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ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΡΟΜΠΟΤ
Την Τρίτη 24 Οκτωβρίου το σχολείο μας επισκέφθηκε τους χώρους της Robot Set Go
στον Τρίλοφο της Χαλκιδικής προκειμένου οι μαθητές μας να γνωρίσουν περισσότερα
πράγματα σχετικά με τα ρομπότ, να κατασκευάσουν τα δικά τους ρομπότ, να παίξουν και
να διασκεδάσουν.
(Συνέχεια στην 8η σελίδα)
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Δραστηριότητες Νηπαιγωγείου
Καλωσορίσαμε τα νήπια, μετά
τον αγιασμό στην τάξη και μέσα
από παιχνίδι γνωριμίας μάθαμε
τα ονόματά μας.
Επίσης με διάφορες
δραστηριότητες που

πραγματοποιήθηκαν έγινε η
πρώτη γνωριμία με το αρχικό του
ονόματός τους και μπήκανε και
οι κανόνες λειτουργίας του
νηπιαγωγείου μας.

Μιλήσαμε για την οικογένειά μας
και τα μέλη της, όπως επίσης και
για τους κανόνες σωστής
συμπεριφοράς μέσα στην
οικογένεια και στην τάξη.

Πειραματιστήκαμε με τα
χρώματα και ανακαλύψαμε νέα
χρώματα.

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Με αφορμή την επέτειο της 28ης
κατασκευές. Προετοιμάσαμε την
Οκτωβρίου μέσα από την
γιορτή με ποιήματα και
αφήγηση, το παραμύθι και
τραγούδια και στολίσαμε το
εποπτικό υλικό γνωρίσαμε τα
σκηνικό της γιορτής,
ιστορικά γεγονότα. Μάθαμε για
αποκλειστικά με κατασκευές των
τον Πόλεμο και την Ειρήνη
παιδιών.
φτιάχνοντας διάφορες
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ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
Καθώς ο καιρός άλλαξε και
δυνατότητα να συλλέξουμε
μπαίνοντας στο Φθινόπωρο,
φύλλα, τα οποία
ήρθαμε σε επαφή με τις αλλαγές
χρησιμοποιήσαμε σε όμορφες
στη φύση. Βγήκαμε περίπατο στο
κατασκευές.
χωριό, όπου είχαμε τη

Γνωρίσαμε τα φρούτα και
φτιάξαμε μηλόπιτα, όπως επίσης
φτιάξαμε και το δικό μας ψωμί.

Δοκιμάσαμε ψημένο ψωμί με
λάδι και ρίγανη καθώς μιλήσαμε
για την ελιά. Την ιστορία και τα
οφέλη της.
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ΑΓΙΑΣΜΟΣ
Μέσα σε κλίμα χαράς αλλά και
συγκίνησης έγινε τη Δευτέρα 11
Σεπτεμβρίου ο καθιερωμένος Αγιασμός
για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς
2017-2018.

σχολική χρονιά με ουσιαστική και
εποικοδομητική μάθηση.

Τον Αγιασμό τέλεσε στον προαύλιο χώρο
τοθ σχολείου ο πατήρ Ιωάννης,
εφημέριος του χωριού.

Το παρόν έδωσε όλο το διδακτικό
προσωπικό, οι γονείς των μαθητών,
καθώς και εκπρόσωποι του δήμου, οι
οποίοι ευχήθηκαν στους μαθητές και τους
εκπαιδευτικούς καλή και δημιουργική

Στο τέλος το λόγο πήρε η διευθύντρια κ.
Μαρία-Ελένη Καλαμπάκα, η οποία
καλωσόρισε τα << πρωτάκια>>,
ευχαρίστησε τους γονείς για την
προσπάθεια και τις θυσίες που κάνουν
κάθε χρόνο προκειμένου να προσφέρουν
στα παιδιά τους ό,τι θα τους ωφελήσει για
αύριο.
Ευχήθηκε επίσης η νέα σχολική χρονιά
να είναι χαρούμενη και εποικοδομητική,
γεμάτη πλούσιες εμπειρίες.

