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     Το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) έχει 
εγκρίνει τη συµµετοχή του σχολείου µας σε 
ευρωπαϊκό πρόγραµµα Comenius/Πολυµερείς 
Συµπράξεις από το Σεπτέµβρη του 2008 έως τον 
Αύγουστο του 2010. Το ∆ηµοτικό Σχολείο 
Νεοχωρούδας είναι το συντονιστικό και συνεργάζεται 
µε τα σχολεία:Fritz-Baur-Grundschule(ΓΕΡΜΑΝΙΑ) 
 Escola E.B.1 de Lavre (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ) 
Newport Church of England Controlled Junior 
School (ΑΓΓΛΙΑ) και το ∆ηµοτικό Σχολείο 
Καρµιώτισσας(ΚΥΠΡΟΣ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η ευρωπαϊκή µας γωνιά 
                                                                                                                                                                                                                     
Πώς ξεκινήσαµε… 
Η   πρώτη   γνωριµία  έγινε   το  Νοέµβρη   2007,  σε 
σεµινάριο    εξεύρεσης    εταίρων   στο    Buxton   της  
Μ. Βρετανίας. 
Συµµετείχαν  περίπου  40  εκπαιδευτικοί  από χώρες                                                              
της  Ευρώπης  και  είχαµε  την  ευκαιρία   µέσα  από 
οµάδες  εργασίας  να   επιλέξουµε  τους  συνεργάτες 
µας  και  να ορίσουµε µαζί το πλαίσιο µιας  µελλοντι- 
κής σύµπραξης. 
Το  Μάρτη του 2008  καταθέσαµε  την  αίτηση στους 
εθνικούς µας  φορείς και  τον Αύγουστο  πήραµε την 
έγκριση  για την έναρξη του προγράµµατος(η πρότα- 
ση  αξιολογήθηκε  µε 100  βαθµούς -την  υψηλότερη 

βαθµολογία- από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή!). 
Τίτλος: 
@rtS:   a   Passport    to    European    CiTizenShip 
Τέχνες: Ένα   διαβατήριο   προς  την   ιδιότητα  του 
Ευρωπαίου  πολίτη   
Ακρωνύµιο:@SPECTS  
Μια περίληψη: 
Η σύµπραξη αφορά την καλλιέργεια της έννοιας του 
«Ευρωπαίου πολίτη» µέσα από τις τέχνες. 
Οι µαθητές συµµετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες 
που θα τους κάνουν  να αποκτήσουν γνώσεις σχετι- 
κές µε τον  πολιτισµό τους και διαφορετικούς Ευρω- 
παϊκούς πολιτισµούς. Αναπτύσσουν  δεξιότητες στις 
νέες τεχνολογίες,την εκµάθηση γλωσσών,την καλλι- 
τεχνική  δηµιουργία  και  µοιράζονται  το  υλικό τους  
µέσα  από κοινό  blog  στο διαδίκτυο.Ταυτόχρονα οι 
εκπαιδευτικοί ανταλλάσσουν ιδέες σε σχέση µε παι- 
δαγωγικές   προσεγγίσεις.  Η  µουσική, ο  χορός, το 
θέατρο, η ποίηση , η λογοτεχνία, η ζωγραφική και η 
γλυπτική είναι τοµείς κοινής έρευνας και δηµιουργίας.  
Τα προϊόντα: 
Θα παραχθούν  κοινά προϊόντα: Ένα cd  µε τραγού- 
δια από τους συµµετέχοντες,ένα dvd µε χορούς,ένα 
ηµερολόγιο µε έργα  ζωγραφικής των  παιδιών, ένα 
εικονογραφηµένο   βιβλιαράκι  µε  ιστορίες  και  ένα 
φυλλάδιο µε τα κύρια σηµεία του προγράµµατος.  
Κατά  τη  διάρκεια  των  δυο  χρόνων  θα  υπάρχουν 
ανοιχτές  εκδηλώσεις  που  θα  γιορταστούν «Ευρω- 
παϊκές ηµέρες». 
Τέλος, θα ετοιµαστεί µια  θεατρική  παράσταση από 
κάθε  σχολείο  και   θα  παρουσιαστεί   στην  τοπική 
κοινωνία και σε άλλα σχολεία της περιοχής. 
 
Το Σεπτέµβρη ξεκινήσαµε τις δραστηριότητες. 
Το τρενάκι: 
Το κάθε  σχολείο ετοίµασε ένα τρενάκι µε φωτογρα- 
φίες, πληροφορίες για το σχολείο και µηνύµατα. 
Η Ευρωπαϊκή γωνιά: 
Τον  Οκτώβρη  ετοιµάσαµε  την  Ευρωπαϊκή  γωνιά. 
Τα παιδιά ζωγράφισαν ένα µεγάλο χάρτη της Ευρώ- 
πης και ξεχώρισαν τις χώρες της σύµπραξης. 
Ο χάρτης αναρτήθηκε στην  Ευρωπαϊκή γωνιά µαζί 
µε τα τρενάκια.   
                                                     (συνέχεια στη σελίδα 2)                                 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS  
(συνέχεια)                                     
 
Η εκπαιδευτική επίσκεψη στην Πορτογαλία 
Στην εκπαιδευτική συνάντηση  πήραν µέρος τέσσερις 
εκπαιδευτικοί  από  το  σχολείο µας και  εκπρόσωποι 
όλων των εταιρικών σχολείων. 
Το ∆ηµοτικό σχολείο της  Πορτογαλίας που µας φιλο- 
ξένησε, είναι διθέσιο και  βρίσκεται σε ένα ηπειρωτικό 
χωριό, σε απόσταση  περίπου 100 χµ. από  τη  Λισα- 
βώνα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Υποδοχή στο σχολείο του Lavre στην Πορτογαλία 

