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

 
                         Εφηµερίδα του ∆ηµοτικού Σχολείου Νεοχωρούδας                                Αρ. Φύλλου 8 

                                                                                                                              ∆εκέµβριος  2009 
…………………………………………………………………………………………………………………... 

Η νέα γρίπη Α(Η1Ν1) στα σχολεία 
Γνωρίζουµε και αντιµετωπίζουµε … 

                  
Ο νέος ιός της γρίπης Α(Η1Ν1), που περιέχει γονίδια 
τα οποία προέρχονται από ιό της γρίπης των 
χοίρων, των πτηνών και των ανθρώπων, 
προσβάλλει και τους ανθρώπους, προκαλώντας 
συµπτώµατα όπως η εποχική γρίπη: πυρετό 
µεγαλύτερο ή ίσο µε 38 οC, βήχα, συνάχι, 
πονόλαιµο, ρίγος, πονοκέφαλο, µυαλγίες, διάρροια... 
Πρωτοεµφανίστηκε τον Απρίλιο του 2009 στο Μεξικό 
και σε λίγους µήνες εξαπλώθηκε σ’ όλο τον κόσµο.  
Η νόσηση σε υγιή άτοµα είναι συνήθως ήπια. 
Μπορεί, όµως, να προκαλέσει επιπλοκές κυρίως 
στους πάσχοντες από χρόνια σοβαρά νοσήµατα του 
αναπνευστικού και του κυκλοφοριακού, νοσήµατα 
αιµατολογικά, από σακχαρώδη διαβήτη και 
ανοσοκαταστολή αλλά και στις έγκυες και στα µικρά 
παιδιά. 
Η επώαση του ιού διαρκεί συνήθως 1-4 µέρες, ενώ 
µεταδίδεται σε 1-7 µέρες (µε πιο µολυσµατική 
περίοδο τη φάση του πυρετού) µε το βήχα, το 
φτάρνισµα, την επαφή µε µολυσµένο δέρµα ή 
µολυσµένες επιφάνειες. 
Ο νέος ιός παραµένει µέχρι στιγµής ευαίσθητος σε 
αντιϊικά φάρµακα.  
Στην πατρίδα µας, αυτήν την περίοδο, βρίσκεται σε 
έξαρση και γι’ αυτό στις 23 Νοεµβρίου ξεκίνησε 
δωρεάν ο εµβολιασµός των οµάδων υψηλού 
κινδύνου ενώ από την 1η  ∆εκεµβρίου ο εµβολιασµός 
όλου του πληθυσµού. 
Στο σχολείο µας, δεν έχει καταγραφεί ακόµη, κάποιο 
διαγνωσµένο περιστατικό, ενώ οι απουσίες µαθητών 
σε καθηµερινή βάση κυµαίνονται σε φυσιολογικά 
επίπεδα. Οι χώροι αερίζονται συχνά, οι 
µαθητές/τριες τηρούν τους κανόνες ατοµικής υγιεινής 
που έχουν αναρτηθεί στις τάξεις τους και 
υπενθυµίζονται συχνά από τους εκπ/κούς, όπως: 
χρησιµοποιούν το αντισηπτικό από τις αντλίες που 
έχουν τοποθετηθεί σε κάθε αίθουσα ή τα 
υγροµάντηλα µε αντισηπτικό που φέρνουν µαζί τους, 
πλένουν συχνά τα χέρια τους µε υγροσάπουνο και 
κυρίως πριν το φαγητό, προσέχουν τον τρόπο που 
βήχουν ή φταρνίζονται, αποφεύγουν την κοινή 
χρήση προσωπικών αντικειµένων κ.λ.π. Οι γονείς, 
από την πλευρά τους, δεν στέλνουν τα παιδιά στο 
σχολείο όταν παρουσιάζουν κάποια από τα 

