
 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Γ2'  ΣΤΟ Ι∆ΡΥΜΑ 
"ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ"  

Σήµερα  31/5/2013 οι µαθητές του Γ2΄, 
επισκεφθήκαµε το ίδρυµα "Κιβωτός του 
Κόσµου" για να προσφέρουµε όσα 
τρόφιµα αγοράσαµε από το σούπερ 
µάρκετ. Εκεί µας υποδέχτηκε µια πολύ 
ευγενική κυρία , η οποία ήταν κοινωνική 
λειτουργός  και µας ενηµέρωσε για το σκοπό που 
εξυπηρετεί το ίδρυµα. Έπειτα µας ξενάγησε στους 
χώρους του. Ήταν µια πολύ διδακτική εµπειρία και 
ελπίζουµε να βοηθήσαµε τα παιδιά που βρίσκονται 
εκεί. 

Ντάκουλας Γιώργος 
Μαθητής του Γ2' 

 

 

 

 

  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ2'  ΣΤΟ 
ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΤΗΣ  ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΜΑΣ 

Την Τρίτη 21/5/2013 , οι µαθητές του Γ2' , 
επισκεφθήκαµε το σούπερ µάρκετ της γειτονιάς µας. 



Εκεί χωρισµένοι σε οµάδες είχαµε την ευκαιρία να 
κάνουµε εξάσκηση στους δεκαδικούς αριθµούς και να 
αγοράσουµε διάφορα προϊόντα µε γνώµονα τη 
µεσογειακή διατροφή . Περάσαµε υπέροχα ! 

Βλάχου Ηλιάνα 
Μαθήτρια του Γ2΄ 

 

 

 

 

  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ -ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ ΚΟΥ 
ΠΕΤΡΟΥ ΑΡΓΥΡΗ  

Σήµερα 21 Μαΐου 2013 , επισκέφθηκε το εργαστήρι 
των εκπαιδευτηρίων µας ο ζωγράφος - λογοτέχνης κος 
Πέτρος Αργύρης , ο οποίος µας µίλησε για τις τέχνες 
και µας µύησε στα µυστικά της αγαπηµένης του τέχνης 
, τη ζωγραφική. Τον ευχαριστούµε πολύ κι ελπίζουµε 
να τον ξαναδούµε σύντοµα . 

Χριστάκη Αναστασία 
Μαθήτρια του Γ2' 

 



 

 

 

  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΜΑΣ  ΣΤΟ 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ 
Σήµερα 12 Απριλίου 2013 , οι 
µαθητές της Γ΄ τάξης 
παρακολουθήσαµε την αναβίωση 
των Ολυµπιακών Αγώνων στο 
Παναθηναϊκό Στάδιο . Ήταν µια 
µοναδική εµπειρία. Αυτό, που µας άρεσε πιο πολύ, 
ήταν τα δεκάδες περιστέρια που πέταξαν στον ουρανό, 
µεταφέροντας το µήνυµα της ειρήνης και της 
συναδέλφωσης των λαών. Περάσαµε υπέροχα ! 

Αντωνοπούλου Φένια 
Κουστένης Νίκος 

µαθητές της Γ΄ τάξης 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 
ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΒΥΡΩΝΑ 

Σήµερα 4 Απριλίου 2013 , τα υπόλοιπα παιδιά της  
Γ΄ τάξης των εκπαιδευτηρίων µας επισκέφθηκαν  το 
Εθνικό Σκοπευτήριο Βύρωνα και σε συνεργασία µε τη 
Σκοπευτική Οµοσπονδία ,  αφού πρώτα ξεναγήθηκαν  
και ενηµερώθηκαν για το άθληµα , είχαν την ευκαιρία 
να ρίξουν βολές από απόσταση 10 µέτρων µε 
αεροβόλο τυφέκιο σε στόχους µε καταπληκτικά 
αποτελέσµατα! Ήταν µια  πολύ ενδιαφέρουσα εµπειρία 
για τα παιδιά. 

Ο Γυµναστής των Εκπαιδευτηρίων µας  
Σάκης Κωνσταντινόπουλος 



 

 

 

 

 

 

  

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
Στις  2 και  3 Απριλίου 2013 ,  οι 
µαθητές της Γ΄ τάξης 
επισκεφθήκαµε την Ελληνική 
Βιοµηχανία Αλουµινίου. Η επίσκεψή 
µας αυτή, ήταν µια µοναδική 
εµπειρία. Εκεί ενηµερωθήκαµε για 
τη χρήση του αλουµινίου στην 
καθηµερινή µας ζωή καθώς και για 
τη διαδικασία της ανακύκλωσής του. Μάθαµε πως 
υιοθετώντας απλές συνήθειες στην καθηµερινότητά 
µας, µπορούµε να βοηθήσουµε το περιβάλλον. Ήταν 
µια πολύ εποικοδοµητική επίσκεψη ! 

Παπανικολάου Όλγα, µαθήτρια του Γ1' 
Σκαλιώτης Γιώργος, µαθητής του Γ2' 

 

 

 



 

 

 

  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ "∆ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ 
ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΠΑΙ∆ΙΟΥ" ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ2'  
Την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013, 
µε αφορµή την Παγκόσµια 
Ηµέρα Παιδικού Βιβλίου που 
πλησιάζει σε λίγες ηµέρες (2 
Απριλίου) , αποφασίσαµε να 
επισκεφθούµε  το "∆ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΠΑΙ∆ΙΟΥ" , προκειµένου να χαρίσουµε βιβλία στη 
βιβλιοθήκη του οργανισµού. Με αυτή µας την κίνηση , 
θα δώσουµε την ευκαιρία σε πολλά παιδιά της περιοχής 
µας, να µοιραστούν µαζί µας τις αγαπηµένες µας 
ιστορίες ! 