 
Οι  εκπαιδευτικοί  των σχολείων της  σύµπραξης  πα- 
ρουσίασαν  στα  παιδιά  εργασίες των µαθητών τους, 
κάρτες και  φωτογραφίες. 
Οι µαθήτριες  και οι µαθητές του  πορτογαλικού  σχο- 
λείου παρουσίασαν παραδοσιακά παιχνίδια  και δρα- 
στηριότητες που περιέγραφαν τον τρόπο λειτουργίας 
του σχολείου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι µαθητές/τριες του Lavre χαρούµενοι δείχνουν τα ‘’έργα’’ που 

τους χάρισαν τα παιδιά  του σχολείου µας 
 
Ο ∆ήµος, οι τοπικοί φορείς, το Γραφείο  εκπαίδευσης 
και ο σύλλογος γονέων  και  κηδεµόνων οργάνωσαν 

εκδηλώσεις, παρουσιάζοντας δείγµατα του πολιτι-  
σµού τους, του εκπαιδευτικού συστήµατος και του 
τρόπου ζωής τους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παιχνίδια στην αυλή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μεσηµεριανό φαγητό στην τραπεζαρία 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συζήτηση των εκπαιδευτικών για το πρόγραµµα 

Οι χριστουγεννιάτικες ευχές 
Στις δραστηριότητες του  ∆εκεµβρίου  ετοιµάσαµε 
χριστουγεννιάτικες κάρτες σχετικά  µε την  παγκό- 
σµια ηµέρα σεβασµού της διαφορετικότητας. 
                                                   (συνέχεια στη σελίδα 10)                                  
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Οι σηµαιοφόροι και οι παραστάτες του σχολείου 
 

     Στην αρχή της σχολικής  χρονιάς έγινε από το ∆ιευθυντή του σχολείου, ενώπιον των δασκάλων και των 
ενδιαφερόµενων µαθητών, η επιλογή των σηµαιοφόρων και των παραστατών του σχολείου. 
     Οι µαθήτριες Ε.Φ., Α. ∆. και  Ε.Τ. συγκέντρωσαν, κατά το προηγούµενο έτος, τη µεγαλύτερη  βαθµολογία, 

έχοντας σε όλα τα µαθήµατα το απόλυτο δέκα (10). 
     Ακολούθησε κλήρωση για τους δύο σηµαιοφόρους και η τύχη 
χαµογέλασε στις µαθήτριες Α. ∆. και Ε. Τ..  
     ‘Ετσι, φέτος, για το πρώτο εξάµηνο (µέχρι 31 Ιανουαρίου) 
επιλέχθηκαν: ως σηµαιοφόρος η µαθήτρια Α. ∆. και  
παραστάτες οι µαθητές ∆. Κ., ∆.  Κ., Κ. Χ., Κ. Μπ. και η µη 
κληρωθείσα σηµαιοφόρος Ε. Φ.. 
     Για το δεύτερο εξάµηνο επιλέχθηκαν: ως σηµαιοφόρος η  
µαθήτρια Ε. Τ. και παραστάτες οι Γ. Ρ., Χ. Ζ., Κ. Ζ., Μ. Τ. και Α. 
Ζ.. 
Μετά την κλήρωση, αγκαλιά και χαµογελαστές,                      
Υπεύθυνοι  για  την  κατάθεση  των  στεφανιών ορίστηκαν     
οι µαθήτριες Ε., Α. και Λ.  Και  οι  µαθητές  Μπ. Τ. Οδ.  και Ζ. Α. 
 για το α΄ και το β΄ εξάµηνο, αντίστοιχα. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρέλαση στον κεντρικό δρόµο της Νεοχωρούδας                                           Κατάθεση στεφανιού από τον εκπρόσωπο του ∆ηµοτικού 
 
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
 

ΓΙΟΡΤΗ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
     Και φέτος τα παιδιά της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης  µε πολύ υπερηφά- 
νεια και σεβασµό  στους  ήρωες  και τα γεγονότα του ελληνοΐταλι- 
κού πολέµου παρουσίασαν τη γιορτή της 28ης Οκτωβρίου 1940. 
     Με πολύ απλό  και κατανοητό τρόπο τα µικρά παιδάκια  µέσα 
από τα ποιηµατάκια  και τα τραγούδια  που παρουσίασαν µας µε- 
τέδωσαν το νόηµα της εθνικής επετείου . 
     Όλοι  µαζί  ας  στρέψουµε  µε  ιερή  συγκίνηση τη  σκέψη  µας  
στους ήρωες του ‘σαράντα’ και ας τους προσφέρουµε την άπειρη 
ευγνωµοσύνη µας  για  το αγαθό της  ελευθερίας που  απολαµβά- 
νουµε, εµείς οι νεότερες γενιές.   
 
     «Κι αν είναι η Ελλάδα τόση δα στο χάρτη µια κουκίδα, 
       είναι η ωραιότερη στον κόσµο αυτό πατρίδα.                                                                
       Πάνω σε αυτήν το δάχτυλο όλοι οι λαοί ακουµπούνε                                                    Σκηνή από τη γιορτή 
       και τους παλµούς της λευτεριάς ακούνε να χτυπούνε» 
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Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
 
     Πριν από 35 χρόνια έγινε η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Οι φοιτητές αλλά και όλος ο καταπιεσµένος λαός 
ξεσηκώθηκαν για να διώξουν τη χούντα. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν. 
     Για να τιµήσουµε τους ανθρώπους αυτούς, που έχασαν τη ζωή τους για να ζούµε σήµερα µια πιο ελεύθερη 
ζωή, κάθε χρόνο µε το σχολείο κάνουµε µια γιορτή. 

