
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28ης 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940  
Σήµερα Πέµπτη 27/10/2011  , το σχολείο µας 
πραγµατοποίησε τη σχολική γιορτή για την 28η Οκτωβρίου. 
Οι τάξεις µας , το Ε1` και το Ε2`, παρουσίασαν ένα θεατρικό 
έργο µε θέµα τον Ελληνοϊταλικό πόλεµο  και δηµοτικούς 
χορούς . Η ανάθεση του θεατρικού έγινε αρχές Οκτώβρη και 
από τότε ξεκίνησε  το τµήµα µας πρόβες για να έχουµε το 
επιθυµητό αποτέλεσµα . Η παράσταση είχε επιτυχία , γιατί 
εµείς τα παιδιά προσπαθήσαµε να υποδυθούµε τους 
χαρακτήρες µε φυσικότητα. Ήταν µια πολύ ωραία  εµπειρία  
και περάσαµε όµορφα και στις πρόβες αλλά και στη διάρκεια 
της παράστασης και βέβαια εισπράξαµε και την ικανοποίηση  
των γονιών µας που µας χειροκρότησαν ! 

∆ηµήτρης - Αντώνης Βορβής, µαθητής του Ε1` 

 
 

 



 
TΜΗΜΑ Ε1` : ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

Την 1η Νοεµβρίου , εγώ και η τάξη µου επισκεφτήκαµε το 
Νοµισµατικό Μουσείο. Το Μουσείο βρίσκεται  στην οδό 
Πανεπιστηµίου  στην Αθήνα.Το Μουσείο στεγάζεται στην 
οικία του γερµανού αρχαιολόγου , που ανακάλυψε  την 
αρχαία Τροία , Ερρίκου Σλήµαν. Το κτίριο ήταν απ΄ έξω  
διακοσµηµένο  µε αγάλµατα και πολλά δέντρα. Η ξεναγός , 
που µας περίµενε στην είσοδο του κτιρίου , µας πήγε σε µια 
αίθουσα  που είχε δεξιά , αριστερά  και στην οροφή 
τοιχογραφίες και στο πάτωµα ψηφιδωτά . Καθίσαµε σ΄ έναν 
κύκλο στο πάτωµα και η κυρία , µάς µίλησε για την ιστορία 
του Ερρίκου Σλήµαν. Ύστερα, µας έδειξε τα πρώτα 
νοµίσµατα που φτιάχτηκαν στην Ελλάδα  και το νόµισµα της 
Αθήνας. Στο τέλος µπήκαµε στο σχολικό χαρούµενοι , 
έχοντας  αποκοµίσει πολλές γνώσεις και πήραµε το δρόµο 
της επιστροφής. 

Ιάσονας Παπακωνσταντίνου, µαθητής του Ε1` 



 
 

 

 
TΜΗΜΑ Ε2` : ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

Την Παρασκευή 4 Νοεµβρίου 2011 επισκεφτήκαµε µε την 
τάξη µου το Νοµισµατικό Μουσείο . Στην αρχή µας ξενάγησε 
µια κυρία πολύ ευγενική. Έπειτα  µας είπε να πάµε σε µια 
αίθουσα . Εκεί καθίσαµε σε κάτι πατάκια. Χωριστήκαµε σε 
τετράδες και µας έδειξε µερικές δραχµές . Έπειτα , είδαµε  τα 
πρώτα νοµίσµατα της Αιγύπτου που επάνω τους είχανε µια 
χελώνα. Τέλος, ήρθε  η ώρα να φύγουµε και όλοι 
ευχαριστηµένοι πήραµε το δρόµο της επιστροφής. Μακάρι να 
ξαναπάµε !!  

Ειρήνη Σπηλιώτη  µαθήτρια του Ε2΄ 



 
 
 

TΜΗΜΑ Ε1` : ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ 
ΘΕΜΑ ΤΗ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΟΥ 
ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ" 

Στα πλαίσια της διεξαγωγής διδακτικού σεναρίου  µε θέµα "Η 
λειτουργία του επιθέτου στο κείµενο" τα παιδιά ασχολήθηκαν 
µε δραστηριοτητες  για τις κατηγορίες  των επιθέτων και 
δούλεψαν µε τα tablet pc.  



