
Στις 12 Σεπτεµβρίου 2011, πραγµατοποιήθηκε στο σχολείο 
µας ο αγιασµός για την έναρξη της σχολικής χρονιάς.  

 
 
 

 Α`, Β`, Γ`  ΤΑΞΕΙΣ  - ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ "SPORT CAMP"  ΣΤΙΣ 
8/10/2011 

Έγινε η πρώτη εκδροµή στην κατασκήνωση Sport Camp  , 
στο Λουτράκι. Την περίµενα πώς και πώς . Όταν φτάσαµε 
στην  Sport  Camp  πήγαµε όλοι µαζί για πρωινό. Μετά 
παίξαµε ποδόσφαιρο σε γήπεδα 5Χ5 µέχρι το µεσηµέρι.  
Το µεσηµέρι όλα τα παιδιά µαζί, αλλά και οι συνοδοί µας , 
φάγαµε µεσηµεριανό στο εστιατόριο  των εγκαταστάσεων . 
Μετά συνεχίσαµε  το ποδόσφαιρο σε άλλο γήπεδο αυτή τη 
φορά.  
Λίγο πριν φύγουµε φάγαµε απογευµατινό και 
επιβιβαστήκαµε  στα πούλµαν  που µάς περίµεναν . Αυτή 
ήταν η πρώτη µας εκδροµή για φέτος µε το σχολείο και µου 
άρεσε πάρα πολύ. Ανυποµονώ να έρθει η ώρα για την 
επόµενη εκδροµή µας. 

Ευθύµης  Κατσιούλας  , Γ1΄ 



 
 
 

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 
2011-2012 

Την Τετάρτη 12/10/2011 πραγµατοποιήθηκε στο θέατρο των 
Εκπαιδευτηρίων µας  η πρώτη συνάντηση του σχολικού 
ψυχολόγου - εκπαιδευτικού κου Νίκου Μαρκάκη, µε οµάδα 
γονέων των  µαθητών µας. 
Αρχικά έγινε η πρώτη γνωριµία των γονέων µεταξύ τους 
αλλά και µε τον κο Μαρκάκη , δηµιουργήθηκαν οι οµάδες 
εργασίας και αναπτύχθηκε η θεµατολογία µέσα από την 
οποία θα επιλεγούν τα πλέον ενδιαφέροντα θέµατα µε τα 
οποία θα ασχοληθούν στη διάρκεια των συναντήσεων. 



 
 

 

 ∆΄- Ε΄- ΣΤ΄  ΤΑΞΕΙΣ  - ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ "SPORT CAMP"  ΣΤΙΣ 
15/10/2011 

Το Σάββατο που µας πέρασε  πραγµατοποιήσαµε µια σχολική 
εκδροµή  στην κατασκήνωση Sport Camp. Όλοι ήµασταν 
ενθουσιασµένοι και στη διαδροµή χροεύαµε και 
τραγουδούσαµε. Αφού φτάσαµε στον προορισµό µας και 
φάγαµε σ΄ έναν χώρο  της κατασκήνωσης , οδηγηθήκαµε 
στα γήπεδα. Κατά τη διάρκεια της εκδροµής χορτάσαµε 
παιχνίδι , αν και υπήρξαν κάποιες διαφωνίες . Όταν έφτασε η 
ώρα ν΄αναχωρήσουµε , λυπηθήκαµε , όµως ξέραµε πως θα 
ξανάρθουµε. Ανυποµονούµε να φτάσει εκείνη η µέρα ! 

Κορφοξυλιώτη Κατερίνα, Γκουρνέλου Αναστασία, 
Χριστόπουλος Νίκος, Σκαλούµπακα Νικολέττα 



 
 
 

 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28ης 
1940 ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Σήµερα Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011 , ανήµερα του Αγίου 
∆ηµητρίου οι µαθητές των πρώτων τάξεων του ∆ηµοτικού 
και του Νηηπιαγωγείου , γιορτάσαµε µε µεγάλη διάθεση  το 
"ΟΧΙ" του ΄40 µε θεατρικά , ποιήµατα , χορούς , τραγούδια 
και δηµιουργικές κατασκευές. Χαρήκαµε ιδιαίτερα , γιατί όλοι 
µας προσφέραµε και συµµετείχαµε σ΄ αυτή την όµορφη 
∆ΙΚΗ ΜΑΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ! 



             "Άποψη των µικρών µας µαθητών που 
καταγράψαµε" 

 
 

 

 
 
 



∆ΙΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ-
ΑΡΚΑ∆ΙΑ ΣΤΙΣ 12 & 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
2011 

Στις 12 και 13 Νοεµβρίου 2011, το σχολείο µας 
πραγµατοποίησε  µια εκπαιδευτική εκδροµή , µε 
διανυκτέρευση  στην Τρίπολη. Αρχικά ξεναγηθήκαµε στην 
ξακουστή  και πανέµορφη  περιοχή  του Μυστρά µε τα 
παµπάλαια ανάκτορα  και τις µαγευτικές  εκκλησίες. Έπειτα  
απολαύσαµε  το µεσηµεριανό µας στον Άγιο Ιωάννη και 
ξεκινήσαµε για το ξενοδοχείο . Η βραδινή µας ψυχαγωγία 
ήταν πλήρης και το επόµενο πρωί φύγαµε γεµάτοι 
ενθουσιασµό  , για το λαογραφικό µουσείο  Στεµνίτσας . 
Αργότερα επισκεφθήκαµε  το µουσείο υδροκίνησης  στη 
∆ηµητσάνα και κινηθήκαµε προς τη Βυτίνα , όπου 
περιηγηθήκαµε και φάγαµε. Τέλος , πήραµε το δρόµο της 
επιστροφής  γεµάτοι νέες γνώσεις κι εµπειρίες ! 

             Νικολέττα Σκαλούµπακα , µαθήτρια της ΣΤ1΄ 

 
 

 



 
 
 

∆ΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΜΑΣ ! 
  

 
 
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 
ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ  
Σήµερα 16 Νοεµβρίου 2011 , το σχολείο µας µε αφορµή την 
εξέγερση του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεµβρίου  του 1973 , 
διοργάνωσε µια γιορτή για να τιµήσουµε τους ηρωικούς 
φοιτητές  που αντιστάθηκαν  στη χούντα. Η γιορτή µας 
περιλάµβανε λεπτοµερή παρουσίαση  του χρονικού της 
εξέγερσης , η οποία συνοδεύτηκε  από µελωδικά τραγούδια 
που γράφτηκαν για εκείνη τη σηµαντική ηµέρα. Κρατάµε στο 
νου και στην ψυχή µας το αγωνιστικό πνεύµα των φοιτητών 
και υποσχόµαστε πως µέσα από τη µελέτη των µαθηµάτων 
και την καλλιέργεια της ψυχής µας , θα συνεχίσουµε τον 
αγώνα τους για πρόοδο , ευηµερία και δηµοκρατία. 



            Κουτσοπούλου ∆ήµητρα και Πατεράκη ∆ήµητρα 
µαθήτριες του ΣΤ2` 

 
 

 

Ε΄- ΣΤ΄  ΤΑΞΕΙΣ  - ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΟΝ 
ΠΑΡΝΑΣΣΟ ΣΤΙΣ 19/11/2011 

Το πρωί του προηγούµενου Σαββάτου, ξεκινήσαµε την 
µονοήµερη εκδροµή µας  µε προορισµό το "Λιβάδι της 
Αράχoβας" στον Παρνασσό. Ήµασταν ανυπόµονοι να δούµε 
το µέρος αυτό ! Όταν φτάσαµε , κατεβήκαµε και δεν 
πιστεύαµε στα µάτια µας ! Υπήρχε δεξιά και αριστερά χιόνι ! 
Στην αρχή περπατήσαµε για 5 χιλιόµετρα , για να φτάσουµε 
εκεί που θέλαµε . Καθώς προχωρούσαµε , βλέπαµε το χιόνι 
µε τα έκπληκτα µάτια µας ! Θέλαµε οπωσδήποτε να το 
πιάσουµε  ! Αλλά ο κύριος Σάκης µας είπε ότι εκεί που πάµε 
θα παίξουµε µε το χιόνι  και έπρεπε να κάνουµε λίγη 
υποµονή. Φτάνοντας  εκεί κάναµε πολλά ! Αλλοί  παίξανε µε 
το χιόνι, άλλοι έκαναν τοξοβολία  ενώ κάποιοι άλλοι 
προτίµησαν το mountain bike !  Τέλος πήγαµε για φαγητό 
και χαλάρωση σε µια ωραία ταβέρνα ! ∆υστυχώς όµως , 
είπαµε ένα µεγάλο αντίο  στη χιονισµένη Αράχoβα µετά το 
φαγητό . Και πού πήγαµε ...;  Στην "όµορφη" Αθήνα ! 
Πάντως, χαίροµαι που έζησα µια τέτοια εκδροµή . Όποτε 



ξαναγίνει κάτι τέτοιο σίγουρα θα είµαι ο πρώτος που θα 
συµµετάσχω ! 

