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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

«Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ» 

Την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου οι μαθητές όλων των τάξεων του σχολείου μας 

ταξίδεψαν στη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσουν στο Βασιλικό Θέατρο τη θεατρική 

παράσταση «Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου». 

 

(Συνέχεια στην 5 σελίδα)  

 

 

 

 

 (Συνέχεια στην 4η σελίδα)  

mailto:mall@dim-rizou.pel.sch.gr
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Στην προσπάθειά μας να 

κατανοήσουμε τον τρόπο που 

λειτουργεί το ηλιακό σύστημα 

στο οποίο ανήκουμε, σηκώσαμε 

ένα μαθητή να μείνει ακίνητος 

παριστάνοντας τον ήλιο. Ένα 

άλλο παιδί έπρεπε να γυρίζει 

γύρω από τον εαυτό του και 

συγχρόνως γύρω από τον ήλιο 

δραματοποιώντας τις 

ταυτόχρονες κινήσεις της γης. 

 

ΑΠΟΚΡΙΕΣ 

Όπως κάθε χρόνο, 

προσκληθήκαμε από το 

Δημοτικό για να συμμετάσχουμε 

κι εμείς στην αποκριάτικη 

γιορτή. Συμμετείχαμε στον 

διαγωνισμό χορού.  

 

Νικήτρια στο τμήμα του 

Νηπιαγωγείου ήταν η Φαντίδου 

Χαρά. Κεραστήκαμε γλυκίσματα 

και σουβλάκια και χυμούς που 

πρόσφερε ο Σύλλογος Γονέων 

και Κηδεμόνων, χορέψαμε, 

παίξαμε και περάσαμε πολύ 

όμορφα. 

Δεν ξεχάσαμε βέβαια να 

μιλήσουμε και για το έθιμο του 

χαρταετού. Διαβάσαμε ιστορίες 

από βιβλία,  μιλήσαμε, φτιάξαμε 

εικαστικές δημιουργίες…… 

Με αφορμή το «ινδιάνικο» 

αποκριάτικο ντύσιμο κάποιων 

μαθητών, μιλήσαμε για τις φυλές 

των ανθρώπων και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που έχουν στην 

εμφάνισή τους.    

 

ΑΝΟΙΞΗ 

 

Αποχαιρετώντας τον χειμώνα και 

καλωσορίζοντας την άνοιξη, 

μιλήσαμε για την αμυγδαλιά και 

τις αλλαγές που γίνονται σ΄ 

αυτήν. Αλλαγές που γίνονται στη 

φύση γενικότερα με τον ερχομό 

της άνοιξης.  

Μιλήσαμε για τους μήνες που 

την αποτελούν, για τα φρούτα 

και τα λαχανικά της εποχής 

αυτής, φτιάξαμε σχετικές 
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ζωγραφιές, διαβάσαμε βιβλία, 

τραγουδήσαμε,  γιορτάσαμε τον 

ερχομό της άνοιξης! 

 

25η ΜΑΡΤΙΟΥ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 

Μιλήσαμε για τη διπλή γιορτή 

εθνική και θρησκευτική. 

Προετοιμάσαμε τη γιορτή μας 

και την παρουσιάσαμε στους 

γονείς και συγγενείς μας.  

 

Εκκλησιαστήκαμε την ημέρα της 

25ης Μαρτίου, είπαμε τα 

ποιηματάκια μας στο Ηρώο όταν 

καταθέσαμε το στεφάνι του 

σχολείου μας και κάναμε την 

καθιερωμένη μας παρέλαση για 

να τιμήσουμε τον επαναστατικό 

απελευθερωτικό αγώνα των 

προγόνων μας για την απόκτηση 

της πολυπόθητης λευτεριάς.  

 
Ακόμη χαρήκαμε τόσο πολύ με 

τα χειροκροτήματα των 

χωριανών μας όταν περνούσαμε 

από μπροστά τους κρατώντας 

όλοι μαζί την γαλανόλευκη 

σημαία μας 

 

ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ- ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΕΝΝΟΙΩΝ, ΓΙΟΡΤΩΝ, ΟΜΑΔΩΝ  

 

Οργανώσαμε τη βιβλιοθήκη του σχολείου μας και εφαρμόσαμε τον 

εβδομαδιαίο δανεισμό. Έτσι θα μπορούμε ευκολότερα να αποφασίσουμε 

ποιο βιβλίο θα μας διαβάσουν οι δικοί μας. Γιατί το βιβλίο είναι ο 

καλύτερός μας φίλος. 

 

Παράλληλα μιλήσαμε για τον υγιεινό τρόπο διατροφής. Τι πρέπει να 

τρώω για να τρέφομαι σωστά και υγιεινά…… Το εμπεδώσαμε με 

διάφορους τρόπους: διαβάζοντας, συζητώντας, ζωγραφίζοντας, 

τραγουδώντας. 

 

Στη συνέχεια ασχοληθήκαμε και με άλλα θέματα όπως τα έντομα. 

Αρχικά μιλήσαμε γι’ αυτήν τη μεγάλη ομάδα αλλά επικεντρωθήκαμε στις 
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μέλισσες και τις θαυμαστές κοινωνίες τις οποίες οργανώνουν. Τα έντομα 

αυτά είναι πράγματι αξιοθαύμαστα και τα προϊόντα που παράγουν είναι 

πολύ ωφέλιμα και υγιεινά όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και τους 

μεγάλους.  Τα γνωρίσαμε και τα συζητήσαμε. Κάποια από αυτά τα 

γνωρίζαμε ήδη και κάποια άλλα τα μάθαμε τώρα.  

 

Ένα άλλο θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε ήταν η ώρα. Μιλήσαμε για 

την ώρα και τα λεπτά. Μάθαμε πώς τη διαβάζουμε στο ρολόι. Μιλήσαμε 

για τον ωροδείκτη και τον λεπτοδείκτη. Είδαμε διάφορα ωρολόγια και τα 

ζωγραφίσαμε. Μιλήσαμε για τον χρόνο. 

 

Πλησιάζοντας το Πάσχα, μιλήσαμε για τα πάθη του Χριστού. Κάναμε 

πασχαλινές κατασκευές, μιλήσαμε για τα πασχαλινά έθιμα και τον 

συμβολισμό τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στις αρχές Μαΐου ασχοληθήκαμε με τη γιορτή της μητέρας. Η μανούλα  

μας είναι ένα πρόσωπο που όλοι μικροί και μεγάλοι την αγαπούμε τόσο 

πολύ!!! Έτσι με μεγάλη χαρά ακούγαμε όλα αυτά που μας έλεγε η κυρία 

μας για τις μαμάδες όλου του κόσμου και φτιάχναμε τις χειροτεχνίες μας. 
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Την Παρασκευή 7 Ιουνίου, 

επισκεφτήκαμε το Δημοτικό 

σχολείο. Οι μαθητές της Α΄ 

τάξης μας υποδέχθηκαν με χαρά. 

