
  
 

ΒΙΒΛΙΟ∆ΡΟΜΙΕΣ 2013 
Την Παρασκευή 17 Μαΐου 2013 , µαθητές της ΣΤ΄ 

τάξης του σχολείου µας συµµετείχαν  στον πανελλήνιο 
διαγωνισµό  των βιβλιοδροµιών. Τέσσερις µαθήτριες 
κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους διάβασαν 
τέσσερα εξωσχολικα βιβλία µε τίτλους : "Η κοιλάδα µε 
τις πεταλούδες", "Ο πρίγκιπας των νεφών" , "Ο Τόµπι , 
ο µικρός ήρωας του δέντρου" και "Το περιβόλι της 
Γης". Ο διαγωνισµός πραγµατοποιήθηκε  στα 
εκπαιδευτήρια "Γείτονα" και πήραν µέρος µαθητές από  
όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Ήταν µια αξέχαστη  
εµπειρία, που δεν θα την ξεχάσουµε ποτέ ! 

Κατσιούλα Ισµήνη,Σακκά Έφη 
Θεοδώρου Κωνσταντίνα,Λάγκα Χριστίνα 

Μαθήτριες της ΣΤ΄  

 
 

 

  

 

ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΓΟΥΛΑΝ∆ΡΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤ2' 

Την Τετάρτη 17 Απριλίου  
πραγµατοποιήθηκε εκδροµή 



στο Μουσείο Γουλανδρή. Μείναµε περίπου τρεις ώρες 
και συµµετείχαµε στο πρόγραµµα "Νεαροί 
Υδροβιολόγοι". Μαζί µε την κα Εύη , γνωρίσαµε 
καλύτερα τη θάλασσα. Αρχικά µελετήσαµε κοχύλια και 
έπειτα καταγράψαµε  τις παρατηρήσεις µας σε ένα 
έντυπο. Μετά µέσα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή 
πήραµε πληροφορίες για τα κοχύλια που είδαµε. Μια 
ηλεκτρονική, ενδιαφέρουσα  παρουσίαση ακολούθησε. 
Τέλος, βγήκαµε απ΄ το µεγάλο , καλαίσθητο κτίριο και 
επιστρέψαµε στο σχολείο συζητώντας για τα οφέλη της 
επίσκεψης. 

Λάγκα Χριστίνα, 
µαθήτρια του ΣΤ2' 

 

 

 
 
 
  
 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΤ1' ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΟΥΛΑΝ∆ΡΗ 

Την Τετάρτη 10/4/2013 , 
επισκεφθήκαµε το Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας 
Γουλανδρή. Η διαδροµή 
ήταν πολύ ευχάριστη. Όταν 



φτάσαµε και είδαµε το µουσείο µας έκανε µεγάλη 
εντύπωση το κτίριο ! Κατόπιν περάσαµε στο εσωτερικό 
και θαυµάσαµε το πρώτο έκθεµα, µια βαλσαµωµένη 
καµηλοπάρδαλη. Μετά από λίγο , ήρθε η ξεναγός η 
οποία µας οδήγησε σε ένα από τα ερευνητικά 
εργαστήρια Υδροβιολογίας. Έπειτα, µια ερευνήτρια µας 
υποδέχτηκε , µας  χώρισε σε οµάδες και µας έβαλε να 
παρακολουθήσουµε ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο για 
την υδροβιολογία. Μετά µας έδωσε µερικά δείγµατα  
κοχυλιών για να τα παρατηρήσουµε. Επίσης, µας έδωσε 
ένα έντυπο για να γράψουµε κάποια στοιχεία του 
κοχυλιού µας. Στο τέλος, έπρεπε να βρούµε την 
ονοµασία τους και κάποια είδη που µας έδωσε ήταν η 
Κυπραία, η Τρικόλια, ο Κώνος και η Νάσσα. 
Τελειώνοντας, είδαµε  τα µικροσκοπικά κοχύλια µέσα 
από ένα µικροσκόπιο και έτσι τελείωσε το πρόγραµµα 
``µικροί υδροβιολόγοι`` όπου µας έδωσαν  και ένα 
αναµνηστικό δίπλωµα. 