προαναφερόµενα συµπτώµατα, αποφεύγοντας έτσι 
τη µετάδοση σε πιθανή ύπαρξη του ιού. 
Οι απουσίες µαθητών και εκπαιδευτικών 
καταχωρούνται ηλεκτρονικά σε καθηµερινή βάση 
από το Υπουργείο Παιδείας, ενώ, σύµφωνα µε 
πρόσφατη εγκύκλιό του, διακόπτεται η λειτουργία 
ενός τµήµατος όταν εµφανίζονται τέσσερα (4) ή 
περισσότερα παιδιά από το ίδιο τµήµα µε 
συµπτώµατα γρίπης (πυρετό µεγαλύτερο ή ίσο µε 38 
οC που συνοδεύεται µε ένα τουλάχιστον από τα 
παρακάτω: βήχα, πονόλαιµο, συνάχι). Για να 
διακοπεί η λειτουργία ενός σχολείου, θα πρέπει να 
κλείσουν τουλάχιστον το 1/3 των τµηµάτων του. Η 
διακοπή θα διαρκεί για επτά (7) µέρες και οι µαθητές 
θα πρέπει να απέχουν από άλλα µαθήµατα ή 
οµαδικές εξωσχολικές δραστηριότητες.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μαθητές της Γ΄ τάξης χρησιµοποιούν υγρό αντισηπτικό από την 
αντλία που έχει τοποθετηθεί στην αίθουσά τους  
 
 
Η απόφαση για διακοπή λαµβάνεται από το 
Νοµάρχη, µετά από εισήγηση του Νοµιάτρου, ο 
οποίος ενηµερώνεται από το ∆ιευθυντή της σχολικής 
µονάδας, µέσω της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης.                                                                                                                              
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Το πρόγραµµα Comenius/Πολυµερείς Σχολικές 
Συµπράξεις συνεχίζεται και κατά τη φετινή σχολική 
χρονιά µε τα εταιρικά σχολεία από την Πορτογαλία, 
τη Γερµανία, την Αγγλία και την Κύπρο. Από τον 
περασµένο Μάιο µέχρι σήµερα πραγµατοποιήθηκαν 
οι παρακάτω δραστηριότητες: 
Μάιος: Εορτασµός της Άνοιξης της Ευρώπης  
Τα παιδιά έπρεπε να περάσουν από δοκιµασίες, 
ώστε να φτάσουν στους «θησαυρούς» που έστειλαν 
τα συνεργαζόµενα σχολεία από τη Γερµανία, Αγγλία, 
Πορτογαλία και Κύπρο. Στο τέλος, κάθε οµάδα 
παρουσίασε το δικό της θησαυρό (φύλλα και 
λουλούδια, σπόρους, πετραδάκια, κάρτες και 
φωτογραφίες, καρπούς, βρύα, φλοιό δέντρου, ακόµη 
και… χώµα σε µικρό κουτάκι). Ενθουσιασµός, 
εκπλήξεις, διασκέδαση…  
 

 
 
Μαθητές και µαθήτριες παρουσιάζουν τους ‘’θησαυρούς’’ τους 
 

Ιούνιος: Επίσκεψη στην Αγγλία 
Πέντε εκπαιδευτικοί από το σχολείο µας 
επισκεφτήκαµε το δηµοτικό σχολείο του Newport 
στην Αγγλία. Η εκπαιδευτική επίσκεψη µάς γέµισε µε 
καινούργιες ιδέες για µεθόδους διδασκαλίας και 
γνωρίσαµε από κοντά ένα πρότυπο εκπαιδευτικό 
σύστηµα. 
 

 

  
 
Ένα σχολείο «ονειρεµένο» από άποψη 
υλικοτεχνικών υποδοµών, µε την απέραντη  
αυλή, τις αίθουσες εκδηλώσεων και τους 
διαδραστικούς πίνακες σε κάθε τάξη. 
 

 

Σχολική τάξη στο Newport 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                ∆ιάλειµµα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Η κ. Lyn µε την τάξη της στη ‘’σκακιέρα’’ του σχολείου 
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Σεπτέµβριος, Οκτώβριος : Μύθοι των χωρών 
Με την έναρξη του έτους, ασχοληθήκαµε µε µύθους 
από όλες τις χώρες. Το σχολείο µας παρουσίασε το 
µύθο της γοργόνας και του Μεγαλέξανδρου και µε 
την εικονογράφηση του βιβλίου ασχολήθηκαν τα 
παιδιά της ∆΄ τάξης. Το σχολείο της Κύπρου 
παρουσίασε το µύθο του ∆ιγενή Ακρίτα, της 
Πορτογαλίας το «Θαύµα των ρόδων» και της 
Γερµανίας τους  «χρυσούς σκαραβαίους». 
 
