εναντίον τους δεν
μέσα σε αυτήν, πόσο μαθαίνουμε μέσα από την
είναι μόνο τα κύματα, αλλά, στιγμές στιγμές, και
ιστορία, πόσο ανοιχτοί είμαστε στο καινούργιο.
οι μεταξύ τους σχέσεις. Στον περιορισμένο χώρο
Αν και σπάνια παίρνουν ικανοποιητικές
της κιβωτού, οι συγκάτοικοι συγκρούονται και
απαντήσεις, μαθαίνουν να αναγνωρίζουν την
συμφιλιώνονται, θυμώνουν και συγχωρούν,
αξία του ταξιδιού
.
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25η Μαρτίου
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος
η Επέτειος της 25ης Μαρτίου. Στον ιερό Ναό του
χωριού μας τελέστηκε η δοξολογία και
εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός της ημέρας. Στη

συνέχεια στο Ηρώο των πεσόντων του χωριού,
ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση
στεφανιών. Ο εορτασμός ολοκληρώθηκε με τη
μαθητική παρέλαση.

Την παραμονή της 25ης Μαρτίου οι μαθητές του
σχολείου μας με τους εκπαιδευτικούς
θυμήθηκαν τα ιστορικά γεγονότα, είπανε

ποιήματα, τραγούδια και τίμησαν τους ήρωες
της Ελληνικής Επανάστασης.

.ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
Όλη την εβδομάδα, πριν κλείσουμε για τις
κατασκευές, αλλά και στα μαθήματά μας όπου
διακοπές του Πάσχα, όλες οι δράσεις μας είχαν
προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε τη μάθηση με
σχέση με το Πάσχα, όχι μόνο σε χειροτεχνίες και
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το πνεύμα του Πάσχα και τη μεγάλη σημασία
του.
Κόψαμε, ζωγραφίσαμε, στολίσαμε, διαβάσαμε
όμορφα πασχαλινά ποιηματάκια και κείμενα,
τόσο από το βιβλίο μας όσο κι από το Ανθολόγιο
μας.
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Περάσαμε όμορφα γιατί βιώσαμε όλη τη χαρά
της Λαμπρής, προσπαθώντας μέσα από απλά
υλικά και με πολλή φαντασία να ξεδιπλώσουμε
τη δημιουργικότητά μας:
Τα μικρά δευτεράκια ανταποκρίθηκαν και
συνεργάστηκαν με τα πρωτάκια πλάθοντας
κουλουράκια, βάφοντας αυγά και κάνοντας
διάφορες πασχαλινές κατασκευές.

Οι τελευταίες μέρες στο σχολείο κύλησαν
ευχάριστα και δημιουργικά.
Οι μαθητές της Γ΄και Δ΄τάξης αναβίωσαν το
έθιμο της Λάμκας.
Την Κυριακή της Τυροφάγου (τελευταία
Κυριακή της Αποκριάς) όλη η οικογένεια
συγκεντρώνονταν στο σπίτι του παππού ή του
προπάππου, του "Πατριάρχη" δηλαδή για την
συγχώρεση, το ‘προστσουβάινε’. Η

συγκέντρωση αυτή ήταν μία συμβολική
οικογενειακή εκδήλωση, όπου τα νεώτερα μέλη
της, έδειχναν τον σεβασμό τους προς τον
πρεσβύτερο. Αντάλλασσαν ευχές ενόψει της
Σαρακοστής και ζητούσαν συγχώρεση για τα
μικρά ή μεγάλα τους λάθη.
Στην συνέχεια ο παππούς έδενε σ' ένα καλάμι ή
στον πλάστη, μία κλωστή από την οποία
κρεμούσε ένα βρασμένο αυγό και το κουνούσε.

Τα μικρά παιδιά της οικογένειας προσπαθούσαν
να πιάσουν με το στόμα το αυγό. Το παιδί που
το κατόρθωνε κέρδιζε το χειροκρότημα όλων και
ο παππούς του έδινε ένα συμβολικό δώρο σαν
επιβράβευση.

Έτσι μ' αυτή την συμβολική εκδήλωση η
οικογένεια ετοιμάζονταν να μπει στην
Σαρακοστή "καθαρή" από μικρές ή μεγάλες
"αμαρτίες" και να προετοιμαστεί για τη μεγάλη
γιορτή της Ορθοδοξίας το Πάσχα. Λέγεται ότι
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συμβολικά το στόμα σφραγίζει με το αυγό και
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ανοίγει με το αυγό το Πάσχα (κόκκινα αυγά).

ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ
Την Πέμπτη 6 Απριλίου και με την ευκαιρία
της Μεγάλης Εβδομάδας και της νηστείας οι
μαθητές της ΣΤ΄ τάξης αποφάσισαν να φτιάξουν
νηστίσιμα κουλουράκια. Για το σκοπό αυτό
ζήτησαν τη βοήθεια δυο μαμάδων, της κ. Ανθής
Γκότση και της κ. Μακρίνας Ανδρεάδου.
Οι μαθητές φόρεσαν τις ποδιές τους, ο
δάσκαλος έφερε τα υλικά, οι μαμάδες τη
συνταγή, τα ταψιά και …τις συμβουλές τους και
ξεκινήσανε. Αφού ανακάτεψαν τα υλικά, οι
μαθητές ζύμωσαν το ζυμάρι, έπλασαν τα
Υλικά
1 ποτήρι καλαμποκέλαιο
1 ποτήρι ζάχαρη
1 ποτήρι χυμός πορτοκάλι
4 ποτήρια αλεύρι
2 μπέικιν
1 βανίλια
½ ποτήρι ινδοκάρυδο

Εκτέλεση
Ζυμώνουμε όλα τα υλικά μαζί, έτσι ώστε να
γίνει το ζυμάρι μας λίγο σφιχτό και να μην
κολλάει στα χέρια μας. Παίρνουμε ένα κομμάτι
ζυμάρι σαν μικρό καρύδι και το κάνουμε σαν
πλεξούδα ή ό,τι άλλο σχήμα θέλουμε. Βάζουμε

κουλουράκια και τα έβαλαν στα ταψιά. Όλα
αυτά έγιναν με την καθοδήγηση των μαμάδων,
οι οποίες στη συνέχεια ανέλαβαν να τα ψήσουν
στους φούρνους των σπιτιών τους.
Όταν τα έφεραν οι μαθητές της ΣΤ΄
κέρασαν τα παιδιά όλων των τάξεων, του
νηπιαγωγείου, τους δασκάλους και έφαγαν
αρκετά και οι ίδιοι, καθώς τα κουλουράκια που
έφτιαξαν ήταν πολλά. Όλοι έγλυφαν τα δάχτυλά
τους. Για όσους θα ήθελαν να προσπαθήσουν να
τους μιμηθούν, η συνταγή είναι η ακόλουθη:

λαδόκολλα στο ταψί και τα βάζουμε μέσα.
Ψήνουμε στους 180ο C για περίπου 20 λεπτά.
Καλή επιτυχία!
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Τέλος, ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας
<<Καλό Πάσχα>> σε όλους!!!
Η σταύρωση του Κυρίου να μας υπενθυμίζει τις
δυσκολίες της ζωής και η Ανάστασή του τη

Λύτρωση, το Φως, την Αγάπη, την προσφορά,
την Ελπίδα.

ΑΝΘΟΕΚΘΕΣΗ ΡΙΖΟΥ
Για δεύτερη χρονιά ο Σύλλογος Γονέων του σχολείου μας, μετέτρεψε το χώρο έξω από το σχολείο σε ένα
πολύχρωμο σκηνικό. Παρουσίασαν λουλούδια, φυτά, μυρωδικά και διακοσμητικές προτάσεις με
ανθοσυνθέσεις σε γλάστρες. Παρατηρήσαμε τα διάφορα φυτά και λουλούδια και προμηθευτήκαμε τα
δικά μας λουλούδια και φυτά.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ 2Η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ
Από τη Δευτέρα 24 έως την Κυριακή 30
Απριλίου πραγματοποιήθηκε στην πλατεία
Σαφραμπόλεως η 2η Ανθοκομική Έκθεση του
Δήμου Σκύδρας. Την Τρίτη 25 Απριλίου όλο το
σχολείο μας πραγματοποίησε επίσκεψη στο
χώρο της έκθεσης για να περιηγηθούν στο χώρο,
να κάνουν διάφορες δράσεις, να ενημερωθούν,
αλλά και να αγοράσουν διάφορα λουλούδια.
Μετά την άφιξη στο χώρο της Ανθοέκθεσης
οι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες για να
ασχοληθούν
με
τις
προγραμματισμένες

δραστηριότητες. Η πρώτη ομάδα ενημερώθηκε
από τον γεωπόνο κ. Στέφανο Τεστέμπαση για το
πώς μπορούμε να φτιάξουμε «μπόμπες» με χώμα
και διάφορους σπόρους και να τα φυτέψουμε.
Μας μίλησε για τα μέρη των φυτών, για το πώς
γίνεται η φωτοσύνθεση, πώς τα ποτίζουμε και
πώς μπορούμε να μεταφυτέψουμε ένα φυτό. Οι
μαθητές έφτιαξαν τις δικές τους «μπόμπες» και
τις πήραν μαζί τους για να τις φυτέψουν στο
σπίτι τους ή στο σχολείο.