∆αµιανής Νεκτάριος 
Γεωργούντζος Κυριάκος 

µαθητές του ΣΤ1' 
 

 
 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ  ΣΤΗΝ 

"ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ"  
 Η ΣΤ΄ τάξη των Εκπαιδευτηρίων 
µας επισκέφθηκε το ιδιωτικό 
Γυµνάσιο "ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ 
ΑΡΜΟΝΙΑ" . Ο γυµνασιάρχης 
του σχολείου µας υποδέχτηκε µε 
πολύ χαρά και µας µίλησε 
σχετικά µε το σχολείο . Στη 
συνέχεια µας ξενάγησε στις εγκαταστάσεις του 
σχολείου και έλυσε αρκετές απορίες µας, σχετικά µε τη 
µετάβαση των παιδιών από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο. 
Επίσης συζητήσαµε µε µαθητές, που έχουν φοιτήσει 
στο δικό µας σχολείο και που τώρα βρίσκονται εκεί , µε 
µεγάλη αγάπη για τις εµπειρίες µας. Τέλος, 
παρακολουθήσαµε µια διδακτική ώρα µαθηµατικών της 
Α΄ Γυµνασίου και συµµετείχαµε κι εµείς  οι ίδιοι ! Η 
διαδικασία αυτή της µετάβασης των µαθητών της ΣΤ΄ 



δεν έχει τελειώσει εδώ. Ακολουθούν συναντήσεις των 
µαθητών των δύο σχολείων  καθώς και αγώνας βόλεϊ  
για τα κορίτσια και µπάσκετ για τα αγόρια ! Είναι µια 
δραστηριότητα  που θα µας βοηθήσει πολύ για την 
ευκολότερη µετάβασή µας στον πραγµατικό κόσµο του 
Γυµνασίου ! 

Ισµήνη Κατσιούλα  
µαθήτρια του ΣΤ1΄ 

 

 

 
 

 

 

 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ 
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ   

"Στις 29,30 και 31 Μαρτίου 2013 , 
πραγµατοποιήθηκε µια 
περιβαλλοντική εκδροµή στο χωριό 
Κλαδέο της Αρχαίας Ολυµπίας. Το 
σχολείο µας την προγραµµάτιζε εδώ 
και αρκετό καιρό  και έτσι πήγαµε 
άριστα προετοιµασµένοι.Ξεκινήσαµε την Παρασκευή, 
µετά το σχόλασµα και µετά από πέντε περίπου ώρες 
φτάσαµε στο Κλαδέο. Το πρόγραµµά µας ήταν γεµάτο 



µε ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Το Σάββατο το 
πρωί αναχωρήσαµε για την Αρχαία Ολυµπία. Εκεί 
γνωρίσαµε µια εξαιρετική και πολύ µορφωµένη ξεναγό 
την κυρία Αλεξία, η οποία µας µίλησε για όλα τα 
εκθέµατα του µουσείου και λίγο αργότερα µας 
ξενάγησε στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας 
Ολυµπίας. Όλα τα εκθέµατα, οι κίονες , τα αγάλµατα, οι 
ναοί και το στάδιο ήταν επιβλητικά και µας έκαναν να 
φανταστούµε το χώρο στην αρχική του µορφή. Έπειτα 
πήγαµε στην τοποθεσία Πούσι , όπου είχε γίνει µια 
µάχη στις 22 Ιουνίου του 1821. Καθήσαµε στα σκαλιά 
της εκκλησίας και ο δάσκαλός µας, µας µίλησε µε 
λεπτοµέρεια για τις συνθήκες της µάχης αυτής. Αυτό 
που θυµόµαστε περισσότερο ήταν οι πληροφορίες για 
δύο τοπικούς ήρωες το Χαράλαµπο Βιλαέτη και το 
Γιώργο Γιαννιά. Αφού τελειώσαµε το µάθηµα, πήγαµε 
στο µνηµείο της µάχης και ψάλαµε τον εθνικό µας 
ύµνο γεµάτοι υπερηφάνεια. Αργότερα αναχωρήσαµε 
για το µεγαλύτερο δρυοδάσος των Βαλκανίων! Το 
δάσος της Φολόης που είναι 40.000 στρέµµατα και 
είναι  γεµάτο µε ευθύκορµες δρύς. Μετρήσαµε  πόσο 
χρονών είναι ένα δέντρο της επιλογής µας και πόσο 
ύψος έχει. Ακόµα µαζέψαµε δείγµατα χλωρίδας , όπως 
βελανίδια , βρύα και άλλα µικρά φυτά. Το απόγευµα 
κατεβήκαµε στο περιβόλι του δασκάλου µας και το 
κάθε παιδί φύτεψε και πότισε από ένα δέντρο, 
δίνοντάς του και το όνοµά του! Καθώς επιστρέφαµε  
από εκεί, σταµατήσαµε σε µια αλάνα και ο δάσκαλός 
µας µας έµαθε ένα παραδοσιακό παιχνίδι τη 
"γουρουνίτσα". Ήταν αλήθεια πολύ ωραίο και 
διασκεδαστικό παιχνίδι ! Το βράδυ πήγαµε στο σπίτι 
του κυρίου Πάνου και φάγαµε ψητά κρέατα στα 
κάρβουνα. Εκεί γνωρίσαµε ένα πολύ καλό παιδί τον 
Αλέξανδρο. Φάγαµε και µετά παίξαµε µαζί του διάφορα 
παιχνίδια µε την µπάλα. Αφού χορέψαµε , φύγαµε 
αργά το βράδυ για το σπίτι. Την Κυριακή το πρωί 
πήγαµε στον ποταµό Κλαδέο. Εκεί εξετάσαµε µέσα από 
παραδοσιακές και χηµικές διαδικασίες το ph του νερού 
και ανακαλύψαµε την ταχύτητα του ποταµού, καθώς 
και τη θερµοκρασία του σε σχέση µε αυτή έξω από το 
νερό. Γυρίζοντας στο σπίτι πήγαµε στο ελαιοτριβείο 
του χωριού όπου µάθαµε ποια είναι η διαδικασία 



