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ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΛΟ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Την Τρίτη 8 Μαΐου το Γραφείο Φυσικής Αγωγής διοργάνωσε στο Δημοτικό Στάδιο
Σκύδρας Αγώνες ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ Κλασικού Αθλητισμού με τη συμμετοχή των
Δημοτικών Σχολείων του Δήμου μας.
(Συνέχεια στην 5η σελίδα)
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25η Μαρτίου
25η Μαρτίου διπλή γιορτή για τον Ελληνισμό. Δύο Ευαγγελισμοί σε μια μέρα. Ο ένας μας
ανήγγειλε τον ερχομό του Θεανθρώπου, ο άλλος τον ερχομό της Λευτεριάς.
Την Παρασκευή 23 Μαρτίου οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας με τους
εκπαιδευτικούς, θυμήθηκαν τα ιστορικά γεγονότα, είπανε ποιήματα και τίμησαν τους
ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης.

Την Κυριακή 25 Μαρτίου τελέστηκε στο ναό του Σωτήρος, η δοξολογία και εκφωνήθηκε
ο πανηγυρικός της ημέρας.
Ακολούθησε Επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο των πεσόντων του χωριού και κατάθεση
στεφανιών. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η παρέλαση στον κεντρικό δρόμο του
χωριού με τη συμμετοχή του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού Σχολείου και του Ποντικού
Συλλόγου την οποία παρακολούθησαν όλοι οι κάτοικοι του χωριού.
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Μετά το τέλος την παρέλαση ο σημαιοφόρος με τους παραστάτες μετέβησαν στη Σκύδρα
για να πάρουν μέρος στην κεντρική παρέλαση

ΠΑΣΧΑ, ΚΥΡΙΟΥ, ΠΑΣΧΑ!
Μετά την 25η Μαρτίου χωρίς ανάσα
ξεκινήσαμε τα πασχαλινά μας. Ο χρόνος
λίγος αλλά….όρεξη πολλή!!!!
Σ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας
ασχοληθήκαμε
μ’ αυτήν τη μεγάλη
γιορτή της Χριστιανοσύνης. Μέσα από
βιβλία και εικόνες ξεδιπλώσαμε την
ιστορία των Παθών του Χριστού αλλά
και τα ήθη και τα έθιμα μας κατά τη

διάρκεια του Πάσχα…..Και φτάσαμε
στην τελευταία ημέρα όπου είδαμε
ταινίες με τα Πάθη του Χριστού ,
φτιάξαμε τις πασχαλινές μας καρτούλες,
βάψαμε
κόκκινα αυγά και
τέλος
ανταλλάξαμε ευχές.
Το φως της Ανάστασης να χαρίσει
ελπίδα , αισιοδοξία και δύναμη σε όλους!
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!

ΑΝΘΟΕΚΘΕΣΗ
Άνοιξη χωρίς χρώμα και άρωμα
λουλουδιών δε γίνεται. Γι’ αυτό αποτελεί
πλέον θεσμό και η ανθοέκθεση που

διοργανώνει κάθε χρόνο ο σύλλογος
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γονέων και κηδεμόνων του δημοτικού
σχολείου έξω από το προαύλιο της
εκκλησίας-δίπλα στο ποτάμι. Ο χώρος
γέμισε από πολύχρωμα λουλούδια
,αρωματικά και διακοσμητικά, δεντράκια,
θάμνους, γλάστρες και οτιδήποτε
χρειαζόμαστε για το μπαλκόνι ή τον κήπο
μας.

Οι μαθητές –τριες αφού περιηγήθηκαν
αρχικά στο χώρο, στη συνέχεια αγόρασαν
το λουλούδι που τους άρεσε.

Από το πρωί επισκέφτηκε την
ανθοέκθεση κάθε τάξη χωριστά με τη
συνοδεία της δασκάλας-ου της.

μια αναμνηστική φωτογραφία και
επέστρεψαν στο σχολείο για τη συνέχιση
των μαθημάτων τους.

Οι κυρίες του συλλόγου κέρασαν
αναψυκτικό και γλυκό, στο τέλος βγήκαν
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ΑΝΘΟΕΚΘΕΣΗ ΣΚΥΔΡΑΣ
Πολύχρωμα φυτά και λουλούδια,
εντυπωσιακές συνθέσεις και είδη
ανθοκομίας περιελάμβανε η Ανθοέκθεση
του Δήμου Σκύδρας.