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!
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ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 3Χ3
Το Σαββατοκύριακο 23 και 24
Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην
αυλή του 1ου Δημοτικού Σχολείου της
Σκύδρας τουρνουά μπάσκετ 3Χ3 που
διοργάνωσε η Ελληνική Ομοσπονδία
Καλαθοσφαίρισης σε συνεργασία με το
Δήμο Σκύδρας και τον Α. Σ. Σκυδραϊκός.
Στο τουρνουά συμμετείχαν ομάδες από
πολλά σχολεία του δήμου μας (δημοτικά,
γυμνάσια και το λύκειο) ακόμα και από
τη Νάουσα.
Ο κάθε αγώνας διαρκούσε 15 λεπτά
Το Σάββατο οι «ΠΑΛΑΙΣΤΕΣ»
μεικτό χρόνο, η κάθε βολή μετρούσε για
δυσκολεύονταν να συνεργαστούν μεταξύ
1 πόντο, κάθε εύστοχο σουΤ που γινόταν
τους και ηττήθηκαν στον πρώτο αγώνα
μέσα από τη γραμμή του τρίποντου
τους από τους «ΜΑΧΗΤΕΣ» της
μετρούσε επίσης για 1 πόντο, ενώ κάθε
Σκύδρας με 8 – 1 (το μοναδικό καλάθι
εύστοχο σουτ έξω από τη γραμμή του
σημείωσε ο Μάκης Βασιλείου). Στον
τρίποντου μετρούσε για 2 πόντους. Οι
δεύτερο αγώνα τα πήγαν καλύτερα, αλλά
ομάδες ήταν χωρισμένες σε 6 γκρουπ (6
ηττήθηκαν και πάλι από τους «SKYDRA
μπασκέτες) ανάλογα με την ηλικία τους.
BOYS» με 6 – 3 (ένα καλάθι σημείωσε ο
Το σχολείο μας συμμετείχε με δύο
Μάκης Βασιλείου και 2 ο Δημήτρης
ομάδες: τους «ΠΑΛΑΙΣΤΕΣ» στους
Παπαδόπουλος).
οποίους έπαιξαν ο Μάκης Βασιλείου, ο
Ιάσονας Φαντίδης και ο Δημήτρης
Παπαδόπουλος,
και
τους
«ΑΝΙΚΗΤΟΥΣ», στους οποίους έπαιξαν
ο
Ανέστης
Κελεσίδης,
Δαυίδ
Σιδηρόπουλος, Τάσος Πουτακίδης και
Παύλος Φωστηρόπουλος (από τη
Σκύδρα).

Οι «ΑΝΙΚΗΤΟΙ» νίκησαν στον
πρώτο αγώνα τους «ΚΕΡΑΥΝΟΥΣ» 9 –
6 (6 καλάθια ο Ανέστης Κελεσίδης, 2
καλάθια ο Δαυίδ Σιδηρόπουλος και 1 ο
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Παύλος Φωστηρόπουλος). Στον δεύτερο
αγώνα ήρθαν ισόπαλοι 9 – 9 με την
ομάδα «4 ΘΕΟΙ» (5 καλάθια πέτυχε ο
Ανέστης Κελεσίδης και 4 ο Δαυίδ
Σιδηρόπουλος) αλλά ηττήθηκαν στην
παράταση με 10 – 9.

Την Κυριακή συνεχίστηκαν οι
αγώνες, αλλά οι «ΑΝΙΚΗΤΟΙ» δεν
παρουσιάστηκαν για να αγωνιστούν και
έχασαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν την
1η θέση στο γκρουπ τους. Οι
«ΠΑΛΑΙΣΤΕΣ» αγωνίστηκαν εναντίον
των «ΚΕΡΑΥΝΩΝ» από το Λιποχώρι και
νίκησαν 13 -1 (7 καλάθια έβαλε ο
Ιάσονας Φαντίδης, 3 ο Δημήτρης
Παπαδόπουλος – το ένα τρίποντο – και 2
ο Μάκης Βασιλείου). Η ομάδα των
«ΠΑΛΑΙΣΤΩΝ» κατέλαβε την 3η θέση
στο γκρουπ της.
Εκτός από τους αγώνες έγινε και
διαγωνισμός ελεύθερων βολών και
τρίποντων. Όλοι οι παίκτες του κάθε
γκρουπ εκτέλεσαν βολές και τρίποντα και
οι 6 νικητές διαγωνίστηκαν στον τελικό.
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Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος βγήκε
νικητής και στις δύο κατηγορίες στο δικό
του γκρουπ (4 στις 5 βολές και 3 στα 5
τρίποντα). Στον τελικό των ελεύθερων
βολών έβαλε 1 στις 5 και πήρε την 4η
θέση. Στον τελικό των τρίποντων έβαλε 2