Νοέµβριος: Επίσκεψη στην Κύπρο 
Το Νοέµβριο πραγµατοποιήθηκε η εκπαιδευτική 
συνάντηση στο ∆ηµοτικό σχολείο της Καρµιώτισσας 
στην Κύπρο. Εκπαιδευτικοί και παιδιά παρουσίασαν 
στοιχεία του πολιτισµού και της ιστορίας τους. Μας 
γέµισαν µε συγκίνηση και µείναµε µε τις καλύτερες 
εντυπώσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μαθητές και µαθήτριες του ∆ηµ. Σχολείου Καρµιώτισσας  
παρουσιάζουν παραδοσιακούς χορούς της Κύπρου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η ευρωπαϊκή γωνιά του σχολείου της Κύπρου 

Εορτασµός Παγκόσµιας Ηµέρας Γλωσσών 
 

 
 
Μαθήτριες διαβάζουν τις λέξεις σε διαφορετικές γλώσσες και 
τις κολλούν στον ειδικά διαµορφωµένο πίνακα 
 
Στις 20 Νοέµβρη γιορτάσαµε στο σχολείο µας την 
Παγκόσµια Ηµέρα Γλωσσών. Μαζέψαµε λέξεις σε 
διάφορες γλώσσες, όπως: Αγγλικά, Γερµανικά, 
Ιταλικά, Πορτογαλικά, Αλβανικά, Σουηδικά, 
Σέρβικα, Ρωσικά, Ισπανικά, Γαλλικά. Μια 
δραστηριότητα για την ευαισθητοποίηση στην 
αποδοχή και το σεβασµό των διαφορετικών 
πολιτισµών στην Ευρώπη. 
 

 
 
Καληµέρα, good morning, guten morgen, 
buongiorno, bom dia, mirsi erdhe, god dag, dobar 
dan, tinemire, buenos dias, bonjour 
 
Καλώς ήρθατε, welcome, willkomen, benvenuto, 
bem vindo, mirseerde, valkommen, dobro docu, 
bien venido, bien venue 
 
Ευχαριστώ, thanks, danke, grazie, obrigado, 
falimneriet, itfala, tack, gracias, merci 
 
Γεια σου, hello, hallo, ciao, ola, mirupafsin, hej, 
zdravo, hola, salut 
 
Ένα-δύο-τρία,  one-two-three, eins-zwei-drei, 
uno-due-tre, um-dois-tres, un-deux-trois 
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Σηµαιοφόροι και 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 µαθητές της ΣΤ΄ τάξης Γ. Β., Χ. Ζ., Έ. Ζ., Σ.Π. και Β. Τ. συγκέντρωσαν, κατά το προηγούµενο έτος, τη 
µεγαλύτερη  βαθµολογία, έχοντας σε όλα τα µαθήµατα το απόλυτο δέκα (10). Στην περίπτωση αυτή, όπως 
προβλέπεται από τη νοµοθεσία, γίνεται κλήρωση. Η τύχη χαµογέλασε στους µαθητές Γ. Β. και Β.Τζ..  
     Κλήρωση έγινε, επίσης, για µια θέση παραστάτη µεταξύ των µαθητών Σ. Ι. και Θ. Ο. που ισοβαθµούσαν µε 
9 και 3/11, µε την  πρώτη να αναδεικνύεται η τυχερή.  
     ‘Ετσι, φέτος, για το πρώτο εξάµηνο (µέχρι 31 
Ιανουαρίου) επιλέχθηκαν: ως σηµαιοφόρος η 
µαθήτρια Γ. Β. και ως παραστάτες οι µαθητές Σ. Π., 
Ε. Ζ., Π. ∆., Α. Τς. και Στ. Τς..  
     Για το δεύτερο εξάµηνο επιλέχθηκαν: ως 
σηµαιοφόρος ο  µαθητής Β. Τζ. και παραστάτες οι 
µαθητές Χ. Ζ., Θ. Κ., Α. Κ., Β.Κ. και Σ. Ι.. 
     Υπεύθυνοι  για  την  κατάθεση  των  στεφανιών 
ορίστηκαν  οι  µαθητές Θ. Ο. και Ρ. Κ. για το α΄ και β΄ 
εξάµηνο, αντίστοιχα. 
                                                                                                             
Οι µαθητές που συµµετείχαν στην κλήρωση για την τιµητική θέση 
                                                                                                          
του σηµαιοφόρου του σχολείου. Συγχαρητήρια  και στα πέντε 
παιδιά! 
                               