Συστηθήκαμε και καθίσαμε μαζί 

τους στα θρανία. Μάθαμε τα 

μαθήματα που θα κάνουμε στην 

Α΄ τάξη. Τους τραγουδήσαμε και 

μας είπαν κι αυτοί πολύ ωραία 

τραγούδια. Μας κέρασαν 

καραμέλες για να μας γλυκάνουν 

και μας υποσχέθηκαν πως του 

χρόνου που θα είμαστε τα 

«πρωτάκια» του σχολείου, θα 

μας προσέχουν. Στη συνέχεια 

περάσαμε και από τις υπόλοιπες 

τάξεις και γνωρίσαμε το σχολείο 

που θα πάμε την επόμενη χρονιά. 

Περάσαμε πολύ ωραία. 

Χαρήκαμε πολύ  με αυτήν 

επίσκεψη. Ευχαριστούμε όλους 

τους δασκάλους που μας 

δέχθηκαν!

 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

«Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ» 

Την Παρασκευή 8 

Φεβρουαρίου οι μαθητές όλων 

των τάξεων του σχολείου μας 

ταξίδεψαν στη Θεσσαλονίκη για 

να παρακολουθήσουν στο 

Βασιλικό Θέατρο τη θεατρική 

παράσταση «Ο μεγάλος 

περίπατος του Πέτρου». Είναι μια 

διασκευή του ομώνυμου 

βραβευμένου βιβλίου της Άλκης 

Ζέη από τους Σάββα Κυριακίδη 

και Τάκη Τζαμαργιά.  
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Η υπόθεση 

Είναι 27 Οκτωβρίου 1940. Ο 

Πέτρος είναι εννιά χρονών και 

είναι λυπημένος, γιατί πέθανε το 

τριζόνι του. Η αδερφή του η 

Αντιγόνη θέλει να του δώσει το 

κουτί από το βραχιόλι της, για να 

το θάψει. Ο Πέτρος θέλει να το 

βάλει στη χαραμάδα του 

δοκαριού. Δεν θα προλάβει. 

Ξημερώνει 28 Οκτωβρίου και ο 

Πέτρος ξυπνά από τις σειρήνες 

του πολέμου. Η ζωή του 

ανατρέπεται. Το σχολείο κλείνει, 

ο θείος Άγγελος φεύγει για τον 

πόλεμο, η μαμά του μετρά τα 

τρόφιμα στα ντουλάπια. Ο 

Πέτρος ζει τις πρώτες νίκες, την 

είσοδο των Γερμανών στην 

Αθήνα, την κατοχή και την πείνα. 

Με τον Γιάννη και τον Σωτήρη 

διαδηλώνει, γράφει συνθήματα 

στους τοίχους, γνωρίζει τον 

Αχιλλέα και τη Δροσούλα, 

συμμετέχει στην Αντίσταση. Κι 

εμείς παρακολουθούμε τον 

μεγάλο του αυτό περίπατο 

γεμάτο περιπέτειες, 

συναισθήματα, εμπειρίες και 

γνώσεις από τον Οκτώβριο του 

1940 έως την απελευθέρωση της 

Αθήνας τον Οκτώβριο του 1944 

που θα τον βρει στους δρόμους, 

«άντρα πια, δεκατριών χρονών»! 

Ήταν μια πολύ όμορφη 

παράσταση που ενθουσίασε και 

συγκίνησε τα μεγαλύτερα, 

κυρίως, παιδιά, τα οποία ήταν σε 

θέση να καταλάβουν 

περισσότερα πράγματα από το 

έργο. Οι μικρότεροι μαθητές 

«κουράστηκαν» σχετικά 

γρήγορα, με αποτέλεσμα να 

δημιουργούν ένα σούσουρο που 

δυσκόλευε την παρακολούθηση 

της παράστασης, ιδίως από τα 

πίσω καθίσματα της πλατείας. 

Όπως και να ‘χει ήταν μια πολύ 

όμορφη εμπειρία, όπως και κάθε 

παράσταση στο Βασιλική 

Θέατρο.  

 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

Την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 

η ΣΤ΄ τάξη του σχολείου μας 

μαζί με τις ΣΤ΄ τάξεις του 

Δικτύου Συνεργαζόμενων 

Σχολείων στο οποίο ανήκουμε  

(το Αρσένι, την Πετριά, το 

Λουτροχώρι, τα Σεβαστιανά και 

το 2ο Σκύδρας είναι τα υπόλοιπα) 

πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στο 

παλιό δημαρχείο της Καλής, για 

να ενημερωθούμε για την 

εθελοντική αιμοδοσία και να 

παρακολουθήσουμε εθελοντές 

αιμοδότες της «Εθελοντικής 

Ομάδας Από… Καρδιάς» να 

δίνουν αίμα για την «Τράπεζα 

Αίματος» της Καλής.  

Η διευθύντρια του Δ. Σ. του 
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Αρσενίου κ. Ευγενία 

Χαρισιάδου, που είναι μέλος του 

Συλλόγου, μας υποδέχτηκε στο 

χώρο του Πνευματικού Κέντρου 

και μαζί με την υπεύθυνη γιατρό 

της Κινητής Μονάδας 

Αιμοδοσίας του νοσοκομείου 

Έδεσσας μας ενημέρωσαν 

σχετικά με τη διαδικασία της 

αιμοδοσίας (ποιοι μπορούν να 

δώσουν αίμα, κάθε πότε, τι 

πρέπει να προσέξουν κ.λπ.) και 

έλυσαν τις απορίες των μαθητών. 

Ταυτόχρονα, οι μαθητές 

παρακολουθούσαν όλη τη 

διαδικασία της αιμοδοσίας, αφού 

εκείνη την ώρα γινόταν 

αιμοληψία από δύο αιμοδότες. 

 

Στο τέλος όλοι μας 

κεραστήκαμε με εδέσματα που 

έφτιαξαν τα μέλη της 

Εθελοντικής Ομάδας και, αφού 

χαρήκαμε λίγο τη λιακάδα και 

την όμορφη παιδική χαρά που 

υπήρχε μπροστά στο παλιό 

δημαρχείο, επιστρέψαμε στα 

σχολεία μας.    

 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ 

ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ … ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ 

Την Τετάρτη 27 

Φεβρουαρίου ήρθαν από το 

Κέντρο Υγείας Σκύδρας οι 

κυρίες Χρυσάνθη Λεμονίδου, 

Μελίνα Μιχαηλίδου και Δώρα 

Τσίπκα προκειμένου να 

ενημερώσουν τους μαθητές των 

Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων για τη 

φροντίδα των ματιών μας. 