 
 
 

 TΜΗΜΑ Ε2` : ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ 
ΘΕΜΑ ΤΗ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΟΥ 
ΣΤΟ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ" 

Στις 8/11/2011  το τµήµα Ε2΄ υλοποίησε στην τάξη του ένα 
διδακτικό σενάριο  µε θέµα "Η λειτουργία του επιθέτου στο 
αφηγηµατικό κείµενο" . Πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια 
των tablet pc (ατοµικών ηλεκτρονικών υπολογιστών) ενώ τα 
παιδιά ανταποκρίθηκαν µε µεγάλη προθυµία στην υλοποίησή 
του. 
 

   
 
 
 
 



 
 

 

TΜΗΜΑΤΑ Ε1΄  &   Ε2` : ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΟΥΤΙΩΝ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

Την Τρίτη στις 6 ∆εκεµβρίου  2011 , τα δύο τµήµατα της Ε΄ 
τάξης πήγαµε στο  Κέντρο Ανακύκλωσης κουτιών αλουµινίου 
. Όταν φτάσαµε, αντικρίσαµε  ένα τεράστιο κτίριο! Όταν 
µπήκαµε µέσα , είδαµε ένα µηχάνηµα όπου συµπιεσµένα 
κουτιά αλουµινίου µετατρέπονταν σε τεράστιους κύβους! 
Ύστερα η κυρία που µας ξεναγούσε, µας οδήγησε σε µια 
αίθουσα όπου µας µίλησε  για το πώς φτιάχνουµε το 
αλουµίνιο και µας θύµησε πόσο σηµαντική είναι η 
ανακύκλωση. Έπειτα εξερευνήσαµε  το τοπίο. Υπήρχαν 
ζωγραφιές  µε θέµα την ανακύκλωση παντού. Τέλος , είδαµε  
ένα ενδιαφέρον  βίντεο που µιλούσε  για το πόσο σηµαντική 
είναι η ανακύκλωση. Περάσαµε πολύ καλά στο κέντρο 
ανακύκλωσης κουτιών αλουµινίου. 

Ράνια Σαϊνίδου , µαθήτρια του Ε1΄ 



 
 
 
  
 
 
 

 
TΜΗΜΑΤΑ Ε1΄  &   Ε2` : ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ 
ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ 
ΣΤΑ∆ΙΟ 

Στις 17/1/2012 τα δύο τµήµατα της Ε΄τάξης  επισκεφθήκαµε 
το Καλλιµάρµαρο Παναθηναϊκό Στάδιο . Εκεί οι εκπαιδευτές 
µας ξενάγησαν σ΄ αυτό το πανέµορφο στάδιο. Ύστερα 
χωριστήκαµε σε  έξι οµάδες  και κάναµε διάφορα αθλήµατα 
του στίβου , εµπλουτίζοντας  τις γνώσεις µας στον αθλητισµό 
. Στο τέλος, πήραµε αναµνηστικά διπλώµατα , µπλούζες και 
καπελάκια. Μπήκαµε στο λεωφορείο και γυρίσαµε πίσω στο 
σχολείο µας. Ήταν µια υπέροχη  εµπειρία που ελπίζω να την 
ξαναζήσω. Περάσαµε πολύ καλά στο Καλλιµάρµαρο Στάδιο ! 

Ράνια Σαϊνίδου , µαθήτρια του Ε1΄ 

 



 
 
 
  
 

 
 
 

 
Η Ε΄ ΤΑΞΗ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΤΟ 



ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΟΣΕ 

Την Τρίτη 6 Μαρτίου οι  τάξεις Ε1΄ και Ε2΄  των 
εκπαιδευτηρίων µας επισκέφθηκαν   το Σιδηροδροµικό 
Μουσείο.  Εκεί ο µουσειοπαιδαγωγός  µας µίλησε για τα 
τρένα που βλέπαµε . Είδαµε  διάφορα είδη τρένων. Μερικά  
ήταν ατµοµηχανές και άλλα ιππήλατα τραµ δηλαδή τρένα 
που τα σέρνουν άλογα. Όµως, το πιο εντυπωσιακό από όλα 
ήταν το τρένο του βασιλιά Γεωργίου του Α΄. Ήταν µια 
χαρούµενη εκδροµή !  