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
 

                 
 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ  ΣΤΟ  ΡΟΥΠΕΛ                                                                                                              
    Λίγες  ηµέρες   πριν  τον εορτασµό  της  28ης  Οκτωβρίου  το  σχολείο µας  επισκέφθηκε  το οχυρό  Ρούπελ 
κοντά  στα  σύνορά µας  µε τη Βουλγαρία.                                                                                                                
    Το  οχυρό  Ρούπελ ήταν  το µεγαλύτερο  συγκρότηµα της  οχυρωµένης τοποθεσίας κατά  µήκος των 
ελληνοβουλγαρικών συνόρων, µε συνολικό ανάπτυγµα καταφυγίων 1849 µέτρα και µήκος στοών 4251 µέτρα.   
Το οχυρό Ρούπελ ήταν  η τελευταία  εστία αντίστασης των Ελλήνων πριν η Ελλάδα  παραδοθεί στους 
Γερµανούς. Στους εκπαιδευτικούς  αλλά  και σε εµάς  τα παιδιά έκανε µεγάλη εντύπωση, το γεγονός ότι οι 
Γερµανοί δεν κατέλαβαν ποτέ το οχυρό παρά τις σφοδρές επιθέσεις που είχαν εξαπολύσει εναντίον του. Το 
οχυρό παραδόθηκε από τους υπερασπιστές του µετά την συνθηκολόγηση της Ελλάδας µε τη Γερµανία. 
Ιστορική παραµένει η φράση του διοικητή του οχυρού, Ταγµατάρχη Γεωργίου ∆ουράτσου, πριν µάθει για τη 
συνθηκολόγηση ότι «Τα οχυρά δεν παραδίνονται αλλά καταλαµβάνονται».          
                                                      Γ. Β. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ίπλα στο µνηµείο των πεσόντων υπερασπιστών της πατρίδας µας 
κυµατίζει η γαλανόλευκη! 
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ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 
 
       Η γιορτή στο Πνευµατικό Κέντρο  
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
                                
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Τον εορτασµό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου ανέλαβε η ΣΤ΄ τάξη. Η γιορτή πραγµατοποιήθηκε στο 
Πνευµατικό Κέντρο Νεοχωρούδας και στο πρόγραµµά της περιλάµβανε ποιήµατα, τραγούδια καθώς και ένα 
θεατρικό δρώµενο µε τίτλο η «Επίταξη». 

  
        Η παρέλαση 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Η σηµαιοφόρος  
                                                                         µε τους παραστάτες     
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
     
 
    To τµήµα των αγοριών  
    και των κοριτσιών 
    των µικρών τάξεων  
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     Η ιστορία της Ελλάδας είναι γεµάτη επαναστάσεις, εξεγέρσεις, αγώνες. Η σηµαντικότερη εξέγερση στη 
νεότερη ιστορία της χώρας µας είναι αυτή του πολυτεχνείου. 
      Η 14η του Νοέµβρη του 1973 ήταν η πρώτη µέρα του πολυτεχνείου, η αρχή για την κατάλυση της 
δικτατορίας που βασάνιζε τη χώρα µας επί 7 χρόνια. 
     Οι φοιτητές και παράλληλα όλος ο κόσµος ξεσηκώθηκαν για να διώξουν τη χούντα και να επαναφέρουν τη 
δηµοκρατία. Κλείστηκαν στο πολυτεχνείο και φώναξαν διάφορα συνθήµατα. Μετά ήρθαν τα τανκς, έριξαν τη 
σιδερένια  πόρτα και µπήκαν µέσα. 
     Τη γιορτή αναλάβαµε οι µαθητές/τριες της Ε΄ τάξης και παρουσιάσαµε το 
χρονικό του πολυτεχνείου, είπαµε ποιήµατα, τραγούδια και διαβάσαµε διάφορα 
σχετικά κείµενα. Κάναµε πολλές πρόβες και όταν ήρθε η µέρα της γιορτής 
ήµασταν πολύ χαρούµενοι και συγκινηµένοι για όλα όσα έκαναν οι φοιτητές και 
ο υπόλοιπος κόσµος για ν’ απαλλαχτούµε από το δικτατορικό καθεστώς και να 
φέρουµε τη δηµοκρατία στη χώρα µας. 
     Κάναµε αυτή τη γιορτή µε αγάπη και µεράκι. Τονίσαµε τη σηµασία της 
δηµοκρατίας στη χώρα µας και δώσαµε την ευκαιρία στους µεγαλύτερους να 
θυµηθούν και στους µικρότερους να µάθουν. 
     Η ∆ηµοκρατία είναι ένα ανεκτίµητο αγαθό, το οποίο πρέπει να σεβόµαστε, 
διότι αποκτήθηκε  µε πολλούς αγώνες και θυσίες. 
     Ελπίζουµε να περάσαµε και φέτος µε επιτυχία το µήνυµα του πολυτεχνείου 
στους συµµαθητές µας, στους δασκάλους και στους γονείς µας. Ας έχουµε 
πάντα στο νου µας ότι η Ελλάδα είναι η γενέτειρα της δηµοκρατίας. 
 