     Φέτος αυτή τη γιορτή τη διοργάνωσε η τάξη µας, η ∆΄τάξη, στο 
Πνευµατικό κέντρο.  Κάναµε πολλές πρόβες τα κείµενα και τα 
τραγούδια της χορωδίας για να είµαστε πολύ καλά 
προετοιµασµένοι .Την ηµέρα της γιορτής η αίθουσα ήτανε γεµάτη 
κόσµο. Στην αρχή ο ∆ιευθυντής µας είπε κάποια στοιχεία για την 
ιστορία του Πολυτεχνείου. 
     Τα αποσπάσµατα που διαβάσαµε, τα ποιήµατα που 
απαγγείλαµε, τα τραγούδια που τραγουδήσαµε,  αλλά και  τα 
ηχητικά ντοκουµέντα  που ακούσαµε έκαναν πολλούς να 
ριγήσουν. 
      Όταν τελείωσε η γιορτή τραγουδήσαµε όλοι συγκινηµένοι τον 
Εθνικό µας Ύµνο. 
     Η εκδήλωση τελείωσε µε τις καλύτερες εντυπώσεις από όλους.   

      Το Πολυτεχνείο ΖΕΙ…                                      Εύχοµαι και του χρόνου να ξανακάνουµε µια τέτοια εκδήλωση και  
                                                                       να µην ξεχνάµε ποτέ τον αγώνα εκείνων των φοιτητών.                              

Β. Μ., Χ. Ζ. (∆΄ τάξη) 
 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

                           ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
 

    Στις 16 Οκτωβρίου και ηµέρα Πέµπτη, η ΣΤ’ τάξη του ∆ηµοτικού 
Σχολείου Νεοχωρούδας  αποφάσισε  να φτιάξει πρωινό προς τιµήν 
της παγκόσµιας ηµέρας διατροφής. Το κάθε παιδί έφερε διαφορετι- 
κές λιχουδιές, όπως γάλα, δηµητριακά, φρούτα, γιαούρτι, και άλλα 
πολλά. Απολαύσαµε ένα υπέροχο και υγιεινό πρωινό. 
    Συζητήσαµε για το  θέµα της διατροφής µε τη  δασκάλα µας, µας 
έδωσε χρήσιµες  συµβουλές για αυτά  που  πρέπει  να  τρώµε  και 
γι’ αυτά που  πρέπει  να αποφεύγουµε. Περάσαµε υπέροχα και κα- 
ταλάβαµε ότι για να έχουµε καλύτερη υγεία  πρέπει να φροντίζουµε 
το σώµα µας µε την κατάλληλη διατροφή! 
    Ας συνεχίσουµε λοιπόν αυτό το παράδειγµα….!!! 

 
    Τ. Ε. (ΣΤ΄ τάξη)                                                                                                           Απολαµβάνοντας το πρωινό 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥   
          
              Έ κ θ ε σ η   σ υ λ λ ο γ ώ ν   σ τ η ν   τ ρ ί τ η   τ ά ξ η 

Οι µαθητές της Γ’ τάξης  κάναµε  µία  
έκθεση  µε τις αγαπηµένες µας  συλ- 
λογές. Η έκθεση  πραγµατοποιήθηκε  
στην  αίθουσά  µας  για  να δείξουµε 
τα ενδιαφέροντά µας. 
Ήρθαν οι µαθητές όλων των τάξεων, 
είδαν τις συλλογές µας, τους άρεσαν 
και έγραψαν τις εντυπώσεις τους. 
Ελπίζουµε αυτό να είναι µία καλή 
αρχή για οµαδικές και δηµιουργικές 
εργασίες. 

Μία απ’ τις γωνιές µας µε συλλογές                                                                                      Μαθητές της ΣΤ΄ γράφουν τις εντυπώσεις τους                                       
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  Με το σχολείο πήγαµε στο Τελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών για να 
δούµε µια  υπέροχη  έκθεση  ζωγραφικής και  γλυπτικής των δη- 
µιουργών Κούλας και Άννας ΜΠΕΚΙΑΡΗ. 
  Η Κούλα Μπεκιάρη γεννήθηκε το 1905 . Ζώντας σε µια εύπορη 
οικογένεια είχε την ευκαιρία να κάνει ελεύθερα µαθήµατα ζωγρα- 
φικής, χαρακτικής,φιλολογίας και Ιστορίας της Τέχνης κοντά στις 
σηµαντικότερες µορφές της ελληνικής τέχνης και διανόησης των 
αρχών του 20ου αιώνα. 
   Η µητέρα της Άννα Μπεκιάρη  γεννήθηκε στη Ρωσία γύρω στο 
1870. Πολύπλευρη  προσωπικότητα  ασχολήθηκε  µε τη λογοτε- 
χνία, το παιδικό θέατρο, τη ζωγραφική  και τη γλυπτική. 
   Έτσι µέσα σ’ αυτόν τον  υπέροχο χώρο είχαµε την ευκαιρία να 
έρθουµε σε  επαφή  µε προσωπογραφίες, τοπιογραφίες, θέµατα 
ηθογραφικά και νεκρές φύσεις. 
Επίσης είδαµε και πολλά γλυπτά και έργα χαρακτικής. 
   Στο τέλος ζωγραφίσαµε κιόλας. 
   Ήταν µια καταπληκτική εµπειρία και ελπίζω να κάνουµε και άλλες τέτοιες επισκέψεις σύντοµα. 
 