Μας έκαναν μια παρουσίαση 

με την προβολή powerpoint και 
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μας μίλησαν γενικά για την 

αίσθηση της όρασης, για τη 

φυσιολογία των ματιών και τους 

φυσικούς μηχανισμούς που έχει 

αναπτύξει ο οργανισμός για την 

προστασία τους, για τους 

τραυματισμούς που μπορεί να 

υποστούν τα μάτια μας, για τις 

ασθένειες και τις εξωτερικές 

παθήσεις των ματιών (π.χ. 

βλεφαρίτιδα, επιπεφυκίτιδα, 

«κριθαράκι», χαλάζιο κ.λπ.).   

Μας μίλησαν ακόμα για τα 

προβλήματα της όρασης 

(μυωπία,  αστιγματισμός, 

υπερμετρωπία κ.λπ.) και για τα 

προβλήματα που μπορεί να 

προκύψουν από τις πολλές ώρες 

μπροστά σε διάφορες οθόνες 

(τηλεόραση,  τάμπλετ, 

υπολογιστής, κινητά). Τέλος, μας 

ενημέρωσαν για το πώς πρέπει να 

προστατεύουμε και να 

φροντίζουμε την υγιεινή των 

ματιών μας, αλλά και πώς η 

διατροφή μπορεί να βοηθήσει 

στην προστασία της όρασής μας. 

Σ’ όλη τη διάρκεια της 

παρουσίασης οι τρεις κυρίες 

απαντούσαν και έλυναν τις 

απορίες των μαθητών.   

Φεύγοντας υποσχέθηκαν ότι 

θα ξανάρθουν για να κάνουν 

μέτρηση της οπτικής οξύτητας 

όλων των μαθητών τους 

σχολείου μας.   

 

ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΗΣ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗΣ 

Σήμερα στο σχολείο μας 

γιορτάσαμε  την Τσικνοπέμπτη, 

την πιο ξεχωριστή  μέρα της 

δεύτερης εβδομάδας του 

Τριωδίου, κατά  την  οποία, 

σύμφωνα με το έθιμο 

«Τσικνίζουμε». Ο σύλλογος  

Γονέων και Κηδεμόνων 

διοργάνωσε στον χώρο του 

σχολείου μια όμορφη εκδήλωση  

με σουβλάκια, χορό, τραγούδι, 

σερπατίνες και πολύ κέφι
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  Τα παιδιά μασκαρεμένα 

συμμετείχαν με ενθουσιασμό και 

χαρά στη γιορτή. Στο τέλος έγινε 

ο καθιερωμένος διαγωνισμός 

χορού και μεταμφίεσης κάθε 

τάξης ξεχωριστά.  
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Ευχαριστούμε  τους γονείς  και τους εκπαιδευτικούς  για την εθελοντική 

εργασία που πρόσφεραν με κέφι και χαμόγελο. 

Ευχόμαστε σε όλους Καλή Αποκριά και Καλή Σαρακοστή!!!  

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

 

Την Πέμπτη 14 Μαρτίου οι 

μαθητές του σχολείου μας μαζί 

με κάποιες τάξεις των 

περισσότερων σχολείων του 

Δικτύου Συνεργαζόμενων 

Σχολείων στο οποίο ανήκουμε  

(το Αρσένι, την Πετριά, το 

Λουτροχώρι και τα Σεβαστιανά) 

παρακολούθησαν στο 

Πνευματικό κέντρο του χωριού 

μας μια μουσική παράσταση του 

«ΛύρΑυλου». 

Ο   ΛύρΑυλος» 

δημιουργήθηκε από τον 

Παναγιώτη Στέφο, επί σειρά 

ετών κορυφαίο  μουσικό της 

Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, 

της Εθν. Λυρικής Σκηνής,  και 

της Ορχήστρας των Χρωμάτων, 

καθηγητή μουσικής,  ο οποίος με 

προσωπική  του   δαπάνη 

ερεύνησε συστηματικά για 

περισσότερο από μία δεκαετία σε 

πολλά μουσεία και βιβλιοθήκες  

της Ελλάδας της Ευρώπης και 

της  Αμερικής  και 

ανακατασκεύασε   40 

αρχαιοελληνικά μουσικά όργανα 

πλήρως λειτουργικά, τα οποία 

έχουν ταξιδέψει και έχουν 

συγκινήσει χιλιάδες ανθρώπους, 

μικρούς και μεγάλους, σε όλον 

τον κόσμο.  

O Μιχάλης Στέφος και η Όλγα 

Στέφου παρουσίασαν, έπαιξαν, 

τραγούδησαν, ενεργοποίησαν το 

ενδιαφέρον των παιδιών και 

ζωντάνεψαν με μοναδικό και 

ελκυστικό τρόπο τον πλούτο της 

Αρχαιοελληνικής  και 

Παραδοσιακής Μουσικής. 

30 σπάνια Αρχαιοελληνικά 

και Παραδοσιακά μουσικά 

όργανα ζωντάνεψαν μπροστά 

στα έκθαμβα μάτια των μαθητών.  

Από τη «θεία» Λύρα του 

Απόλλωνα έως τον μελωδικό 
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αυλό, αλλά και τον ζουρνά, τη 

θρακιώτικη γκάιντα και τη 

νησιώτικη τσαμπούνα (απόγονοι 

του αρχαίου άσκαυλου), τη 

φόρμιγγα (η παλαιότερη ίσως 

μορφή / εκδοχή της αρχαίας 

κιθάρας), την πανδούρα 

(τρίχορδο όργανο, πρόγονος του 

λαούτου), τον δίαυλο, το κοχύλι 

και πολλά άλλα.  

Η προβολή διαφανειών από 

παραστάσεις αγγείων με σκηνές 

από την μουσική ζωή των 

αρχαίων Ελλήνων και η 

ενημέρωση για τα υλικά και τους 

τρόπους  κατασκευής των 

οργάνων ήρθαν να 

συμπληρώσουν το  μελωδικό 

ταξίδι των παιδιών, στο οποίο 

συμμετείχαν ενεργά και τα ίδια 

με την παρότρυνση και τον 

συντονισμό των παρουσιαστών, 

πράγμα που κρατούσε ζωντανό 

το ενδιαφέρον τους σ’ όλη τη 

διάρκεια της παράστασης.     

 

25η ΜΑΡΤΙΟΥ 

Την Παρασκευή 22 Μαρτίου το 

σχολείο μας πραγματοποίησε την 

καθιερωμένη γιορτή της 25ης 

Μαρτίου. 