παραγωγής λαδιού. Ύστερα πήγαµε στο σπίτι του 
κυρίου Πάνου για να κάνουµε κατασκευές. Εµείς τα 
αγόρια φτιάξαµε ένα ξυλόφουρνο , ενώ τα κορίτσια 
ξύλινες βάσεις για κεριά. Τα βασικά υλικά που 
χρησιµοποιήσαµε ήταν γλίνα (ένα είδος λάσπης) , 
άχυρα, σύρµα και ξύλο. Τη γλίνα µαζί µε τα άχυρα , τα 
πάτησε ο Άγγελος µε τον Ευθύµη έτσι ώστε όταν 
στεγνώσουν να είναι ένα υλικό σαν τσιµέντο. Φτιάξαµε 
το φούρνο  µε τα ξύλα και το σύρµα και µετά το 
καλύψαµε µε το οικοδοµικό υλικό. Όταν τελειώσαµε 
την κατασκευή µας , κατηφορίσαµε για το µονοθέσιο 
αλληλοδιδακτικό  σχολείο του χωριού. Όπου ξαφνικά 
µάθαµε πως ο κύριος Πάνος , ο κύριος Σάκης και η 
κυρία Σοφία Φραγκή , θα βραβευθούν από τους 
δασκάλους τους µε µία αναµνηστική πλακέτα. Είδαµε 
ένα βίντεο που έδειχνε εικόνες του χωριού µετά την 
καταστροφική πυρκαγιά του 2007 καθώς και εικόνες  
από την αναδάσωση. Όλοι ήµασταν συγκινηµένοι. 
Πάνω στη συγκίνηση ανταλλάξαµε δώρα και 
αποχωρήσαµε από το σχολείο. Φάγαµε , µαζέψαµε τα 
ρούχα µας και φύγαµε από το χωριό. Ήταν µια 
πανέµορφη εµπειρία που έχει χαραχτεί στην ψυχή και 
στο νου µας µε ανεξίτηλο µελάνι! " 

Μαραγκός Μάνθος, Μενάγιας Νίκος 
µαθητές του ΣΤ1' 

 
"Το σχολείο µας διοργάνωσε µια περιβαλλοντική 
εκδροµή στην Αρχαία Ολυµπία. Φύγαµε από το σχολείο 
στις 3 το µεσηµέρι . Το ταξίδι κράτησε περίπου  πέντε 
ώρες. Η διαδροµή ήταν υπέροχη. Το Σάββατο το πρωί 
ξυπνήσαµε στις 7 και µαζευτήκαµε όλοι για να πάµε 
στο µουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας 
Ολυµπίας. Εκεί είδαµε πολλά εκθέµατα αλλά και πολλά 
αρχαία κτίσµατα. Μετά επισκεφθήκαµε το µεγαλύτερο 
σε έκταση δρυοδάσος που υπάρχει στα Βαλκάνια. 
Κάναµε διάφορες δραστηριότητες µε το γυµναστή µας , 
µαζέψαµε διάφορα φυτά και µετρήσαµε την ηλικία 
ενός δέντρου. Το µεσηµέρι γυρίσαµε σπίτι για 
ξεκούραση. Αµέσως µετά πήγαµε στα χωράφια και 
φυτέψαµε ο καθένας από ένα δέντρο. Εκεί ο κύριος 
Παναγιώτης , ο δάσκαλος της ΣΤ΄, µας έδειξε µερικά 
παιχνίδια που έπαιζαν παλιά τα παιδιά στο χωριό. Μετά 



