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           Η Κινηµατογραφική µας Λέσχη 
   Το επόµενο βήµα του Σχολικού Συνεταιρισµού 
«Αλέκτωρ» ήταν η λειτουργία Κινηµατογραφικής 
Λέσχης, µε απόφαση του ∆ιοικητικού του 
Συµβουλίου. Έγιναν οι σχετικές επαφές µε την 
Οµοσπονδία Κινηµατογραφικών Λεσχών Ελλάδας 
(ΟΚΛΕ) και µε το Ελληνικό Κέντρο 
Κινηµατογράφου, το οποίο µας εξασφάλισε τη 
διάθεση των ταινιών. Εκτός από την επιλογή και 
προβολή ταινιών εκπαιδευτικού περιεχοµένου, 
σκοπός της Λέσχης, µέλη της οποίας είναι οι 
µαθητές-µέλη του Σχολικού Συνεταιρισµού, είναι η 
εξοικείωση µε την κινηµατογραφική «γλώσσα», η 
συζήτηση για τις ταινίες που προβάλλονται και η 
παραγωγή ταινιών από τα ίδια τα παιδιά. 

   Οι ταινίες προβάλλονται στο Πνευµατικό Κέντρο 
Νεοχωρούδας µε ελεύθερη είσοδο για το κοινό και 
µε συχνότητα µία φορά το µήνα. Αποτελεί, πλέον, 
γεγονός για την τοπική κοινωνία και µαθητές, 
γονείς, εκπαιδευτικοί αλλά και κινηµατογραφόφιλοι 
κάθε ηλικίας γεµίζουν ασφυκτικά την αίθουσα.  

   Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων στηρίζει 
ενεργά την προσπάθεια αυτή και αναλαµβάνει, µε 
δικά του έξοδα, σε κάθε προβολή τη διάθεση 
χυµών και ποπ-κορν, ενώ ο ∆ήµος, εκτός από την 
παραχώρηση του Πνευµατικού Κέντρου, 
αναλαµβάνει την τεχνική υποστήριξη της 
προβολής. 
   «Ο Ψύλλος» του ∆ηµήτρη Σπύρου ήταν η πρώτη 
ταινία που προβλήθηκε και την οποία µας διέθεσε 
το ‘’Νεανικό Πλάνο’’ και ο ίδιος ο σκηνοθέτης. 
Ακολούθησε η προβολή των ταινιών «Το δέντρο 
που πληγώναµε» του ∆ήµου Αβδελιώτη και «Τα 
δελφινάκια του Αµβρακικού» σε σενάριο και σκηνο-  

 θεσία Ντίνου ∆ηµόπουλου, µε την άδεια του 
Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου, το οποίο 
ευχαριστούµε δηµόσια. 

        

   Εκτός από την παραγωγή της ταινίας «Χαµένη 
παιδικότητα», µε την οποία συµµετείχε το σχολείο 
µας στον Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό Ταινιών Μικρού 
Μήκους ‘’Ένας πλανήτης… µια ευκαιρία’’, οι 
µαθητές της ΣΤ΄ τάξης ‘’γύρισαν’’ την ταινία «Μην 
το πεις πουθενά». Αφορµή για την ταινία στάθηκε 
ένα πραγµατικό γεγονός, µια διένεξη µεταξύ των 
ίδιων των µαθητών/τριών που τελικά οφειλόταν σε 
κάποια µικροπαρεξήγηση. Οι δύο ταινίες θα 
προβληθούν στο τέλος της σχολικής χρονιάς, 
καθώς συµπεριλαµβάνονται στις εκδηλώσεις του 
11ου Πολιτιστικού Τριηµέρου του σχολείου.  
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  Κοινωνικό Παντοπωλείο 
     Το άρθρο 2 του Καταστατικού του Σχολικού 

Συνεταιρισµού ‘’Αλέκτωρ’’ του σχολείου µας προβλέπει 
«τη στήριξη των συµµαθητών και την ικανοποίηση των 
διάφορων αναγκών τους». Σύµφωνα µε το παραπάνω 
άρθρο, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνεταιρισµού, µε τη 
στήριξη του Συλλόγου ∆ιδασκόντων και του Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεµόνων, προχώρησε στη δηµιουργία του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου, για την ενίσχυση των µαθητών 
και των οικογενειών τους που χρήζουν βοήθειας σ’ αυτή 
τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία. 
    Συγκεντρώνονται στο σχολείο, σε ειδικό χώρο που έχει 
διαµορφωθεί για το σκοπό αυτό, συσκευασµένα τρόφιµα 
µακράς διάρκειας καθώς και είδη ένδυσης–υπόδησης. Για 
τη συγκέντρωση των υλικών αγαθών τοποθετήθηκαν 

ειδικά καλάθια (‘’κοινωνικό καλάθι’’) στο σχολείο και στα Super Market του χωριού µας και έγιναν επαφές µε 
επαγγελµατίες της περιοχής για χορηγίες - δωρεές.  
   Οι πρώτες ποσότητες τροφίµων διατέθηκαν πριν τη γιορτή του Πάσχα. Ευχαριστούµε θερµά τους γονείς, 
αλλά και τους κατοίκους της Νεοχωρούδας που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµά µας. 
                       
 
 
                 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
  
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
Σελ. 1:  -Η Κινηµατογραφική µας Λέσχη 
Σελ. 2:  -Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Σελ. 3:  -‘’Ελιά: Από τον καρπό… στο πιάτο µας!’’ 
             -Ψηφιδωτά και περγαµηνές 
Σελ. 4:  - Γαϊτάνι, γαϊτανάκι: Αναβίωση του εθίµου 
Σελ. 5:  -Παγκόσµια Ηµέρα Παιδικού Βιβλίου 
             -Η Βιβλιοθήκη µας ‘’κοκόρου γνώση’’    
Σελ. 6:  -‘’Ταξίδι στο χθες… βαθύτερη κατανόηση  
              του σήµερα΄΄ 
             -Συµµετοχή στο 5ο Συνέδριο Πληροφορικής   
Σελ. 7:  -Οι µαθητές έβαλαν τη βία… τιµωρία 
Σελ. 8:  -Θεατρικοί Μαθητικοί Αγώνες 
              ‘’ακτίς ονείρου 2013’’ 
              -Με τη µατιά του παίκτη 
Σελ. 9:   -∆ιαγωνισµός Τέχνης  
              ‘’∆ηµιουργώ… εκ του µηδενός’’ 
              -Ένα µικρός εφευρέτης 
Σελ. 10: -Αναρωτήθηκες γιατί; 
              - Κοµποστοποιητής στο σχολείο µας 
              -Βιολογικό απορρυπαντικό 
              -Παγκόσµια Ηµέρα Φιλελληνισµού και 
               Αλληλεγγύης 
Σελ. 11: -Η στήριξη του Συλλόγου Γονέων 
              -Βιβλιοπαρουσιάσεις 
Σελ. 12: -11ο Πολιτιστικό Τριήµερο     

  
 
 

 Εφηµερίδα του ∆ηµ. Σχολείου Νεοχωρούδας 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚ∆ΟΣΗΣ (φ.15): 

Χρήστος Καγιάννης 
Ελένη Παρασχίδου 

Βαρβάρα Νεοκοσµίδου 

 

 
………………………………………………………. 