Οι μαθητές και μαθήτριες της Α΄, 

Β΄, Γ΄ και  Δ΄τάξης έκαναν από 

κοινού τη γιορτή τους. 

Είπαν ποιήματα για τον 

Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και 

την 25η Μαρτίου. Στη συνέχεια 

κατασκεύασαν την Ελληνική 

σημαία.  



ΜΑΘ.ΛΟΓ.  12                                                                               ΙΟΥΝΙΟΣ  2019 

Η γιορτή τελείωσε με τραγούδια 

και τον Εθνικό Ύμνο. 

Οι μαθητές και μαθήτριες της Ε΄ 

και Στ΄ τάξης έκαναν << 

Μάθημα Ιστορίας>>. 

Παρουσίασαν το χρονικό της 

Επανάστασης του 1821, το οποίο 

πλαισίωσαν με power point, 

ποιήματα και τραγούδια. 

Στο τέλος όλοι οι μαθητές μαζί 

παρακολούθησαν ένα v;ideo με 

το χρονικό του χαλασμού και του 

ολοκαυτώματος της ηρωικής 

πόλης της Νάουσας όπως το 

τραγούδησε μια 12χρόνη 

μαθήτρια του 6ου  Δημοτικού 

Σχολείου Νάουσας.

Τη Δευτέρα 25 Μαρτίου 

παρακολουθήσαμε τη δοξολογία 

στο ναό της Μεταμόρφωσης του 

Σωτήρος. Μετά το πέρας της 

δοξολογίας έγινε στο ηρώο 

επιμνημόσυνη δέηση και 

κατάθεση στεφάνων. 

Ακολούθησε η παρέλαση στον 

κεντρικό δρόμο του χωριού και η 

σημαία συμμετείχε στην 

παρέλαση του δήμου Σκύδρας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ,  ΤΗ ΞΙΦΑΣΚΙΑ, ΤΟ ΚΡΟΚΕ ΚΑΙ ΤΟ 

ΠΕΤΑΝΚ 

Την Παρασκευή 29 Μαρτίου 

οι Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του σχολείου 

μας μαζί με τις Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ 

τάξεις των περισσότερων 

σχολείων του Δικτύου 

Συνεργαζόμενων Σχολείων στο 

οποίο ανήκουμε  (την Πετριά, το 

Λουτροχώρι και το 2ο Σκύδρας) 

πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στο 

Δημοτικό Σχολείο Σεβαστιανών. 

Στην αίθουσα εκδηλώσεων ο 

γυμναστής του σχολείου κ. 
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Τάκος Χατζηγιάννης ενημέρωσε 

τους μαθητές για τέσσερα όχι και 

τόσο διαδεδομένα αθλήματα, την 

τοξοβολία, την ξιφασκία, το 

κροκέ και το πέτανκ. Τους 

παρουσίασε με powerpoint και 

βίντεο τα είδη της τοξοβολίας και 

της ξιφασκίας, τον εξοπλισμό 

που χρειάζεται για τα αθλήματα 

αυτά, καθώς και τα, άγνωστα στα 

περισσότερα παιδιά, κροκέ και 

πέτανκ.  

(Στo Petanque ή Bulles ή 

Bocce ή Μπάλες, οι παίκτες 

χωρίζονται σε 2 ομάδες, 

στέκονται σε ένα σημείο και 

πετούν σιδερένιες μπάλες όσο το 

δυνατόν πιο κοντά σε μια μικρή 

ξύλινη μπάλα η οποία είναι ο 

στόχος. Το κροκέ είναι 

παιχνίδι που παίζεται με ξύλινα 

ραβδιά (που μοιάζουν κάπως 

με σφυριά), μπάλες, και σύρματα 

σε σχήμα ημικυκλίου 

τοποθετημένα στο έδαφος, ώστε 

να περάσουν οι μπάλες μέσα από 

αυτά.)  

Αφού τελείωσε η ενημέρωση, 

τα παιδιά βγήκαν στην αυλή του 

σχολείου, χωρίστηκαν σε ομάδες, 

έκαναν εξάσκηση στα τέσσερα 

αγωνίσματα και στο τέλος 

έκαναν και αγώνες. Οι τρεις 

πρώτοι σε κάθε αγώνισμα 

βραβεύτηκαν με κύπελλο και 

μετάλλια.  

https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%83%CF%86%CF%85%CF%81%CE%AF
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%BB%CE%B1
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Ήταν μια ξεχωριστή και 

ενδιαφέρουσα εμπειρία για τα 

παιδιά, τα περισσότερα από τα 

οποία ήρθαν σε επαφή για πρώτη 

φορά με τα τέσσερα αυτά 

αγωνίσματα.           

 
2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ κ. ΘΟΔΩΡΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

 

Από τα μέσα Δεκέμβρη έως 

τα μέσα του Μάρτη οι μαθητές 

της ΣΤ΄ τάξης ασχολήθηκαν στο 

πλαίσιο της Φιλαναγνωσίας με το 

βιβλίο του Θοδωρή 

Παπαϊωάννου «Σιλουανή». 

Διάβαζαν το βιβλίο κεφάλαιο – 

κεφάλαιο και συμπλήρωσαν 

φύλλα εργασίας. Παίρνοντας 

αφορμή από το βιβλίο έκαναν 

έρευνα, αναζήτησαν 

πληροφορίες μέσω συνεντεύξεων 

(ο νερόμυλος του χωριού μας, 

πού πήγαιναν Γυμνάσιο τα 

παιδιά του χωριού τα παλιά 

χρόνια) ή από το διαδίκτυο 

(διάφορα είδη φυτών και 

βοτάνων, το εκκλησάκι του 

Προφήτη Ηλία στο 

Καϊμάκτσαλαν, η καφέ αρκούδα, 

ο άγιος Σιλουανός), 

εικονογράφησαν το βιβλίο, 

δημιούργησαν powerpoint. 

Ήρθε λοιπόν η ώρα να 

γνωρίσουν και τον συγγραφέα 

του βιβλίου, για να συζητήσουν 

μαζί του και να τους λύσει τις 

απορίες που είχαν δημιουργηθεί 

από την ανάγνωση της 

«Σιλουανής». Και δεν υπήρχε 

καλύτερη ευκαιρία από την 2α 

Απριλίου, την Παγκόσμια Ημέρα 

Παιδικού Βιβλίου. Έτσι, λοιπόν, 

στις 10.20 η ώρα ο κ. Θοδωρής 

Παπαϊωάννου ήρθε στο σχολείο 

μας για να παρουσιάσει κάποια 

από τα βιβλία του.  