πήγαµε και ψήσαµε µέχρι πολύ αργά το βράδυ. Την 
Κυριακή το πρωί πήγαµε στο ποτάµι και κάναµε 
διάφορες δραστηριότητες, όπως να µετρήσουµε το ph 
του νερού, αλλά και να διαπιστώσουµε αν υπάρχουν 
ζωντανοί οργανισµοί στο ποτάµι. Αργότερα πήγαµε στο 
ελαιοτριβείο για να δούµε τη διαδικασία παραγωγής 
του λαδιού. Έπειτα πήγαµε στο σπίτι του κυρίου 
Παναγιώτη και φτιάξαµε διάφορες κατασκευές. Το 
µεσηµέρι πήγαµε στο παλιό σχολείο  και είδαµε ένα 
βίντεο του χωριού µετά την καταστροφική πυρκαγιά 
του 2007. Στο σχολείο τα παιδιά µας έδωσαν για δώρο 
προϊόντα  που παράγει ο τόπος τους και εµείς τους 
δώσαµε µια λαµπάδα. Μπήκαµε στο λεωφορείο µας και 
γυρίσαµε πίσω στην  Αθήνα. Αυτή ήταν από τις πιο 
ωραίες εκδροµές που έχει διοργανώσει το σχολείο µας! 
Μάθαµε πολλά πράγµατα για τη φύση, αλλά και για τη 
ζωή των παιδιών στα χωριά . Περάσαµε τέλεια !" 

Χατζηκωνσταντή Βασιλική ,  
µαθήτρια του ΣΤ2΄ 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 
 
  

  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΣΤ΄  ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟ 

ΘΩΡΗΚΤΟ "ΑΒΕΡΩΦ" 
Στις 19 και 20 Μαρτίου 2013 , τα 
δύο τµήµατα της ΣΤ' τάξης , 
επισκεφθήκαµε το λιµάνι Φλοίσβου 
για να θαυµάσουµε το θωρηκτό 
"ΑΒΕΡΩΦ". Μόλις πήγαµε εκεί, συναντήσαµε έναν 
ξεναγό, ο οποίος µας µίλησε για τον Αβέρωφ , αλλά και 
για το οµώνυµο πλοίο. Αρχικά, θαυµάσαµε το 
εξωτερικό του πλοίου. Εντυπωσιαστήκαµε ιδιαίτερα 
από τα τρία φουγάρα του! Έπειτα εξερευνήσαµε  το 
µικρό εκκλησάκι , το οποίο βρισκόταν στο 
κατάστρωµα! Το εσωτερικό του ήταν επίσης αρκετά 
εντυπωσιακό. Πρώτα - πρώτα , παρακολουθήσαµε ένα 
βίντεο σχετικό µε την κατασκευή και τους χώρους που 
διέθετε το πλοίο. Έπειτα , γνωρίσαµε τον τρόπο και τις 
συνθήκες  που ζούσαν οι Έλληνες ναυτικοί εκείνη την 
εποχή. Ακόµα, είδαµε τα κρεβάτια στα οποία 
ξεκουράζονταν. Μια πληροφορία που µάθαµε ήταν ότι 
το ένα κρεβάτι  το µοιράζονταν τρεις άνδρες. Αυτό µας 



δείχνει  τις δύσκολες συνθήκες που ζούσαν  και τις 
θυσίες  που έκαναν για την πατρίδα µας. Έτσι , 
απολαύσαµε  αυτή την εκπαιδευτική επίσκεψη, όπου 
µάθαµε τόσα σπουδαία πράγµατα , αλλά και 
διασκεδάσαµε ! 

Σαϊνίδου Ράνια 
µαθήτρια του ΣΤ1' 

 
 

 



 
 
 
  

 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤ1'  
Την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013 , στα πλαίσια του 

µαθήµατος των εικαστικών και της προετοιµασίας για 
τη διαθεµατική µας εργασία, αλλά και για τη γιορτή της 
25ης Μαρτίου, η τάξη µας επισκέφθηκε το εργαστήρι 
εικαστικών. Κατεβήκαµε µε ενθουσιασµό στο 
εργαστήρι µας και χωριστήκαµε σε τρεις οµάδες. Η 
πρώτη οµάδα , τα κορίτσια απεικονίσαµε εικόνες από 
τη φύση (γεφύρια και παλιές εκκλησίες) ,  η δεύτερη 
οµάδα (τα µισά αγόρια δηµιούργησαν τη µικρογραφία  
του περίφηµου πυρπολικού που αποτέλεσε  την αιχµή 
του δόρατος στον πόλεµο ανάµεσα στους Τούρκους και 
στους Έλληνες. Η γ΄ οµάδα (τα άλλα µισά αγόρια) 
κατασκεύασε µια γέφυρα στα πλαίσια της διαθεµατικής 
µας εργασίας . Και ακόµα συνεχίζουµε... ! 

Ρωµανέα Κωνσταντίνα 
Σαϊνίδου Ράνια 

µαθήτριες του ΣΤ1΄ 



 
 

 

 
 
 
  
  

 



ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΤ΄ 

ΤΑΞΗΣ  ΣΤΟ " ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
GOETHE" 
Σήµερα Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 
2013 , οι µαθητές του τµήµατος 
γερµανικών της ΣΤ΄ τάξης , επισκεφθήκαµε το 
ινστιτούτο Goethe. Εκεί  ενηµερωθήκαµε για τη 
λειτουργία µίας κλασικής και ψηφιακής βιβλιοθήκης, 
χωριστήκαµε σε οµάδες και φτιάξαµε παζλ µε θέµατα: 
Το ζωολογικό κήπο του Βερολίνου, τον αθλητισµό, 
αξιοθέατα του Βερολίνου, ροκ µουσική,  γερµανική 
κουζίνα  και νεολαία. Επίσης περιηγηθήκαµε σε έκθεση 
µε οπτικοακουστικό υλικό µε θέµα τα παραµύθια των 
αδελφών Grimm.  Ήταν µια αξέχαστη εµπειρία που 
ελπίζουµε να ξαναζήσουµε! 