Γιάννης Παππάς, µαθητής του ΣΤ1΄ 

 
 
 

 

   

 

 

 

∆ΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΡΟΜΗ ΜΑΣ !  

  



 
TO ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ "ΠΑΖΑΡΙ 
ΑΓΑΠΗΣ"  ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 

Το Σαββατοκύριακο 10 και 11 ∆εκεµβρίου 2011  , το σχολείο 
µας η Λακωνική Σχολή Εκπαιδευτήρια Φραγκή , 
πραγµατοποίησε  ένα χριστουγεννιάτικο παζάρι αγάπης , µε 
σκοπό τη διασκέδαση  των επισκεπτών και την οικονοµική 
στήριξη  του ιδρύµατος Κωφών ∆ροσιάς, απ΄ τα έσοδα   του 
διηµέρου.  
Κύρια δραστηριότητα  ήταν η πώληση χειροποίητων δώρων , 
φτιαγµένων µε κόπο και µεράκι  από τους µαθητές  του 
σχολείου. Βέβαια, κατά τη διάρκεια  των δύο ηµερών  
διάφορες εκδηλώσεις πρόσφεραν ευχαρίστηση και χαρά σε 
µικρούς και µεγάλους. Η χορωδία  σε συνεργασία  µε την 
ορχήστρα µας , πλαισίωναν  διαρκώς την προσπάθεια αυτή 
και προσέλκυαν  ακόµα περισσότερους  επισκέπτες. Συνάµα, 
όσον αφορά  τον καλλιτεχνικό τοµέα , οι µικρότεροι µαθητές  
παρουσίασαν  γιορτινές παραστάσεις , για τις οποίες  είχαν 
αφιερώσει πολύτιµο  χρόνο και ανταµείφθηκαν  µε το 
χειροκρότηµα των θεατών. Τα µικρότερα  παιδιά , επίσης 
είχαν την ευκαιρία  να φωτογραφηθούν  µε τον Άγιο Βασίλη  
και να αποτυπώσουν  στο πρόσωπό τους  χριστουγεννιάτικες 
ζωγραφιές µε τη βοήθεια  των δασκάλων .  
Πρέπει ν΄αναφέρουµε πως σηµαντικό γεγονός  ήταν και η 
επίσκεψη της Χρυσής Ολυµπιονίκη Βούλας Πατουλίδου , η 
οποία µας µίλησε για τη ζωή της και τον εθελοντισµό και 
εξέπληξε  όσους την άκουσαν, διότι εκτός από ξεχωριστή 
αθλήτρια είναι και σπουδαίος άνθρωπος. Επιπλέον ο 
ψυχολόγος Νίκος Μαρκάκης  βρέθηκε  στο χώρο του 



σχολείιου µε σκοπό να µας τονώσει την αυτοπεποίθηση  , 
µέσα από διδακτικά παιχνίδια  που απέφεραν πολύτιµους 
καρπούς. Τέλος, ο συγγραφέας   Μάνος Κοντολέων µας 
έκανε την τιµή  να µας επισκεφθεί  και να µας εξιστορήσει  
ενδιαφέροντα γεγονότα   αλλά και σηµαντικές  στιγµές της 
ζωής του.  
Καταλαβαίνετε  λοιπόν  µε πόσο κόπο  διοργανώθηκε  αυτό 
το γιορτινό διήµερο . Σίγουρα όµως  η κούρασ επισκιάστηκε 
από την ικανοποίηση   της προσφοράς  , γιατί το χαµόγελο  
όσων έχουν ανάγκη είναι η αµοιβή µας ! 

Νικολέττα Σκαλούµπακα , µαθήτρια του ΣΤ1΄ 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

  

∆ΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ 
ΠΑΖΑΡΙ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ! 



 

 

  

  

 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΣΟΚΟΛΑΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ "ΙΟΝ" ΑΠΟ 
ΤΙΣ Α`,Β`,Γ` ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΣ  
ΣΤΙΣ  19/12/2011 

Σήµερα στο θέατρο  του σχολείου µας , παρακολουθήσαµε τα 
µαγικά κόλπα του κλόουν της σοκολατοβιοµηχανίας "ΙΟΝ". 
∆ιασκεδάσαµε και παίξαµε ! Στο τέλος µας κέρασε από µία 
σοκοφρέτα ! 

Ευθύµης Κατσιούλας , µαθητής του Γ1΄ 
Σοφία Νικολακοπούλου , µαθήτρια του Γ2΄ 

 

 
 

 

  



 
ΣΤΙΣ 21/12/2011 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ 
ΛΕΝΟΡΜΑΝ 

   

  

 



ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤ`  
ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΜΑΣ , 
ΣΤΟΝ 17ο ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ 
"ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΟΥ" 

Η έκφραση και η εξωτερίκευση των πνευµατικών ικανοτήτων 
των µαθητών εκτείνονται σ΄ ένα ευρύ φάσµα 
δραστηριοτήτων , που αναµφισβήτητα ορίζουν και το µέτρο 
των επιδιώξεων κάθε εκπαιδευτικού. Ιδιαίτερα , η αισθητική 
αγωγή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο, όπου θεµελιώνεται 
στέρεο το οικοδόµηµα των ψυχικών και σωµατικών 
αισθήσεων ενός ανθρώπου. Μάλιστα, θεωρείται από 
πολλούς, και όχι άδικα, η βάση της ψυχικής ισορροπίας ενός 
παιδιού.  
Έτσι, για µας (τους δασκάλους της ΣΤ΄) η συµµετοχή του 
σχολείου µας στο 17ο ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό Παιδικής 
Ζωγραφικής µε θέµα : "Εθνικές Ενδυµασίες 
καιΠαραδοσιακοί Χοροί του λαού µου" ήταν δεδοµένη.  
Ευαισθητοποιήσαµε τους µαθητές µας και αυτοί µε προθυµία 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµά µας. ∆ηµιούργησαν εξαιρετικά 
έργα µε παραδοσιακές φορεσιές από διάφορα µέρη της 
πατρίδας µας .  
Τα έργα τους θα ταξιδέψουν ως τη Σλοβενία και θα 
αξιολογηθούν στη Γκαλερί Έργων Τέχνης Νέων του Celje. 
Τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού καθώς και πληροφορίες 
σχετικά µε την ηµεροµηνία και το χώρο παρουσίασης των 
βραβευµένων έργων θα παρέχονται από τις 10 Φεβρουαρίου 
2012 αποκλειστικά και µόνο στην ιστοσελίδα : 
www.celje.si/en/theworld-ofart και στο περιοδικό "World of 
Art Magazine" τεύχος Φεβρουαρίου 2012. 

Ευχόµαστε Καλή Επιτυχία στα παιδιά µας  
Οι δάσκαλοι της ΣΤ΄ τάξης 

 



 
 
 
  

 

 
 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ∆ΡΩΜΕΝΑ ΣΤΟ 
ΘΕΑΤΡΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΜΑΣ 
ΣΤΙΣ 23/12/2011 

Σήµερα 23/12/2011  παρευρέθηκε στο σχολείο µας ο 
αγαπητός συγγραφέας - ζωγράφος κος Πέτρος Αργύρης , ο 



οποίος µίλησε στα παιδιά µας για το βίο του Αγίου Βασιλείου, 
ώστε τα παιδιά να γνωρίσουν την πραγµατική διάσταση του 
σπουδαίου αυτού Αγίου της εκκλησίας µας. Η οµιλία έγινε 
στο θέατρο των εκπαιδευτηρίων µας, όπου τα παιδιά µεταξύ 
άλλων είπαν ποιήµατα και παρακολούθησαν 
χριστουγεννιάτικη ταινία. 