 
 

Η εκτύπωση της εφηµερίδας είναι προσφορά του 

Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του ∆ηµοτικού 

Σχολείου και Νηπιαγωγείου Νεοχωρούδας 
 

………………………………………………………. 
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   ‘’Ελιά: Από τον καρπό… στο πιάτο µας!’’  
   Με πολλή διάθεση και χαρά οι ανάδοχοι νονοί µαζί µε τα βαπτισίµια τους παρουσίασαν στις 15 Απριλίου 
2013 στο γυµναστήριο του σχολείου µας το πρόγραµµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της ελιάς ‘’Από τον 
καρπό…στο πιάτο µας!’’. Μετά από πολλή κούραση, βγάλαµε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσµα. Η παρουσίαση 
έγινε µε µορφή  power point, διαλόγους και βιντεάκια. Στο τέλος της παρουσίασης ετοιµάσαµε για να 
µοιράσουµε σε όλους τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου ψωµί µε λαδορίγανη. 

 
Οι 
ανάδοχοι 
νονοί και 
τα 
βαπτισίµια 
τους !!! 
♥♥♥ 

 

 

 

Νονοί: ∆. Τ., Π. Ζ., Π.-Μ. Κ., Κ. Τ. 

Βαπτισίµια: Α. ∆,, ∆. Ζ.,  Ε. Ζ., Ζ.Ζ.     

                                                                                                                                                                                                                     
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    

Τα παιδιά της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης στο πλαίσιο του προγράµµατος 
«Ψηφιδωτά και περγαµηνές» γίναµε µικροί ψηφιδωτοποιοί  και 
γυρίσαµε στα παλιά χρόνια, τότε µε τις περγαµηνές. Είχαµε  την 
ευκαιρία να δούµε ένα πραγµατικό ελατήριο από πάπυρο. 
Ανακαλύψαµε την τέχνη και την παράδοση των ψηφιδωτών και 
περγαµηνών µέσα από ένα πλούσιο υλικό. Ανακαλύψαµε πώς 
έγραφαν οι άνθρωποι και γνωρίσαµε την παπυρολογία, την 
παλαιογραφία, τη 
µικροτεχνία των 

χειρογράφων και την πορεία της δηµιουργίας των βιβλίων. 
Μάθαµε να κατασκευάζουµε τα δικά µας ψηφιδωτά και τις 
δικές µας περγαµηνές. Επίσης γράψαµε µεγαλογράµµατα, 
βυζαντινή γραφή και σφραγίσαµε µε βουλοκέρι. 
                                       
 

Γ. Ρ., Μ. Φ. 
Ε. Ρ., ∆. Τ. 
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Γαϊτάνι, γαϊτανάκι:Ένα έθιµο που αναβιώσαµε στο σχολείο  
 

   Μια ώρα από το σχολικό πρόγραµµα ήταν αρκετή για να ζωντανέψουµε την παράδοση! Ήταν µια 
υπέροχη γιορτούλα που πρόσφερε χαρά σε όλους τους µαθητές του σχολείου, οι οποίοι γρήγορα πήραν 
µέρος στα δρώµενα  και συµµετείχαν µε την ψυχή τους. Χωρίς καλά καλά να το καταλάβουµε γίναµε όλοι  
µια αγκαλιά! 

   Λίγα λόγια για το γαϊτανάκι: Από τα λίγα έθιµα που 
διατηρούνται αυτούσια ως τις µέρες µας, το γαϊτανάκι είναι 
ένας χορός που δένει απόλυτα µε το χρώµα και το κέφι της 
αποκριάς. Το γαϊτανάκι πέρασε στην Ελλάδα από 
πρόσφυγες του Πόντου και της Μικράς Ασίας και έδεσε 
απόλυτα µε τα άλλα τοπικά έθιµα, αφού η δεξιοτεχνία των 
χορευτών αλλά και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του δεν 
αφήνουν κανέναν αδιάφορο! 
   Σήµερα συναντάµε αυτό το έθιµο στη Θεσσαλία,  όπου την 
οµάδα πλαισιώνουν και διάφορα άλλα εθιµικά πρόσωπα 
όπως ο καραγκιόζης, το καραγκιοζόπουλο, οι κλέφτες κ.ά. µε 
ανάλογη µεταµφίεση.  
   Σε άλλες περιοχές της  Ελλάδας, όπως  στην  περιοχή της  