ομάδες , σε δράσεις και παιχνίδια που
διοργάνωσε ο δήμος σε ειδικά
διαμορφωμένο χώρο. Οι μαθητές-τριες
ανταποκρίθηκαν σ’ όλες τις
Με χρώματα, αρώματα, λουλούδια και
φυτά γέμισε η πλατεία Σαφραμπόλεως
του δήμου. Γέμισε όμως και με τα γέλια
και τις φωνές των μαθητών του σχολείου
μας το οποίο επισκέφθηκε την
ανθοέκθεση. Οι μαθητές-τριες
περιηγήθηκαν αρχικά στον έξω χώρο και
στη συνέχεια συμμετείχαν χωρισμένοι σε

δραστηριότητες με χαρά και
ενθουσιασμό!
ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΛΟ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Την Τρίτη 8 Μαΐου το Γραφείο Φυσικής Αγωγής διοργάνωσε στο Δημοτικό Στάδιο
Σκύδρας Αγώνες ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ Κλασικού Αθλητισμού με τη συμμετοχή των
Δημοτικών Σχολείων του Δήμου μας. Τα αγωνίσματα στα οποία πήραν μέρος οι μαθητές
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ήταν δρόμος 50 μ., δρόμος 1.000 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.
Στα 50 μέτρα αγοριών ο Ιάσονας Φαντίδης από την Ε΄ τάξη τερμάτισε στην 1η θέση
και ο Τάσος Πουτακίδης στη 2η θέση της σειράς τους, αλλά δεν προκρίθηκε στον τελικό,
γιατί δεν «έπιασαν» τους έξι καλύτερους χρόνους.

Στο μήκος αγοριών ο Δαυίδ Σιδηρόπουλος από την ΣΤ΄ τάξη έκανε άλματα στα 2,58
μ., 2,40 μ. και 2,40 μ..

Στο μπαλάκι αγοριών ο Ανέστης Κελεσίδης από την ΣΤ΄ τάξη έκανε βολές στα 11 μ.,
17 μ. και 17 μ., ενώ ο Αντώνης Σελίδης από την Ε΄ τάξη έκανε βολές στα 21,70 μ., 19 μ.
και 21,70 μ..
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Στο μπαλάκι κοριτσιών η Ελένη Τσιτλακίδου από την ΣΤ΄ τάξη έκανε βολές στα
18,59 μ., 17,70 μ. και 20 μ.. Η Κατερίνα Σιδηροπούλου από την Ε΄ τάξη έκανε μια άκυρη
βολή (η οποία ήταν πολύ μεγάλη), μία στα 31,60 μ. και μία στα 32,30 μ.. Με την
τελευταία της βολή πήρε την Τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο.

Στα 1.000 μέτρα αγοριών ο Δημήτρης Παπαδόπουλος από την Ε΄ τάξη τερμάτισε
στην 7η θέση και ο Γιώργος Ανθόπουλος από την ΣΤ΄ τάξη στην 14η θέση ανάμεσα σε 21
συμμετέχοντες.
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Οι μαθητές της Ε΄ τάξης είχαν φτιάξει πανό (το μοναδικό στην κερκίδα του γηπέδου)
και με φωνές ενθάρρυναν τους συμμαθητές τους που αγωνίζονταν.
Ήταν μια πολύ καλή διοργάνωση, η οποία διεξήχθη κάτω από πολύ καλές καιρικές
συνθήκες, με πολύ μεγάλη συμμετοχή μαθητών και σχολείων, που την χάρηκαν όλα τα
παιδιά χωρίς να τα κουράσει. Τα αγωνίσματα εξελίχθηκαν γρήγορα και αξίζουν
συγχαρητήρια σ’ όλους όσους σχεδίασαν, οργάνωσαν και πραγματοποίησαν τους αγώνες.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΤΡΙΑΣ

Την Παρασκευή 11 Μαΐου οι μαθητές
και μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης του
σχολείου, μας μαζί με τους μαθητές της
ΣΤ΄ τάξης των σχολείων του δικτύου
(Αρσένι, Πετριά, Λουτροχώρι, Ριζό)
επισκέφτηκαν 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 τους καλωσόρισε και τους μίλησε
για το μελλοντικό τους σχολείο.
Στη
συνέχεια
ο
καθηγητής
μαθηματικών κ. Γιάννης Καλλιγάς
ξενάγησε τους μαθητές στους χώρους του
γυμνασίου. Στα γραφεία του Διευθυντή