                                                      Συγγραφική οµάδα: Γ. Ν., Σ. Μ., 
                                                                                      Α. Τζ., ∆. Μ., Ν. Φ. 
                                                                                       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Επίσκεψη στο αγρόκτηµα    
    

     Την Τρίτη 24 Νοεµβρίου 2009, εµείς, τα παιδιά της Ε’ τάξης, επισκεφτήκαµε το αγρόκτηµα του κυρίου 
Ζάικου. Εκεί ο κύριος Ζάικος µας έδειξε τα ζώα: κατσίκες, κότες, γάτες και σκυλιά, µας ξενάγησε στο χώρο που 
τρώνε και κοιµούνται και µας εξήγησε πώς φτιάχνει από καλαµπόκι τη ζωοτροφή τους. Τέλος µας ενηµέρωσε 
ότι όλα τα ζώα ελέγχονται από κτηνίατρους και γι’ αυτό έχουν περασµένα στ’ αυτιά τους κάτι κίτρινες ετικέτες. 
Έπειτα πήραµε µια µικρή συνέντευξη από τον κύριο Ζάικο, βγήκαµε φωτογραφίες και επιστρέψαµε στο 
σχολείο. Ήταν µια συναρπαστική εµπειρία για όλους. 

Συγγραφική οµάδα: Β. Κ., Β. Μ., 
 Β.Σ., Γ. Ν., Χρ. ∆. 

Η συνέντευξη 
 

ΠΑΙ∆ΙΑ: - Πόσα είδη ζώων υπάρχουν στο αγρόκτηµα;  κ. ΖΑΙΚΟΣ: -Τέσσερα: κατσίκια, κότες, γάτες και σκυλιά. 
ΠΑΙ∆ΙΑ: -Τι ώρα ξυπνάτε κάθε µέρα για να προλάβετε όλες τις εργασίες  στο αγρόκτηµα;   κ. ΖΑΙΚΟΣ: -Στις έξι. 
ΠΑΙ∆ΙΑ: -Πόσες φορές την ηµέρα  ταΐζετε τα ζώα;        κ. ΖΑΙΚΟΣ: -∆ύο φορές: πρωί και βράδυ. 
ΠΑΙ∆ΙΑ: -Ποιο µήνα γεννάνε τα κατσίκια;       κ. ΖΑΙΚΟΣ: - ∆εκέµβριο και Γενάρη. 
ΠΑΙ∆ΙΑ: -Πόσα περίπου είναι όλα  τα κατσίκια στο µαντρί;          κ. ΖΑΙΚΟΣ: -Περίπου εφτακόσια ογδόντα. 
ΠΑΙ∆ΙΑ: -Πόσες ώρες την ηµέρα ασχολείστε µε τη φροντίδα των ζώων; 
κ. ΖΑΙΚΟΣ: -Από τις έξι το πρωί µέχρι τις εννιά το βράδυ. 
ΠΑΙ∆ΙΑ: -Γιατί λένε ότι η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη; 
κ. ΖΑΙΚΟΣ: -Γιατί πρέπει να εργάζεται κανείς όλη µέρα και µάλιστα χωρίς ποτέ να έχει αργίες, π.χ. Κυριακές ή 
γιορτές, όπως γίνεται µε τις άλλες δουλειές. 
ΠΑΙ∆ΙΑ: -Θα µας προτείνατε όταν µεγαλώσουµε να αποκτήσουµε κι εµείς το δικό µας αγρόκτηµα; 
κ. ΖΑΙΚΟΣ: -∆ε νοµίζω. γιατί είναι δουλειά που απαιτεί πολλές ώρες εργασίας. 
ΠΑΙ∆ΙΑ: -Ευχαριστούµε πολύ κ. Ζάικο!       κ. ΖΑΙΚΟΣ: -Κι εγώ σας ευχαριστώ! 