Πρώτα παρουσίασε στους 

μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης τα 

βιβλία «Αφαιρέθηκα» και «Ο 

γίγαντας». Αφηγήθηκε τα 

παραμύθια παίζοντας κιθάρα, 

ενώ τα παιδιά τον συνόδευαν 
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τραγουδώντας μαζί του και 

παίζοντας διάφορα αυτοσχέδια 

όργανα που τους έδωσε.  

Έπειτα παρουσίασε στους 

μαθητές της Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ 

τάξης τη «Σιλουανή». Τους 

μίλησε για το πώς ξεπήδησε η 

ιδέα για το βιβλίο, πώς έδωσε τα 

ονόματα στους ήρωές του, πώς 

βρήκε τις τοποθεσίες όπου θα 

διαδραματίζεται η ιστορία που θα 

διηγούνταν, πώς άλλαξε κάποια 

πράγματα στους χώρους αυτούς 

προκειμένου να εξυπηρετηθεί η 

εξέλιξη της ιστορίας του, πώς 

σκέφτηκε τις περιπέτειες που θα 

περνούσαν οι ήρωές του, πόσο 

χρόνο του πήρε για να γράψει το 

βιβλίο και πολλά άλλα.  

Στη συνέχεια απάντησε σε 

ερωτήσεις που είχαν οι μαθητές 

της ΣΤ΄ τάξης και έλυσε κάποιες 

απορίες που τους είχαν 

δημιουργηθεί από την ανάγνωση 

του βιβλίου. Η παρουσίαση 

τελείωσε με την παρουσίαση 

ενός powerpoint που έφτιαξαν οι 

μαθητές της ΣΤ΄ τάξης με 

ζωγραφιές που έφτιαξαν για να 

εικονογραφήσουν το βιβλίο 

κεφάλαιο κεφάλαιο.  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

 

Την Παρασκευή 12 Απριλίου 

το σχολείο μας επισκέφτηκε την 

Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή 

Θεσσαλονίκης για να 

παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα «Με Γάλα 

Παιχνίδια». Το πρόγραμμα 

αφορά στην παραγωγή, την 

επεξεργασία και τη διατροφική 

αξία του γάλακτος. Οι 

δραστηριότητες 

πραγματοποιήθηκαν στο 

βουστάσιο, το αρμεκτήριο και το 

γαλακτοκομείο της Σχολής. 

Όταν φτάσαμε, μας 

υποδέχτηκαν οι κυρίες Σοφία και 

Ανδρομάχη, εκπαιδευμένα 

στελέχη της Σχολής, και μας 

οδήγησαν στο εστιατόριο, για να 

φάμε το πρόγευμά μας.  

Στη συνέχεια μας μίλησαν 

για την ιστορία της Αμερικάνικης 

Γεωργικής Σχολής, την έκταση 

που καταλαμβάνουν οι 

εγκαταστάσεις της (800 

στρέμματα), τα σχολεία που 

λειτουργούν στο χώρο της 

(παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, 
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δημοτικό λύκειο, Ι.Ι.Ε.Κ.) και 

μας οδήγησαν στο αρμεκτήριο 

(ξεκινήσαμε από κει, γιατί έβρεχε 

καταρρακτωδώς). Εκεί μας 

μίλησαν για τις αγελάδες που 

εκτρέφουν στην Α.Γ.Σ. (120 

αγελάδες), για τη ράτσα τους, το 

βάρος τους, πόση τροφή 

καταναλώνουν, πόσα λίτρα γάλα 

παράγουν κ.ά.. Στη συνέχεια μας 

έδειξαν το χώρο στον οποίο 

αρμέγονται οι αγελάδες δύο 

φορές την ημέρα καθώς και τις 

αρμεκτικές μηχανές και οι 

μαθητές έκαναν προσομοίωση 

αρμέγματος σε ένα ξύλινο 

ομοίωμα αγελάδας.  

Επειδή στο μεταξύ η βροχή 

σταμάτησε, πήγαμε στο 

βουστάσιο, όπου είδαμε τις 

μεγάλες αγελάδες να 

«ξεμουδιάζουν» στην αυλή του 

βουστάσιου.  Κατόπιν 

επισκεφτήκαμε το χώρο όπου 

σταβλίζονται τα μοσχαράκια, 

όπου και είδαμε μοσχάρια 

διάφορων ηλικιών. Πηγαίνοντας 

προς τα εκεί είδαμε σε ένα 

υπόστεγο τα μηχανήματα που 

χρησιμοποιούνται για την 

καλλιέργεια των κτημάτων της 

σχολής για την παραγωγή 

ζωοτροφής και για τη μεταφορά 

του γάλακτος από το αρμεκτήριο 

στο γαλακτοκομείο. 

Το γαλακτοκομείο ήταν η 

επόμενη στάση μας. Εκεί μάθαμε 

τη διαδικασία επεξεργασίας 

(παστερίωση) και εμφιάλωσης 

του γάλακτος, τη θρεπτική του 

αξία και τα συστατικά του, που 

είναι απαραίτητα για τον 

οργανισμό μας. Στη συνέχεια 

είδαμε από ψηλά, από 

εσωτερικούς υαλοπίνακες, τη 

λειτουργία του γαλακτοκομείου.  

Τελευταία στάση μας ήταν το 

εργαστήριο κατασκευών. Εκεί οι 

μαθητές δημιούργησαν τη δική 

τους ετικέτα την οποία κόλλησαν 

στο μπουκάλι που τους δόθηκε 

για να το πάρουν μαζί τους σαν 

αναμνηστικό. Για τους μαθητές 
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των μικρών τάξεων η κ. 

Ανδρομάχη παρασκεύασε γλυκιά 

κρέμα, ενώ για τους μαθητές των 

μεγάλων τάξεων η κ. Σοφία 

παρασκεύασε ένα είδος τυριού, 

το τυροζούλι, τα οποία και 

γεύτηκαν οι μαθητές.   

Έτσι τελείωσε η επίσκεψη 

στην Αμερικάνικη Γεωργική 

Σχολή Θεσσαλονίκης και με τον 

ίδιο βροχερό καιρό κινήσαμε για 

την επιστροφή μας στο χωριό. 

Ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία 

αυτή η επίσκεψη.   
 

 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΠΑΝΑΝΑΣ DOLE 

 

Την Τετάρτη 17-4-2019 η 

εταιρεία  ΝΤΟΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 

σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Παιδείας στα πλαίσια του 

«Προγράμματος ενεργειών 

σωστής εκπαίδευσης – υγιεινής 

διατροφής στα Δημοτικά σχολεία 

της χώρας – Διανομή φρούτων 

στους μαθητές», διοργάνωσε 

ενημέρωση των μαθητών-τριών 

του Σχολείου μας για τα οφέλη 

της καθημερινής κατανάλωσης 

φρούτων στις μικρές ηλικίες. 