Κατσιούλα Ισµήνη , µαθήτρια του ΣΤ1' 
Καρύδη Ελένη, µαθήτρια του ΣΤ2' 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 
 
  
 
 
 



ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΣΤ΄  ΤΑΞΗΣ 
ΣΤΟ "ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

ΠΑΛΑΙΑΣ ΒΟΥΛΗΣ"  
Στις 19 και 21 Φεβρουαρίου 
2013 , τα δύο τµήµατα της ΣΤ΄ 
τάξης των εκπαιδευτηρίων µας, 
επισκέφθηκαν το Ιστορικό 
Μουσείο της Παλαιάς Βουλής.  
 
"Σήµερα επιτέλους , έφτασε η µέρα για την οποία 
ανυπονούσαµε όλη τη χρονιά ! Επίσκεψη στο Ιστορικό 
Μουσείο! Όλοι µας περιµέναµε τα σχολικά µε 
ανυποµονησία για να µας µεταφέρουν  σε αυτό το 
λαµπρό κτίριο. Κατά τη διάρκεια της διαδροµής ο 
δάσκαλός µας , µας µιλούσε  για τους Βαλκανικούς 
Πολέµους και σίγουρα άξιζε ο κόπος του , αφού όταν 
φτάσαµε στην έκθεση για τους Βαλκανικούς Πολέµους 
γνωρίζαµε ήδη αρκετά πράγµατα. Πιο εντυπωσιακή για 
µένα ήταν η έκθεση για το 1821. Εκεί είδαµε τα 
καριοφίλια και τις  πιστόλες σπουδαίων ηρώων  της 
επανάστασης , αλλά και γυµνές σπάθες των Σουλιωτών 
και άλλων πολεµιστών. Πολύ εντυπωσιακές ήταν οι 
ενδυµασίες και οι στολές αντρών και γυναικών εκείνης 
της εποχής. Για παράδειγµα , είδαµε νησιώτικες 
παραδοσιακές φορεσιές αλλά και την επίσηµη στολή 
του Ιερού Λόχου , ο οποίος αποτελούνταν από 
εθελοντές φοιτητές. Τέλος, είδαµε τις πραγµατικές 
σηµαίες  που χρησιµοποιούσαν οι αγωνιστές στις 
µάχες. Κλείνοντας, θα ήθελα ν΄ αναφέρω ότι έζησα µια 
υπέροχη εµπειρία στο µουσείο αυτό και ελπίζω κάποτε 
να ξαναπάω !!"  
                            Παπακωνσταντίνου Ιάσονας , 
µαθητής του ΣΤ1' 

  

 

 
 
"Η σηµερινή ήταν µια ξεχωριστή ηµέρα , που όλοι µας 
περιµέναµε µε αγωνία, γιατί θα πηγαίναµε επίσκεψη 
στην Παλαιά Βουλή , η οποία σήµερα είναι ένα 
ονοµαστό µουσείο, το Ιστορικό Μουσείο. Καθώς 
φτάσαµε , αντικρίσαµε µε θαυµασµό την εντυπωσιακή 
είσοδο. Όµως, όταν µπήκαµε µέσα, η έκπληξή µας ήταν 



σαφώς µεγαλύτερη ! ∆ύο ευγενικές ξεναγοί µας 
οδηγούσαν  στην κάθε αίθουσα  και µας εξηγούσαν το 
καθετί . Σε κάθε αίθουσα υπήρχαν καλά διατηρηµένα 
και προσεγµένα προσωπικά αντικείµενα γνωστών 
ηρώων , όπως του Κολοκοτρώνη , του Μιαούλη και του 
Κανάρη. Εντύπωση, σίγουρα έκαναν σε όλους τα 
καριοφίλια , καθώς και τα όπλα  που ήταν περίτεχνα 
διακοσµηµένα µε λεπτεπίλεπτα σχέδια . Είδαµε ακόµη 
την περίφηµη Χάρτα της Ελλάδος του Ρήγα 
Βελενστινλή, καθώς και µερικά απαρχαιωµένα έπιπλά 
του. Επιπρόσθετα, είδαµε πολλές σφραγίδες - 
δαχτυλίδια σηµαντικών ανθρώπων  της ιστορίας που 
τις χρησιµοποιούσαν  για να βάζουν  την υπογραφή 
τους σε σηµαντικά  έγγραφα. Προς το τέλος, πήγαµε να 
δούµε την ίδια την αίθουσα της Βουλής  όπου γίνονταν 
οι συνελεύσεις. Μας θύµισε την σηµερινή Βουλή. 
Επίσης είχε ένα τραπέζι µε σπάνια παλαιά 
γραµµατόσηµα, από διαφορετικές χώρες το καθένα, τα 
οποία δεν είχα ξαναδεί  ούτε στο µουσείο 
γραµµατοσήµων. Η επίσκεψη αυτή ήταν µια 
πρωτότυπη ιδέα, η οποία µας εµπλούτισε  τις γνώσεις 
και µας εντυπωσίασε. Ελπίζω όλος ο κόσµος που το 
επισκέπτεται καθηµερινά, να ευαισθητοποιηθεί και να 
κατανοήσει τα σηµαντικά κειµήλια που έχουµε 
κληρονοµήσει από τους προγόνους µας!" 

