
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ∆` ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ 
ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  
Την Παρασκευή  7 Οκτωβρίου  η  ∆΄ τάξη του σχολείου µας , 
επισκέφτηκε το "Θεατρικό Μουσείο" , στο κέντρο της 
Αθήνας. Είχαµε την ευκαιρία  να δούµε µάσκες από 
παραστάσεις αρχαίου θεάτρου , φωτογραφίες  και κοστούµια 
από διάφορες παραστάσεις του ελληνικού θεάτρου , καθώς  
και αντικείµενα από τα καµαρίνια  σπουδαίων  ηθοποιών 
όπως της Κατίνας Παξινού , του Αλέξη Μινωτή , της Μελίνας 
Μερκούρη  , του Μάνου Κατράκη κ.ά.  
Τσιάµης Χρήστος - ∆1΄  και  Μπακούρου Φρειδερίκη - ∆2΄ 
 

 
 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ∆1΄: ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ HELMEPA 

Στις 7/12/2011 επισκεφτήκαµε την Ελληνική Ένωση 
Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος HELMEPA. Εκεί 
µάθαµε τα πάντα για την ανακύκλωση . Είδαµε φωτογραφίες 
µε βρώµικες παραλίες και ζώα όπως φώκιες , πτηνά  και 
δελφίνια , που υπέφεραν από το πετρέλαιο και τη µόλυνση. 
Η ρύπανση της θάλασσας γίνεται από πολλές πηγές  στην 
ξηρά και στη θάλασσα και µε διάφορες ουσίες , δηλαδή 



ρυπαντές , που είναι υγρές , στερεές και αέριες και δεν 
διαλύονται όλες στο θαλασσινό νερό. Αργότερα παίξαµε ένα 
εικονικό παιχνίδι ανακύκλωσης , στο οποίο καθαρίζαµε µόνοι 
µας µια εικονική παραλία . Περάσαµε υπέροχα ! 

∆ελής Νίκος και Σκαµαντζούρας Βασίλης ,  
µαθητές του ∆1΄ 

 

 
 

 

 

ΤΜΗΜΑ ∆2΄: ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ HELMEPA 

Την Παρασκευή  9 ∆εκεµβρίου  2011, η τάξη µας 
επισκέφθηκε την ελληνική ένωση προστασίας θαλάσσιου 
περιβάλλοντος "HELMEPA" , που βρίσκεται  στη Νέα Σµύρνη. 
Μέσα από την παρακολούθηση  ντοκιµαντέρ και εικόνων , 
ενηµερωθήκαµε για την αξία του νερού στον πλανήτη , για 
τρόπους εξοικονόµησης νερού καθώς και για την αξία της 
προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

∆ηµητροπούλου Γεωργία, µαθήτρια του ∆2΄ 
  
  

 



 
 
 
  

EΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ∆` ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΘΗΝΩΝ   
Την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012 η ∆΄ τάξη των 
Εκπαιδευτηρίων µας , επισκέφθηκε την Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Αθηνών , η οποία βρίσκεται κοντά στο σταθµό Λαρίσης. 
Φτιάχτηκε το 1952  και φιλοξενεί 80.000 βιβλία . Ο 
επισκέπτης  µπορεί αν θέλει να δανειστεί όποιο βιβλίο του 
αρέσει. Όµως , πρέπει να το επιστρέψει το πολύ σε 15 
ηµέρες .  Η βιβλιοθήκη  διαθέτει πολλά είδη βιβλίων , όπως 
επιστηµονικά , σχολικά, ιστορικά, λογοτεχνικά , 
εγκυκλοπαίδειες  κ.α.  Η ξεναγός µας εξήγησε πώς ήταν η 
Αθήνα τα παλιά χρόνια και πώς είναι σήµερα. Ο πρώτος 
βασιλιάς της Αθήνας , ο Όθωνας  και η σύζυγός του η Αµαλία 
, ήταν πολύ πλούσιοι. Έµεναν στη Βουλή και ήθελαν ένα 
µεγάλο κήπο. Έτσι κι έγινε ! Έχτισαν µεγάλα τείχη και από 
µέσα δηµιούργησαν έναν τεράστιο κήπο . Οι στάβλοι του 
Όθωνα ήταν στο σηµερινό Attica.  Γενικά  η παρουσίαση 
ήταν πολύ ενδιαφέρουσα για όλους µας .  
 