   
 
 
  
 

 
 
  

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ : ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ "Η 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ" 
Στις 10 και 17/1/2012 είχαµε στο σχολείο µας δύο 
ενδιαφέρουσες  συναντήσεις  µε µια υπεύθυνη υπάλληλο  
του ∆ήµου Αθηναίων , η οποία είναι αρµόδια για το 
πρόγραµµα µετάβασης των µαθητών από το δηµοτικό στο 
γυµνάσιο.  
Η ώρα που καθίσαµε µαζί της ήταν ενδιαφέρουσα και 
δηµιουργική , αφού κάναµε ασκήσεις που ενίσχυαν την 
αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίµησή µας. Στο τέλος της 
συνάντησης ζωγραφίσαµε κάτι καλό που θα  θέλαµε να 
συµβεί µέσα στο νέο έτος . 

Οι µαθητές της ΣΤ1΄και ΣΤ2΄ 

  

 



 
 

 

  

 

 

 

 
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΣΚΙ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ 
ΠΕΡΙΟ∆Ο 2011 - 2012  
ΤΑΞΕΙΣ : Γ΄, ∆΄, Ε΄, ΣΤ΄ 
 

Το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012  πραγµατοποιήθηκε  η 
πρώτη εκδροµή των τάξεων Γ΄, ∆΄, Ε΄, ΣΤ΄ , για τη 
χειµερινή περίοδο  2012  στο  χιονοδροµικό κέντρο 
Μαινάλου µε σκοπό την εκµάθηση ΣΚΙ . 
Τα παιδιά  φορώντας  κατάλληλο εξοπλισµό και µε την 
ασφαλή  καθοδήγηση  έµπειρων εκπαιδευτών , αλλά  και µε 
περισσή θέληση, προσπάθεια  και επιµονή , είχαν την 
ευκαιρία  να δοκιµάσουν , αρκετά απ΄ αυτά για πρώτη φορά 
το συναρπαστικό σπορ της χιονοδροµίας  και µε άµεσα και 
εντυπωσιακά αποτελέσµατα. 
Το πρόγραµµα εκµάθησης σκι  περιλαµβάνει συνολικά 6 
περίπου εξορµήσεις στο χιονοδροµικό κέντρο Μαινάλου ή 
Καλαβρύτων και θα ολοκληρωθεί ανάλογα µε την κατάσταση 



του χιονιού και τις καιρικές συνθήκες περίπου στα τέλη 
Μαρτίου. 
Συγκροντούνται οµάδες παιδιών σύµφωνα µε την πρόοδό 
τους  στην τεχνική του αθλήµατος µε σκοπό την όσο το 
δυνατόν καλύτερη κατάρτισή τους. 
Η συµµετοχή των παιδιών σ΄ αυτή την πρώτη εκδροµή ήταν 
καθολική και πιστεύουµε πως θα συνεχιστεί σε όλη τη 
διάρκεια της χειµερινής περιόδου. 
  

Οι µαθητές που συµµετέχουν  
Ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής , Σάκης Κωνσταντινόπουλος 

  

  

 
 

 



 
 

 

 
 
 
  

∆ΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ 
ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΣΚΙ  ! 



  
  
  
  
 

 
Το Σάββατο 17 Μαρτίου  2012 πραγµατοποιήθηκε η 
τελευταία για φέτος εξόρµηση στο βουνό για σκι. Έτσι 
ολοκληρώσαµε µε απόλυτη επιτυχία τον κύκλο των 
µαθηµάτων  και ανανεώνουµε  για του χρόνου  τις εκδροµές 
µας  στα χιονοδροµικά της χώρας µας ! 
∆ΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ   
  
  

 
 

 
ΚΟΠΗ ΤΗΣ  ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ 

ΣΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ  

Σήµερα  Τρίτη 24/1/2012  η ∆/νση , οι µαθητές και το 
προσωπικό κόψαµε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του σχολείου 
µας, µε την ελπίδα για ένα δηµιουργικό και γεµάτο υγεία 
2012 ! 

 
 
 
  
 



 
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 
(6Χ6) ΣΤΟ PARADISE PARK  

Tην Κυριακή 5 Φεβρουαρίου  2012 άρχισε η διεξαγωγή του 
διασχολικού τουρνουά ποδοσφαίρου (6Χ6) στο PARADISE 
PARK . Tο σχολείο µας εκπροσωπήθηκε επάξια από 3 
δυναµικές οµάδες , όπου όλα τα παιδιά συµµετείχαν , 
χάρηκαν τον αγώνα και ανυποµονούν για τον επόµενο που 
θα πραγµατοποιηθεί στον ίδιο χώρο στις αρχές Μαρτίου! Το 
τουρνουά θα διαρκέσει µέχρι τα τέλη Μαΐου 2012. 
 

Τα παιδιά των οµάδων µας και  
ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής Σάκης Κωνσταντινόπουλος 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 
 
 

ΦΙΝΑΛΕ  ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 



ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΕΣ   
Το Σάββατο  12  Μαΐου ολοκληρώθηκε ο κύκλος των 
αθλητικών συναντήσεων  του ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ  (6 
Χ 6) στο PARADISE PARK. Το σχολείο µας εκπροσωπήθηκε 
επάξια από 3 οµάδες όλων των τάξεων. Τα παιδιά έδωσαν 
τον καλύτερό τους εαυτό , χάρηκαν το παιχνίδι και 
αγωνίστηκαν µε πάθος. Τη διοργάνωση τίµησαν µε την 
παρουσία τους ο προπονητής της εθνικής οµάδας παίδων 
Θοδωρής Παχατουρίδης και ο πρώην άσσος Πρέντραγκ 
Τζόρτζεβιτς, όπου φωτογραφήθηκαν µε τα παιδιά και έκαναν 
τις απονοµές των µεταλλίων.  
Το σχολείο µας θα συµµετέχει  και στο µέλλον σε ανάλογες 
αθλητικές διοργανώσεις.   
                    Ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής Σάκης 
Κωνσταντινόπουλος 

 
 

 



 
 

 

 
 
 
  
  
 
 



 
 

 
 

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΙ  ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΜΑΣ 
ΣΤΙΣ 17/2/2012 ΣΤΟ 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ NOVOTEL 

Την περασµένη Παρασκευή 17/2/2012 
πραγµατοποιήθηκε ο Αποκριάτικος χορός 
του σχολείου µας. Ήταν µια ιδιαίτερη και 
ξεχωριστή µέρα για όλα τα παιδιά του 
σχολείου , αλλά κυρίως για εµάς που 
είναι η τελευταία  µας χρονιά στη 

Λακωνική Σχολή.  Όλοι ήµασταν ντυµένοι µε τις στολές µας ! 
Κανείς µας δεν είχε ξεχάσει το κέφι του στο σπίτι.  Στην 
είσοδο  βγάλαµε αναµνηστικές φωτογραφίες  που µετά από 
χρόνια θα µας θυµίζουν  αυτή τη γεµάτη χαρά ηµέρα . Ο 
χορός και το τραγούδι δεν άργησαν να ξεκινήσουν . Ακόµα 
και οι γονείς µε τους δασκάλους  ευχαριστήθηκαν την κάθε 
στιγµή . Εκµεταλλευτήκαµε το κάθε λεπτό  που 
βρισκόµασταν εκεί  γιατί δεν θα ξαναζήσουµε  αυτή την 
εµπειρία . Ελπίζουµε ότι όλα τα παιδιά το διασκέδασαν όσο κι 
εµείς!  
 

Κοντοθανάση ∆ανάη, Σκαλούµπακα Νικολέττα,  
µαθήτριες του ΣΤ1΄ 

 



 
 

 

 
 
 
  
 

∆ΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΧΟΡΟ ΜΑΣ ! 