Συγκεκριμένα, εξειδικευμένη 

διατροφολόγος ενημέρωσε τους 

μαθητές –μαθήτριες σχετικά με 

την αναγκαιότητα και τις έννοιες 

της σωστής διατροφής, της 

κατανάλωσης φρούτων και 

λαχανικών και τη συνεισφορά 

τους στην υγεία, την ευεξία 

καθώς και τη σωματική και 

πνευματική ανάπτυξη. Όλα τα 

παιδιά είχαν την ευκαιρία να 

μοιραστούν τις σκέψεις τους, να 

εκφράσουν απορίες και να 

ανταλλάξουν απόψεις για την 

υγιεινή διατροφή και τη 

βελτίωση της καθημερινής τους 

απόδοσης με τη διατροφολόγο. 

Στο τέλος διανεμήθηκαν δωρεάν 

μπανάνες στους μαθητές-τριες, 

έπειτα από έγγραφη 

συγκατάθεση των γονέων τους. 
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ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ 

 
Οι μαθητές της Α΄ τάξης λίγο 

καιρό πριν κλείσουν τα σχολεία 

για τις διακοπές του Πάσχα, στα 

πλαίσια της φιλαναγνωσίας, 

διαβάσαμε βιβλία με σχετικό 

περιεχόμενο. Μιλήσαμε για τα 

πασχαλινά έθιμα του τόπου μας 

και άλλων περιοχών της 

Ελλάδας, ζωγραφίσαμε και 

φτιάξαμε πασχαλινά καλαθάκια 

με σοκολατένια λαγουδάκια, 

κοτούλες, πασχαλίτσες και αυγά. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

. 

 

 

 
Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ 

 

«Ο Θεός, επειδή δεν μπορούσε να είναι παντού, έπλασε τη μητέρα» 

 

12 Μαΐου, Γιορτή της Μητέρας, και 

το σχολείο μας, θέλοντας να τιμήσει τις 

μητέρες όλων των παιδιών, όλες τις 

μητέρες του κόσμου, οργάνωσε 

εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο του 

χωριού. Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι 

μαθητές όλων των τάξεων με ποιήματα, 

λογοτεχνικά κείμενα, σκετς, 

«συμβουλές» προς τις μαμάδες και 

τραγούδια, ενώ προβάλλονταν έργα 

τέχνης και φωτογραφίες με θέμα τη 

μητέρα και το παιδί.  

Η αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου 

γέμισε ασφυκτικά από τις μητέρες των 

παιδιών αλλά και πατεράδες, από 

γιαγιάδες αλλά και παππούδες, οι οποίοι 

συγκινήθηκαν παρακολουθώντας τα 
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παιδιά και τα εγγόνια τους να 

απαγγέλλουν, να διαβάζουν, να παίζουν 

και να τραγουδούν.  

Στο τέλος η συγκίνηση κορυφώθηκε, 

όταν όλα τα παιδιά πρόσφεραν στις 

μητέρες τους το «Δίπλωμα καλύτερης 

μαμάς του κόσμου» και ένα 

τριαντάφυλλο σαν ένδειξη αγάπης και 

αναγνώρισης στη γυναίκα που τους 

χάρισε τη ζωή, που τους προσφέρει και 

θα τους προσφέρει την αγάπη και τη 

φροντίδα της όσο ζει και αναπνέει.  

Ένα λουλούδι όμως υπήρχε και για 

κάθε άλλη γυναίκα που παραβρέθηκε 

στην εκδήλωση, όπως και για όλους τους 

εκπαιδευτικούς.  

Την εκδήλωση τίμησε με την 

παρουσία της για λίγη ώρα η δήμαρχος κ. 

Κατερίνα Ιγνατιάδου – η οποία και 

απηύθυνε χαιρετισμό – μαζί με 

υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 

 

Την Τρίτη 14 Μαΐου 

πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας 

επιμορφωτική ημερίδα, που οργανώθηκε 

από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού 

Έργου κ. Χριστόδουλο Φανιόπουλο και 

στην οποία συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί 

των σχολείων της 14ης ομάδας 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας 

(Αρσένι, Λουτροχώρι, Πετριά, Ριζό, 

Σεβαστιανά, 2ο Σκύδρας). 

Το πρώτο θέμα της ημερίδας ήταν 

«Λογοτεχνία και Μαθηματικά» και 

εισηγητής ήταν ο δάσκαλος Κώστας 

Πιπεράς, ο οποίος παρουσίασε το πώς 

μπορούμε να αξιοποιήσουμε ένα 

παραμύθι για τη διδασκαλία 

μαθηματικών εννοιών. Στη συνέχεια οι  

εκπαιδευτικοί, χωρίστηκαν σε ομάδες, 

επέλεξαν από ένα παραμύθι και, αφού το 

διάβασαν, ετοίμασαν δραστηριότητες που 

θα μπορούσαν να κάνουν για να διδάξουν 

κάποιες μαθηματικές έννοιες και τις 

παρουσίασαν στην ολομέλεια. 

Το δεύτερο και το τρίτο θέμα είχαν για 

εισηγητή τον κ. Χριστόδουλο 

Φανιόπουλο και ήταν «Τρόποι 

αξιολόγησης των μαθητών με σκοπό τη 

βελτίωσή τους» και «Τρόποι βελτίωσης 
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της λειτουργίας της Σχολικής 

Μονάδας».    

 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΤΡΙΑΣ 

 

Την Πέμπτη 16 Μαΐου οι μαθητές της 

ΣΤ΄ τάξης μαζί με τους μαθητές της ΣΤ΄ 

τάξης των σχολείων του Αρσενίου, της 

Πετριάς και του Λουτροχωρίου 

επισκέφτηκαν το Γυμνάσιο της Πετριάς, 

το οποίο θα τους φιλοξενήσει από της 

επόμενη σχολική χρονιά. Ήταν μια 

ευκαιρία να γνωρίσουν το νέο 

περιβάλλον στο οποίο θα περάσουν τα 

επόμενα τρία χρόνια της μαθητικής τους 

ζωής. 

Όταν φτάσαμε, μας υποδέχτηκε και 

μας καλωσόρισε ο διευθυντής του 

Γυμνασίου κ. Κώστας Σεμερτσίδης. Στη 

συνέχεια ανέλαβαν να μας ξεναγήσουν 

στους χώρους του σχολείου η θεολόγος κ. 

Κυριακή Λαγωνίδου μαζί με τις 

μαθήτριες του Γυμνασίου Ευτυχία 

Σγουρέλη, Λουκία Στεφανίδου και 

Φωτεινή Χρυσαφίδου. 