Μπακούρου Φρειδερίκη , Σταµατάτος Στέφανος,  
Πρίφτης ∆ιονύσης , µαθητές της ∆΄ τάξης 



 

 
 
 
  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ  ΣΤΟ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
Στις 26/1/2012 επισκεφθήκαµε το Αρχαιολογικό Μουσείο 
Αθηνών . Βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας , δίπλα  στο 
Πολυτεχνείο και είναι ένα πανέµορφο κτίριο . Στο ισόγειο 
περάσαµε µέσα από δύο τεράστιους κίονες και στη συνέχεια 
µπήκαµε  στην πρώτη αίθουσα που είχε σχέση µε τη 
Νεολιθική εποχή . Εκεί παρατηρήσαµε πολλά αγγεία των 
ανθρώπων εκείνης της εποχής.  Μετά επισκεφθήκαµε την 
αίθουσα που είχε σχέση µε το Μυκηναϊκό πολιτισµό. Είδαµε 
πολλά κοσµήµατα , ειδώλεια , κούρους και κόρες. Θα µας 
µείνει αξέχαστη αυτή η εκδροµή .  
 
∆ελής Νίκος, Μπακούρου Φρειδερίκη , µαθητές της ∆΄ τάξης 



 
 
 

 
 
 
  
 

 



ΤΟ ΤΜΗΜΑ ∆2΄ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΙΣ 20/2/2012 
Σήµερα , ∆ευτέρα  20 Φεβρουαρίου 2012 , το τµήµα µας 
επισκέφθηκε το εργαστήριο Φυσικής των εκπαιδευτηρίων  
µας και πραγµατοποίησε δραστηριότητες πάνω στο κεφάλαιο 
"ΜΕΙΓΜΑΤΑ" της Μελέτης Περιβάλλοντος . ∆ουλεύοντας ανά 
οµάδες επεξεργαστήκαµε  διάφορα µείγµατα και 
διατυπώσαµε τα συµπεράσµατά µας σε ειδικά φυλλάδια µε 
ερωτήµατα . 

Αντωνόπουλος Γιάννης , µαθητής του ∆2΄ 

 
 
 



 
 
 
  
 

∆ΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΣ ! 
  
  
 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΑΕΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ∆2΄ 
Στις 23 Φεβρουαρίου  2012 πήγαµε στο εργαστήριο 
εικαστικών των εκπαιδευτηρίων µας  και χωριστήκαµε σε δύο 
οµάδες . Τα κορίτσια ζωγράφισαν και τα αγόρια 
κατασκεύασαν το χαρταετό. Αργότερα  τοποθετήσαµε το 
χαρτόνι µε τη ζωγραφιά  πάνω στο χαρταετό  κι έτσι 
καταφέραµε να τον ολοκληρώσουµε  µε επιτυχία !  
Καλή Καθαρά ∆ευτέρα σε όλους !  
 

Καραµάλη Ματίνα , ∆ηµητροπούλου Γεωργία,  
µαθήτριες του ∆2΄ 



 
 
 
  
 
 

 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΗΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ ΕΙΧΑΝ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΨΥΧΟΛΟΓΟ ΝΙΚΟ 
ΜΑΡΚΑΚΗ 
Την Τετάρτη 29/2/2012 οι µαθητές της ∆΄ τάξης , στα 
πλαίσια της συναισθηµατικής αγωγής είχαν µία συνάντηση  
µε τον κο Νίκο Μαρκάκη εκπαιδευτικό - ψυχολόγο , κατά την 
οποία συζήτησαν και προβληµατίστηκαν πάνω στο θέµα του 
σχολικού εκφοβισµού (bullying). 

Oι δάσκαλοι της ∆΄ τάξης 



 
 
 
  
 

∆ΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ  
  
  
 
 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ∆΄ 
ΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
"ΚΑΓΚΟΥΡΟ"  

Στις 17/3/2012 λάβαµε µέρος στο  µαθηµατικό   διαγωνισµό 
"Καγκουρό" και λύσαµε πολλές ασκήσεις. Όλα τα 
προβλήµατα  ήταν πρωτότυπα  και είχαν ένα βαθµό 
δυσκολίας. ∆εν είχαµε ξανασυναντήσει  προβλήµατα µε αυτή 
τη µορφή.  
Είναι αλήθεια ότι κουραστήκαµε πολύ για να τελειώσουµε το 
τεστ, αλλά τελικά τα καταφέραµε µε επιτυχία ! Ευτυχώς , 
είχαµε πολύ χρόνο και σταµατήσαµε για διάλειµµα , για να 



ξεκουραστούµε και να πάρουµε ενέργεια . Ακόµα , σε αυτό 
το διαγωνισµό πήραµε µια πολύ καλή γεύση  από τα 
µαθηµατικά. Ήταν µια πολύ ευχάριστη εµπειρία , που δε θα 
ξεχάσουµε ποτέ . Επίσης, θα λάβουµε βιβλία µε προβλήµατα 
σχετικά µε τα µαθηµατικά. Οι απαντήσεις των προβληµάτων 
θα δοθούν  την επόµενη εβδοµάδα.  