  



  
 
 

 
ΟΙ ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΗΡΘΑΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ 
!  
Η σηµερινή µέρα ήταν  φανταστική  περάσαµε  πολύ ωραία . 
Όλα τα παιδιά φορούσαν φανταχτερές σχολές   και για να 
µην µείνουµε, ανικανοποίητοι  έγινε κι ένας διαγωνισµός 
χορού . Αυτός που θα νικούσε  θα έπαιρνε  µια µεγάλη 
σοκολάτα  !  Μετά από λίγο  ήρθε και το "Γαϊτανάκι" και όλα  
τα παιδιά άρχισαν  να χορεύουν γύρω του.  Έπειτα ήρθε  η 
ώρα των παραδοσιακών  χορών  όπου όλοι χόρεψαν . Μετά 
απ΄ όλο αυτό  το ξεφάντωµα  ήρθε  η ώρα της αποχώρησης . 
Ήταν τέλεια  και όλοι περάσαµε φανταστικά  . Αυτή η γιορτή  
θα µας µείνει αξέχαστη. 

Καρεκλάς Κωνσταντίνος , Σαρδελή ∆ανάη, Κουτσοπούλου 
∆ήµητρα, 

µαθητές της ΣΤ΄ τάξης 
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ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΤΙΣ 
9/3/2012 

Την Παρασκευή 9/3/2012 , αντιπροσωπεία µαθητών από τα 
περισσότερα τµήµατα των εκπαιδευτηρίων µας , 
παρακολούθησε αγώνες κολύµβησης για το χειµερινό 
πρωτάθληµα κατηγοριών. Σκοπός της επίσκεψης ήταν , οι 
µαθητές να βιώσουν τη διαδικασία της διεξαγωγής των 
αγώνων και να δουν όλα τα στυλ κολύµβησης από αθλητές 
διαφόρων συλλόγων. 

Ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής  
Σάκης Κωνσταντινόπουλος 

 

 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
16ος ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
"ΛΥΣΙΑΣ" 



Είµαστε µαθητές της Ε΄ ∆ηµοτικού  του ιδιωτικού σχολείου 
ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ  και µε τη 
βοήθεια της δασκάλας µας  κας Ιώς Παπαδηµητρίου , 
παίρνουµε µέρος στοδιαγωνισµό "ΛΥΣΙΑΣ" . Απαντάµε σε 
διάφορες ερωτήσεις  µέσω του υπολογιστή και ελπίζουµε να 
φτάσουµε στον τελικό που θα γίνει στις 28 Απριλίου 2012.  
 
 
Κατσιούλα Ισµήνη 
Κουρή Αιµιλία 
Κωστόπουλος Σταύρος 
Μαραγκός Μάνθος 
Παπακωνσταντίνου Ιάσονας 
Σπυρόπουλος Θεόφιλος 
Στίλλα Μισέλ  
Σχοινοχωρίτη Μαρία - Κυριακή 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ - 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ -  ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

Η σηµερινή γιορτή του σχολείου µας, έγινε  για την επέτειο 
της 25ης Μαρτίου του 1821. Σ΄ αυτή τη γιορτή τα παιδιά 
ντύθηκαν  µε φουστανέλες και άλλες παραδοσιακές 



γυναικείες στολές της εποχής  αλλά και µε τούρκικες στολές 
και παρουσίασαν θεατρικά  δρώµενα και παραδοσιακούς  
χορούς. Μας συγκίνησε ιδιαίτερα ο χορός των κοριτσιών που 
παρίσταναν τις Σουλιώτισσες  , που καθώς χόρευαν µία µία 
έπεφταν από τον γκρεµό σε κάθε γύρο !  Αυτή η γιορτή των 
µαθητών του σχολείου µας  τίµησε τους ηρωικούς προγόνους 
µας που αγωνίστηκαν για την ελευθερία µας  και είναι ο 
ελάχιστος φόρος τιµής που τους οφείλουµε ! 

Οι µαθητές της ΣΤ΄ τάξης 
 

 
 

 



 
 

 

 
 
 
  

 
∆ΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ 



 
  
  
 
 
 

 

ΑΓΩΝΕΣ 
ΣΤΙΒΟΥ  
ΣΤΟ 
ΣΤΑ∆ΙΟ 
ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ 
ΑΠΟ  ΤΙΣ 
ΤΑΞΕΙΣ ∆` 
, Ε` ΚΑΙ 
ΣΤ`   
Η καλή µας 
φυσική υγεία 

ευνοεί καθοριστικά  τη ζωή µας  και µόνο µε την άθληση και 
τη συχνή γυµναστική  θα καταφέρουµε να την διατηρήσουµε 
και να την θωρακίσουµε . Πάνω σ΄ αυτό το πνεύµα , το 
σχολείο µας  σήµερα  26/3/2012, διοργάνωσε  µία επίσκεψη  
στο Στάδιο Στίβου  της Γλυφάδας.Φτάνοντας εκεί , µε 
µεγάλη µας έκπληξη  συναντήσαµε τα τµήµατα της ∆΄ και 
της Ε΄ τάξης. Χωρίς να χάνουµε χρόνο, όλα τα παιδιά  αφού 
κάναµε προθέρµανση  χωριστήκαµε  σε οµάδες. Άλλοι πήγαν  
στο σκάµµα  και άλλοι στην αφετηρία για τρέξιµο. Ο 
προπονητής µας ο κύριος Σάκης  , µας έδειξε το σωστό 
τρόπο  για να πηδήξουµε  στο σκάµµα  και µετά από 3 
άλµατα ο καθένας , κατευθυνθήκαµε  προς το χώρο  όπου 
γίνονταν οι αγώνες δρόµου και η σκυταλοδροµίες. Τρέξαµε 
όλοι οι µαθητές, όµως µόνο  οι τρεις πρώτοι  βραβεύτηκαν  
κατά το αρχαίο πνεύµα  µε ένα στεφάνι αγριελιάς, το γνωστό 
σε όλους "κότινο" . Αυτή η εµπειρία  ήταν µοναδική. Όλοι 
µας  είχαµε την ευκαιρία να συµµετέχουµε σε κάποιο 
παιχνίδι  ή αγώνα. Άσχετα  αν κάποιοι κέρδισαν ένα 
συµβολικό  έπαθλο, όλοι στο τέλος  αισθανόµασταν  νικητές 
!! Τέτοιες εµπειρίες συµβάλλουν  στη διαµόρφωση  της 
αθλητικής µας παιδείας. Γυρίσαµε πολύ χαρούµενοι αφού 
γευτήκαµε όλοι τη χαρά των αγώνων στίβου . 
 



Βασιλειάδη Ξανθή , Ακτύπη Ευφροσύνη,  
µαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης 

 
 

 

 
 
 
  



  
 
 
 
 
 

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ 
ΕΚ∆ΡΟΜΗ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ∆΄, Ε΄ , ΣΤ΄ 
ΤΑΞΕΙΣ  , ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ 
ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ - 
ΣΠΗΛΑΙΑ ΛΙΜΝΩΝ  - 
ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ - 
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ  

Το Σάββατο  31 Μαρτίου 2012  , το σχολείο µας 
πραγµατοποίησε  µια εκδροµή στα Καλάβρυτα  , στην οποία 
συµµετείχαν παιδιά της ∆΄ , Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης . 
Συγκεντρωθήκαµε στις  6:00 το πρωί  στα λεωφορεία  και 
ξεκινήσαµε  το ταξίδι µας, το οποίο κράτησε   δύο ώρες. 
Μόλις φτάσαµε στον προορισµό µας   πήραµε τον οδοντωτό. 
Η διαδροµή µ΄ αυτόν ήταν φανταστική.  Είδαµε τις οµορφιές  
της φύσης , όπως ρυάκια , µικρούς   καταρράκτες και πολύ 
πράσινο .  Μόλις φτάσαµε στη Ζαχλωρού , κάναµε πεζοπορία 
για λίγη ώρα  και ύστερα ήρθε ξανά το λεωφορείο   και µας 
πήγε   στην Αγία  Λαύρα.  Εκεί είδαµε το άγαλµα του 
Παλαιών Πατρών Γερµανού και το ιερό λάβαρο της 
Επανάστασης .Ύστερα , πήγαµε   στο σπήλαιο των Λιµνών  , 
όπου εκεί η ξεναγός  µας έδειξε τρεις  µεγάλες λίµνες και 
όλοι εντυπωσιαστήκαµε  απ΄ το τοπίο. Μετά απ΄ αυτό 
πήγαµε για φαγητό  και  τέλος πήραµε το δρόµο της 
επιστροφής στην Αθήνα. Περάσαµε υπέροχα σ΄ αυτήν την 
εκδροµή  και όλοι µας ανυποµονούµε για την επόµενη! 