Π. Κ. (∆΄ τάξη) 
 
▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Το πολυαγαπηµένο µιούζικαλ Annie  θα παρουσιάσουν στη φετινή χριστουγεννιάτικη παράσταση τα παιδιά 
του σχολείου µας. Περιγράφει την ιστορία ενός µικρού ορφανού κοριτσιού που το είχαν εγκαταλείψει οι γονείς 
του σε ένα ορφανοτροφείο της Νέας Υόρκης. Η ιστορία είναι φορτισµένη µε συναίσθηµα, αγωνία και 
περιπέτεια, καθώς το µικρό κοριτσάκι προσπαθεί να βρει τους πραγµατικούς της γονείς. Συγγραφέας του 
έργου είναι ο Thomas Meehan και συνθέτης ο Charles Strouse. Το µιούζικαλ αυτό είναι µια πολύ αισιόδοξη 
ιστορία µε πολύ βαθιά µηνύµατα για µικρούς και µεγάλους. 
  
   Το κύριο τραγούδι του έργου φέρνει ένα ελπιδοφόρο µήνυµα: 
 
           Το αύριο γλυκοχαράζει.                                                      
           Το σκοτάδι χάνεται και αλλάζει 
           θα’ ρθει φως. 
           Το αύριο δε µας τροµάζει. 
           Φεύγουν οι σκοτούρες και    
           ο γκρίζος ουρανός. 
           Το αύριο, το αύριο, 
           ελπίζω στο αύριο 
           και αύριο θα χαµογελώ! 
  
 
 
 Σας περιµένουµε όλους τη  ∆ευτέρα 22/12 και Τρίτη 23/12 (8.30µ.µ) στο 

Πνευµατικό Κέντρο Νεοχωρούδας. 
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Ολοήµερο  Σχολείο  Νεοχωρούδας 
 

    Το ολοήµερο  σχολείο  φέτος  λειτουργεί µε 24 παιδιά 
(13 αγόρια και 11 κορίτσια). Τα µαθήµατα γίνονται στην 
αίθουσα της Α΄ τάξης, και όταν χρειαστεί και στην αίθου- 
σα της Β΄τάξης. Υπεύθυνος δάσκαλος είναι ο κ. Κώστας 
Αρβανίτης. 
    Στο Ολοήµερο, εκτός από  προετοιµασία για  την επό- 
µενη  µέρα, κάνουµε τα παρακάτω πρόσθετα  διδακτικά 
αντικείµενα: Αγγλικά  µε την  κ. Γεωργία Μακρογιώργου, 
Αθλητισµό µε τον κ. Ανδρέα Αγγελιδάκη, Νέες Τεχνολο- 
γίες (Η/Υ) µε τον κ. Νίκο Ζωγράφο και Θεατρική  Αγωγή 
µε την κ. Νατάσα Γεωργίου. 
    Μόλις, δυστυχώς, την  προηγούµενη  εβδοµάδα προ- 
σλήφθηκε ο εκπαιδευτικός κ. Άγγελος Τσανάκας για να 
µας διδάξει Μουσική.  
     Θα θέλαµε να υπήρχαν περισσότεροι χώροι στο σχο- 
λείο για  να είναι η παραµονή µας στο  Ολοήµερο ακόµη      Ώρα του µεσηµεριανού φαγητού υπό την επίβλεψη του δ/λου 
πιο ευχάριστη. 
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪   

Προσφορές στο Παπάφειο Ίδρυµα 
    Σε συνεργασία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων και του 
Συλλόγου ∆ιδασκόντων του σχολείου µας, συγκεντρώθηκαν 
από τους µαθητές ρούχα και παιχνίδια για να δοθούν στο 
Παπάφειο Ίδρυµα και συγκεκριµένα στα είκοσι δύο (22) παιδιά 
σχολικής ηλικίας που φιλοξενούνται µε άλλα µεγαλύτερα παιδιά 
στο Ίδρυµα.  
     Μια αντιπροσωπεία µαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων 
επισκέφτηκε το Παπάφειο τη ∆ευτέρα το απόγευµα, 15 
∆εκεµβρίου, και πρόσφερε στα παιδιά ρούχα, παιχνίδια, δώρα 
και κάρτες φτιαγµένες από τους ίδιους τους µαθητές του 
σχολείου µας.   
 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

       

Κοµένιος Ιωάννης Αµώς      

     Τσέχος παιδαγωγός και ουµανιστής (1592-1670). Σπούδασε στην πατρίδα του και 
στη Γερµανία (Χαϊδελβέργη) φιλοσοφία και θεολογία. ∆ιορίστηκε διευθυντής σχολείου.   
Το 1616 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και το 1648 επίσκοπος στη Λίσα (Πολωνίας) 
όπου είχε καταφύγει νωρίτερα εξαιτίας της εισβολής των Ισπανών στην πατρίδα του. 
Πέθανε στην Ολλανδία. Ο Κοµένιος θεωρεί την παιδεία ως µοναδικό µέσο βελτίωσης 
των ανθρώπινων πραγµάτων και των κοινωνιών. Θέλει την αγωγή καθολική και όµοια 
για όλους τους ανθρώπους, µε σκοπό την επιστηµονική, την ηθική και θρησκευτική 
µόρφωση του ατόµου. Ο άνθρωπος µπορεί να πετύχει αυτούς τους σκοπούς, γι` αυτό 
έχει µυαλό, βούληση, µνήµη και επιπλέον "είναι ζώο παιδευτό". Πιστεύω ότι είναι 

δυνατό, µε την καλή µέθοδο διδασκαλίας, να έχουµε άριστα αποτελέσµατα και τονίζει ότι για να βρούµε τη 
σωστή µέθοδο (διδασκαλίας), θα οδηγηθούµε από το δάσκαλο - φύση. Είναι ο πρώτος που κήρυξε την 
παιδαγωγική αυτόνοµη επιστήµη. Έργα του: "Ανοιχτή θύρα για τις γλώσσες"(1631), "Μεγάλη ∆ιδακτική" 
(1640), "Εικονογραφηµένος κόσµος", "Οδηγός µητρικού σχολείου" κ.ά. ∆εν πρόλαβε να εκδώσει το µεγάλο 
έργο του "Πανσοφία".                                                                                                          Ε. Φ. (ΣΤ΄ τάξη)                                                                  
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     Τελευταία, στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα 
ακούµε τους µεγαλύτερους να  µιλάνε για 
οικονοµική κρίση και να τονίζουν τη σηµασία της 
αποταµίευσης. Μάλιστα, είναι τόσο σηµαντική η 
αποταµίευση που γιορτάζεται κάθε χρόνο την 31η 
Οκτωβρίου.  