Η άλλη ομάδα πήγε σε μια αίθουσα όπου
υπήρχε έκθεση φωτογραφίας με φυσικά τοπία
αλλά και έκθεση με φωτογραφίες διάφορων
λουλουδιών. Εκεί με την καθοδήγηση της κ.

Πετρούλας Κολυμπάρη και της κ. Αναστασίας
Κριαρίδου έπαιξαν ένα παιχνίδι με αινίγματα
προσπαθώντας να ανακαλύψουν τα λουλούδια
που αντιστοιχούσαν σε κάθε αίνιγμα.
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Στη συνέχεια ο ανθοκαλλιεργητής κ. Νίκος Φίλανδρος μας μίλησε για την υδροπονική καλλιέργεια
των τριαντάφυλλων και πρόσφερε στα παιδιά από ένα τριαντάφυλλο.

Τέλος, στο περίπτερο του Συλλόγου
Σαφραμπολιτών
Σκύδρας
τα
παιδιά
ενημερώθηκαν
για
την
εκτροφή
του
μεταξοσκώληκα. Η κ. Γιούλη Παπαδοπούλου
μας είπε ότι 33 οικογένειες προσφύγων από τη
Σαφράμπολη της Μ. Ασίας εγκαταστάθηκαν το
1922 στη Σκύδρα και ασχολήθηκαν με την
εκτροφή του μεταξοσκώληκα, αφού δεν

μπόρεσαν να συνεχίσουν την καλλιέργεια του
σαφράν που καλλιεργούσαν στον τόπο τους.
Μετά και από αυτή την ενημέρωση οι
μαθητές
περιηγήθηκαν
ελεύθερα
στην
ανθοέκθεση, αγόρασαν διάφορα λουλούδια και
στη συνέχεια επιβιβάστηκαν στο λεωφορείο για
την επιστροφή στο σχολείο.
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ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΛΟ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Την Παρασκευή 28 Απριλίου το Γραφείο
ΑΓΟΡΙΑ: δρόμος 50 μ., δρόμος 1.000 μ.,
Φυσικής Αγωγής διοργάνωσε στο Δημοτικό
άλμα σε ύψος, άλμα σε μήκος και ρίψη (μπαλάκι
Στάδιο Σκύδρας Αγώνες ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ
200 γραμ.).
Κλασικού Αθλητισμού με τη συμμετοχή των
ΚΟΡΙΤΣΙΑ: δρόμος 50 μ., δρόμος 600 μ.,
Δημοτικών Σχολείων του Δήμου μας. Τα
άλμα σε ύψος, άλμα σε μήκος και ρίψη (μπαλάκι
200 γραμ.).
αγωνίσματα ήταν για τα:
Στους αγώνες πήραν μέρος και μαθητές της
Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του σχολείου μας.

Στα 50 μέτρα κοριτσιών η Κωνσταντίνα
Καραμπουγιούκη από την ΣΤ΄ τάξη τερμάτισε
στην 4η θέση της σειράς της, ενώ η Αντριάνα
Ταφάνι από την Ε΄ τάξη τερμάτισε στην 6η θέση
της σειράς της, αλλά δεν προκρίθηκαν για τον
τελικό.
Στο μήκος αγοριών ο Χρήστος Φαντίδης
από την ΣΤ΄ τάξη έκανε άλματα στα 2,93 μ. και
2,65 μ. και 2,98 μ..
Στο μήκος κοριτσιών η Ράνια Σελίδου από
την ΣΤ΄ τάξη έκανε άλματα στα 2,77 μ. και 2,57
μ. και 2,90μ..
Στο μπαλάκι κοριτσιών η Άννα Σουλεϊμάνι
έριξε βολές στα 24,50 μ., στα 25,40 μ. και στα