Ιάσονας Παπακωνσταντίνου, µαθητής του Ε1΄ 

 



 
 

 

 
 
 
  
 

 



ΟΜΙΛΙΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΨΥΧΟΛΟΓΟ 
- ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΝΙΚΟ ΜΑΡΚΑΚΗ 
Τη ∆ευτέρα 2 Απριλίου 2012, πραγµατοποιήθηκε  
οµιλία - συζήτηση του συνεργάτη  µας ψυχολόγου - 
εκπαιδευτικού κου Νίκου Μαρκάκη µε τους γονείς της 
ΣΤ΄ τάξης των εκπαιδευτηρίων µας µε θέµα 
"Μεγαλώνοντας µε εφήβους - Η µετάβαση από το 
∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο". 
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ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ 
ΛΕΝΟΡΜΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ. 

  
 

 
 
 
 

 
ΤΡΙΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

ΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΜΑΣ   
 
Το σχολείο µας το τριήµερο  4-5-6 Απριλίου 2012, οργάνωσε 
ενδοσχολικές και εξωσχολικές εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες, που ως προσανατολισµό είχαν τη 
δηµιουργική έκφραση των µαθητών µας από την Α΄ έως και 
την ΣΤ΄ τάξη. Μέσα από µια ποικιλία δράσεων (ζωγραφική, 
κατασκευές , θεατρικά και άλλα παιδαγωγικά παιχνίδια, 
παρουσιάσεις , επισκέψεις κ.λπ.) τα παιδιά µας είχαν την 
ευκαιρία να προσεγγίσουν  µε ευχάριστο , βιωµατικό τρόπο, 
πτυχές διαφόρων επιστηµών και γενικότερα  άλλων πεδίων 
που άπτονται  των ενδιαφερόντων και των διαθεµατικών 
εργασιών τους. Έτσι ενίσχυσαν τις γνώσεις και διεύρυναν τη 
δηµιουργική τους οπτική . Ξεφεύγοντας λοιπόν από τα 
στερεότυπα , σε συνεργασία µε τους δασκάλους τους 
πέτυχαν υψηλούς στόχους και κυρίως  απέδειξαν ότι 
διαθέτουν φαντασία , καθαρή σκέψη και ιδιαίτερες  κλίσεις. 

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου 

  



 
 
 

 

  
 
 
  

 
  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ "ΛΥΣΙΑΣ"  
 

 Επιτυχής και η φετινή συµµετοχή του 

σχολείου µας στον Πανελλήνιο 
∆ιαγωνισµό «Λυσίας» καθώς τέσσερις 

µαθητές µας κατάφεραν να βρεθούν στους τριακόσιους 
καλύτερους µαθητές από όλη την Ελλάδα και να προκριθούν 



στην τελική φάση του διαγωνισµού που θα διεξαχθεί στις 28 
Απριλίου. Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία για τον τελικό 
στους Κατσιούλα Ισµήνη, Κουρή Αιµιλία, Μαραγκό Μάνθο και 
Παπακωνσταντίνου Ιάσωνα. 

 
 
 
 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  

 

 
Συνεχίζεται η επικοινωνία και η συνεργασία ανάµεσα σε 
τµήµατα του σχολείου µας και σχολεία της περιφέρειας. 
Ειδικότερα το Στ1 συνεργάζεται µε την Στ τάξη των 
Εκπαιδευτηρίων Μπουγά που βρίσκονται στην Καλαµάτα για 
την εκπόνηση εργασίας σχετικά µε τη σχέση των µαθητών µε 
την Τεχνολογία. Επίσης το Β2 έχει ξεκινήσει επικοινωνία και 
ανταλλαγή µηνυµάτων µε αντίστοιχο τµήµα του ∆ηµοτικού 
σχολείου Ρίου Αχαΐας. 
 
 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 

 

 
Ολοκληρώθηκε η οµαδική εργασία µαθητών της ∆’ τάξης του 
σχολείου µας µε θέµα: «Γνωρίζοντας την Αττική». Οι 
µαθητές αναζήτησαν πληροφορίες σχετικά µε την Αττική στο 
∆ιαδίκτυο, τις οργάνωσαν και τις παρουσίασαν µέσω ειδικού 
λογισµικού εννοιολογικής χαρτογράφησης. Η εννοιολογική 
χαρτογράφηση αποτελεί ένα νέο τρόπο προσέγγισης της 
µάθησης που βοηθά τους µαθητές να ξεφύγουν από την 
απλή αποστήθιση πληροφοριών. Προσφέρει ένα κατάλληλο 
πλαίσιο µέσα στο οποίο οι µαθητές µπορούν να οργανώνουν 
πληροφορίες, να κατανοούν έννοιες και να εκφράζουν και να 
µοιράζονται τις σκέψεις τους. 



 
 
 
 

 
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ 

 

Για άλλη µια χρονιά µαθητές του σχολείου µας στα πλαίσια 
του µαθήµατος της Πληροφορικής έκαναν τα πρώτα βήµατά 
τους στον προγραµµατισµό και στη Ροµποτική. Οι µαθήτριες 
του Ε2 τµήµατος κατασκεύασαν το πρώτο τους ροµπότ. Ο 
χειρισµός του έγινε µε τη γλώσσα προγραµµατισµού 
Scratch.  
 
 
 



 
 
 
  
 
 

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 
"ΛΑΚΩΝΙΑ∆Α 2012"  ΑΠΟ ΤΙΣ ∆΄, Ε΄, 
ΣΤ΄ ΤΑΞΕΙΣ   
Σήµερα Παρασκευή 27 Απριλίου 2012  διοργανώθηκε µε 
επιτυχία  στο σχολείο µας η "ΛΑΚΩΝΙΑ∆Α 2012" , το 
εσωτερικό τουρνουά  αγώνων κολύµβησης  των τάξεων ∆΄, 
Ε΄, ΣΤ΄. Τα παιδιά µας αγωνίστηκαν µε ιδιαίτερο πάθος και 
αποφασιστικότητα. Γεύτηκαν τη χαρά των αγώνων και το 
συναγωνισµό στα πλαίσια της ευγενούς άµιλλας και του 
οµαδικού πνεύµατος. Απονεµήθηκαν αναµνηστικά κύπελλα 
στους νικητές των οµάδων των κοριτσιών και των αγοριών 
που συγκέντρωσαν  τις περισσότερες νίκες. 

Οι γυµναστές των εκπαιδευτηρίων 



 
 
 
  
 
 

ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ∆ΡΩΜΕΝΑ  
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ 
ΜΑΣ ΣΤΙΣ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 
Τάξη : Α΄  
Οι µαθητές και οι δασκάλες  της Α΄ τάξης διοργάνωσαν  και 
παρουσίασαν στο θέατρο των εκπαιδευτηρίων µας µουσική 
βραδιά µε θέµα "Ταξιδεύουµε στις οµορφιές  του τόπου µας 
χορεύοντας και τραγουδώντας". 

Τάξη : Ε΄ 

Η πέµπτη τάξη  του σχολείου µας διοργάνωσε  και 
παρουσίασε ένα αφιέρωµα στο Μίµη Πλέσσα . Τα παιδιά 
έκαναν  µια πολύ καλή προσπάθεια τραγουδώντας και 
χορεύοντας µε κέφι και σκέρτσο. Ήταν µια εξαιρετική  
παράσταση, όπου οι γονείς µαγεύτηκαν και παρασύρθηκαν  
στο ρυθµό της µουσικής. Περιµένουµε µε µεγάλη 
ανυποµονησία  την επόµενη εκδήλωση που θα διοργανώσει 
το σχολείο µας ! 

Οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί  
των τάξεων Α΄ και  Ε΄ 



 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

  

  

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΜΑΣ  ΣΤΙΣ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
Το Σάββατο  28/4/2012 µαθητές  από τις τάξεις  ∆΄, Ε΄ και 
ΣΤ΄ , συµµετείχαν στον πανελλήνιο διαγωνισµό YLE  του 
Βρετανικού Συµβουλίου, στα επίπεδα  Starters , Movers και 
Flyers αντίστοιχα. Ο διαγωνισµός διεξήχθη µε επιτυχία όπως 
και κάθε χρόνο αφού τα παιδιά για αρκετό διάστηµα είχαν 
προετοιµαστεί ανάλογα. Ήταν µια εµπειρία σηµαντική για τα 
παιδιά και θα περιµένουν µε ανυποµονησία τα αποτελέσµατα 
του διαγωνισµού αυτού !  

Οι καθηγήτριες της Αγγλικής γλώσσας 
Μπιζόγλου Βασιλεία & Σαφλάνη Χρύσα 

 
 



 
 

 

  

 

 

 
 

Eθελοντική συµµετοχή των 
εκπαιδευτηρίων µας στη συγκέντρωση 
τροφίµων και ειδών πρώτης ανάγκης για 
το "ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ" υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. 

  

 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ  
Στα πλαίσια της φιλανθρωπικής δράσης του 
σχολείου µας , οι µαθητές των Ε΄ και ΣΤ΄ 
τάξεων , πραγµατοποίησαν  έρανο µε στόχο  

την ενίσχυση της µη κυβερνητικής - κερδοσκοπικής 
οργάνωσης  SIX BILLIONS που συµβάλλει  στην 
καταπολέµηση  της παγκόσµιας φτώχειας  και των 



κοινωνικών  ανισοτήτων  µε άξονα δράσης  την αειφόρο 
ανάπτυξη. Αφού συγκεντρώθηκε ένα σεβαστό ποσό , σήµερα 
15 Μαΐου 2012  κατατέθηκε στην τράπεζα Πειραιώς  για τη 
στήριξη κοινότητας ανθρώπων  που ζουν στην Ζιµπάµπουε. 
Κάθε προσφορά στο θεάρεστο αυτό έργο  και από την 
πλευρά σας θα ήταν ωφέλιµη. Περισσότερες πληροφορίες για 
το πρόγραµµα της SIX BILLIONS, µπορείτε να λάβετε από 
την ιστοσελίδαwww.sixbillions.gr .   
 

 

ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ - 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ  11 - 15/5/2012 

Στις 11 Μαΐου 2012 πραγµατοποιήθηκε µια εκδροµή 
τεσσάρων ηµερών  στην Καστοριά. Είχαµε πληροφορηθεί 
λεπτοµερώς για το πρόγραµµα αυτής της εκδροµής και 
περιµέναµε µε ανυποµονησία  την ώρα που  θα άρχιζε το 
υπέροχο αυτό ταξίδι.  
Πρωί πρωί την Παρασκευή  όλοι µαζευτήκαµε στο σηµείο που 
είχε καθοριστεί να συναντηθούµε  , για να φύγουµε. Αφού 
φορτώσαµε  τις βαλίτσες  µας  και καθίσαµε αναπαυτικά στις 
θέσεις του πούλµαν , πήραµε το δρόµο για τη Λαµία , όπου 
ήταν  και η πρώτη µας στάση. Η δεύτερη στάση ήταν έπειτα   
από αρκετή ώρα στην περιοχή  Μηλιά στα Γρεβενά. Εκεί 
επισκευθήκαµε  το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας  της περιοχής , 
που φυλάσσονται  οι µεγαλύτεροι  χαβλιόδοντες 
Μαστόδοντα   στην  Ευρώπη , περίπου 5,3 µ. ο καθένας ! 
Είχαµε επίσης την ευκαιρία να θαυµάσουµε εντυπωσιακά 
απολιθώµατα ζώων  της περιοχής  πριν από δισεκατοµµύρια 
χρόνια. Προτού φτάσουµε στη Μηλιά , είχαµε κάνει  και µια 
στάση  στην Καλαµπάκα  για µεσηµεριανό φαγητό.Έτσι η 
υπόλοιπη διαδροµή  κύλησε εύκολα και ήρεµα. Αν και  η 
διαδροµή ήταν µεγάλη , τα παιχνίδια , τα συνθήµατα  και οι 
χοροί την έκαναν πολύ πιο ξεκούραστη. Τελικά το απόγευµα 
φτάσαµε στο ξενοδοχείο  Εsperos Palace , ένα από τα πιο 
όµορφα ξενοδοχεία της Καστοριάς. Την επόµενη µέρα το 
πρωί , αφού πήραµε το πρωινό µας, ξεκινήσαµε  για το µικρό 
χωριό Άγιος Γερµανός , ένα πολύ γραφικό χωριουδάκι κοντά 
στη λίµνη Πρέσπα. Η ξεναγός µας είπε  την ιστορία µια 
µικρής εκκλησίας  που βρίσκεται εκεί και µας διηγήθηκε το 
βίο του Αγίου Γερµανού. Οι φιλόξενοι άνθρωποι του χωριού 
µας υποδέχτηκαν θερµά και µιας και εκείνη την ηµέρα 



γιόρταζε ο άγιός τους , µας πρόσφεραν νόστιµα γλυκίσµατα. 
Την ίδια ηµέρα επισκεφθήκαµε  και τον Άγιο Αχίλλειο , ένα 
αποµονωµένο νησάκι  στη Μικρή Πρέσπα . Το πιο  
συναρπαστικό ήταν, ότι, για να φτάσουµε εκεί, έπρεπε να 
διασχίσουµε µια πλωτή µακριά γέφυρα. Η αλήθεια είναι ότι  ο 
κύριος µας είχε µιλήσει για εκείνη τη γέφυρα , αλλά ποτέ δε 
φανταστήκαµε ότι είναι τόσο µεγάλη ! Το µεσηµεράκι  µετά  
το φαγητό , µας δόθηκε µάλιστα η ευκαιρία να κάνουµε ένα 
σύντοµο , αλλά πραγµατικά αξέχαστο ταξιδάκι  µε ένα 
σκάφος ως τα υδάτινα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας. Την 
Κυριακή το πρωί κατευθυνθήκαµε προς το Νυµφαίο , όπου 
βρισκόταν  το Περιβαλλοντικό Κέντρο   "ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ" . Ο 
κύριος Νίκος, ο ξεναγός, µας έµαθε λίγα πράγµατα  για τις 
αρκούδες και τους λύκους σχετικά µε τον τρόπο  ζωής τους , 
τη συµπεριφορά τους , την τροφή τους  και µάλιστα είχαµε 
την ευκαιρία να δούµε από κοντά λύκους και αρκούδες. Η 
µέρα που µου άρεσε πιο πολύ ήταν η τελευταία , όταν 
επισκεφθήκαµε το ληµναίο οικισµό στο ∆ισπηλιό  και το 
λαογραφικό µουσείο Κοζάνης . Πραγµατικά υπέροχη εµπειρία 
! Είµαι σίγουρη  πως όλοι µας απολαύσαµε  αυτή την 
εκδροµή. Αν και ήταν  η τελευταία µας εκδροµή , ξέρω ότι 
κανένας µας δεν πρόκειται να την ξεχάσει . Αυτή η εκδροµή 
θα αποτελεί για πάντα αστείρευτη πηγή αισθηµάτων και 
συναισθηµάτων , ακόµη και όταν θα φύγουµε από το 
∆ηµοτικό. 