 
 
 
  

 
 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΕΛΑΪΣ 
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ∆2΄ 
Σήµερα 22 Μαρτίου 2012 , ηµέρα 
Πέµπτη, µε την τάξη µου ∆2΄ , 
επισκεφτήκαµε το εργοστάσιο 
παραγωγής λαδιού  της "ΕΛΑΪΣ" . 

Μπαίνοντας στο εργοστάσιο  είδαµε ένα βίντεο  σχετικό µε το 
λάδι  (τη µυθολογία , την ιστορία κ.λπ.). Έπειτα βάλαµε  
ποδιές και σκούφους και πήγαµε στο χώρο όπου  
συσκευάζουν τα λάδια. Μάθαµε µπώς χειρίζονται , οι 
υπεύθυνοι , τις µηχανές  και ξεναγηθήκαµε  στο χώρο. Όταν 



επιστρέψαµε στο χώρο υποδοχής , οι κύριοι που εργάζονταν 
στο εργοστάσιο µάς έδωσαν  σακουλίτσες οι οποίες είχαν 
µέσα δώρο ένα µπουκάλι λάδι του λίτρου "Άλτις"  και δύο 
φυλλάδια  µε πληροφορίες. Ήταν πάρα πολύ ωραία και θα 
ήθελα να το ξαναεπισκεφτώ. 

Αντωνόπουλος Γιάννης , µαθητής του ∆2΄ 
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ΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ 
ΤΜΗΜΑ ∆2΄ 
Σήµερα , Πέµπτη 5 Απριλίου 2012  µας επισκέφθηκε η 
διαιτολόγος κα  Κυριακή Σαββίδη,  η  οποία µας µίλησε  για 
τη "∆ΙΑΤΡΟΦΗ" στα πλαίσια της διαθεµατικής µας εργασίας. 
Μας ενηµέρωσε σχετικά µε τα βασικά θρεπτικά συστατικά 
των τροφών  (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη, ιχνοστοιχεία  
κ.α.) και µας έδωσε  χρήσιµες διατροφικές συµβουλές. Τέλος 
είχαµε την ευκαιρία  να της εκφράσουµε και τις δικές µας 
απορίες στις οποίες µας απάντησε. 

Θεολόγης Απόστολος, Τέντης Νικόλας ,  
µαθητές του ∆2΄ 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ∆1΄ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
ΣΤΗ 

ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  "∆ΕΛΤΑ-ΕΛΛΑΣ" 



Την Πέµπτη 5/4/2012 , επισκεφθήκαµε το κτίριο της 
γαλακτοβιοµηχανίας "∆ΕΛΤΑ" στον Ταύρο. Εκεί είδαµε 
τεράστια φορτηγά που µετέφεραν γάλα  και στη συνέχεια 
ζυγίζονταν σε µια µακρόστενη ζυγαριά. Στη συνέχεια µια 
ευγενική κυρία µας υποδέχτηκε. Καθίσαµε  σε µία µικρή 
αίθουσα , όπου είδαµε µια ταινία σχετική µε την παραγωγή 
γάλακτος. Μας έκαναν εντύπωση τα µεγάλα εργοστάσια της 
∆ΕΛΤΑ και οι πολλές αγελάδες  των κτηνοτροφικών µονάδων 
. Η κυρία που µας µιλούσε µας τόνισε το πόσο σηµαντική 
είναι η "παστερίωση" του γάλακτος διότι σκοτώνει τα 
µικρόβια. 

Μπολούτσου Αντιγόνη, Κότατζης Φώτης , µαθητές του ∆1΄ 

 
 
 
  
 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ  ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΑΣ  
Την Τρίτη 6 Ιουνίου 2012 , µας  επισκέφθηκε ένας σπουδαίος 
µαθηµατικός, που διδάσκει στο Πανεπιστήµιο της Κρήτης, ο 
κύριος Μιχάλης Λάµπρου. Μας δίδαξε ότι µέσω των 
µαθηµατικών µπορούµε και να διασκεδάσουµε και να 
διδαχτούµε ! Λύσαµε σπαζοκεφαλιές, γρίφους και "µαγικά 



τετράγωνα" αριθµών που µας εντυπωσίασαν. Σίγουρα , όλοι 
µας αγαπήσαµε περισσότερο τα µαθηµατικά. 

Οι µαθητές της ∆΄ τάξης 

 
 