     Ρωτώντας του γονείς 
µου σχετικά µε αυτήν, 
µου απάντησαν µε ένα 
µύθο του Αισώπου για το 
τζιτζίκι και το µυρµήγκι: 
«Ήταν καλοκαίρι, το 
τζιτζίκι είχε φτιάξει τη 
φωλιά του στα κλαδιά 
ενός δέντρου, ενώ το 
µυρµήγκι στις ρίζες του. 
Κάθε µέρα, από την 
ανατολή µέχρι τη δύση 
του ήλιου, το µυρµήγκι 

έβγαινε από τη φωλιά του και έψαχνε να βρει 
διάφορους σπόρους τους οποίους κουβαλούσε 
στην πλάτη του ως τη φωλιά του, όπου τους 
αποθήκευε. Το τζιτζίκι, αντίθετα, κάθε µέρα µόνο 
έτρωγε και τραγουδούσε. Έτσι περνούσαν οι µέρες, 
έφτασε ο χειµώνας κι άρχισε να κάνει κρύο. Το 
µυρµήγκι είχε αρκετές προµήθειες µέχρι την άνοιξη 
και απολάµβανε τον ήχο που έκαναν οι σταγόνες 
της βροχής καθώς έπεφταν πάνω στα ξερά φύλλα. 

Το τζιτζίκι όµως, δεν µπορούσε να βρει τροφή και 
ζητούσε από το γείτονά του..».  

     Ο µύθος αυτός µας 
διδάσκει πως το 
µυρµηγκάκι αποταµίευε 
όλο το καλοκαίρι, ώστε το 
χειµώνα που δε θα 
µπορούσε να βρει τροφή, 
να µπορέσει να ζήσει. 
Σήµερα, όταν µιλάµε για 
αποταµίευση εννοούµε 
πως µαζεύουµε χρήµατα 
για να τα 
χρησιµοποιήσουµε σε 
στιγµή ανάγκης. Οι γονείς 
µας προσπαθούν να 
καλύπτουν τα έξοδα του 
σπιτιού και να βάζουν στην 
άκρη όσα µπορούν για να 
τα ξοδέψουν όταν 
χρειαστεί. Όλοι θα πρέπει 
να παραδειγµατιστούµε και 
να αποταµιεύουµε, όπως 
το µυρµηγκάκι, γιατί όπως 
λέει και µία παροιµία: «Των 

φρονίµων τα παιδιά, πριν πεινάσουν µαγειρεύουν». 
                                            
                                           Τζ. Β. (E΄ τάξη) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

                     
    

                 ΕΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ
 
     Πριν από τρεις χιλιετίες περίπου –να ’ναι καλά 
το φάρµακο της αιωνιότητας- ήταν τέλη του 2008, 
πήγαινα ακόµα στο σχολείο τότε. Ήµουν στην έκτη 
τάξη. 
     Φθινόπωρο. Μόλις άρχισαν τα σχολεία. Ζούσα 
σε ένα µικρό χωριό τη  Νεοχωρούδα, µέχρι που 
ένα βράδυ καθώς κοιµόµουν … και κοιµόµουν… 
και κοιµόµουν… �ΤΣΑΦ �  
     Ήρθε στον ύπνο µου ένα πολύ πολύ µικρό 
πλασµατάκι και µου έδειξε µια πορτούλα: «τσιπ 
τσιπ τσουπ τσιπ τσιπ τσουπ τσουπ τσουπ τσιπ». 
∆εν ξέρω πως, αλλά τα είχα καταλάβει όλα!!!   
«Έλα µαζί µου, πάµε να φύγουµε». Αυτό ήταν 
όλο.   
     Αποφάσισα να πάω, να µάθω, να δω. 
Τυλίχτηκα µε το παπλωµατάκι µου, πήρα το φίλο 
µου τον Ορέστη και το σκυλί µου τη Βella, 
χαιρέτησα τους  

  
γονείς µου µε µια προσευχή και έφυγα. 

      Άνοιξα την πόρτα, µπήκα σε µια τρύπα, πέρασα 
ένα τούνελ και είχα φτάσει  στο Τσουπιτσί. Μου 
έδωσαν ένα µηχάνηµα για να τους καλώ, µου 
έµαθαν µαγικά, έδωσαν ένα λουρί στο σκυλί µου, 

ρούχα 
στον 

Ορέστη 
και επίσης 
µου είπαν 
ότι κάποια 
στιγµή θα 
βρεθεί το 

φάρµακο της αθανασίας. 
  Τελικά βρέθηκε!!! 