Ευφροσύνη Ακτύπη, µαθήτρια του ΣΤ2΄ 
 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ "ΒΙΒΛΙΟ∆ΡΟΜΙΕΣ" 

Στις 16 Μαΐου 2012  το σχολείο µας έλαβε µέρος στον 
πανελλήνιο διαγωνισµό 
φιλαναγνωσίας "ΒΙΒΛΙΟ∆ΡΟΜΙΕΣ" που πραγµατοποιείται 
κάθε χρόνο . Οι διαγωνιζόµενες είχαµε προετοιµαστεί  
σωστά, αφού για να φτάσουµε στη  συµπλήρωση φυλλαδίων 
έπρεπε πρώτα να διαβάσουµε τέσσερα βιβλία. Οι τίτλοι τους  
ήταν "Οι επτά σοφοί και το µυστικό του χρυσού τρίποδα" , 
"Οι θεοί δεν πεθαίνουν στην Πέλλα" , "Το µυστικό του 
δούλου" και "Το θαύµα της Ρόδου". Και τα τέσσερα βιβλία 
µας πρόσφεραν  γνώσεις για την αρχαία Ελλάδα  µέσα από 
ωραία κείµενα και εικόνες. Όταν έφτασε  λοιπόν η ώρα να 
γράψουµε, νιώθαµε λίγο  άγχος και ακόµα πιο πολύ όταν 
συνειδητοποιήσαµε το µέγεθος των φυλλαδίων. Ευτυχώς 
είχαµε αρκετό χρόνο στη διάθεσή µας (δύο ώρες)  και µας 



επιτρεπόταν να ανατρέχουµε  για πληροφορίες που δε 
θυµόµασταν, µέσα στα βιβλία. Πιστεύω πως κάναµε ό,τι 
καλύτερο µπορούσαµε  και νοµίζω πως εκπροσωπήσαµε το 
σχολείο µας µε τον καλύτερο τρόπο. Εξάλλου, ακόµα και αν 
δεν  βραβευτούµε , η  εµπειρία είναι που µετράει και όποιο κι 
αν είναι το αποτέλεσµα, εµείς θα είµαστε ικανοποιηµένες, 
διότι λειτουργήσαµε σαν οµάδα ! 

Νικολέττα Σκαλούµπακα , µαθήτρια του ΣΤ1΄ 
 

  

 

 
 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ  
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 
ΦΛΟΓΑΣ  
Στις 17 Μαΐου 2012  , 
ηµέρα Πέµπτη  , πήγα  µε 
τους γονείς µου και το 
γυµναστή του σχολείου 
µας τον κύριο Σάκη , να 
παρακολουθήσουµε την 
παράδοση της 
Ολυµπιακής Φλόγας 
στους  Άγγλους στο 
Καλλιµάρµαρο 
Παναθηναϊκό Στάδιο . 
Εκεί είδαµε κοπέλες να 
χορεύουν παραδοσιακούς 
χορούς  ξυπόλητες. 
Ακόµα , είδαµε 
διάφορους επίσηµους 
ανθρώπους . Τέλος, αυτό 

που µου έκανε περισσότερη εντύπωση  ήταν τα  υπέροχα 
χορευτικά  που είδαµε  ! 

Κατιάννα Φίλιου , µαθήτρια του Β1΄ 
 



 
 

 

 
 
 
  
 

ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗ "ΣΚΟΥΡΑΣ ΦΑΡΜ" ΣΤΙΣ 



19 ΜΑΪΟΥ 2012 

Το Σάββατο 19/5/2012  πήγαµε εκδροµή το ράντσο 
ΣΚΟΥΡΑΣ ΦΑΡΜ και περάσαµε υπέροχα ! Αρχικά µας έκαναν 
µία ξενάγηση  στο τυροκοµείο και πήγαµε να φάµε πρωινό. 
Μόλις τελειώσαµε το φαγητό µας  πήγαµε να παίξουµε 
ποδόσφαιρο. Παίξαµε περίπου  δύο ώρες και έπειτα πήγαµε 
για το µεσηµεριανό µας γεύµα. Όταν τελειώσαµε  µας πήγανε 
βόλτα µε το τρενάκι  . Αργότερα ξαναπαίξαµε   ποδόσφαιρο  
για αρκετή ώρα . Μετά µαζευτήκαµε  αγόρια και κορίτσια και 
µπήκαµε στα πούλµαν για να επιστρέψουµε . Περάσαµε 
υπέροχα ! 

Παπαδάκης Παναγιώτης , µαθητής του Γ2΄ 

 
 

 



 
 
 
  
  
 

 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO  ΜΕ ΘΕΜΑ 
"ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ" 

Η Ελλάδα , κοιτίδα πολιτισµού στο πέρασµα των αιώνων , 
διατηρεί µνηµεία  πολιτιστικής κληρονοµιάς , µνηµεία που 
συµβολίζουν  διαφορετικές εποχές , µνηµεία που ακόµα και 
στις µέρες µας αποτελούν σηµεία έντονου θαυµασµού . Σε 
αυτή την εργασία λοιπόν εµείς, οι µαθητές της Γ΄ τάξης , 
ύστερα από επίµονη  αναζήτηση στο διαδίκτυο  και αφού 
µελετήσαµε βιβλία και εγκυκλοπαίδειες , παρουσιάσαµε µε 
υπερηφάνεια  και θαυµασµό τα ελληνικά µνηµεία 
πολιτιστικής κληρονοµιάς , που συγκαταλέγονται στον 
κατάλογο της UNESCO. 

Οι µαθητές και µαθήτριες  της Γ1΄και Γ2΄ τάξης 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ  
Το Σάββατο στις 19/5/2012  το βράδυ  εγώ και άλλοι 19 
συµµαθητές µου παρευρεθήκαµε στη σκηνή των 
εκπαιδευτηρίων "ΜΑΛΛΙΑΡΑ"  και χορέψαµε  τέσσερις 
παραδοσιακούς χορούς  : τσακώνικο, καρυάτιδες , τσάµικο  
και καλαµατιανό. Πριν την έναρξη  του φεστιβάλ  βγάλαµε 
φωτογραφίες όλοι µαζί και κάναµε και διάφορες πρόβες. Λίγο 
πριν βγούµε παρακολουθούσαµε από  τα παρασκήνια τους 
χορούς των σχολείων που χόρεψαν πριν από εµάς. Επιτέλους 
ήρθε και η στιγµή µας ! Πρώτος χορός ήταν ο "τσακώνικος" . 
Πιαστήκαµε και µπήκαµε στη σκηνή χαρούµενοι  αλλά και 
ταυτόχρονα σοβαροί. Ο δικός µας χορός τελείωσε  και τα 
κορίτσια πήραν θέσεις για το χορό "καρυάτιδες" . Τα αγόρια 
στάθηκαν πίσω µε τα χέρια στο γιλέκο. Οι επόµενοι χοροί 
ήταν ο καλαµατιανός  και ο τσάµικος. Όλα πήγαν µια χαρά ! 
Αφού τελειώσαµε και βγήκαµε από τη σκηνή  πήγαµε στο 
χώρο όπου είχαµε συγκεντρωθεί αρχικά . Ύστερα κάποιοι 
από εµάς χόρεψαν µε παιδιά άλλων σχολείων "καλαµατιανό". 
Ήταν ίσως η σηµαντικότερη γιορτή των τελειοφοίτων  του 
δηµοτικού. Αυτό το φεστιβάλ  δίνει το µήνυµα στους νέους , 



ώστε να ενδιαφέρονται  να γνωρίσουν τους παραδοσιακούς 
χορούς. Έτσι θα τιµούν την πατρίδα  τους   και θα γνωρίσουν 
και την  µεγάλη ιστορία  της ! 

Χριστόπουλος Νίκος, µαθητής του Στ1΄ 
 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 

ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

Το Σάββατο και την Κυριακή 19 και 20 Μαΐου οι 
εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείου και του ∆ηµοτικού µας , 
παρακολούθησαν το επιστηµονικό συνέδριο µε θέµα ψυχική 
υγεία των παιδιών και ο ρόλος των εκπαιδευτικών . 
 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  
2011-2012 