Αρχίζει το πλέξιµο… εναλλάσσονται οι µαθητές       Ρόδου  χορεύεται µε πιο απλουστευµένη χορευτική µορφή ή 
σαν έµπειροι χορευτές!                                          ως σκωπτικός  χορός, χωρίς τις χορευτικές  περιπλοκές του 
                                                                          θεσσαλικού δρώµενου. 
   ∆εκατρία άτοµα χρειάζονται για να στήσουν το χορό. Ο ένας κρατά ένα µεγάλο στύλο στο κέντρο, από 
την κορυφή του οποίου ξεκινούν δώδεκα µακριές κορδέλες, καθεµιά µε διαφορετικό χρώµα. Οι κορδέλες 
αυτές λέγονται γαϊτάνια και δίνουν το όνοµά τους στο έθιµο.  
   Γύρω από το στύλο, δώδεκα χορευτές κρατούν από ένα γαϊτάνι και χορεύουν µαζί, σε ‘εξι ζευγάρια, 
τραγουδώντας το παραδοσιακό τραγούδι. Καθώς κινούνται γύρω από το στύλο, κάθε χορευτής 
εναλλάσσεται µε το ταίρι του κι έτσι όπως γυρνούν πλέκουν τις κορδέλες γύρω από το στύλο, 
δηµιουργώντας χρωµατιστούς συνδυασµούς. 
   Ο ένας χορευτής περνάει τη µια φορά µέσα και την άλλη από έξω από τον άλλον και έτσι οι κορδέλες 
πλέκονται πολύχρωµες πάνω στο κοντάρι, δηµιουργώντας διάφορα χρωµατιστά σχέδια.  
   Όταν πια οι κορδέλες τυλιχτούν γύρω από το στύλο και οι χορευτές χορεύουν όλο και πιο κοντά σε αυτόν, 
τότε ο χορός τελειώνει και το στολισµένο γαϊτανάκι µένει να θυµίζει το αποκριάτικο πνεύµα. 
   Πιθανόν ο κυκλικός αυτός χορός να υποδηλώνει τον κύκλο της ζωής, από τη χαρά στη λύπη, από τον 
χειµώνα στην άνοιξη, από τη ζωή στο θάνατο και το αντίθετο.  
   Στις περισσότερες περιπτώσεις το γαϊτανάκι αποτελεί παραδοσιακή γιορτή αιώνων, διάφορων αγροτικών 
κυρίως περιοχών, συµβολίζοντας το πνεύµα της συναδέλφωσης, της αγάπης και της οµόνοιας. 

Οι µουσικοί που συνόδευσαν τους χορευτές...εξαιρετικοί!!! Ο Π. στο αρµόνιο, ο Γ. στο τύµπανο και ο Γ. στο κλαρίνο! 
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Παγκόσµια Ηµέρα Παιδικού Βιβλίου 
   Η Παγκόσµια Ηµέρα Παιδικού Βιβλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου, την ηµέρα που γεννήθηκε 
ο µεγάλος ∆ανός παραµυθάς Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Την καθιέρωσε η ∆ιεθνής Οργάνωση Βιβλίων για τη 
Νεότητα. Από τότε, κάθε χρόνο, ένα διαφορετικό εθνικό τµήµα της οργάνωσης αυτής ετοιµάζει ένα µήνυµα 
και µια αφίσα, που διανέµονται σε όλο τον κόσµο, µε σκοπό να τονίσουν την αξία των βιβλίων και της 
ανάγνωσης και να ενθαρρύνουν τη διεθνή συνεργασία για την ανάπτυξη και τη διάδοση της παιδικής 
λογοτεχνίας. 
   Σε όλες τις χώρες, τα παιδιά, οι συγγραφείς, οι εικονογράφοι, οι µεταφραστές,  οι εκδότες και οι 
εκπαιδευτικοί, γιορτάζουν την παγκόσµια αυτή ηµέρα µε διάφορες εκδηλώσεις σε σχολεία, βιβλιοθήκες, 
βιβλιοπωλεία, πλατείες και άλλους χώρους, δείχνοντας έτσι την αγάπη και το ενδιαφέρον τους για τα βιβλία 
και το διάβασµα. 
   Εµείς, µαθητές και µαθήτριες της ∆΄ τάξης, διαβάζουµε κάθε µέρα, επισκεπτόµαστε τη βιβλιοθήκη του 
σχολείου µας, ανταλλάσσουµε βιβλία µε τους συµµαθητές µας από τη γωνιά βιβλίου που έχουµε στην τάξη 
µας. Με λίγα λόγια… αγαπάµε τα βιβλία!!!  Τα βιβλία που αγαπάµε, τα βιβλία της καρδιάς µας, σκεφτήκαµε 
να παρουσιάσουµε στους µαθητές των άλλων τάξεων. ∆ραµατοποιήσαµε λοιπόν τα πιο ενδιαφέροντα 
αποσπάσµατα και τα παρουσιάσαµε  στους µαθητές των άλλων τάξεων. 
Το τραγουδάκι της «Βιβλιοχαράς»                            
«BIBΛΙΟΧΑΡΑ» Σ΄ ΟΛΗ ΤΗ ΓΗ                      
∆ιαβάζουµε, εγώ κι εσύ. 
Τα γράµµατα γίνονται λέξεις 
κι οι λέξεις έπειτα, όλες µαζί, 
γίνονται βιβλία να διαλέξεις. 
Άκου πώς ψιθυρίζουν! 
Τα ρυάκια στις σελίδες κελαρύζουν. 
Κι οι αρκούδες στις σελίδες τραγουδούν  
όταν το φεγγάρι αντικρίζουν. 
Μπαίνουµε σε κάστρα φοβερά. 
∆έντρα σκαρφαλώνουν ως τα σύννεφα. 
Γενναία κορίτσια πετούν θαρρετά, 
αγόρια ψαρεύουν άστρα λαµπερά. 
Εσύ κι εγώ διαβάζουµε µαζί,                                                                                         Οι µαθητές της ∆΄ τάξης 
«βιβλιοχαρά» σ’ όλη τη γη                                              

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Η βιβλιοθήκη µας ‘’κοκόρου γνώση’’ 
  Οι µαθητές της Ε΄ τάξης αναλάβαµε φέτος την ψηφιοποίηση της 
βιβλιοθήκης  του σχολείου µας. Πρώτα  ψηφιοποιήσαµε τα βιβλία µε το 
ειδικό πρόγραµµα libelous και µετά κολλήσαµε barcode στα βιβλία και τα 
ταξινοµήσαµε σε διάφορες κατηγορίες όπως (λογοτεχνία, κόµικς, ιστορία, 
γνώση, ποίηση κ.α.) 

  Στις 6 Μαρτίου έγιναν τα 
εγκαίνια της ψηφιοποιηµένης 
βιβλιοθήκης. Η µασκότ του 
σχολείου µας (κόκορας) 
έκοψε την κορδέλα και άρχισε η λειτουργία της. Το όνοµά της 
είναι ‘’κοκόρου γνώση‘’. Την ευθύνη της λειτουργίας έχουµε οι 
µαθητές της Ε΄ τάξης.  
    Κάθε τάξη δανείζεται διαφορετική µέρα. Με ένα πιστολάκι 
(scanner) χτυπάµε τα barcodes των βιβλίων και σηµειώνονται 
στον υπολογιστή ποιο παιδί και τι βιβλίο έχει δανειστεί. 
   Κάθε παιδί έχει µια καρτούλα (ταυτότητα βιβλιοθήκης) για να 
µπορεί να δανείζεται όποιο βιβλίο θέλει.  