και των καθηγητών, στις αίθουσες
διδασκαλίας, στη βιβλιοθήκη, στην
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αίθουσα πειραμάτων και, στην αίθουσα
πληροφορικής.
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Τέλος την ξενάγησή μας στους
εξωτερικούς χώρους, στην αυλή του
σχολείου όπου υπήρχαν διάφορα γήπεδα
ανέλαβε η κύρια Αρχοντή.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΗΠΑΙΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ.
Την Πέμπτη 31-05-2018, λίγες μέρες πριν
τη λήξη της σχολικής χρονιάς τα παιδιά
του Νηπιαγωγείου μαζί με την κυρία
Φρόσω, επισκέφτηκαν την Α΄ τάξη του
Δημοτικού Σχολείου. Την ώρα εκείνη η
κυρία Σοφία έκανε το μάθημά της. Η
δασκάλα και τα παιδιά υποδέχτηκαν με
χαρά και ενθουσιασμό τα <<αυριανά

πρωτάκια>>.
Τα Νήπια αφού επεξεργάστηκαν το χώρο,
ξεφύλλισαν τα βιβλία με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον.

Έκαναν μερικές ερωτήσεις και
συζητήσαμε όλοι μαζί για τις απορίες και
τους προβληματισμούς τους.

Φεύγοντας, πήραν το κέρασμά τους, μας
χάρισαν πολλές ζωγραφιές και
επέστρεψαν στο Νηπιαγωγείο.
Η επίσκεψη άφησε τις καλύτερες
εντυπώσεις. Τα παιδιά δήλωσαν ότι τους
άρεσε πολύ και ότι θα ήθελαν να πάνε
όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στο
Δημοτικό, ως μαθητές πια!!!

ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΧΑΡΤΗ

Οι
μαθητές
της
Ε΄
τάξης
ασχολήθηκαν φέτος στο μάθημα της
γεωγραφίας με τους χάρτες, με τη
γεωμορφολογική και την πολιτική

εξέταση της Ελλάδας. Έτσι αποφασίσαμε
στο μάθημα των τεχνικών και σε
συνεργασία με τη δασκάλα του
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μαθήματος κ. Μαρία Τεντσογλίδου να
φτιάξουμε τον ανάγλυφο χάρτη της
Ελλάδας.
Χρειάστηκαν ένας λευκός χάρτης της
Ελλάδας
κολλημένος
πάνω
σε
κοντραπλακέ, παλιές εφημερίδες και

κόλλα ατλακόλ για να τον φτιάξουμε.
Χρειάστηκαν χρώματα, πινέλα αλλά και
πολύ μεράκι και πολλή δουλειά για να
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βάψουμε τα βουνά, τις πεδιάδες και τις
θάλασσες, να φτιάξουμε τα ποτάμια και
τις λίμνες και να βάλουμε και τις
πρωτεύουσες των νομών.
Δουλέψαμε πολύ αλλά το αποτέλεσμα

μας δικαίωσε. Ένας υπέροχος ανάγλυφος
χάρτης της Ελλάδας στολίζει την τάξη
μας.
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ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ

Την Παρασκευή 1 Ιουνίου το σχολείο
μας
πραγματοποίησε
την
τελική
ψυχαγωγική εκδρομή της χρονιάς.
Προορισμός μας η πόλη της Καβάλας.
Ενδιάμεσος σταθμός μας η Ασπροβάλτα.
Στην εκδρομή συμμετείχαν μαθητές,
δάσκαλοι αλλά και γονείς και κηδεμόνες
των μαθητών.
Ξεκινήσαμε στις 8 π.μ. με έναν
υπέροχο καιρό και μετά από δυόμισι ώρες
φτάσαμε στην Ασπροβάλτα, όπου κάναμε
στάση για καφέ και ξεκούραση. Ήταν
τόση η ζέστη και τόσο όμορφη η
θάλασσα που γεννήθηκε σ’ όλους η
επιθυμία για μια βουτιά στα δροσερά
νερά. Δυστυχώς όμως το Υπουργείο
Παιδείας δεν επιτρέπει να κάνουμε
μπάνιο στις σχολικές εκδρομές.
Μετά από μία ώρα ανεβήκαμε στα
λεωφορεία και συνεχίσαμε το ταξίδι για
την Καβάλα. Φτάσαμε στο κέντρο της

πόλης στη μία το μεσημέρι. Εκεί ο
καθένας ήταν ελεύθερος να κάνει ό,τι
ήθελε, μέχρι τις 5 μ.μ. που είχε οριστεί
σαν ώρα αναχώρησης. Άλλοι έκαναν
βόλτες στα μαγαζιά και στο λιμάνι,
κάποιοι επισκέφτηκαν το κάστρο και
κάποια όμορφα κτήρια της πόλης
(δημαρχείο, καπνομάγαζα κ.ά.), μερικοί
έκαναν βόλτες για να θυμηθούν τα μέρη