Συγγραφική οµάδα: Ε. Κ., Ζ. Στ.,  
Χρ. Λ., Στ. Μ., Β. Τς. 
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Ηµέρα διατροφής 
Επίσκεψη στον Πολυχώρο Τέχνης Villarte 
 
           
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   Την «Ηµέρα της διατροφής», στις 16 Οκτωβρίου 2009, οι µαθητές της Α’ και Β’ Τάξης επισκέφτηκαν τον 
Πολυχώρο Τέχνης  Villarte, για να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Η παρέα της Φραντζέλας 
και τα βιολογικά προϊόντα».  Μέσα από το παραµύθι, της Αγγελικής Παπαδοπούλου, είδαν µε ποιο τρόπο 
µπορούµε να παράγουµε το βιολογικό γάλα, κατανόησαν το «βιολογικό κύκλο» και µε το παιχνίδι «ελάτε να 
παίξουµε βιολογικά» παρατήρησαν, έµαθαν και διασκέδασαν. Στο τέλος τα παιδιά χρησιµοποιώντας καρτέλες 
µε λέξεις και σκίτσα δηµιούργησαν το δικό τους παραµύθι για τα βιολογικά προϊόντα και το παρουσίασαν 
δραµατοποιηµένο. Ήταν µια πολύ ωραία εµπειρία για τα παιδιά. 
                                                                                                                            Οι µαθητές της  Β’ Τάξης 

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

Υγιεινή διατροφή – Πρωινό στην τάξη 
     Οι µαθητές της ΣΤ΄ τάξης, στα πλαίσια µαθήµατος του βιβλίου της γλώσσας που είχε σχέση µε την υγιεινή 
διατροφή, αποφάσισαν να οργανώσουν στην τάξη ένα υγιεινό πρωινό.  

     Το πρωινό είναι απαραίτητο σε µας τα παιδιά που 
βρισκόµαστε στην ανάπτυξη. Το υγιεινό πρωινό και 
γενικότερα η υγιεινή διατροφή, όπως και η άσκηση, είναι ότι 
το σηµαντικότερο για την υγεία και τη σωστή ανάπτυξη των 
παιδιών. Η Ελλάδα, δυστυχώς, είναι µια από τις πρώτες 
χώρες µε τα πιο παχύσαρκα παιδιά. Αυτό πρέπει να το 
αλλάξουµε.  
     Οι µαθητές έφεραν  στην τάξη αυγά, γάλα, δηµητριακά, 
ψωµί ολικής άλεσης, σπιτικές µαρµελάδες, µέλι, αγνό 
βούτυρο και φυσικούς χυµούς. Μετά το τέλος του πρωινού 
ακολούθησε συζήτηση, για την αξία του υγιεινού τρόπου 
διατροφής, για τα ‘’fast food’’ κ.λ.π.. 
     ∆εν πρέπει να ξεχνάµε αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι 
Έλληνες: «Νους υγιής εν σώµατι υγιεί». 
                                                                Τ. Β. 

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

                                                                  
   
 
 

 

       

           
   Εφηµερίδα του  ∆ηµ.  Σχ.  Νεοχωρούδας 
 
                  ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: 

                     Χρήστος Καγιάννης 
                     ∆ηµήτρης Φράγκος 
                     Ελένη Παρασχίδου 
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ΗΜΕΡΙΔΑ: Ρατσισµός και διαφορετικότητα – 
‘Ολα τα παιδιά έχουν ίσα δικαιώµατα 

  
 
     Επιτυχία  είχε  η  ηµερίδα  που  πραγµατοποιήθηκε  τον περασµένο Μάιο στο Πνευµατικό  Κέντρο  
Νεοχωρούδας  µε  θέµα: ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΕΧΟΥΝ  ΙΣΑ  ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. 
Την ηµερίδα διοργάνωσε  ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων του ∆ηµοτικού Σχολείου Νεοχωρούδας σε συνεργασία µε 
το Σύλλογο Γονέων  και  Κηδεµόνων. 