Μαθητής της Ε΄ τάξης, ως µασκότ του σχολείου (κόκορας), µοιράζει τις ταυτότητες βιβλιοθήκης στους συµµαθητές του       
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   «Ταξίδι στο χθες … βαθύτερη κατανόηση του σήµερα»
Οι µαθητές/τριες της Ε΄ τάξης ως οικοδεσπότες ξεναγοί και παιδαγωγοί

   Το πολιτιστικό πρόγραµµα «Ταξίδι στο χθες βαθύτερη κατανόηση του σήµερα
σχολείο µας, από το Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο του
χωριστήκαµε σε οµάδες, αναλάβαµε να προετοιµαστούµε όσον αφορά στη γνώση των αντικειµένων και
του τρόπου ζωής των παππούδων και των γιαγιάδων µας

έκθεσης
οικιακές δουλειές υπνοδωµάτια ήθη και έθιµα κ α
Το πρόγραµµα παρουσιάστηκε σε µαθητές άλλων
4ου

Αρχικά ξεκινούσε η ξενάγηση 
κατά οµάδες και κατά ενότητες 
που διαρκούσε περίπου 45 
λεπτά. Ακολουθούσε η βιωµα-
τική προσέγγιση ανάλογα 
διαµορφωµένη στην ηλικία των παιδιών κατασκευή κούκλας
παραδοσιακοί χοροί και τραγούδια, παιχνίδια των γιαγιάδων
δηµιουργία υφαντού µε αυτοσχέδιο αργαλειό παροιµίες
λόγια και σοφά’’,  παραµύθια). Κατ
σχολείου που µας επισκεπτόταν, γνώριζε την α
σχολείου µας, ανταλλάσοντας ιδέες και προτάσεις
Οι µαθητές της Ε΄ τάξης: Ε. ∆., Ν. Μ.ι, Ι. Κ., Ι. Ρ. 

  Συµµετοχή στο 5ο Μαθητικό

   Αρχικά λάβαµε µέρος στο Προσυνέδριο Πληροφορικής που έγινε για τη
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσµου στις 4 Απριλίου
αλλά ήµασταν σίγουροι πως θα βγούµε κερδισµένοι απ αυτήν την ιστορία Έτσι κι έγινε
   Η επόµενη στάση µας ήταν το Συνέδριο Πληροφορικής πο
συµµετείχαν πολλά σχολεία όλων των βαθµίδων από τη Κεντρική Μακεδονία
θέµατα, όπως δηµιουργίας παιχνιδιών, ιστορικά τεχνολογίας και άλλα πολλά
πιστεύουµε στους εαυτούς µας, να εµπιστευόµαστε στους συµµαθητές µας σαν συνεργάτες και να µη
διστάζουµε να δηµιουργούµε.                      

«Ταξίδι στο χθες … βαθύτερη κατανόηση του σήµερα»
Οι µαθητές τριες της Ε΄ τάξης ως οικοδεσπότες, ξεναγοί και παιδαγωγοί

Ταξίδι στο χθες… βαθύτερη κατανόηση του σήµερα
σχολείο µας από το Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο του 2013 Οι µαθητές/τριες της Ε τάξης αφού

καµε σε οµάδες αναλάβαµε να προετοιµαστούµε, όσον αφορά στη γνώση των αντικειµένων και
του τρόπου ζωής των παππούδων και των γιαγιάδων µας, επιλέγοντας µία ενότητα της λαογραφικής

έκθεσης (χρήση αργαλειού, εξωτερικές εργασίες ζύµωµα ψωµιού
οικιακές δουλειές, υπνοδωµάτια, ήθη και έθιµα κ.α
Το πρόγραµµα  παρουσιάστηκε σε µαθητές άλλων
υ Ελευθερίου-Κορδελιού, Ασσήρου, Βαθυλάκκου

επισκέφτηκαν µετά από
συνεννόηση, 
διδακτικές ώρες ώρες της
Ευέλικτης Ζώνης
αντίστοιχη τάξη του σχολείου µας

διαµορφωµένη στην ηλικία των παιδιών (κατασκευή κούκλας, 
παραδοσιακοί χοροί και τραγούδια, παιχνίδια των γιαγιάδων, 

αυτοσχέδιο αργαλειό, παροιµίες ‘’Λίγα 
Κατόπιν, η κάθε τάξη του 

σχολείου που µας επισκεπτόταν γνώριζε την αντίστοιχη τάξη του 
σχολείου µας ανταλλάσοντας ιδέες και προτάσεις.                                        

 

Συµµετοχή στο ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής
   Για τέταρτη συνεχόµενη χρονιά το σχολείο µας συµµετέχει στο
Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής. Φέτος,  οι µαθητές της Ε΄
του ∆ηµοτικού Σχολείου Νεοχωρούδας π
ηλεκτρονικό µας βιβλίο  «Η δύναµη της φιλίας
δηµιουργήσαµε µε το λογισµικό «Story Book 
δηµιουργία του βιβλίου µας ξεκίνησε όταν κληθήκ
επιδείξουµε τις ικανότητές µας ως µαθητές αλλά και ως τάξη στην
πληροφορική. Η διαδικασία απαιτούσε αρκετή
υπολογιστή. Χωριστήκαµε σε πέντε οµάδες: τη συγγραφική τη
συντακτική, της εικονογράφησης, του ήχου 
Ήταν κουραστικό  αλλά και ευχάριστο για εµάς.