Την Τετάρτη 25 Μαΐου το σχολείο µας , όπως κάθε χρόνο, 
πραγµατοποίησε την καθιερωµένη  του εορταστική εκδήλωση 
στο ανοιχτό θέατρο του Άλσους  Κολωνού  µε θέµα "Εικόνες 
Ελλάδας" . Η κάθε  τάξη παρουσίασε  χορευτικά  σε 
ελληνικούς ρυθµούς. Οι µικρότερες τάξεις  µάς θύµισαν 
παραδοσιακές εργασίες και συνήθειες  όπως ο τρύγος  και το 
ψάρεµα , ενώ κάποια άλλα τµήµατα χόρεψαν παραδοσιακούς 
χορούς , που συναντάµε  σε πανηγύρια  και γάµους , 
ντυµένοι µε τις παραδοσιακές  τοπικές ενδυµασίες. Οι 
µεγαλύτεροι µαθητές  πήραν το ρόλο των χορευτών  ενός  
µιούζικαλ , αφού η µουσική  ήταν παρµένη απ΄ το γνωστό 
έργο  "Ζορµπάς" . Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης  η 
χορωδία της έκτης δηµοτικού πλαισίωνε την παράσταση και 
της έδινε "χρώµα". Πιστεύω ότι ο κάθε µαθητής και µαθήτρια 
, ευχαριστήθηκε µε την επιτυχηµένη παρουσίαση , αφού τα 
χειροκροτήµατα του κοινού  αντηχούσαν σε όλο το θέατρο ! 
Η εκδήλωση  αυτή ήταν πολύ σηµαντική για όλους , αλλά 
κυρίως για εµάς τους τελοιόφοιτους , αφού βρισκόµασταν  
για τελευταία φορά  σ΄ αυτή τη θέση ! Προσπαθήσαµε 
λοιπόν  να χαρούµε κάθε στιγµή , όµως όσο κι αν 
προσπαθήσαµε , η συγκίνηση µας κατέκλυσε , διότι θ΄ 
αρχίσουµε να στερούµαστε  όµορφες στιγµές και πράγµατα 
που µας έχουν γίνει συνήθεια στη Λακωνική Σχολή όλα αυτά 
τα χρόνια . Εύχοµαι λοιπόν οι συντελεστές της παράστασης 
και το κοινό να απόλαυσαν τις µαγικές εκείνες ώρες , όσο κι 
εµείς !! 



Νικολέττα Σκαλούµπακα, µαθήτρια του ΣΤ1΄ 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

  

  

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ∆ΙΗΜΕΡΟ ΣΤΑ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΣ  

Το Σαββατοκύριακο που µας πέρασε  9 και 10 Ιουνίου 2012 , 
πραγµατοποιήθηκε στο σχολείο µας ένα πολιτιστικό διήµερο , 
για να αναδείξουµε κατασκευές και εργασίες που 
δηµιούργησαν µε κόπο τα παιδιά  όλων των τάξεων κατά τη 
διάρκεια της χρονιάς. Όλα τα έργα µας, ενθουσίασαν τους 
γονείς , αλλά και τα παιδιά των µικρών  τάξεων. Οι εργασίες  
µας είχαν σχέση µε την ιστορία  , τη γεωγραφία, τα 
µαθηµατικά και άλλα µαθήµατα. Μέσα από τις διαθεµατικές 
εργασίες  και τα υπέροχα πράγµατα  που κατασκευάσαµε, 
αποκοµίσαµε  χρήσιµες πληροφορίες, τις οποίες θα 
υιοθετήσουµε και θα αξιοποιήσουµε στο διάβα της ζωής µας. 
Βέβαια εκτός από την έκθεση των εργασιών , οι 
προσκεκληµένοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν  
επιδείξεις κολυµβητικών αγώνων. Όλοι οι µαθητές  του 
σχολείου  κατέβαλαν γόνιµη προσπάθεια , ώστε να 
κερδίσουν  το χειροκρότηµα των θεατών. Αξιέπαινη 



προσπάθεια ήταν και αυτή των κοριτσιών της 
συγχρονισµένης κολύµβησης , οι οποίες παρουσίασαν  µια 
δύσκολη χορογραφία στο νερό, γεµάτη χάρη και ζωντάνια. 
Τώρα που εµείς  θα φύγουµε  από το σχολείο, ελπίζουµε και 
οι επόµενες τάξεις να συνεχίσουν την υπέροχη αυτή 
"παράδοση". 

Οι µαθητές και οι µαθήτριες της ΣΤ΄  τάξης 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 
 
  
  
 
 



 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-

2012 

Μια ακόµη όµορφη σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της . Οι 
µαθητές µας, τα παιδιά µας, διοργάνωσαν ένα εορταστικό 
διήµερο στις 13 και 14 Ιουνίου 2012 το οποίο περιελάµβανε 
χορευτικά , θεατρικά και µουσικά δρώµενα, θέλοντας έτσι  
να κλείσουν µε τον πλέον χαρούµενο τρόπο  ένα υπέροχο 
σχολικό έτος . Ευχόµαστε σε όλους σας καλό καλοκαίρι µε 
υγεία ! 

Η ∆/νση των Εκπαιδευτηρίων 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

  

  

 

 



ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΒΡΑ∆ΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ   
Στις 14 Ιουνίου ηµέρα Πέµπτη, πραγµατοποιήθηκε η 
καθιερωµένη εορταστική βραδιά των αποφοίτων του 
σχολικού έτους 2011-2012. Οι γονείς , τα παιδιά , οι 
δάσκαλοι καθώς και η διεύθυνση των εκπαιδευτηρίων µας , 
χάρηκαν ιδιαίτερα αυτή την αποχαιρετιστήρια βραδιά  µε 
πολύ χορό , κέφι αλλά και συγκίνηση  κατά την απονοµή των 
απολυτηρίων των µαθητών µας. Ευχόµαστε σε όλους καλό 
καλοκαίρι και καλή πρόοδο ! 

Η ∆/νση των Εκπαιδευτηρίων 
 
  

 
 
 
  



 
  

  

 

 

ΘΕΡΙΝΑ CAMP - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 

Ολοκληρώθηκαν και φέτος  µε επιτυχία τα θερινά camp   
που  διοργανώνουν τα εκπαιδευτήριά µας τα τελευταία 
χρόνια. Επιδίωξή µας  ήταν τα παιδιά µας , στον ελεύθερο 
χρόνο τους να απασχοληθούν δηµιουργικά  , να ασκηθούν  , 
να ψυχαγωγηθούν , να εκτονωθούν και να χαλαρώσουν. Το 
εβδοµαδιαίο πρόγραµµα κάλυψε τις προσδοκίες µας, καθώς 
περιλάµβανε πλούσια γκάµα  δραστηριοτήτων και µε 
γνώµονα   πάντα την ασφάλεια των παιδιών, τους δόθηκε  η 
δυνατότητα  να γευτούν πολλές   εµπειρίες όπως αθλοπαιδιές 
(ποδόσφαιρο, µπάσκετ  , βόλεϊ) , κολύµβηση , πινγκ-πονγκ , 
δηµιουργικές εργασίες - κατασκευές , ξιφασκία, τραµπολίνο, 
χορό, ακολούθησαν βιωµατικό πρόγραµµα , έκαναν βόλτα µε 
πόνυ, πεζοπορία , ξεναγήθηκαν στο µουσείο αεροσκαφών, 
εκπαιδεύτηκαν και οδήγησαν αυτοκινητάκια σε πάρκο 
κυκλοφοριακής αγωγής, βίωσαν τη µοναδική εµπειρία του 
adventure park  και τέλος παρακολούθησαν επιµορφωτική 
ψηφιακή παράσταση  στο πλανητάριο. Ευελπιστούµε  και του 
χρόνου  τα παιδιά να είναι  κοντά µας µε κέφι, ζωντάνια και 



δίψα για νέες δράσεις, ώστε να περάσουµε το ίδιο καλά και 
δηµιουργικά όπως και φέτος ! 

Καλό καλοκαίρι !!  
Ο Γυµναστής του σχολείου  
Κωνσταντινόπουλος Σάκης 

  
 
Οι θερινές απασχολήσεις της Λακωνικής Σχολής  ήταν µια 
πολύ ευχάριστη εµπειρία . Μέσα από αυτές  µάθαµε 
πράγµατα, παίξαµε  και διασκεδάσαµε. Οι γυµναστές µας, 
µας έδωσαν  µια ιδέα για τη ζωή  έξω από το καυσαέριο, µια 
ζωή γεµάτη  από πράσινο, από αθλητικές δραστηριότητες, 
επιµορφωτικές επισκέψεις όπως το µουσείο αεροσκαφών 
όπου µάθαµε για τα αεροπλάνα και το πλανητάριο όπου 
µάθαµε για τους πλανήτες και το ηλιακό σύστηµα.  
Τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι ήταν συναρπαστικά  και ότι 
ήταν µια ευκαιρία για µας, να µάθουµε πράγµατα που µπορεί 
να µην γνωρίζουν  άλλοι άνθρωποι  και αυτό είναι το 
σηµαντικό ! 

Ο µαθητής της ∆΄τάξης  
Σωτήριος - Νικόλαος Γρηάς 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 