που πέρασαν τα φοιτητικά τους
χρόνια και κάποιοι άλλοι αναζήτησαν
κάποια καλή ταβέρνα για να φάνε. Μετά
το φαγητό ήρθε η ώρα του καφέ και σιγά
σιγά η ώρα της αναχώρησης. Με ψώνια
και
σουβενίρ
στις
τσάντες,
οι

περισσότεροι ευχαριστημένοι αν και
κουρασμένοι, ξεκινήσαμε για την
επιστροφή.

Και στα δύο λεωφορεία οι μαθητές
ανέλαβαν να ψυχαγωγήσουν συνοδούς
και δασκάλους τραγουδώντας ελληνικά
και ξένα τραγούδια από αυτά που έμαθαν
με τον δάσκαλο της μουσικής του
σχολείου μας αλλά και επιτυχίες της
εποχής.
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Λίγο μετά τις 8 μ.μ. ήμασταν πίσω
στo χωριό κουρασμένοι αλλά και

ευχαριστημένοι. Καλό καλοκαίρι σε
όλους και του χρόνου ακόμα καλύτερα!

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ

Την Τρίτη 5 Ιουνίου (Παγκόσμια
ημέρα περιβάλλοντος) οι μαθητές του
σχολείου μας βγήκαν, όπως κάθε χρόνο,
από την αυλή του σχολείου για να κάνουν
έναν «ποδηλατικό γύρο».
Την
προηγούμενη
ημέρα
παρακολούθησαν ένα powerpoint με τους
κανόνες που πρέπει να ακολουθεί κάθε
ποδηλάτης για να είναι ασφαλής κατά την
οδήγηση του ποδηλάτου του.
Έτσι οι μαθητές χωρίστηκαν σε τρία
γκρουπ από δύο τάξεις το καθένα για να
κάνουν τον δικό του ποδηλατικό γύρο το
καθένα. Μάθανε να ακολουθούν τους
βασικούς
κανόνες
οδικής
και
περιβαλλοντικής
συμπεριφοράς
(ξεκίνημα, σταμάτημα, στροφές δεξιά –
αριστερά κ.λπ.).
Η Ε΄ και η ΣΤ΄ τάξη ξεκίνησαν με
επίσκεψη στο ξωκλήσι του Αγίου
Δημητρίου, στη συνέχεια επισκέφτηκαν
την Αγία Παρασκευή της Πετριάς, το
Γυμνάσιο και τέλος το δημοτικό σχολείο

της Πετριάς, όπου ξεκουράστηκαν για
λίγα λεπτά, πριν ξεκινήσουν για την

επιστροφή.
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Η Γ΄ και η Δ΄ τάξη, αφού έκαναν δύο
γύρους γύρω από την αυλή του σχολείου,
συνέχισαν στους αγροτικούς δρόμους του
χωριού
(ασφαλτόδρομους
και
χωματόδρομους)
μέσα
από
τα
καταπράσινα χωράφια στα οποία αρκετοί
γεωργοί μάζευαν ροδάκινα. Επέστρεψαν
στη βάση τους μετά από περίπου μία
ώρα.

Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης, αφού
έκαναν δύο γύρους γύρω από την αυλή
του σχολείου, στη συνέχεια έκαναν
ποδηλατάδα – σαλίγκαρο μέσα στην αυλή
του σχολείου.
Τα
παιδιά
πέρασαν
υπέροχα!
Κουράστηκαν αλλά το ευχαριστήθηκαν
πολύ!

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Ανέστης Κελεσίδης
Όπως ένα όμορφο ταξίδι τελειώνει, έτσι
και το δικό μας έφτασε στο τέλος του.
Μέσα σ’ αυτά τα 6 χρόνια
δημιουργήσαμε φιλίες, οι οποίες θα
μείνουν χαραγμένες μέσα στην καρδιά
μου και θα κρατήσουν για πάντα.
Θυμάμαι την πρώτη μέρα στο δημοτικό

σαν σήμερα, καθώς είχα πολύ άγχος για
το πώς θα είναι τα μαθήματα και οι
δάσκαλοι.
Πολλές φορές βγαίναμε εκτός ορίων με
τους φίλους μου και για το λόγο αυτό οι
δάσκαλοι μας έβαζαν τιμωρία. Καλά
έκανα και μας έβαζαν τιμωρία για να
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καταλάβουμε τα λάθη μας και να μην τα
επαναλάβουμε.
Επίσης θα θυμάμαι και τις καλές στιγμές
τα παιχνίδια, τις σκανταλιές, τις γιορτές
και τις εκδρομές μας.