20,90 μ. και κατέλαβε την 6η θέση, ενώ η Κική
Πλακίδα από την ΣΤ΄ τάξη έριξε βολές στα
17,30 μ., στα 13,50 μ. και στα 16,80 μ..
Στα 1.000 μέτρα αγοριών ο Ηλίας Ηλιάδης
από την ΣΤ΄ τάξη τερμάτισε στην 8η θέση, ενώ ο
Μάριος Πλακίδας από την Ε΄ τάξη ακολούθησε
γρήγορο ρυθμό στα πρώτα μέτρα της κούρσας,
με αποτέλεσμα να μην αντέξει και να
εγκαταλείψει.
Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης είχαν φτιάξει πανό
(το μοναδικό στην κερκίδα του γηπέδου) και με
φωνές ενθάρρυναν τους συμμαθητές τους που
αγωνίζονταν.
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Η διοργάνωση εξελίχτηκε πολύ καλά και κάτω
από πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Υπήρξε
πολύ μεγάλη συμμετοχή μαθητών και σχολείων,
οι οποίοι χάρηκαν τους αγώνες χωρίς να

κουραστούν, καθώς δεν κράτησαν πολύ χρόνο.
Αξίζουν συγχαρητήρια σ’ όλους όσοι τη
σχεδίασαν, την οργάνωσαν και την
πραγματοποίησαν.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΤΡΙΑΣ
Τη Δευτέρα 15 Μαΐου οι μαθητές της ΣΤ΄
τάξης του σχολείου μας επισκέφτηκαν μαζί με
τις τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης των σχολείων
του δικτύου (Αρσένι, Πετριά, Λουτροχώρι, Ριζό)
το Γυμνάσιο της Πετριάς, προκειμένου να

γνωρίσουν το σχολείο στο οποίο θα φοιτούν από
τη νέα σχολική χρονιά.
Εκεί τους υποδέχτηκε ο διευθυντής του
σχολείου κ. Κώστας Σεμερτσίδης, ο οποίος
μίλησε στα παιδιά για το νέο τους σχολείο.

Στη συνέχεια ο καθηγητής μαθηματικών κ.
Γιάννης Καλλιγάς ξενάγησε τους μαθητές στα
γραφεία του Διευθυντή και των καθηγητών, στις
αίθουσες διδασκαλίας, όπου είδαν τα παιδιά του
γυμνασίου να κάνουν διάφορα μαθήματα

(μαθηματικά, αρχαία κ.ά.), στη βιβλιοθήκη, στην
αίθουσα με το διαδραστικό πίνακα, στην
αίθουσα πληροφορικής και τέλος στην αυλή του
σχολείου όπου υπάρχουν τα διάφορα γήπεδα.
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Στο τέλος ο κ. Καλλιγάς απάντησε σε
απορίες των μαθητών, οι οποίοι επέστρεψαν στο
σχολείο μας με ανάμικτα συναισθήματα: χαρά

που θα πάνε σ’ ένα μεγαλύτερο σχολείο και
αγωνία γι’ αυτό που θα συναντήσουν εκεί.

Ευρωπαϊκή μέρα καθαρισμού
Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ημέρας
Καθαρισμού <<Ας καθαρίσουμε την Ευρώπη>>
οι μαθητές μαζί με τους δασκάλους τους
χωρίστηκαν σε ομάδες και φορώντας γάντια

συνέλλεξαν τα σκουπίδια από διάφορες περιοχές
του χωριού.
Οι τάξεις Α΄ και Β΄ βγήκαν και καθάρισαν τον
προαύλιο χώρο του σχολείου.
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Οι τάξεις Γ΄ και Δ΄ το χώρο γύρω από το σχολείο.

Και οι τάξεις Ε΄ και Στ΄ την πλατεία όπου βρίσκεται το μνημείο των Ποντίων και την κεντρική πλατεία
του χωριού.

Ο ενθουσιασμός και το κέφι ήταν διάχυτα, γεγονός που αποδεικνύει πως η νέα γενιά των Ελλήνων
μεγαλώνει μαθαίνοντας να σέβεται και να αγαπάει το περιβάλλον, έχοντας ανεπτυγμένη την οικολογική
συνείδηση.
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HELMEPA
Το σχολείο μας συμμετέχει σ’ ένα
περιβαλλοντικό πρόγραμμα της HELMEPA.
Σκοπός της παιδικής HELMEPA είναι να δώσει
τη δυνατότητα στα παιδιά που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα να γίνουν υπεύθυνοι,
περιβαλλοντικά ενήμεροι και ενεργοί αυριανοί
πολίτες. Με τη συμμετοχή τους αυτή, τα παιδιά
γνωρίζουν το φυσικό περιβάλλον μαθαίνοντας
πόσο σημαντικό είναι και γιατί πρέπει να το
προστατεύουν.
Μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων τα παιδιά
ανακαλύπτουν πως μπορούν και τα ίδια να
βοηθήσουν στη λύση σημαντικών