Καρύδη Ελένη, µαθήτρια του ΣΤ2'  



 
 

 

 
 
 
  
 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ 



ΕΤΗΣΙΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑΣ 2013 
Οι µαθητές της ΣΤ΄ τάξης των εκπαιδευτηρίων µας 
συµµετείχαν στον ετήσιο διαγωνισµό Γαλλοφωνίας. Το 
φετινό θέµα µε τίτλο "ΠΕΣ ΓΙΑΤΙ" πραγµατεύεται τους 
αιτιολογικούς µύθους. Τα παιδιά λοιπόν µε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον και φαντασία συνέγραψαν και 
εικονογράφησαν δύο παραµύθια δίνοντάς µας τη δική 
τους εκδοχή  "Γιατί οι ιππόκαµποι αναπαράγονται µε 
ιδιαίτερο τρόπο" και "Γιατί υπάρχουν ροζ δελφίνια 
στον Αµαζόνιο". 

Η καθηγήτρια Γαλλικών 
Τόνια Θωµάτου 

  
Στα πλαίσια του µαθήµατος των Γαλλικών , κληθήκαµε 
για να συνθέσουµε ένα αιτιολογικό µύθο  , για να 
εξηγήσουµε πώς δηµιουργήθηκε  ένα ζώο µε ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό. Ήταν µια ευχάριστη δραστηριότητα  
που απολαύσαµε  όλοι, καθώς  χωριστήκαµε σε οµάδες 
και δουλέψαµε µαζί. Μας βοήθησε αρκετά ώστε να 
τονώσουµε τις σχέσεις µας και καθώς δουλέψαµε  σαν 
οµάδα , βγάλαµε και το επιθυµητό αποτέλεσµα !  

Οι µαθητές του ΣΤ1΄ 
 
 
  
  
  
  
 
 
 

ΣΕΙΡΑ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤ1 
 

Ξεκίνησε εξ αποστάσεως επικοινωνία και συνεργασία 
ανάµεσα στο τµήµα Στ1 των Εκπαιδευτηρίων µας και 
αντίστοιχο τµήµα των Εκπαιδευτηρίων Ντότη - 
Οικονόµου από τα Ιωάννινα για την εκπόνηση 
εργασίας σχετικά µε τους εθνικούς ευεργέτες που 
κατάγονται από την Ήπειρο. Η συνεργασία γίνεται κατά 
τη διάρκεια τηλεδιασκέψεων µέσω ∆ιαδικτύου. 

Η δασκάλα της Πληροφορικής  
Ιώ Παπαδηµητρίου 

    
  
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ 



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΙΣ 
16/1/2013   
Την Τετάρτη 16  Ιανουαρίου 2013 , 
οι µαθητές της ΣΤ΄ τάξης, 
επισκεφθήκαµε τη ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ. Αρχικά , προχωρήσαµε 
σε µια αίθουσα, όπου 
παρακολουθήσαµε ένα βίντεο που αφορά την ιστορία 
της και τις αίθουσές της . Στη συνέχεια παίξαµε ένα 
παιχνίδι ερωτήσεων σχετικά µε αυτά που µάθαµε 
νωρίτερα. Έπειτα, πήγαµε στην αίθουσα  Ελευθερίου 
Βενιζέλου, που αυτό το χρονικό διάστηµα υπήρχε µια 
έκθεση αφιερωµένη στο Χαρίλαο Τρικούπη . Τέλος, 
ανεβήκαµε αρκετές σκάλες και βρεθήκαµε στην 
αίθουσα της ολοµέλειας . Εκεί παρακολουθήσαµε ένα 
τµήµα της συνεδρίασης που είχε ξεκινήσει  από το 
πρωί. Ήταν µια ενδιαφέρουσα  εκπαιδευτική επίσκεψη, 
όπου ενηµερωθήκαµε σχετικά µε την πολιτική της 
χώρας µας ! 