νέδριο Πληροφορικής που έγινε για τη ∆υτική Θεσσα
Απριλίου 2013. Όταν έφτασε η σειρά µας, όλα τα παιδιά είχαµε αγωνία

αλλά ήµασταν σίγουροι πως θα βγούµε κερδισµένοι απ’ αυτήν την ιστορία. Έτσι κι έγινε
Η επόµενη στάση µας ήταν το Συνέδριο Πληροφορικής που γινόταν στο ΝΟΗΣΙΣ Στο συνέδριο

συµµετείχαν πολλά σχολεία όλων των βαθµίδων  από τη Κεντρική Μακεδονία. Παρουσιάστηκαν
παιχνιδιών, ιστορικά, τεχνολογίας και άλλα πολλά. Αυτό ήταν η αρχή για να
ας να εµπιστευόµαστε στους συµµαθητές µας σαν συνεργάτες και να µη

                                                                                                       

«Ταξίδι στο χθες … βαθύτερη κατανόηση του σήµερα» 
Οι µαθητές τριες της Ε΄ τάξης ως οικοδεσπότες ξεναγοί και παιδαγωγοί  

Ταξίδι στο χθες βαθύτερη κατανόηση του σήµερα» υλοποιήθηκε στο 
τριες της Ε τάξης, αφού 

καµε σε οµάδες αναλάβαµε να προετοιµαστούµε όσον αφορά στη γνώση των αντικειµένων και 
επιλέγοντας µία ενότητα της λαογραφικής 

χρήση αργαλειού εξωτερικές εργασίες, ζύµωµα ψωµιού, 
οικιακές δουλειές υπνοδωµάτια ήθη και έθιµα κ.α.) 

Το πρόγραµµα παρουσιάστηκε σε µαθητές άλλων σχολείων (1ου και 
Βαθυλάκκου), που µας 

επισκέφτηκαν µετά από 
και διαρκούσε 3 

διδακτικές ώρες (2 ώρες της 
Ζώνης και 1 ώρα µε την 
τάξη του σχολείου µας). 

              

Συνέδριο Πληροφορικής 
Για τέταρτη συνεχόµενη χρονιά το σχολείο µας συµµετέχει στο 

οι µαθητές της Ε΄ τάξης 
∆ηµοτικού Σχολείου Νεοχωρούδας παρουσιάσαµε το 

δύναµη της φιλίας»,  το οποίο 
 Weaver Deluxe». Η 

δηµιουργία του βιβλίου µας ξεκίνησε όταν κληθήκαµε να 
ς µας ως µαθητές αλλά και ως τάξη στην 

αρκετή ενασχόληση µε τον 
υπολογιστή Χωριστήκαµε σε πέντε οµάδες: τη συγγραφική, τη 
συντακτική της εικονογράφησης του ήχου και της επιµέλειας. 

για εµάς.  

∆υτική Θεσσαλονίκη στο 
όλα τα παιδιά είχαµε αγωνία, 

αλλά ήµασταν σίγουροι πως θα βγούµε κερδισµένοι απ αυτήν την ιστορία Έτσι κι έγινε!  
υ γινόταν στο ΝΟΗΣΙΣ. Στο συνέδριο 

Παρουσιάστηκαν  διάφορα 
Αυτό ήταν η αρχή για να 

ας να εµπιστευόµαστε στους συµµαθητές µας σαν συνεργάτες και να µη 
                                                                                     Π. Μ., Γ. Π., ∆. Π.                                                                                                                             
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Οι µαθητές έβαλαν τη βία...τιµωρία! 
Ολοσέλιδο αφιέρωµα του "Αγγελιοφόρου της Κυριακής" για το Σχολείο µας, 

µε αφορµή την Ηµέρα κατά της Βίας στα σχολεία - 6 Μαρτίου 2013 
 
   ∆εν έχει σηµασία πώς µοιάζουµε, τι χρώµα έχουµε, τι γλώσσα µιλάµε, σε ποιο  θεό πιστεύουµε… ∆εν 
έχει σηµασία ποιοι και από πού είµαστε… 
   Τελικά όλοι είµαστε ίδιοι εσωτερικά, όλοι γελάµε, όλοι κλαίµε, όλοι νιώθουµε ευχαρίστηση, όλοι νιώθουµε 
πόνο, όλοι αισθανόµαστε. Ας αρχίσουµε να κοιτάµε στις ψυχές των ανθρώπων…!!! 
«Όχι στη Βία, ναι στη Φιλία» 
   Με αφορµή την ηµέρα κατά της 
Βίας στο σχολείο, είχαµε την 
ευκαιρία να συζητήσουµε και να 
προβληµατιστούµε πάνω στους 
παράγοντες και τις  συνθήκες που 
γεννούν τέτοιες συµπεριφορές, 
καθώς και να προτείνουµε 
µερικούς πιθανούς τρόπους 
αντιµετώπισης του προβλήµατος. 
   Το µήνυµα που θέλαµε να 
περάσουµε δεν είναι αυτό του 
στιγµατισµού, της τιµωρίας και της 
περιθωριοποίησης  σε όσους 
προκαλούν βία. Αντίθετα θέλαµε 
να κάνουµε κατανοητό ότι  
υπάρχουν τρόποι προσέγγισης 
αυτών των παιδιών, ώστε να τους 
αποτρέψουµε από τις  βίαιες 
συµπεριφορές  στο σχολικό χώρο. 
   Το σχολείο  αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της κοινωνίας και οφείλει πέρα από τις γνώσεις που 
µεταδίδει, να ανακαλύπτει  τρόπους διεξόδου για τους µαθητές µέσα από βιωµατικές δράσεις, οµαδικές 
δραστηριότητες, αλλά και  παιχνίδι που τόσο έχουν ανάγκη. Έτσι  τους βοηθάει στο να αναπτύσσουν 
αρχές, να διαµορφώνουν τον χαρακτήρα τους και την προσωπικότητά τους, εφόδια απαραίτητα για την 
οµαλή µετάβασή τους στη µετέπειτα  ζωή. 

   

Την εκδήλωση που διοργανώθηκε για την Ηµέρα κατά της Βίας στα σχολεία ‘’άνοιξαν’’ οι µαθητές της Ε΄ 
τάξης µε µια δυναµική συζήτηση για τη βία στα σχολεία, προσοµοίωση τηλεοπτικής εκποµπής. 
Ακολούθησαν θεατρικά δρώµενα από τους µαθητές της ∆΄ τάξης. Η εκδήλωση έκλεισε µε την 
παρακολούθηση επιλεγµένων σχετικών βίντεο και συζήτηση. 
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ΘΕΑΤΡΙΚΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ακτίς ονείρου 2013» 
Συµµετοχή του σχολείου µε το έργο ‘’Το µεγάλο µας τσίρκο’’ 

 
   Με πολλή χαρά συµµετείχαµε φέτος  στους θεατρικούς αγώνες µε την παράσταση του Ιάκωβου Καµπανέλλη   
«Το µεγάλο µας τσίρκο» µε πρωταγωνιστές τα παιδιά της  Γ’ και ∆’ δηµοτικού. Υπέροχες ερµηνείες από 
ταλαντούχους, εργατικούς και ορεξάτους µαθητές!  