Τέλος θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό,
τους γονείς και τους δασκάλους μου που
με βοήθησαν να γίνω καλύτερος
άνθρωπος.

Γιώργος Ανθόπουλος
Στο δημοτικό σχολείο περάσαμε
ευχάριστες και δυσάρεστες στιγμές. Αυτά
τα 6 χρόνια μάθαμε να σεβόμαστε και να
αγαπάμε ο ένας τον άλλο, να τηρούμε
τους κανόνες και κάναμε φίλους,
Πολλές φορές βοηθήσαμε παιδιά
μικρότερων τάξεων και θα συνεχίσουμε

να τα βοηθάμε όταν βρίσκονται σε
δύσκολη θέση.
Το ταξίδι αυτό θα μου μείνει αξέχαστο
και ένα μέρος της κ καρδιάς μου το
αφήνω εδώ.

Αντριάνα Ταφάνι
Από την εξάχρονη πορεία μας στο
δημοτικό μάθαμε γράμματα, μάθαμε να
ακούμε ο ένας τον άλλο, να σεβόμαστε
τους μεγαλύτερους, να εκφράζουμε τη
γνώμη μας, να αποδεχόμαστε το

διαφορετικό και να είμαστε κοντά στους
φίλους μας όχι μόνο στις ευχάριστες αλλά
και στις δύσκολες στιγμές τους. Αυτά τα
χρόνια δε θα τα ξεχάσω ποτέ.

Γιώργος Μέτας-Τπυρλούμης
Αυτά τα χρόνια στο Δημοτικό θα μου
μείνουν αξέχαστα. Πέρασα τις καλύτερες
στιγμές της ζωής μου. Έκανα φίλους,
έμαθα να σέβομαι τους άλλους, να ακούω
τους μεγαλύτερους και να εκτιμώ όσους

είναι κοντά μου. Πέρασα πολλές
ευχάριστες στιγμές που θα μου μείνουν
αξέχαστες όσα χρόνια και αν περάσουν.
Θα είναι πάντα ένα κομμάτι της καρδιάς
μου.

Ελένη Τσιτλακίδου
Τα 6 χρόνια στο Δημοτικό ήταν τα
καλύτερα. Μάθαμε γράμματα και κάναμε
πολλούς φίλους. Με τους συμμαθητές
μου περνούσαμε φανταστικά. Αυτά που
έμαθα και πέρασα στο Δημοτικό δε θα τα

ξεχάσω ποτέ. Δεν θα ξεχάσω τους
δασκάλους και τους μικρότερους μαθητές
και εύχομαι όλοι να είναι ευτυχισμένοι.
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Δαυίδ Σιδηρόπουλος
Τα 6 χρόνια στο Δημοτικό σχολείο
κάναμε φίλους, μάθαμε να σεβόμαστε ο
ένας τον άλλο, αλλά και τους
μεγαλύτερους.
Πάντοτε θυμάμαι πως όταν ακούγαμε τον
ήχο του κουδουνιού τρέχαμε όλοι μαζί
προς την αυλή και αρχίζαμε τα υπέροχα

παιχνίδια αλλά και τα διάφορα αστεία
μας. Από την αρχή γίναμε όλοι μια
παρέα. Πολλές φορές μαλώσαμε όμως
μετά συμφιλιωθήκαμε και πάλι. Ελπίζω
να παραμείνουμε πάντα φίλοι.

Τάσος Πουτακίδης
Οι αναμνήσεις μου από το δημοτικό είναι
πολλές ευχάριστες και δυσάρεστες.
Αυτά τα έξι χρόνια πήραμε τις πρώτες
μας γνώσεις. Μάθαμε να ελέγχουμε τα
συναισθήματα μας, να νοιαζόμαστε για
το καλό και να μη σκεφτόμαστε μόνο
τον εαυτό μας.

Εδώ γνώρισα πολλά παιδιά και έκανα
φιλίες που θα με συντροφεύουν για
πάντα.
Το σχολείο μου δε θα το ξεχάσω ποτέ!!!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε τον κ. Γιώργο Σελίδη για τη δωρεά 100€ στο
Δημοτικό Σχολείο Ριζού στη μνήμη του πατέρα του κ.
Λάζαρου Σελίδη. Ευχόμαστε ο θεός να αναπαύσει την ψυχή
του,

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!