στα πέντε και πήρε την 1η θέση. Ήταν μια
πολύ σημαντική νίκη, γιατί επιτεύχθηκε
απέναντι
και
σε
μεγαλύτερους
αντιπάλους.

Ήταν μια όμορφη διοργάνωση, αλλά
δυστυχώς είχε λιγότερες συμμετοχές από
τα προηγούμενα χρόνια. Ελπίζουμε του
χρόνου να είναι πολύ περισσότερες.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Με το σύνθημα « Αθλούμαι- Χαράζω το
συνέχεια ανάρτησαν στον τοίχο του
μέλλον», πραγματοποιήθηκε στο σχολείο
σχολείου.
η
μας, στις 2 Οκτωβρίου, η 4 Πανελλήνια
Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού.
Ο γυμναστής κ. Τσίλης Γρηγόριος
ενημέρωσε τους μαθητές για το
περιεχόμενο της εκδήλωσης. Ιδιαίτερα
τόνισε ότι ο αθλητισμός και οι αθλητικές
δραστηριότητες δίνουν στους μαθητές
την ευκαιρία να βελτιώσουν τη φυσική
τους κατάσταση και να συνηθίσουν σ’
έναν τρόπο ζωής και άσκησης που
ιδανικά, θα συνεχίσουν και στην ενήλικη
ζωή τους.
Στη συνέχεια οι μαθητές όλων των
τάξεων με μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό
συμμετείχαν σε οργανωμένες αθλητικές
δράσεις και δραστηριότητες με την
επιμέλεια και συνδρομή όλων των
εκπαιδευτικών.
Συγκεκριμένα οι μαθητές πήραν τους
μαρκαδόρους, επιστράτευσαν τη
φαντασία τους και δημιούργησαν μια
αφίσα με το σύνθημα «ΑΘΛΟΥΜΑΙΧΑΡΑΖΩ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ», την οποία
στη

Επίσης συμμετείχαν σε:
1. Αθλητικές δραστηριότητες όπως
μπάσκετ, βόλεϋ, ποδόσφαιρο,
χάντμπολ.
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2. Κινητικές δραστηριότητες με
σκυταλοδρομία, ομαδικά παιχνίδια
και χορό.

Το ομαδικό πνεύμα και η καλή διάθεση
κομίζουν πάντα υα καλύτερα
αποτελέσματα!
Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και
εκπαιδευτικούς.
ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΡΟΜΠΟΤ
Την Τρίτη 24 Οκτωβρίου το σχολείο
για να μάθουν βασικά πράγματα για την
ρομποτική μέσα από τη σχετική
μας επισκέφθηκε τους χώρους της Robot
παρουσίαση. Στόχος ήταν τελειώνοντας
Set Go στον Τρίλοφο της Χαλκιδικής
αυτή την παρουσίαση τα παιδιά θα
προκειμένου οι μαθητές μας να
ξέρουν να απαντούν σε ερωτήματα όπως:
γνωρίσουν
περισσότερα
πράγματα
Τι είναι ρομπότ; Ποια η διαφορά ενός
σχετικά με τα ρομπότ, να κατασκευάσουν
ρομπότ και μίας μηχανής; Ποια είδη
τα δικά τους ρομπότ, να παίξουν και να
αισθητήρων υπάρχουν; Ποια είναι τα
βασικά μέρη ενός ρομπότ; Πώς
διασκεδάσουν.
δουλεύουν τα ρομπότ;
Όταν
φτάσαμε,
τα
παιδιά
συγκεντρώθηκαν στην αμφιθεατρική
αίθουσα στην οποία υπήρχε video
projector και ηλεκτρονικός υπολογιστής,
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Αφού ολοκληρώθηκε αυτό το
κομμάτι, ξεκίνησε μια συζήτηση για το
στόχο μας που ήταν να κατασκευάσουμε
ένα ρομπότ – αθλητή προκειμένου να
κατέβει στους Ολυμπιακούς αγώνες στο
άθλημα της πάλης. Έγινε μια συζήτηση,
για να μάθουν κάποια από τα παιδιά και
να θυμηθούν κάποια άλλα, μερικά
πράγματα για τους Ολυμπιακούς αγώνες:
Πότε και από πού ξεκίνησαν, ποια
αθλήματα υπήρχαν στην αρχαιότητα και
ποια υπάρχουν σήμερα, κ.α. και τα παιδιά
πήραν τις απαραίτητες οδηγίες και τους
κανόνες για τον αγώνα που θα γινόταν
στο τέλος.