περιβαλλοντικών προβλημάτων (όπως είναι τα
σκουπίδια).
Το πρόγραμμα βοηθάει και στη δημιουργία
συλλογικού πνεύματος ανάμεσα στους
εθελοντές- μέλη.
Μέσα απ’ αυτό τα μέλη μαθαίνουν να
συνεργάζονται μεταξύ τους, ν’ αναλαμβάνουν
πρωτοβουλίες και ν’ αναπτύσσουν αρχές
ευγενικής άμιλλας.
Ακολουθούν οι δραστηριότητες οι οποίες έγιναν
από τα παιδιά όλων των τάξεων του σχολείου με
τη βοήθεια πάντα του εθελοντή εκπαιδευτικού
κάθε τάξης:

1.Μαθαίνω για το περιβάλλον με παιχνίδια και πειράματα.
Καθαρισμός θάλασσας από πετρελαιοκηλίδα.

Η κλιματική αλλαγή απειλεί και τους ωκεανούς.
Πώς φτάνει το νερό από τις ρίζες στο υπόλοιπο φυτό;
2. Από τη θεωρία στην πράξη.
Καθαρίζω την αυλή του σχολείου, το πάρκο, το ποτάμι.
Φωτογραφίζω τη ρύπανση,- Αναφέρω στους αρμόδιους φορείς.
Κάνω δεντροφύτευση.
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Ανακυκλώνω υλικά.
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ
ΚΟΒΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗ
ΛΕΚΑΝΗ ΣΕ ΠΟΛΥ
ΜΙΚΡΑ ΚΟΜΜΑΤΑΚΙΑ 3
ΦΥΛΛΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ.

…ΚΑΙ ΠΛΑΘΟΥΜΕ
ΜΕΧΡΙ ΝΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ
ΕΝΑ ΜΙΓΜΑ ΠΟΥ ΝΑ
ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΛΑΣΠΗ.

ΡΙΧΝΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗ
ΛΕΚΑΝΗ ΝΕΡΟ…

…ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ
ΤΟ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟ
ΠΟΥ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ.

ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΣΗΤΑ
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΤΑΨΙ ΚΑΙ
ΑΠΛΩΝΟΥΜΕ ΑΠΟ
ΠΑΝΩ….

ΣΗΚΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΗΤΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΑΤΑΜΕ ΛΊΓΟ
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ
ΦΥΓΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ.
ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΗ
ΜΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΑΙ ΑΦΗΝΟΥΜΕ
ΤΗ ΣΗΤΑ ΠΑΝΩ.

ΣΚΕΠΑΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΟΥΜΕ, ΩΣΤΕ Η
ΣΗΤΑ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ
ΤΟ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟ.

ΣΗΚΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ, ΑΦΑΙΡΟΥΜΕ
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗ ΣΗΤΑ ΚΑΙ
ΞΑΝΑΣΚΕΠΑΖΟΥΜΕ.

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΑΠΟ
ΠΑΝΩ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ 24
ΩΡΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΕΙ
ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ ΝΕΡΟ.

3. Ενημερώνω τους γύρω μου.
Ο δεκάλογος του περιβάλλοντος.

ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ
ΧΑΡΤΙ!
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Διανέμω ενημερωτικό υλικό της HELMEPA.
Ο Δεκάλογος του περιβάλλοντος.

Αν τα ζώα είχαν φωνή. (Δημιουργία κολλάζ για τα ζώα που βρίσκονται υπό εξαφάνιση).
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Στέλνω το μήνυμά μου για τις Παγκόσμιες Ημέρες Περιβάλλοντος και Ωκεανών.

4.<<Σαλπάρω>> για τη Γνώση Μαθαίνω για τη Ναυτιλία.
Παροιμίες και γνωμικά για τη θάλασσα και τη ναυτιλία.
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Φτιάχνω την ΑΒ της θάλασσας.

5.<<Καλλιτέχνης>> για το περιβάλλον.
Ο θαλάσσιος κόσμος.
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Δημιουργώ έργα με <<άχρηστα>> υλικά.
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