   Οι 13οι Θεατρικοί Μαθητικοί Αγώνες «ακτίς ονείρου 
2013» που τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού 
πραγµατοποιήθηκαν από τις 27 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου 
2013 στο Ολυµπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης.  
   Πιστεύουµε ότι το θέατρο µπορεί να αποτελέσει ένα 
πολύτιµο εργαλείο στα χέρια διδασκόντων και 
διδασκοµένων που µπορεί να δώσει πληρέστερα και 
ταχύτερα αποτελέσµατα σε συνδυασµό µε τις 
παραδοσιακές τεχνικές διδασκαλίας και να γίνει η βάση 
ενός σύγχρονου προβληµατισµού και δρόµος ουσιαστικής 
ανακάλυψης. 
 
Στο φινάλε της παράστασης 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ν. Μ. (µαθητής της Ε΄ τάξης) 
 
   ‘’Πριν από µερικές ηµέρες, έγιναν οι σχολικοί αγώνες ποδοσφαίρου. Είµαι πολύ χαρούµενος γιατί µε διάλεξε 
ο κ. Γιώργος (γυµναστής µας) για να εκπροσωπήσω την τάξη αλλά και το σχολείο µου σ’ αυτή τη διοργάνωση.    
Ήταν µια θαυµάσια εµπειρία για όλους µας, αλλά περισσότερο για µένα, αφού από τη µια µεριά ο κύριος 
Γιώργος µου είπε ότι ήµουν από τους καλύτερους παίκτες και από την άλλη έβαλα το πρώτο γκολ για το 
σχολείο µας. Μπορεί να µη κερδίσαµε κανένα αγώνα, όµως βάλαµε τα δυνατά µας και παίξαµε µε ψυχή και 
δίκαια, όπως µας συµβούλεψε ο κ. γυµναστής. 
Άλλωστε σε αυτές τις διοργανώσεις µετράει 
περισσότερο η συµµετοχή και όχι το αποτέλεσµα.  
   Κάτι άλλο που µου έκανε εντύπωση ήταν που 
υποστηρίξαµε ως θεατές το άλλο σχολείο του κ. 
Γιώργου, την Κάτω Γέφυρα. Στο σχολείο αυτό 
όλοι κι όλοι οι µαθητές είναι 25 και ανάµεσα 
στους παίκτες υπήρχαν και δυο παιδιά από το 
Πακιστάν που ήταν καλά παιδιά και καλοί 
παίκτες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον κ. 
Γιώργο που µας έκανε την προπόνηση και µας 
συνόδεψε στο τουρνουά και νοµίζω ότι του 
αποδείξαµε µέσα στο γήπεδο πως αξίζαµε την 
τιµή που µας έκανε να µας επιλέξει. Τέλος, θα 
ήθελα να ευχαριστήσω και τον κ. διευθυντή που 
διοργάνωσε και µας βοήθησε να πάµε στους 
αγώνες.’’ 
 
                                                                     Φωτογραφία της οµάδας ποδοσφαίρου αγοριών λίγο πριν την έναρξη των αγώνων 

Με τη µατιά του παίκτη… 
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Διαγωνισµός Τέχνης «Δηµιουργώ… εκ του µηδενός» 
Προκρίθηκε το έργο µας ‘’Το ∆έντρο-Σύµβολο της Αειφορίας’’ 

 

   Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής σε συνεργασία µε το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού προκήρυξαν ∆ιαγωνισµό Τέχνης µε θέµα 
«∆ηµιουργώ εκ του µηδενός», ο οποίος απευθυνόταν στους µαθητές των ∆΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεων των 
∆ηµοτικών Σχολείων και στους µαθητές όλων των τάξεων των Γυµνασίων όλης της χώρας. 
   Οι µαθητές καλούνταν να σχηµατίσουν οµάδες των 2 έως 4 ατόµων, προκειµένου να δηµιουργήσουν 
τρισδιάστατα έργα µε διαστάσεις όχι µεγαλύτερες από 50x50x50 εκ. και όχι µικρότερες από 10x10Χ10 εκ. 
χρησιµοποιώντας ανακυκλώσιµα υλικά από πλαστικό, αλουµίνιο, χαρτί κλπ. Οι µαθητές είχαν τη 
δυνατότητα να επέµβουν στα υλικά τους χρησιµοποιώντας µέρος αυτών ή να αλλάξουν το χρωµατισµό των 
υλικών µε ξυλοµπογιές, τέµπερες, λαδοπαστέλ, µολύβι, µαρκαδόρους κλπ. Στη συνέχεια, µε πρωτοβουλία 
του Υπεύθυνου Πολιτιστικών Θεµάτων κάθε ∆ιεύθυνσης συγκροτήθηκε εθελοντική οµάδα η οποία  επέλεξε 
 δύο (2) έργα που θα εκπροσωπήσουν τη ∆ιεύθυνση στο ∆ιαγωνισµό.     

   Ο ∆ιαγωνισµός έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει µέσω της τέχνης 
τους µαθητές στο πώς µπορούµε όλοι να συµβάλλουµε στη µείωση των 
απορριµµάτων και συγκεκριµένα στη συνειδητοποίηση της αξίας της 
ανακύκλωσης. Όλα τα έργα θα εκτεθούν σε χώρο που θα ανακοινωθεί 
σύντοµα, προκειµένου να µπορέσουν να τα επισκεφθούν µαθητές στο 
πλαίσιο των σχολικών επισκέψεων. 

   Τα υλικά µας ήταν άφθονα και η φαντασία µας µεγάλη! 
Επαναχρησιµοποίηση... η λέξη κλειδί για τις κατασκευές µας! Συλλέξαµε 
τα υλικά, πιάσαµε τη χαρτόµαζα, τις κόλλες,  τα πινέλα και όλα τα δώρα 
της Φύσης από το γειτονικό µας βουνό,  συναρµολογή-
σαµε... συµµετείχαµε ο καθένας µε το δικό του τρόπο...και ιδού το 
αποτέλεσµα!!! 