Στη συνέχεια τα παιδιά χωρίστηκαν
σε δύο ομάδες. Τα παιδιά της πρώτης
ομάδας έμειναν για να παρακολουθήσουν
ένα video με διάφορες κατασκευές
ρομπότ με Lego, μέχρι να έρθει η σειρά
τους να περάσουν στις αίθουσες, ενώ τα
παιδιά της δεύτερης χωρίστηκαν σε
ομάδες των 2 – 3 ατόμων. Καθεμιά από
αυτές τις ομάδες, παρακολουθώντας τις
σχετικές οδηγίες που υπήρχαν στον
υπολογιστή που είχε μπροστά της,
ξεκίνησε να κατασκευάζει ένα ρομπότ –
αθλητή, ώστε να αγωνιστεί στους αγώνες
πάλης.

Αφού τέλειωσαν την κατασκευή του
ρομπότ με τη βοήθεια και των
εκπαιδευτών, ξεκίνησαν οι αγώνες, οι
οποίοι ξεσήκωσαν μεγάλο ενθουσιασμό

στις ομάδες. Οι διαιτητές (εκπαιδευτές)
κρατούσαν το σκορ για την ανάδειξη του
νικητή.
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Όταν τελείωσε η μια ομάδα με τις
κατασκευές, έδωσε τη θέση της στην
άλλη και πήγε να παρακολουθήσει με τη
σειρά της το video με διάφορες
κατασκευές ρομπότ με Lego.
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Όλοι οι μαθητές διασκέδασαν
αφάνταστα παίζοντας δημιουργικά και
αποκτώντας γνώσεις για έναν τομέα για
τον οποίο δεν γνώριζαν και πολλά. Ήταν
μια ξεχωριστή εμπειρία.

ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΟΧΗΜΑ
Παίρνοντας
αφορμή
από
την
συναρμολογήσουμε το δικό μας ηλιακό
επίσκεψή μας στη Robot Set Go και στο
όχημα. Το πακέτο με τα εξαρτήματα το
πλαίσιο της ενότητας «Ενέργεια» της
προμηθευτήκαμε από το Τεχνολογικό
φυσικής
αποφασίσαμε
να
Μουσείο σε προηγούμενη επίσκεψή μας.

Ακολουθώντας τις οδηγίες που
υπήρχαν στο πακέτο συναρμολογήσαμε
το όχημα και τον ηλιακό συλλέκτη, τον
οποίο συνδέσαμε με το μοτέρ και
βγάλαμε το όχημα στην αυλή για να

δούμε αν λειτουργεί. Μια λάθος σύνδεση
των καλωδίων έκανε το όχημα να κινείται
με την όπισθεν. Αλλάξαμε τη σύνδεση
και το όχημα άρχισε να κινείται
κανονικά.