Ξεναγηθήκαμε στο γραφείο των 

καθηγητών, σε όλες τις αίθουσες 

διδασκαλίας (οι αίθουσες της Γ΄ τάξης 

ήταν άδειες, γιατί οι μαθητές είχαν 

επισκεφτεί το Ε.ΠΑ.Λ. της Έδεσσας, ενώ 

σε κάποιες διακόψαμε το μάθημα και 

γνωρίσαμε τους καθηγητές), στη 

Βιβλιοθήκη, στο Γυμναστήριο, στην 

αίθουσα πειραμάτων Φυσικής και 

Χημείας και τέλος στην αίθουσα 

Πληροφορικής. Δεν μπορέσαμε να 

ξεναγηθούμε στην αυλή του σχολείου με 

τα διάφορα γήπεδα λόγω της 

καταρρακτώδους βροχής.  

Τέλος συγκεντρωθήκαμε στο 

αμφιθέατρο του σχολείου όπου οι 

μαθητές έθεσαν κάποιες απορίες και 

εξέφρασαν την αγωνία τους γι’ αυτά που 

θα συναντήσουν την επόμενη χρονιά σε 
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ό,τι έχει να κάνει με τα μαθήματα του 

Γυμνασίου.  

Οι απορίες λύθηκαν και έγινε 

προσπάθεια για να καθησυχαστούν οι 

αγωνίες των μαθητών από τους 

δασκάλους που τους συνόδευαν αλλά και 

από την κ. Λαγωνίδου. 

Φύγαμε με την ευχή και την ελπίδα 

ότι η νέα σχολική χρονιά στο Γυμνάσιο 

θα είναι για τα παιδιά αυτά χαρούμενη 

και χωρίς δυσκολίες.    

 
19 ΜΑΪΟΥ 2019 – 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ 

 

19 Μαΐου 1919 – 19 Μαΐου 2019. 100 

χρόνια μνήμης από τη Γενοκτονία των 

Ποντίων. 

Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης 

παρουσίασαν την Κυριακή 19 Μαΐου στις 

11.30 π.μ. στο Πνευματικό Κέντρου του 

Ριζού ένα αφιέρωμα στην ιστορία του 

Πόντου από την αρχαιότητα μέχρι τη 

Μικρασιατική Καταστροφή, τη 

Γενοκτονία των Ποντίων, την προσφυγιά, 

την εγκατάσταση των προσφύγων στο 

Ριζό, τις δυσκολίες της εγκατάστασής 

τους και την προσπάθειά τους να 

ξαναφτιάξουν τις ζωές τους. Ήταν η 

ελάχιστη οφειλόμενη τιμή στα 353.000 

θύματα μιας ασύλληπτης θηριωδίας εις 

βάρος του Ποντιακού Ελληνισμού. 

Για να ετοιμάσουν αυτό το αφιέρωμα 

αναζήτησαν πληροφορίες στο διαδίκτυο, 

διάβασαν την εργασία της νηπιαγωγού 

μας της Ελένης Γκαρέλια «Ιστορία του 

Πόντου – Τοπική ιστορία του Ριζού 

Πέλλας» και συνεντεύξεις από την 

εργασία που κάναμε με τους μαθητές της 

Ε΄ και της ΣΤ΄ τάξης του 2001 – 02 

«Μνήμες και Μαρτυρίες». 

Δημιούργησαν μόνοι τους την 

παρουσίαση και την εμπλούτισαν με 

φωτογραφικό υλικό, τραγούδια και 

αποσπάσματα από ηχογραφημένες 

συνεντεύξεις τριών προσφύγων που 

ήρθαν κυνηγημένοι από τον Πόντο, ενός 

ντόπιου κατοίκου της εποχής της 

εγκατάστασής τους στο Ριζό και 

τεσσάρων από την πρώτη γενιά παιδιών 

των προσφύγων που γεννήθηκαν εδώ στο 

Ριζό.  

Ακούστηκαν οι μαρτυρίες της Αγάπης 

Παπαδοπούλου, του Ιάκωβου Φαντίδη, 

της Φωτεινής Γρηγοριάδου, του 

Γεώργιου Ταρπάνη, του Σταύρου 

Χαραλαμπίδη, του Αντώνη 

Παπαδόπουλου, του Δημήτριου Κελεσίδη 

και του Στάθη Παυλίδη. 

100 χρόνια μετά τη συστηματική 
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προσπάθεια εξόντωσής του ο Ποντιακός 

Ελληνισμός εξακολουθεί να είναι παρών 

και η ποντιακή παράδοση ζωντανή όσο 

ποτέ μέσα από τους απογόνους των 

προσφύγων, από τη νέα γενιά.  

Η αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου 

είχε γεμίσει ασφυκτικά από τους 

κατοίκους του χωριού, οι οποίοι 

παρακολούθησαν με συγκίνηση τους 

μαθητές τους παρουσιάζουν την ιστορία 

του Πόντου και άκουσαν τις φωνές των 

παππούδων που δεν είναι πια στη ζωή να 

αφηγούνται τις περιπέτειες του ξεριζωμού 

και της εγκατάστασης στο Ριζό.  

Την εκδήλωση παρακολούθησε η 

δήμαρχος κ. Κατερίνα Ιγνατιάδου – η 

οποία απηύθυνε χαιρετισμό – μαζί με 

δημοτικούς συμβούλους.    

 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ 

 

Την Τετάρτη 22 Μαΐου οι μαθητές 

της ΣΤ΄ τάξης του σχολείου μας 

βρέθηκαν στο Δημοτικό Σχολείο του 

Αρσενίου προσκεκλημένοι του γυμναστή 

κ. Ανέστη Τράιου και των δασκάλων του 

σχολείου, προκειμένου να πάρουν μέρος 

στις δραστηριότητες – παιχνίδια που 

οργανώνονται τα τελευταία επτά χρόνια 

με την επωνυμία «Παππού, γιαγιά, ελάτε 

να παίξουμε». 

Η αυλή του σχολείου είχε γεμίσει από 

παππούδες και γιαγιάδες, οι οποίοι είχαν  

 

έρθει, για να παίξουν διάφορα 

παιχνίδια με τα εγγόνια τους. Το κέφι και 

η ενεργητικότητα μικρών και μεγάλων 

ήταν φοβερά. Οι παππούδες και οι 

γιαγιάδες ξανάγιναν για λίγο παιδιά και 

διασκέδασαν μαζί με τα εγγόνια τους. Τα 

παιδιά της δικής μας ΣΤ΄ τάξης, (μια και 

δεν είχαν δικούς τους παππούδες ή 

γιαγιάδες), «δανείστηκαν» από αυτούς 

που προσφέρθηκαν για να βοηθήσουν.  