 Ήταν εφτά ακριβώς. Ώρα για το σχολείο. 
Τους αποχαιρέτησα κι έφυγα…

                         Α. .∆. – Οδ. Μπ. (ΣΤ΄ τάξη) 
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ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

ΛΑΧΝΙΣΜΑΤΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                           (Α΄ τάξη) 
♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠  

                                                                                                                                  
                                                                                                                                            

Χρόνια πολλά σε όλους 
Καλές γιορτές 

Ευτυχισµένο το 2009 
 

Πράσινο παλάτι, 
κόκκινα λουλούδια και 
µαύροι καλογέροι 
κάθονται µέσα. Τι είναι; 
(Το καρπούζι) 
 

Τ’ αρνάκι µου το 
κόκκινο Θεός να το 
φυλάει. Αν φάει ξύλο 
τρέφεται αν πιει νερό 
ψοφάει. Τι είναι;        
(Η φωτιά) 
 

Τρέχει τρέχει πάει και 
πίσω δεν γυρνάει.        
Τι είναι;  
(Το ποτάµι) 
 

Σιγανή, σιωπηλή το 
σαµάρι κουβαλεί.        
Τι είναι; 
(Η χελώνα) 

 

Σαµάρι κουβαλάει, 
άλογο δεν είναι. 
Κεραίες έχει, ράδιο 
δεν είναι. Γράφει και 
όµως γράµµατα δεν 
ξέρει. Τι είναι;         
(Το σαλιγκάρι) 
 

 

Ψηλός ψηλός 
καλόγερος κουδούνια 
φορτωµένος. Τι είναι;  
(Η ρεβιθιά) 
 

∆ύο γειτόνοι πλάι πλάι 
όλο τον κόσµο 
βλέπουν, µα ο ένας 
τον άλλον δεν βλέπει. 
Τι είναι; (Τα µάτια) 
 

Άστρα νταµ 
Πίκι πίκι ραµ 
Το ψωµί το λένε νταµ  
Και τη γάτα Καρολίνα                                              
Και τον ποντικό Σωλήνα 
Που πηγαίνει στην 
κουζίνα  
Και ψοφάει από την 
πείνα. 
 

 
Άκατα µάκατα σουκου 
του µπε 
Άµπελ φάµπελ του µινέ 
Άκατα µάκατα σούκου 
του µπε 
Άµπελ φάµπελ βγε. 

 
Όταν θα πας εκεί στη 
Βόρεια Αµερική  
Να δεις και τον ελέφαντα 
να παίζει µουσική  
Με ένα κόκκινο σκουφί  
Βγαίνεις και τα φυλάς 
εσύ. 

Ταµ φιλιµίκο , ταµ 
καρακάξ 
Και πετώ εις τον 
προσολαιµό  
Ρίγκο , τάγκο κι ένα 
φράγκο. 
 
 

Χίλιοι µπαίνουν χίλιοι 
βγαίνουν χίλιοι τα 
βρακιά τους δένουν. 
Τι είναι;  
(οι µέλισσες) 
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     Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του σχολείου µας οργάνωσε µια Κυριακή του Νοέµβρη µια εκδροµή 
στον Άη Γιάννη Σερρών. 
     Το µέρος ήταν πανέµορφο, παντού υπήρχαν τρεχούµενα νερά και µικροί καταρράχτες. Υπήρχε µια 
τεράστια πλατεία µ’ ένα συντριβάνι, όπου εκεί παίξαµε όλοι µαζί. Κάποια παιδιά έκαναν πικ-νικ, ενώ κάποια 
άλλα έτρωγαν στις ταβέρνες. 
     Η εκδροµή µας άρεσε πολύ και εύχοµαι να ξαναγίνουν και άλλες τέτοιες εκδροµές. 
                                                                                                                                                Ζ. Χ. (Γ΄τάξη) 
 
********************************************************************************************************************************************************* 
 

‘’ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ’’ µε τον παππού ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ 
 
      Στις 19 Νοεµβρίου, την Τετάρτη, πήγαµε όλο το δηµοτικό σχολείο σε µια θεατρική παράσταση τις 

‘’Εκκλησιάζουσες’’ του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία Κάρµεν Ρουγγέρη. 
Η παράσταση δινόταν στο θέατρο ‘’ΕΓΝΑΤΙΑ’’ στη Θεσσαλονίκη. Πήγαµε µε 
δυο λεωφορεία.  
Εγώ κατάλαβα ότι οι άντρες έκαναν ο καθένας ό,τι ήθελε. Έκαναν συνέχεια 
πολέµους και γενικά δεν χειρίζονταν σωστά τα θέµατα της πόλης τους της 
Αθήνας. 
Όταν όµως την εξουσία την πήραν οι γυναίκες τα έβαλαν όλα σε τάξη. 
Όποιος δεν είχε αρκετά λεφτά του έδιναν οι άλλοι για να γίνει και η δική του 
ζωή καλύτερη. Τα µοιραζόντουσαν όλα και η ζωή όλων ήταν πολύ 
καλύτερη. Η θεατρική παράσταση που είδα  µου άρεσε, γιατί έτσι είναι η  
πραγµατικότητα. 
                  
                                 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦  
 

  
                                                                        ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ  ΚΑΡΑΤΕ 

 
     Αργυρό µετάλλιο κέρδισε σε πανελλήνιους αγώνες καράτε, η µαθήτρια 
της Ε΄ τάξης του σχολείου µας Χρ. Κ., την Κυριακή  23  Νοεµβρίου. ∆εν 
ήταν η µοναδική της επιτυχία. Έχει συµµετάσχει και σε άλλες παρόµοιες 
διοργανώσεις σε πανελλήνιο επίπεδο και έχει καταφέρει να βρίσκεται στην 
πρώτη τριάδα πολλές φορές. Είναι ένα κορίτσι που πάντοτε διακατέχεται 
από συνέπεια, πειθαρχία και µαχητικότητα, χαρίσµατα µε τα οποία 
κατάφερε να φθάσει ως εδώ που έφτασε. Το σχολείο µας τη συγχαίρει και 
της εύχεται «καλή πρωτιά», σ’ ό,τι κι αν επιλέξει στη ζωή της. 