Όλη η δραστηριότητα ήταν πολύ
διασκεδαστική. Και η συναρμολόγηση,
αλλά προπαντός η πραγματοποίηση του

στόχου μας, δηλαδή η κίνηση του
οχήματος με τη χρήση της ηλιακής
ενέργειας.
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Η ΓΙΟΡΤΗ Της 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Α΄ και Β΄ τάξη
Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α και
μιλήσαμε για τη σημαία μας, την ιστορία
Β τάξης μιλήσαμε και είδαμε βίντεο και
της και τα χρώματά της.
εικόνες για το έπος του 1940.

Έγινε απαγγελία ποιημάτων για το
«ΟΧΙ» και τη «Σημαία».
Κατασκευάσαμε τις δικές μας σημαίες
Τραγουδήσαμε τραγούδια του ’40 και
με τη βοήθεια της Τεντσογλίδου Μαρία
τέλος ψάλαμε τον Εθνικό μας Ύμνο.
(δασκάλας των εικαστικών) αφού πρώτα
Γ΄ και Δ΄ τάξη
Την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου
Έπειτα οι μαθητές και οι μαθήτριες
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Γ΄
τίμησαν
τους
προγόνους
μας
και Δ΄ τάξης η γιορτή για την επέτειο της
απαγγέλλοντας ποιήματα (για τη σημαία,
ης
28 Οκτωβρίου 1940 από τους μαθητές
το ΟΧΙ , τους ήρωες της Πίνδου) και
και τις μαθήτριες των δύο τάξεων.
τραγουδώντας τραγούδια για το Έπος του
Αρχικά έγινε συζήτηση για το τι
’40.
γνωρίζουν για την επέτειο αυτή. Στη
Στο τέλος όλοι μαζί δημιουργήσαμε
συνέχεια διαβάσαμε από το Ανθολόγιο
μια αφίσα με την «Ελλάδα» σχεδιάζοντας
Α΄ και Β΄ Δημοτικού «Το ασπρογάλανο
σε χαρτί του μέτρου το περίγραμμα ενός
πανί» προκειμένου να ακούσουμε μια
κοριτσιού
ως
«Ελλάδα»
και
άποψη για τα χρώματα της Ελληνικής
διακοσμήσαμε το φόρεμά της με
Σημαίας.
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Ελληνικές Σημαίες. Γύρω της γράψαμε
συνθήματα όπως «ΕΙΡΗΝΗ», «ΟΧΙ»,
«ΑΕΡΑ» κ.τ.λ.
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Τελειώσαμε τη γιορτή ψάλλοντας
όλοι
μαζί
τον
Εθνικό
Ύμνο.

Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη
Την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου οι
μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης
παρουσίασαν το χρονικό της 28ης
Οκτωβρίου 1940, της Κατοχής, της
Εθνικής
Αντίστασης
και
της
απελευθέρωσης,
εμπλουτισμένο
με
ποιήματα,
τραγούδια,
παρουσιάσεις