Οι µαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης  
Λάγκα Χριστίνα  

Κατσιούλα Ισµήνη 

 

 
 
 



ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 
ΣΤΟ "ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ" 

Σήµερα ∆ευτέρα 26 Νοεµβρίου 2012, οµάδα µαθητών 
της ΣΤ΄τάξης, επισκεφθήκαµε το "ΓΑΛΛΙΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ"  όπου παρακολουθήσαµε το πρόγραµµα 
δραστηριοτήτων πολυµέσων "ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ". Συµµετείχαµε  σε σεµινάριο µε θέµα τις 
ανανεώσιµες και µη ανανεώσιµες πηγές ενέργειας . 
Αρχικά είδαµε τον εκθεσιακό χώρο όπου ήταν 
κρεµασµένες εικόνες  που απεικόνιζαν φυσικά 
φαινόµενα  και δραστηριότητες  του ανθρώπου. Μετά 
κατευθυνθήκαµε σε ένα χώρο όπου η υπεύθυνη του 
σεµιναρίου  µας έθεσε κάποια ερωτήµατα σχετικά µε το 
περιβάλλον, παίξαµε όλοι µαζί διαδραστικά παιχνίδια 
για την εξοικονόµηση ενέργειας  και κάναµε πειράµατα 
σχετικά µε τον ηλεκτρισµό. Ήταν µια υπέροχη εµπειρία 
που διεύρυνε τις γνώσεις µας και ταυτόχρονα µας 
πρόσφερε ψυχαγωγία. 
                                     Σχοινοχωρίτη Κλαίρη - 
Κύρογλου Άγγελος,  
                                                                           µαθητές 
της ΣΤ΄ τάξης 

 
 
 
   

 



 
 

 

 
 

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΤ2΄ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΝΗΘΑ ΣΤΙΣ 14/11/2012 

Στις 14 Νοεµβρίου , επισκεφθήκαµε 



τον Εθνικό ∆ρυµό Πάρνηθας . Αρχικά περάσαµε το 
βουνό µε το τελεφερίκ. Μετά κατεβήκαµε από το κτίριο 
που αποβιβαστήκαµε και µε το σχολικό πήγαµε στο 
δάσος. Εκεί κάναµε πεζοπορία που κατέληξε που 
κατέληξε σε µια πράσινη έκταση , στην οποία φάγαµε. 
Τέλος πήγαµε στο σχολικό και πήραµε το δρόµο της 
επιστροφής. 
Ήταν µια πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα εκδροµή. 
 
 

Λάγκα Χριστίνα, 
µαθήτρια του ΣΤ2΄ 

 
 
 

  
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΤ1΄ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ∆ΡΥΜΟ 
ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΣΤΙΣ  12/11/2012 

Τη ∆ευτέρα 12/11/2012 η τάξη του ΣΤ1΄ επισκέφθηκε 
το βουνό της Πάρνηθας . Η 
διαδροµή ήταν µεγάλη και όλοι 
περιµέναµε µε ανυποµονησία να 
φτάσουµε. Όταν φτάσαµε στους 
πρόποδες του βουνού, η ξεναγός 
µας µίλησε δίνοντάς µας γενικές 
πληροφορίες , όπως για τις 



ψηλότερες κορυφές της Πάρνηθας (Καραµπόλα 1.413 
µ. υψόµετρο!)  κ.λπ. Έπειτα πήραµε το τελεφερίκ και 
φτάσαµε στην κορυφή του βουνού . Εκεί περάσαµε 
µέσα από τους πολυτελείς διαδρόµους του Casino της 
Πάρνηθας και στη συνέχεια ακολούθησε ηµίωρη 
πεζοπορία στο βουνό. Είδαµε υπέροχα είδη µανιταριών 
και µάθαµε ότι 110 είδη από αυτά υπάρχουν εκεί. Μετά 
από λίγο , καθίσαµε  σ΄ ένα χώρο για να 
ξεκουραστούµε , εκεί προσκυνήσαµε στο εκκλησάκι 
του Αγίου Πέτρου (κτίσµα του 18ου αιώνα). Ακόµα 
είδαµε ελάφια που περπατούσαν αµέριµνα και 
ευτυχισµένα. Αυτή η εκδροµή θα µας µείνει αξέχαστη . 
Οι ξεναγοί ήταν πολύ φιλικές και µας έδωσαν χρήσιµες 
πληροφορίες  για την Πάρνηθα. Η επαφή µας µε τη 
φύση φόρτισε τις µπαταρίες µας και µας χάρισε ένα 
όµορφο διάλειµµα στη µονότονη καθηµερινότητα .  
 