                                                                            Συγχαρητήρια, Κ..…..!                                                                  
 

Εκδροµή µε το Σύλλογο Γονέων στον Άη Γιάννη Σερρών 

Κ.  Μπ. (Γ΄ τάξη)                          
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS  
(συνέχεια από τη σελ.2)                                     
 
Στείλαµε στα  σχολεία που συνεργαζόµαστε συντα- 
γές  µαγειρικής και  βιντεοσκοπήσαµε  µια τάξη του 
σχολείου να τραγουδάει τα κάλαντα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τραγουδάµε τα κάλαντα  
 
Κάποιες  από  τις  µελλοντικές   δραστηριότητες της 
φετινής χρονιάς είναι: 
-Παρουσιάσεις  power  point  της  καθηµερινότητας 
στο κάθε σχολείο 
-∆ιαγωνισµός µεταξύ των εταίρων για εξεύρεση της 
µασκότ της σύµπραξης 
-Εκπ/κή συνάντηση στην Ελλάδα στις 4 Μαρτίου 
-Εκδηλώσεις την  παγκόσµια  ηµέρα της Ευρώπης, 
το Μάιο, µε παραδοσιακή µουσική και χορούς  
-Εκπ/κή επίσκεψη στην Αγγλία τον Ιούνιο                                  
Τη δεύτερη χρονιά: 
Η έµφαση θα δοθεί στην καλλιτεχνική δηµιουργία 
σε συνδυασµό µε τον  εορτασµό  παγκόσµιων ηµε- 
ρών, µε αποκορύφωµα  το  θεατρικό  έργο  που θα 
προκύψει από το πρόγραµµα. 
Το λεύκωµά µας 
(παιδιά, εκπαιδευτικοί, γονείς γράφουν τις  εντυπώ- 
σεις τους  για το  πρόγραµµα  στα  Ελληνικά  ή  στα 
Αγγλικά) 
 
Τι περιµένουµε από αυτή τη σύµπραξη;  
 
«Το πιο σηµαντικό είναι ότι θα συνεργαστούν µετα- 
ξύ τους  οι µαθητές, θα  διαπιστώσουν  σε  τι  µοιά- 
ζουν και σε τι διαφέρουν. Η ανταλλαγή των δασκά- 
λων  τους δίνει την  ευκαιρία να διδαχτούν από  κά- 
ποιον που έχει διαφορετικό υπόβαθρο,  κουλτούρα 
                                                         και ερεθίσµατα.                           
Το πρόγραµµα φέρνει µια  καινούρια διάσταση στα 
εκπαιδευτικά πράγµατα. Μέσα  από το πρόγραµµα 
οι µαθητές µας βλέπουν τι γίνεται πέρα από τα όρια 
της  πατρίδας τους. Εµείς  οι  γονείς  στηρίζουµε το 
στόχο του προγράµµατος που είναι οι σχολικές συ- 
µπράξεις και η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών.»  
                                                         Νίκη Σεβασλιάν 

 
 
«We  hope   that   this   cooperation  will  be  very 
fruitful, because  we  will  meet  new  friends from 
other countries. We  will learn about  their  habits, 
their life, their hobbies.» 
«Ελπίζουµε ότι  αυτή η συνεργασία  θα είναι εποι- 
κοδοµητική,  επειδή  θα   συναντήσουµε  καινούρ- 
γιους  φίλους  από  άλλες χώρες. Θα µάθουµε για 
τις συνήθειές τους, τη ζωή τους, τα χόµπι τους». 
Οι µαθητές της Στ΄τάξης 
 
Το τρενάκι: 
«Ξεκινήσαµε βρίσκοντας τις χώρες του  προγράµ- 
µατος στην υδρόγειο σφαίρα. 
Συνεχίσαµε ζωγραφίζοντας στο χάρτη της  Ευρώ- 
πης τους τόπους  που θα ταξιδέψουµε. 
Εξερευνώντας  όλα τα τρενάκια οι ερωτήσεις έπε- 
φταν βροχή. 
Είµαστε   σε  αναµονή,  όπου   µε  ανυποµονησία 
περιµένουµε την επόµενη στάση.» 
 
We  pointed  the  countries  on  the globe and  we 
coloured the countries where we will travel. 
Exploring   the  trains, the  children   had  a  lot  of 
questions. We are waiting, looking  forward to the 
next stop. 
 Eleni Paraschidou (teacher of class C) 
 

 
 
Το λεύκωµά µας 
 
Οι κάρτες 
«Χάρηκα  που  γνώρισα την  καθηµερινότητα των 
παιδιών από διαφορετικές χώρες. Ενθουσιάστηκα 
µε την ιδέα. Πιστεύω πως έχουµε αρκετά κοινά µε 
αυτά τα παιδιά.» 
Γ. Β. - Ε΄τάξη 
  
«Μου άρεσαν οι καρτούλες µε τις οικογένειές τους»       
Α. Κ. - Γ΄τάξη 
  
«Ι noticed  that Luke has a large family. He plays 
football like us  and  they  have got  a  swimming 
pool at school!!!»      Οδ. - Στ΄τάξη 
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«Μου έκανε εντύπωση που κάνουν τόσα αθλήµατα 
και ότι οι  δυό µας έχουµε ένα σκύλο, µας αρέσει η 
ζωγραφική και η γυµναστική.» 
Θ. - Ε΄τάξη 
  
" I like  that  all  children  do  many  sports. In  their 
school there are a lot of activities. " 
Έ. - Ε΄ τάξη 
 
"They like maths,Geography,History and swimming 
They are not different!" 
S. P. -  E class 
  
"…we  have a lot of information about  the children" 
A. - Class F 
 
"This program is very nice. I am excited and happy" 
H. F - Class F 
  
"My friend Milli is a very good student  because she 
likes science and art" 
A. Z. - Class F 
 
Οι ευχές  µας  για την  παγκόσµια ηµέρα σεβασµού 
της διαφορετικότητας: 
  
Be  generous  with  your smile. Να είµαστε γενναιό-
δωροι µε το χαµόγελό µας.  
Live simply. Να ζούµε απλά  
 
Erase  a   border   in  your  mind.  Ας  βγάλουµε  τα 
σύνορα από το µυαλό µας. 
Be honest. Να είµαστε τίµιοι. 
Think   about   consequences. Να  σκεφτόµαστε τις 
συνέπειες. 
 