Την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου μετά
τη λειτουργία έγινε δοξολογία για τους
πεσόντες και κατάθεση στεφανιών στο
μνημείο πεσόντων. Οι καιρικές συνθήκες
(δυνατός αέρας και βροχή) δεν επέτρεψαν
τη πραγματοποίηση παρέλασης στο
χωριό.
powerpoint και ηχητικά ντοκουμέντα.
Η σημαία όμως παρέλασε κανονικά στη Σκύδρα μια και η βροχή σταμάτησε και οι
συνθήκες ήταν κάπως καλύτερες.
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ΣΤΟ ΜΑΝΤΡΙ
Την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου, στο
μπορούν να θηλάζουν. Αυτά που δεν
πλαίσιο της ενότητας «Τα ζώα που ζουν
είχαν γεννήσει ήταν σε ξεχωριστό χώρο.
κοντά μας» του μαθήματος της Γλώσσας,
Ο κ. Χρήστος μας είπε ότι έχει
επισκεφτήκαμε το μαντρί του κ. Χρήστου
Σγουρέλη, για να δούμε από κοντά τα
πρόβατα και τα αρνάκια που εκτρέφει.
Το μαντρί βρίσκεται σε απόσταση 1,5
χμ. περίπου από το σχολείο μας. Η μέρα
ήταν ηλιόλουστη και ζεστή και
ξεκινήσαμε να πάμε με τα πόδια. Μετά
από 20 περίπου λεπτά φτάσαμε και μας
«υποδέχτηκαν» 5 μεγάλα μαντρόσκυλα,
τα οποία στην αρχή μας τρόμαξαν. Ήταν
όμως μαζί τους ο κ. Χρήστος που μας
περίπου 220 πρόβατα, αρνάκια και
καθησύχασε και μας καλωσόρισε.
κριάρια, τα οποία εκτρέφει για το κρέας
και το γάλα τους. Μας μίλησε για το τι
τρώνε τα ζώα, μας έδειξε τα δόντια τους,
για να δούμε πώς είναι τα δόντια των
φυτοφάγων, και μας εξήγησε πότε τα
αλλάζουν. Μας είπε ότι γεννάνε 1 – 5
μικρά δυο φορές το χρόνο και ότι ζούνε
γύρω στα 8 χρόνια. Μας εξήγησε ότι
βάζει ένα «σκουλαρίκι» στο αυτί του
κάθε ζώου, για να το «μαρκάρει» με έναν
αριθμό. Ότι βάζει κουδούνια σε κάποια
Μπήκαμε στο μαντρί για να δούμε
ζώα για να τα ακολουθούν τα υπόλοιπα
από κοντά τα πρόβατα και τα αρνάκια.
και να μη χάνονται όταν βόσκουν έξω.
Αυτά που είχαν γεννήσει βρίσκονταν σε
ξεχωριστό μέρος μαζί με τα μικρά τους.
Τα νεογέννητα ήταν σε άλλο χώρο κι
αυτά μαζί με τις μάνες τους για να

Ότι τα σκυλιά που μας υποδέχτηκαν είναι
οι φύλακες του κοπαδιού. Μας πήγε στο
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χώρο όπου αρμέγει τα πρόβατα και μας
έδειξε πώς γίνεται το άρμεγμα με την
αρμεκτική μηχανή. Μας έδειξε και τις
διάφορες τροφές που τρώνε τα πρόβατα
(τριφύλλι, άχυρο, χόρτο και γιαρμάδες).
Τέλος, μας έδειξε τα διάφορα
μηχανήματα που χρησιμοποιεί για να

σπείρει και να καλλιεργήσει τις τροφές
που δίνει στα ζώα του.
Πριν φύγουμε μας κέρασε μπισκότα και
χυμούς και, αφού τον ευχαριστήσαμε για
την ενημέρωση που μας έκανε,
ξεκινήσαμε για να επιστέψουμε στο
σχολείο.

ΜΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΑΣ
Την Τρίτη 14 Νοεμβρίου ήρθε στην
(τερηδόνα, ουλίτιδα, περιοδοντίτιδα κ.ά.),
τάξη μας η οδοντίατρος κ. Ειρήνη
για τη διατροφή που επηρεάζει την
Κατεβαίνη. Την προηγούμενη εβδομάδα
κατάσταση των δοντιών μας και για τις
στην ενότητα «Πεπτικό σύστημα» του
προληπτικές επισκέψεις που πρέπει να
μαθήματος της Φυσικής της Ε΄ τάξης
κάνουμε στον(-ην) οδοντίατρο, γιατί έτσι
ασχοληθήκαμε με τα δόντια. Έτσι
μπορούμε να προλάβουμε πιθανά
θεωρήσαμε καλό να καλέσουμε κάποιον
προβλήματα των δοντιών μας. Μας έδειξε
ειδικό για να μας μιλήσει για τα δόντια
ακόμα τον τρόπο που πρέπει να
μας και τη στοματική υγιεινή.
χρησιμοποιούμε την οδοντόβουρτσα για
Η κ. Ειρήνη μας μίλησε για τα πρώτα
να πλένουμε σωστά τα δόντια μας.
μας δόντια (νεογιλά) και για τα ενήλικα,

για τα μέρη του δοντιού, για τα
προβλήματα που δημιουργούνται όταν
δεν φροντίζουμε σωστά τα δόντια μας

Τέλος απάντησε και στις όποιες
ερωτήσεις είχαμε και μας έλυσε όλες τις
απορίες.