     Την ηµερίδα προλόγισε ο ∆ιευθυντής του ∆ηµ. Σχολείου 
Καγιάννης Χρήστος, ενώ βασικοί  οµιλητές στην ηµερίδα 
ήταν δύο εθελόντριες ψυχολόγοι από τον εθελοντικό 
οργανισµό  «Χαµόγελο του Παιδιού», η δικηγόρος κ. 
Μπάρη Σταυρούλα και ο δάσκαλος του σχολείου Φράγκος  
∆ηµήτριος. 
     Οι  εκπρόσωποι  του οργανισµού «Χαµόγελο του 
Παιδιού» αναφέρθηκαν  στην κακοποίηση  των παιδιών, 
στα  προβλήµατα αλλά και 
στη δράση του συλλόγου 
(εθνική τηλεφων. γραµµή 
1056, εννιά σπίτια για τη 
φιλοξενία των παιδιών, 
συµβουλευτική παιδιών 

και γονέων, στήριξη παιδιών µε σοβαρά προβλήµατα υγείας και διαβίωσης, 
επιτόπια παρέµβαση σε περιστατικά παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο  µε 
τις κινητές µονάδες του Συλλόγου κ.λ.π.).  
     Ο κ. Φράγκος  µίλησε για το πρόβληµα του ρατσισµού στην Ελλάδα και 
ειδικότερα στα σχολεία και η κ. Μπάρη κάλυψε το θέµα από τη νοµική του 
πλευρά και αναφέρθηκε στα δικαιώµατα των παιδιών. 
     Ακολούθησε διάλογος µε τους παρευρισκόµενους γονείς και στη συνέχεια 
η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων κ. Σεβασλιάν Νίκη 
παρέλαβε έναν κουµπαρά του Συλλόγου «Χαµόγελο του Παιδιού» µε την 
προσδοκία κάποια στιγµή να επιστραφεί γεµάτος. 
                                                                                             Περουστιάνη Σοφία  
  
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

      Λέσχη   Ανάγνωσης στο ∆ηµοτικό Σχολείο 
 

     Με πυρήνα τη δασκάλα Ελένη Παρασχίδου και τους 
γονείς των µαθητών της τάξης της, δηµιουργήθηκε  
Λέσχη Ανάγνωσης στο σχολείο µας. 
    Κοινό σηµείο η αγάπη τους για το βιβλίο και στόχος η 
«ανακάλυψη» τα µυστικών που κρύβουν. Κάθε µήνα 
επιλέγουν ένα βιβλίο από τα προτεινόµενα των µελών, 
το διαβάζουν και ακολουθεί συνάντηση και συζήτηση. 
Εκεί καταθέτουν τις απόψεις τους, τις διαφορετικές 
οπτικές, συναισθήµατα, µνήµες……. 
    Για τη δυνατότητα συνεχούς επικοινωνίας και της 
ανταλλαγής απόψεων, δηµιουργήθηκε ένα blog  στη 
διεύθυνση www.bookclubdiadromes.wordpress.com  
  Τα πρώτα βιβλία που διάβασαν: ‘’Οι παλιές αγάπες 

πάνε στον παράδεισο’’ της Μάρως Βαµβουνάκη, ‘’Όταν έκλαψε ο Νίτσε’’ του Irvin Yalom, ‘’Στη σκιά της 
πεταλούδας’’ του Ισίδωρου Ζουργού, ‘’Ο θείος Πέτρος και η εικασία του Γκόλντµπαχ’’ του Απόστολου ∆οξιάδη, 
“Η λύκαινα της πόλης’’ της Λένας Μαντά, ‘’Τα παιδιά δεν θέλουν ψυχολόγους, γονείς θέλουν’’ του Νίκου 
Σιδέρη, ‘’Το ξέφωτο’’ της Τατιάνας Αβέρωφ, ‘’Ούτε το όνοµά µου’’ της Thea Halo. Το “ταξίδι” συνεχίζεται µε το 
‘’Σιντάρτα’’ του Hermann Esse και το ‘’Ο γλάρος Ιωνάθαν Λίβινκστον’’ του Richard Bach.                                                        
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   Αµερικανική Γεωργική Σχολή 
 
     Μία µέρα πήγαµε όλο το σχολείο εκδροµή στην Αµερικάνικη Γεωργική Σχολή. Όταν φτάσαµε εκεί είδαµε 
αµπελώνες, ελιές και διάφορα άλλα δέντρα. Ένας κύριος µας έδωσε διάφορες πληροφορίες για το κάθε δέντρο. 