Τα πιο διασκεδαστικά απ’ όλα τα 

παιχνίδια ήταν τα δύο τελευταία. Στο ένα, 

το «κρύο ντουζ», έπαιξαν τα παιδιά με 

τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Οι 

παππούδες έπαιρναν νερό με ένα 

κουβαδάκι από ένα κουβά και το 

πετούσαν προς τα εγγόνια τους, τα οποία 

με τη σειρά τους προσπαθούσαν να το 

μαζέψουν μ’ ένα άλλο κουβαδάκι. 

Νικητής ήταν αυτός που το γέμιζε 

περισσότερο. Εννοείται ότι, στην 

προσπάθεια να μαζέψουν το νερό, 

γίνονταν μούσκεμα. Άλλο που δεν 

ήθελαν με τέτοια ζέστη! Το μπουγέλο 

είναι αγαπημένο παιχνίδι.  
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Στο τελευταίο παιχνίδι έπαιξαν μόνα 

τους τα παιδιά των μεγάλων τάξεων. 

Χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες και 

κάθισαν κάτω ο ένας πίσω από τον άλλο. 

Μπροστά στην κάθε ομάδα υπήρχαν 

κουβάδες γεμάτοι νερό. Κάθε παιδί είχε 

από ένα κουβαδάκι. Το πρώτο παιδί κάθε 

ομάδας γέμιζε το κουβαδάκι του με νερό 

και προσπαθούσε να το αδειάσει πάνω 

από το κεφάλι του στο κουβαδάκι του 

παιδιού που είχε από πίσω του, εκείνο 

έπρεπε να κάνει το ίδιο με το επόμενο, 

ώσπου το τελευταίο να το αδειάσει σ’ 

έναν άδειο κουβά και να πάει να κάτσει 

στην αρχή της ομάδας του. Αυτό 

συνεχίστηκε μέχρι να επιστρέψει το 

πρώτο παιδί στη θέση του και νικήτρια 

ήταν η ομάδα που γέμισε περισσότερο 

τον κουβά της. Εννοείται ότι στην 

προσπάθεια της μεταφοράς του νερού 

από παίκτη σε παίκτη το περισσότερο 

νερό έπεφτε πάνω τους, πράγμα του 

καθόλου δεν τους στενοχωρούσε. Μετά 

το τέλος του παιχνιδιού όλα τα παιδιά 

πήγαν και άλλαξαν για να μην κρυώσουν.

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ 
Οι μαθητές του σχολείου μας και αυτό το τρίμηνο συνέχισαν με ενθουσιασμό στα πλαίσια 

της Ευέλικτης Ζώνης και της Μελέτης του Περιβάλλοντος να ασχολούνται με τον σχολικό 

κήπο. 

Έσπειραν δύο ειδών φασόλια, στρογγυλά κολοκυθάκια και φιστίκια αράπικα. Φύτεψαν 

αμυγδαλιές και φουντουκιές και φρόντισαν τις ελιές του σχολείου και τη ροδιά που είχαν 

φυτέψει πέρυσι από παραφυάδα. 

Στις αρχές Μαΐου μάζεψαν τον αρακά που είχαν σπείρει το προηγούμενο τρίμηνο και τον 

καθάρισαν. Κράτησαν και λίγο για να τον σπείρουν την επόμενη χρονιά. 

 Παράλληλα, παρακολούθησαν βιωματικά τη διαδικασία μετατροπής του άνθους σε 

καρπό από την αχλαδιά του σχολείου και έμαθαν για την αναγκαιότητα αραίωσης των 

φρούτων προκειμένου να δώσουν μεγάλους καρπούς, παρατηρώντας τη φορτωμένη 

βερικοκιά της αυλής μας.    
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Με την ευλογία του Σεβαστού Μητροπολίτη Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας 

Ιωήλ αλλά και την ευχή του πατέρα Ιωάννη του χωριού μας δημιουργήθηκε 

εκκλησιαστική χορωδία με το όνομα "Αγία Κυριακή". 

Η χορωδία του όμορφου χωριού μας απαρτίζεται από 25 μέλη. Όποιος 

κάτοικος και μη του χωριού   επιθυμεί να συμμετάσχει, μπορεί να επικοινωνήσει 

στα τηλέφωνα 6987773405 και 6939059189. 

Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τα μέλη για το μεγάλο τους 

ενδιαφέρον και τους χορηγούς μας κ. Γιάννη Θεοδοσίου, κ. Νίκο Χατζηιωαννίδη, κ. 

Νίκο Παπαδόπουλο (Θώκα) και  κ. Γεωργία Σημαιοφορίδου για την πολύτιμη 

βοήθειά τους! 

Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι! 

 

Υπεύθυνη εγγραφών: Εύα Σεμερτσίδου 

Υπεύθυνη χορωδίας: Ευαγγελία Φαντίδου 

 

ΕΝΑΣ ΑΠΡΟΣΜΕΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ 
 

Τη Δευτέρα 3 Ιουνίου μετά από μια 

καταιγίδα, ένας αβοήθητος επισκέπτης 

εντοπίστηκε στην αυλή του σχολείου μας. 

Οι μαθητές ενημέρωσαν τη δασκάλα που 

εφημέρευε και ο κύριος Κυριάκος έπιασε 

τον επισκέπτη και τον μετέφερε με 

προσοχή στο γραφείο του σχολείου. Ο 

επισκέπτης δεν ήταν άλλος από ένα μικρό 

πληγωμένο και φοβισμένο γεράκι. 

Αμέσως οι δάσκαλοι επικοινώνησαν με 

την ομάδα διάσωσης και περίθαλψης 

άγριων ζώων στη Θεσσαλονίκη για να 

τους συμβουλεύσουν.  

Έτσι έβγαλαν φωτογραφίες όπως τους 

υπέδειξε η ομάδα των ειδικών και τις 

έστειλαν διαδικτυακά. Στην συνέχεια 

έφτιαξαν μια ασφαλή πρόχειρη, 

αεριζόμενη φωλιά και με το ΚΤΕΛ 

έστειλαν το πληγωμένο πουλί στη 

Θεσσαλονίκη. Εκεί το παρέλαβε ένα 

μέλος της ομάδας και μετά από 

επικοινωνία που είχαμε μας ενημέρωσαν 

ότι το γεράκι έφτασε ζωντανό στη 

Θεσσαλονίκη αλλά ήταν άσχημα 

πληγωμένο από την καταιγίδα της 

προηγούμενης ημέρας. Πιθανότατα να 

έπεσε πάνω σε τζάμι αυτοκινήτου ή να 

χτύπησε πάνω σε κάποιο δέντρο. Όλοι 

μας ευχόμαστε να γιατρευτεί γρήγορα και 

να μπορέσει να ξαναπετάξει ελεύθερο πια 

ψηλά στον ουρανό.   

 

 