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Β’, Γ’ και Δ’ τάξης
Γιορτάσαμε και φέτος την επέτειο του
Πολυτεχνείου προσπαθώντας να δώσουμε
στους μικρούς μας μαθητές να

καταλάβουν όσο πιο απλά μπορούσαμε
τη σπουδαιότητα αυτής της θυσίας των
φοιτητών.
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Επειδή, όπως λένε, μια εικόνα αξίζει όσο
χίλιες λέξεις διαλέξαμε ένα βίντεο
ανιμέισον με όλο το χρονικό του
Πολυτεχνείου. Αφού το
παρακολουθήσαμε, έπειτα έγινε μια
μικρή συζήτηση.
Έκαναν μεγάλη εντύπωση οι
απαγορεύσεις της χούντας και η
οργάνωση των φοιτητών. Καθηλώθηκαν
όμως με την παρουσία των τανκς στους
δρόμους και στην πύλη του
Πολυτεχνείου.
Τέλος προσπάθησαν να γίνουν μέρος
αυτής της επετείου ζωγραφίζοντας την
πύλη του Πολυτεχνείου και γράφοντας τα
συνθήματα :
«ΨΩΜΙ» «ΠΑΙΔΕΙΑ»
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»

Τελειώσαμε το αφιέρωμά μας στο
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Πολυτεχνείο -πηγαίνοντας στο ηρώο του
χωριού- εναποθέτοντας από ένα λουλούδι
στην μνήμη όσων χάθηκαν άδικα στα
γεγονότα που διαδραματίστηκαν τότε.
Την Παρασκευή 17 Νοέμβρη οι μαθητές
της Ε΄ και Στ΄ τάξης για τη γιορτή
αφιέρωμα στην εξέγερση των φοιτητών
που ήταν το τέλος της Χούντας, διάβασαν
το χρονικό, είδαν εικόνες και άκουσαν
ηχητικά ντοκουμέντα από το
ραδιοφωνικό σταθμό των φοιτητών.

Στη συνέχεια είπαν ποιήματα και
τραγούδια.
Η γιορτή τελείωσε με την κατάθεση
λουλουδιών από τους μαθητές στο Ηρώο
του χωριού. Λόγω των κακών καιρικών
συνθηκών οι απουσία των μικρών
μαθητών ήταν μεγάλη.

ΤΕΝΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ
Στo πλαίσιo του προγράμματος
σχολείο μας ο ομοσπονδιακός
της Ελληνικής Φίλαθλης
προπονητής κ. Μιχάλης
Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης
Αδαλόγλου.
(Ε.Φ.Ο.Α.) για την ανάπτυξη και
Σε συνεργασία με τον καθηγητής
διάδοση του τένις, επισκέφτηκε
Φυσικής Αγωγής κ. Γρηγόρη
την Τρίτη 28 Νοέμβρη το
Τσίλη παρουσιάστηκε το άθλημα
και δόθηκε η ευκαιρία σε όλους
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τους μαθητές του σχολείου μας
να δοκιμάσουν να παίξουν τένις.
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΙΖΟ ΠΟΥ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝ
ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 – 2017
Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Κυμπίρης Γρηγόριος του Κ.
19,4
Φαντίδου Χριστίνα του Δ.
19,1
Σεμερτσίδου Αικατερίνη Ραφαηλία του Ι. 18,9
Α΄ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ
Φαντίδου Μαρία – Νεφέλη του Α. 19,4
Παπαδόπουλος Γεώργιος – Ραφαήλ του Ι. 19,2
Β΄ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ
Φαντίδης Ευστάθιος του Α. 18,8
Γ΄ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ
Φαντίδου Ειρήνη του Λ.
18,9
Θεοδοσίου Κυριάκος του Κ. 18,5
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 2017
ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΙΖΟ

Τσαγιαννίδης Σαμουήλ του Ιωάννη
Τεχνολόγων Γεωπόνων Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλονίκης

Φαντίδου Ειρήνη του Λάζαρου
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Λάρισα) Τ.Ε.Ι.
Λαρισας