Σαϊνίδου Ράνια , 
µαθήτρια του ΣΤ1΄ 

 
 
 
  
  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 
ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗ" 



ΣΤΟΜΕΓΑΡΟ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΑΘΗΝΩΝ 
Τη ∆ευτέρα 5/11/2012 , 
επισκεφθήκαµε το Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών . Είναι ένα 
τεράστιο επιβλητικό κτίριο , 
όπου το ένα µέρος του είναι η 
βιβλιοθήκη και το άλλο οι αίθουσες συναυλιών. Το 
κτίριο αυτό είναι 15 ετών. Εµείς µπήκαµε από τη 
µπροστινή είσοδο  όπου µας περίµεναν δύο κυρίες , η 
κα Γαβριέλλα και η κα Ειρήνη , οι οποίες είναι οι πιο 
παλιές υπάλληλοι του µεγάρου και είναι µουσικολόγοι. 
Πρώτα τους είπαµε τα ονόµατά µας και αυτές µας 
έκαναν κάποιες ερωτήσεις . Έπειτα µπήκαµε στην 
αίθουσα της βιβλιοθήκης , όπου περιείχε  150.000 
βιβλία , τα οποία είχαν σχέση µε τη µουσική ! Υπήρχαν 
επίσης παρτιτούρες και ιστορικά έργα πολλών 
καλλιτεχνών. Εκεί υπήρχαν ακόµη και υπολογιστές. 
Στην πρώτη µαθητική δραστηριότητα κάναµε κάτι 
αντίστοιχο  σαν το παιχνίδι του χαµένου θησαυρού. 
Μετά ανεβήκαµε στο δεύτερο όροφο  όπου υπήρχε ένα 
µεγάλο τραπέζι µε βιβλία που µαρτυρούν την εξέλιξη 
της µουσικής και γι΄ αυτό το λόγο το ένα βιβλίο ήταν 
κάτω απ΄ το άλλο. Κατόπιν κατευθυνθήκαµε σε κάποια 
άλλα µικρά δωµάτια  που είχαν οθόνες και τέλεια 
ηχοµόνωση. Μετά από ένα λεπτό ακούστηκε µια 
περίεργη µουσική. Μας εξήγησαν ότι σε κάθε δωµάτιο 
έπαιζε και µια διαφορετική µουσική. Αργότερα οι 
ξεναγοί µας οδήγησαν σε ένα δωµάτιο µε καρέκλες  και 
ένα τεράστιο διαδραστικό πίνακα, όπου η ξεναγός µας 
µίλησε για την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης. Μας έδειξε 
επίσης τις δυνατότητες της ιστοσελίδας και παίξαµε και 
µερικά εύκολα κουίζ µε ερωτήσεις. Όταν τελείωσε 
αυτή η ωραία ξενάγηση , κάναµε σειρές  και  πήγαµε 
προς την έξοδο που µας περίµεναν τα σχολικά µας 
στην ώρα τους , όπως πάντα !! 
 

∆αµιανής Νεκτάριος , Κύρογλου Άγγελος 
µαθητές του ΣΤ1΄ 



 
 
 
  

 
 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ  ΣΤΟ ∆ΙΕΘΝΗ 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ"ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"  

Σήµερα Τετάρτη 17/10/2012  τα δύο τµήµατα 
της ΣΤ΄ τάξης του σχολείου µας 
επισκεφθήκαµε το διεθνή αερολιµένα 
"Ελευθέριος Βενιζέλος" . Εκεί µας περίµενε 
µια ξεναγός η οποία πρώτα µας οδήγησε στο 
µουσειακό χώρο του αεροδροµίου που περιλάµβανε 
εκθέµατα του 3ου αιώνα π.Χ. που βρέθηκαν καθώς 
γίνονταν οι εργασίες για το αεροδρόµιο. Ύστερα, 
κατευθυνθήκαµε στη µόνιµη έκθεση  που είναι  
αφιερωµένη στο µεγάλο µας πολιτικό Ελευθέριο 
Βενιζέλο. Έπειτα, περιηγηθήκαµε στους ιδιαίτερους 
χώρους του αεροδροµίου, αφίξεων , αναχωρήσεων και 
αποσκευών. Η ξενάγηση έγινε ακόµα πιο 
ενδιαφέρουσα µε την παρουσία µας στον 
πυροσβεστικό σταθµό . Εκεί , οι άνδρες του 
πυροσβεστικού σώµατος , µας δέχθηκαν µε χαρά και 
έδωσαν ακούραστα απαντήσεις σε όλα µας τα 
ερωτήµατα. Η παρουσία µας  εκεί έκλεισε 
εντυπωσιακά  µε µια βολή νερού από το κανόνι του 



επιβλητικού οχήµατος "Πάνθηρας". Η επίσκεψη αυτή 
ήταν µια όµορφη απόλαυση για όλους τους µαθητές. 

Νικολοπούλου Ελένη,  
Μαραγκός Μάνθος,  

Μενάγιας Νίκος 
Μαθητές της ΣΤ΄ τάξης 

 
 

 
 

 