Μισέλ Στίλλα  , µαθήτρια του Ε2΄ 

 

 
 

 

 ∆ΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΣ  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Ε΄ ΤΑΞΗΣ  ΣΤΟ 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  
Σήµερα Τρίτη 13 Μαρτίου 2012 και τα δύο τµήµατα της Ε΄ 
τάξης  επισκεφθήκαµε το ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ . Μόλις 
µπήκαµε στο µουσείο , το πρώτο πράγµα που είδαµε ήταν 
ένα ψηφιδωτό  µε τον επίσκοπο Μαξιµιανό. Μετά από λίγο 
προχωρήσαµε µέσα και είδαµε πολλά αντικείµενα , όπως  
πήλινα δοχεία, χάλκινα δαχτυλίδια και άλλα κοσµήµατα. 
Κατά την περιήγησή µας στο µουσείο είδαµε έναν "δίδυµο 
τάφο" που φτιάχτηκε τον 6ο αιώνα, έναν µεταλλικό σταυρό, 
ένα µεταξωτό επιγονάτιο όπως επίσης  πολλές εικόνες και 
ψηφιδωτά. 
Η σηµερινή µας επίσκεψη ήταν µια πολύ ενδιαφέρουσα 
εµπειρία. 

Μαραγκός Μάνθος , Σπηλιώτη Ειρήνη, 
µαθητές της Ε΄ τάξης 

 



 
 
 
  
   
 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Ε΄ 
ΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "ΜΙΚΡΟΣ 
ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ"  
Στις 30/3/2012 λάβαµε µέρος στο  
µαθηµατικό   διαγωνισµό "Μικρός Ευκλείδης" . Σε αυτό το 
διαγωνισµό δοκιµάσαµε τις δυνάµεις µας στα µαθηµατικά !  
Ήταν µια πολύ ευχάριστη εµπειρία και πιστεύουµε ότι τα 
πήγαµε αρκετά καλά !  
 

Οι µαθητές και µαθήτριες του Ε1΄ &  Ε2΄ 

 

 



   

 

 

  
 
 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Ε΄ 
ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ 
Ι∆ΡΥΜΑ 
ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 

Σήµερα 29 Μαΐου 2012 , τα δύο τµήµατα της  Ε΄ τάξης  
επισκέφθηκαν το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού . Στην αρχή 
όλα τα παιδιά ξεναγηθήκαµε σε µια έκθεση µαθηµατικών  
στην οποία µάθαµε την ιστορία των µαθηµατικών , αρχαίους 
αριθµούς αλλά και σχήµατα. Ύστερα είδαµε  ένα εκπαιδευτικό 
βίντεο  , το οποίο είχε θέµα το περιβάλλον. Αργότερα, 
απαντήσαµε σε µερικές ερωτήσεις  στις οποίες οι 
περισσότεροι  απάντησαν σωστά . Όλοι το διασκεδάσαµε  και 
ευχηθήκαµε να ξαναεπισκεφθούµε το ίδρυµα αυτό. Ήταν µια 
όµορφη εµπειρία !  

Οι µαθητές και µαθήτριες της Ε΄ τάξης 



 
 

 

 
 
 
  
 
 



ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κο 
Μ.ΛΑΜΠΡΟΥ 

Σήµερα Πέµπτη 7 Ιουνίου µας επισκέφθηκε ο κύριος 
Λάµπρου , ένας σπουδαίος καθηγητής του Πανεπιστηµίου 
Κρήτης. Μας δίδαξε µε  ένα ευχάριστο και παιχνιώδη τρόπο 
µαθηµατικά. Μας έκανε λοιπόν να τα αγαπήσουµε . Στην 
αρχή ασχολήθηκε µε κάποια µαγικά µαθηµατικά τρικ όπως τα 
αποκαλούσε. Ύστερα µας έβαλε κάποια έξυπνα προβλήµατα 
µαθηµατικών. Μας δίδαξε ότι τα µαθηµατικά δεν είναι απλώς 
ένα µάθηµα αλλά κάτι σαν παιχνίδι όπου βάζουµε κυρίαρχο 
την κριτική σκέψη και τη λογική.Ήταν λοιπόν µια ευχάριστη 
εµπειρία ! 

Οι µαθητές της Ε΄ τάξης 

 
 