Το ∆έντρο-Σύµβολο της Αειφορίας: Μία απ’ τις δύο δηµιουργίες που προκρίθηκαν από τη 
∆ιεύθυνση Α/θµιας Εκπ/σης ∆υτικής .Θεσ/νίκης 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ… 
   Πολλά  συγχαρητήρια στο  μαθητή της Γ΄ τάξης του σχολείου μας  Α. Κ.  για τα δυο  εξαιρετικά ρομπότ που 
κατασκεύασε. Η αφορμή δόθηκε στην  ενότητα της γλώσσας της Γ΄ Δημοτικού ‘’Άνθρωποι και μηχανές’’.  Το ένα 
είναι μια σκούπα και το δεύτερο ένα ηλιακό αυτοκίνητο.  

 

 

 

 

 

Μπράβο Α.! Περιµένουµε µε αγωνία την επόµενη κατασκευή 
σου!!! 
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   Πώς  επεξεργάζονται το µέλι οι µέλισσες; 

   Οι µέλισσες µαζεύουν από τα λουλούδια ένα υγρό που λέγεται νέκταρ.Το νέκταρ περιέχει ζάχαρη, που 
µοιάζει µε αυτή την οποία τρώµε. Οι µέλισσες πηγαίνουν το νέκταρ στην κυψέλη τους και το τοποθετούν 
στην κηρήθρα. Αερίζουν την κηρήθρα µε τα φτερά τους για να εξατµιστεί το νερό και να µεταµορφωθεί το 
νέκταρ σε µέλι. Η κηρήθρα είναι αποθήκη τροφής για τις µέλισσες, εµείς όµως, από εκεί παίρνουµε το µέλι. 
   Γιατί ψάχνει ο άνθρωπος τη φιλοσοφική λίθο; 

   Στο Μεσαίωνα ,ο άνθρωπος αναζητούσε τη φιλοσοφική λίθο, γιατί πίστευε πως θα τον έκανε πλούσιο. 
∆εν ήταν µια πέτρα, αλλά µια ουσία που οι αλχηµιστές, οι επιστήµονες εκείνης της εποχής, πίστευαν πως 
µετέτρεπε όλα τα µέταλλα σε χρυσό και ασήµι. Κανείς δεν µπόρεσε να ανακαλύψει τη φιλοσοφική λίθο, 
απλώς γιατί δεν υπάρχει! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Αγορά κομποστοποιητή 
  Στο πλαίσιο της αειφορικής διαχείρισης στο σχολείο µας αγοράστηκε ένας κοµποστοποιητής, ο οποίος 
τοποθετήθηκε στο πίσω µέρος του σχολείου, δίπλα στο λαχανόκηπο. Εκεί πετάµε µόνο οργανικά υλικά και 
απορρίµµατα όπως τα φίλτρα του καφέ, τα σακουλάκια απ’ το τσάι, τις φλούδες των φρούτων, ξερά φύλλα, 
κοµµένο χορτάρι κ ά.   Σε τακτά διαστήµατα ανακατεύουµε τα οργανικά υλικά, ώστε να έρθουν τα πάνω  κάτω και να γίνουν 
λίπασµα που θα χρησιµοποιηθεί µελλοντικά για τις ανάγκες των φυτών και των λαχανικών  του σχολείου 
µας.  Έτσι εξοικονοµούµε χρήµατα και µαθαίνουµε πράγµατα που θα µας φανούν χρήσιµα στη µετέπειτα 
ζωή µας και φυσικά αποκτούµε  ο ι κ ο λ ο γ ι κ ή   σ υ ν ε ί δ η σ η !                            Μ. Φ.      

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

                                          

  Τα παιδιά του Ολοηµέρου µαζί µε την κυρία µας φτιάξαµε ένα απορρυπαντικό γενικής χρήσης µε 
οικολογικά προϊόντα .Χρησιµοποιήσαµε  τριµµένο, αγνό, πράσινο σαπούνι ελιάς που το διαλύσαµε σε 
ζεστό νερό. Προσθέσαµε ακόµη λίγο ξύδι καθώς και αιθέριο έλαιο πασχαλιάς. Το απορρυπαντικό µας δεν  
έχει χηµικά και άλλες βλαβερές ουσίες και καθαρίζει καλύτερα από το κοινό απορρυπαντικό. 

   Όλοι µπορούµε  και στα σπίτια µας να φτιάξουµε κάτι παρόµοιο. Γιατί να µην το τολµήσουµε; Αξίζει τον 
κόπο!                                                                                                   Π. Μ., Ι. Κ. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

   Στις 19 Απριλίου, οι µαθητές της ΣΤ΄ τάξης, µε πολλή χαρά, µιλήσαµε στις µικρότερες τάξεις για την 
Παγκόσµια Ηµέρα Φιλελληνισµού κι Αλληλεγγύης. Αρχικά εξηγήσαµε στα παιδιά ότι η λέξη φιλελληνισµός 
είναι σύνθετη και αποτελείται από τις λέξεις φίλος + Έλλην, και  πως αλληλεγγύη σηµαίνει η προσφορά 
ενός ανθρώπου προς το συνάνθρωπό του. Επίσης αναφέραµε πως η αλληλεγγύη και ο φιλελληνισµός 
έπαιξαν  µεγάλο ρόλο στην Επανάσταση του 1821. Επιλέχτηκε η 19η Απριλίου ως παγκόσµια ηµέρα 
Φιλελληνισµού και Αλληλεγγύης, γιατί στις 19 Απριλίου 1824 πέθανε ο Φιλέλληνας Λόρδος Βύρωνας. 
                                                                                 Α.Σ,, Α.Υ., Β .Σ., Κ.Τ., Π.Κ.                                 
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   Έχει γίνει αντιληπτό απ’ όλους µας, όσοι εµπλεκόµαστε στην εκπαιδευτική διαδικασία, ότι µόνο η άρτια 
συνεργασία µας µπορεί να αποφέρει αποτελέσµατα, να αποδώσει καρπούς στη λειτουργία του σχολείου. Η 
συνεργασία µαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων, τοπικής αυτοδιοίκησης και τοπικής κοινωνίας κινείται σε 
υψηλά επίπεδα και γι’ αυτό επιτυγχάνονται τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Το σχολείο, πλήρως εξοπλισµένο 
και γεµάτο ‘’χρώµατα’’, διευκολύνει τους µαθητές και εκπαιδευτικούς στο έργο τους, στη διδακτική 
µεθοδολογία, στην ανάληψη πρωτοβουλιών, στην ποικιλία δράσεων και προγραµµάτων.  
   Η στήριξη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων είναι καταλυτική. Όχι µόνο ενισχύει και στηρίζει ηθικά τις 
δράσεις των εκπαιδευτικών, αλλά προσφέρει και υλικά στο σχολείο, αξιοποιώντας κατά τον καλύτερο 
τρόπο τις συνδροµές όλων των γονέων αλλά και τα υπόλοιπα έσοδα από τις διάφορες εκδηλώσεις. 