Commit   yourself   to  nonviolence.  Να  παίρνουµε 
θέση ενάντια στη  βία. 
 
Be fair. Να είµαστε δίκαιοι.  
Ask  questions. Να θέτουµε ερωτήµατα. 
Recognize your unique potential. Να αναγνωρίσου- 
µε τη µοναδική µας δύναµη. 
 
………………………………………………………… 
 
 

 

 Εφηµερίδα του  ∆ηµ.  Σχ.  Νεοχωρούδας 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: 

Χρήστος Καγιάννης 

Βάσω  Αγγελοπούλου 

Βαρβάρα Νεοκοσµίδου 
 

 

Be  more  loving. Να αγαπάµε περισσότερο. 
Support  equality. Να υποστηρίζουµε την ισότητα. 
 
Listen to your heart. Να ακούµε την καρδιά µας. 
 
Help the poor.Να βοηθάµε τους φτωχούς.  
Be forgiving. Να συγχωρούµε. 
Laugh more. Να γελάµε περισσότερο 
 
Take  personal  responsibility  for  creating a  better 
world.Να πάρουµε την ευθύνη για να φτιάξουµε τον 
κόσµο καλύτερο. 
 
Sing. Να τραγουδάµε 
Write a poem. Ας γράψουµε ένα ποίηµα. 
 
Learn about other cultures. Να µάθουµε για άλλους 
πολιτισµούς. 
Help someone. Να βοηθάµε. 
Clear your mind. Να κρατάµε το µυαλό καθαρό.  
 
Change a  potential  enemy  into a friend. Να αλλά- 
ξουµε τον εχθρό σε φίλο. 
Be positive. Να είµαστε θετικοί 
Share. Να µοιραζόµαστε. 
 
Be a  good  neighbour. Nα  είµαστε  καλοί  γείτονες. 
Tell  your friends how much  they matter. Να πούµε 
τους φίλους µας πόσο αξίζουν.  
 
Don't   tolerate  prejudice. Να  µην  ανεχόµαστε την 
προκατάληψη. 
Respect  the  dignity of each person.Να σεβόµαστε 
την αξιοπρέπεια του κάθε ανθρώπου. 
Be a real  friend. Να είµαστε αληθινοί φίλοι. 
 
Value diversity. Nα δίνουµε αξία στη διαφορετικότη- 
τα. 
Spend  time  nature. Να περνάµε χρόνο  στη φύση. 
 
Appreciate   the  miracle  of  life.  Να  εκτιµούµε  το 
θαύµα της ζωής. 
 
………………………………………………………………………………. 
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     Μια όµορφη σκέψη έγινε πράξη στο σχολείο µας πριν από λίγο καιρό. 
Αποφασίστηκε η φύτευση λουλουδιών στα παρτέρια, καταρχήν, έξω από το 
χώρο της αυλής του σχολείου αλλά και γύρω απ΄ τα υπάρχοντα δεντρύλια. 
     Έτσι βγήκαµε µε µεγάλη χαρά και προθυµία τα παιδιά της ∆΄ και της ΣΤ΄ 
τάξης µαζί µε το ∆ιευθυντή και τις κυρίες µας και κάναµε δεντροφύτευση. 
Καθένας από µας φύτεψε και από ένα υπέροχο λουλούδι. Αµέσως ο τόπος 
έγινε όµορφος σαν ένα πολύχρωµο χαλί. 
     Οι µαθητές και  οι  µαθήτριες της  ∆΄ τάξης  αναλάβαµε  να τα  ποτίζουµε  
δυο φορές την εβδοµάδα 
     Μακάρι  να  συνεχιστεί  αυτή  η  προσπάθεια  να κάνουµε δηλ. και  άλλα    

  Η ∆΄ τάξη σε δράση                            παρτέρια και να γίνει το σχολείο µας πιο πράσινο.   
 
*****************************************************************************************************************************                                        

Συµµετοχή στο ευρωαϊκό ρόγραµµα του ∆ήµου 
«Ενέργειες Ενηµέρωσης και Ευαισθητοοίησης» 

 
     ‘’Πανηγύρι’’ χαράς µε κεντρικό θέµα το νερό και τη σηµασία του 
για την επιβίωση των ανθρώπων και του πλανήτη µας στήθηκε στο 
Νέο Κλειστό Γυµναστήριο της Νεοχωρούδας την Πέµπτη στις 30 του 
Οκτώβρη µε τη συµµετοχή όλων των σχολείων του ∆ήµου. 
     Όλα τα παιδιά πήραµε µέρος σε δραστηριότητες 
που δόθηκαν µε παιγνιώδη µορφή, όπως το πέρασµα  
της λίµνης, το memory της φύσης, βάψιµο προσώπου, 
η θάλασσα στα χέρια µας, παιχνίδι εξοικονόµησης νερού… 
    Στο τέλος κληρώθηκαν ποδήλατα µε τυχερούς από το σχολείο µας 
τον Κ. Μπ.και το Θ. Ζ.. 
 
 
 
 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στιγµές από την εκδήλωση, στην οποία ήταν παρόντες, 
καθ’ όλη τη διάρκειά της,  ο ∆ήµαρχος κ. ∆. Σαραµάντος  
και ο Αντιδήµαρχος κ. Π. Σαραµούρτσης   