Μαρούδας Νίκος  
Μαθητής του Γ2' 

 



 

 

 

  

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ  Γ΄ ΤΑΞΗΣ  ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ 
Τη ∆ευτέρα 4 και την Τετάρτη 6 Μαρτίου , τα δύο 

τµήµατα της Γ΄ τάξης  
επισκέφθηκαν το Πάρκο 
Τρίτση.  
"Μόλις κατεβήκαµε από τα 
σχολικά πήγαµε σ΄ έναν 
µεγάλο χώρο στον οποίο 
υπήρχε κάτι που έµοιαζε µε 
την κιβωτό του Νώε ! Όταν 
µπήκαµε µέσα αντικρίσαµε 
διάφορα είδη  όπως σφουγγάρια, σιτάρι, βότανα κ.α. 
Έπειτα µας ξενάγησαν  σ΄ ένα δασάκι όπου υπήρχε µια 
µικρή λιµνούλα µε ασπρόµαυρες αγριόπαπιες και 
όµορφες χήνες. Μας πληροφόρησαν ότι σε αυτή την 
έκταση ο βασιλιάς Όθωνας και η γυναίκα του η Αµαλία 
, από τα παλιά χρόνια συγκέντρωναν σπάνια ζώα αλλά 
και φυτά ! Ύστερα κάναµε ένα περίπατο σ΄ ένα ψηλό 
λόφο, απ΄ τους επτά που είχε και όλοι µαζί µαζέψαµε 
όµορφα λουλούδια . Όµως, αυτό που µας έκανε 
περισσότερο εντύπωση, ήταν ένα δέντρο που 



ονοµαζόταν σκίνος και τα φύλλα του µύριζαν µαστίχα. 
Στο τέλος, αυτοί που µας ξενάγησαν µας είχαν µια 
έκπληξη. Φτιάξαµε ένα χαµογελαστό προσωπάκι, 
βάζοντας µέσα σ΄ ένα καλσόν χώµα. Όταν, γέµισε 
περίπου µέχρι τη µέση το δέσαµε . Έπειτα, του 
σχεδιάσαµε µύτη και στοµατάκι και για µατάκια του 
βάλαµε δύο µαύρες ελίτσες. Ήταν µια ξεχωριστή 
εµπειρία!"  

Μαυραγάνη Γεωργία, µαθήτρια του Γ1΄ 
Μαρούδας Νίκος , µαθητής του Γ2΄ 

 

 

 



 

 

 

                                        

 

 
Η Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
"ΚΟΥΒΟΥΤΣΑΚΗ" 

Στις 20 και 21 Νοεµβρίου 2012 , οι µαθητές των δύο 
τµηµάτων της Γ΄ τάξης 
επισκεφθήκαµε την Πινακοθήκη 
"Κουβουτσάκη". Εκεί µας 
υποδέχθηκε  µια ξεναγός, που µας 
ρώτησε αν έχουµε ξαναεπισκεφθεί 
το µουσείο. Τότε άρχισε να µας 
ξεναγεί στο χώρο. Οι περισσότεροι 
πίνακες ήταν ζωγραφισµένοι σε 
παλαιότερες εποχές. Επίσης, µας είπε ότι από παλιά 
µέχρι και σήµερα οι ζωγράφοι  ό,τι άλλο υλικό  και να 
χρησιµοποιήσουν , πάντα βάζουν και χρώµατα  σε 
µορφή σκόνης. Εντύπωση µου έκανε ότι εκτός από 
σκόνη βάζουν λάδι, νερό , ξύδι , µέχρι και αυγό για να 
δηµιουργήσουν αποχρώσεις. Ακόµα, µάθαµε πως οι 
πίνακες , που έχουν πρόσωπα ονοµάζονται  
προσωπογραφίες ή πορτρέτα. Τέλος, µας είπε ότι τα 
έργα που απεικονίζουν ζώα  ή έχουν να κάνουν µε 



βοσκούς λέγονται βουκολικά. Ήταν µια υπέροχη και 
ενδιαφέρουσα εµπειρία που δεν θα την ξεχάσω ποτέ!   
                                                                                    Φίλ
ιου Κατιάννα ,  
                                                                                     
µαθήτρια του Γ1΄ 

 

 

 

 

 

 

 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Γ1΄ ΣΤΟ  "ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ"  

Σήµερα το πρωί , Τετάρτη 10/10/2012, πήγαµε µε το 
σχολείο επίσκεψη στο "Σιδηροδροµικό Μουσείο" και 
είδαµε πολλά εντυπωσιακά βαγόνια. Εµένα όµως µου 
άρεσε πιο πολύ  το τραµ  που χρησιµοποιήθηκε όταν  
γυρίστηκε η ταινία "Ποτέ την Κυριακή" µε τη Μελίνα 
Μερκούρη. Είχαµε µια πολύ όµορφη ξενάγηση και 
περάσαµε υπέροχα ! 

   Μυρτώ Μενάγια,  
Φένια Αντωνοπούλου 

µαθήτριες του Γ1΄ 

  

 



 

 

 

 

 

 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Γ2΄ ΣΤΟ  "ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ"  

Σήµερα Τρίτη 9/10/2012 , επισκεφθήκαµε το 
"Σιδηροδροµικό Μουσείο" .  Περάσαµε υπέροχα ! 
Μπήκαµε στον οδοντωτό και σε άλλες αµαξοστοιχίες. 
Αυτό , όµως , που µας έµεινε αξέχαστο ήταν το βαγόνι 
του σουλτάνου! 

 Νίκος Μαρούδας, µαθητής του Γ2΄ 

 



 

 

 
 

 