Με τα χρήµατα, λοιπόν, του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεµόνων τοποθετήθηκε καινούριος συναγερµός στο 
σχολείο, αγοράστηκε ψηφιακή κάµερα και βιντεο-
προβολέας, τοποθετήθηκαν τέσσερις διαδραστικοί 
πίνακες, ανακαινίσθηκαν οι βρύσες στον αύλειο χώρο, 
κατασκευάστηκε το κιόσκι στην αυλή, τοποθετήθηκαν 
θέσεις στάθµευσης ποδηλάτων και αναµένεται, εντός 
των ηµερών, περαιτέρω διαµόρφωση της αυλής. 
   Θέλουµε να εκφράσουµε δηµόσια τις ευχαριστίες µας 
για τη δράση και την προσφορά του στο σχολείο! 
 
Από την επιµορφωτική συνάντηση στο πλαίσιο της ενδοσχολικής 
επιµόρφωσης µε θέµατα: α) ∆ιαδραστικοί πίνακες: Λειτουργία-
Εφαρµογές και β) Ψηφιοποίηση βιβλιοθήκης και µε εισηγήτριες τις 
δασκάλες του σχολείου Κατερίνα ∆ιαµαντοπούλου και Βίκυ Σπανίδου, 
στην οποία παραβρέθηκε και ο σχολικός σύµβουλος κ. Βαγενάς. 

  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
       

 

 Κολυµπώντας στα βαθιά -  Μαρία Ρουσάκη  

   Πώς µπορεί ο δωδεκάχρονος Ρένος να συναγωνιστεί τον Ηρακλή, τον ιδιοφυή   
δεκάχρονο αδερφό του; Η ζωή του Ρένου γίνεται δύσκολη όταν τα αποτελέσµατα των 
εξετάσεών του δεν είναι όπως θα τα ήθελαν οι γονείς του. Το µόνο που θέλει είναι να 
έρθει το καλοκαίρι, να κολυµπήσει και να ξεχαστεί µέσα στο γαλάζιο της θάλασσας. 
Όµως εκείνο το καλοκαίρι, το νερό όλο και βαθαίνει και ο Ρένος µοιάζει να πνίγεται. 
Θέλει να τα καταφέρει µόνος του, να γίνει δυνατός. Όπως ο Ηρακλής που µοιάζει να 
είναι τέλειος. Ένα συγκινητικό µυθιστόρηµα που αναφέρεται στην αποδοχή της 
διαφορετικότητας ανάµεσα στα µέλη µιας οικογένειας 

 

  Love story στο Αγκίστρι -  Ανδρέας Αγγελάκης 
  
   Βιβλίο γραµµένο µε λεπτό χιούµορ προκαλεί αµέσως το ενδιαφέρον του µικρού 
αναγνώστη. Είναι η ιστορία των διακοπών της χαϊδεµένης γάτας Ανοητούλας που θα 
περάσει µια βραδινή περιπέτεια µε τους κεραµιδόγατους µιας γειτονιάς στο Αγκίστρι. 
   Όταν µια πολύ καλοµαθηµένη γάτα, µε καλλιτεχνικές ευαισθησίες και µεγάλα 
όνειρα, πάει διακοπές στο Αγκίστρι, δεν περιµένει να της συµβούν και τόσο 
σπουδαία πράγµατα. Εκεί όµως γνωρίζει τον «γάτο της ζωής της» και µαζί του 
ανακαλύπτει ένα νέο κόσµο που δεν είχε φανταστεί καν πως υπήρχε. Όλα όµως τα 
ωραία κάποτε τελειώνουν κι η Ανοητούλα, η γάτα της ιστορίας µας, θα πρέπει να 
πάρει µια πολύ σοβαρή απόφαση για τη ζωή και το µέλλον της.  
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             Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ω Ν 

 
ΤΡΙΤΗ  11-6-13 
 

21.00 ‘’Το µεγάλο µας τσίρκο’’      
            Θεατρική παράσταση  
            από τους  µαθητές  της Γ΄ και ∆΄ τάξης 
            (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΧΩΡΟΥ∆ΑΣ)  

 
ΤΕΤΑΡΤΗ  12-6-13 
  
21.00 ‘’Ο Καραγκιόζης παγωτατζής’’      
            Παράσταση από τους  µαθητές της Α΄ τάξης 
            
             Παρουσίαση δηµιουργίας 
             ηλεκτρονικού βιβλίου  
             Από τους  µαθητές της Ε΄ τάξης 
             (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΧΩΡΟΥ∆ΑΣ)  

Στη φωτογραφία του εντύπου μαθητές της Στ΄ τάξης σε σκηνή                                                                                                                  
από τα γυρίσματα της ταινίας ‘’Μην το πεις πουθενά’’     

ΠΕΜΠΤΗ  13-6-13 
 
10.00  Παρουσίαση περιβαλλοντικού προγράµµατος ‘’Από το αµπέλι… στο τραπέζι µας’’  
           Από τους  µαθητές της ΣΤ΄ τάξης  
              (ΧΩΡΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  14-6-13 
 
09.00  Παρουσίαση περιβαλλοντικού προγράµµατος ‘’Τα Σποράκια της Αειφορίας’’  
           Από τους  µαθητές της ∆΄ τάξης  
 
           Αθλητικές εκδηλώσεις – χοροί – παιχνίδια 
           Συµµετέχουν οι µαθητές όλων των τάξεων 
 
 
21:00   ‘’Χαµένη παιδικότητα’’      
              ‘’Μην το πεις πουθενά’’ 
            Προβολή ταινιών που δηµιούργησαν οι µαθητές της ΣΤ΄ τάξης  
 
              Τελετή Αποφοίτησης  
 
            Εορταστική εκδήλωση του Συλλόγου Γονέων 
 
               (ΧΩΡΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ)  

              Παράλληλα µε τις εκδηλώσεις, θα εκτίθενται στο σχολείο έργα εικαστικών των µαθητών 
           µε υλικά της Φύσης.    