Επίσης µπήκαµε σε ένα θερµοκήπιο και είδαµε πολλά φυτά που είχαν φυτέψει οι 
µαθητές. Είχαν πολλές κότες, αγελάδες και ένα παπαγάλο που µιλούσε. Σε ένα 
κελάρι έφτιαχναν το κρασί οι µαθητές και το πουλούσαν στη Θεσσαλονίκη. Σε ένα 

χωράφι είχαν καταπράσινα λάχανα. Τα 
προϊόντα τους ήταν φρούτα, λαχανικά, 
κρασί, αυγά και γάλα.  
Αυτή η εκδροµή ήταν τέλεια!!! 
 
 

 
Συγγραφική οµάδα: 

Ν. Τς.  
Ν. Κ.  
Ε. Τ. 
 Β. Γ.  

   
                                   

 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
 

       
 

                     Άγιε Βασίλη, θα µου κάνεις µια χάρη; 
 

     Ο Χάρης αδιαφορεί για όλους, αµφισβητεί την ύπαρξη του Άγιου Βασίλη ως τη 
στιγµή που τον συναντά κι ανακαλύπτει ένα διαφορετικό κόσµο. 
     Η Σάσα, πάλι, νοιάζεται για όλους, ενδιαφέρεται για τα  πάντα και προχωρά µε 
χαµόγελο. 
     Μαθαίνει να ζει σε µια ξένη χώρα, διεκδικεί την εµπιστοσύνη και την αγάπη των 
συµµαθητές της, δίνει πολλές µάχες και ανακαλύπτει ότι µόνο όταν αγωνίζεσαι µπορείς 
να κατακτήσεις το αδύνατο. 
     Παραµονή πρωτοχρονιάς ο Άγιος  Βασίλης θα χτυπήσει την πόρτα τους για να τους 
θυµίσει ότι ο κόσµος είναι γεµάτος θαύµατα, φτάνει να κοιτάς µακριά για να µπορείς να   
τα δεις. 

 

                                                  
           MATΩΜΕΝΑ   ΧΩΜΑΤΑ 
 
     Βασικός ήρωας και ταυτόχρονα αφηγητής στο βιβλίο είναι ο Μανώλης Αξιώτης. 
Μας µιλάει για τη ζωή του από τότε που ήταν παιδί στο χωριό Κιρκιτζέ της Μικράς 
Ασίας. Πριν την µικρασιατική καταστροφή Έλληνες και Τούρκοι συµβιώνουν αρµονικά. 
Καθώς ο ήρωας έχει µεγαλώσει, ξεσπά πόλεµος και επιστρατεύεται σαν Τούρκος 
υπήκοος. ∆ιασώζεται και υπηρετεί στον Ελληνικό στρατό.  
∆υστυχώς είναι άτυχος και συλλαµβάνεται από τους Τούρκους…. 
Τη συνέχεια θα τη διαβάσετε στο βιβλίο… 
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1. Αποφεύγετε τις συσκευασίες µιας χρήσης 
2. Αποφύγετε όλα τα προϊόντα αµιάντου 

3. Χρησιµοποιήστε επαναφορτιζόµενες µπαταρίες 

4. Αντικαταστήστε τους κοινούς λαµπτήρες πυρακτώσεως µε νέους λαµπτήρες χαµηλής κατανάλωσης 
5. Προτιµήστε ανεµιστήρες οροφής αντί των ενεργοβόρων κλιµατιστικών 

6. Χρησιµοποιήστε στα ψώνια σας µία πάνινη τσάντα αντί για πλαστική 

7. Αντικαταστήστε το συµβατικό σας ντους µε ένα µοντέλο µικρότερης ροής νερού 

8. Ανακυκλώστε το λάδι µηχανής του αυτοκινήτου σας, δώστε το στο συνεργείο και µην το ρίχνετε στην 

αποχέτευση 

9. Προτιµάτε να αγοράζετε αναψυκτικά σε επιστρεφόµενα γυάλινα µπουκάλια 

10. Χρησιµοποιήστε απορρυπαντικά που δεν περιέχουν φωσφορικά άλατα 

11. Τοποθετήστε ένα πλαστικό µπουκάλι στο καζανάκι της τουαλέτας σας, για να µειώσετε την ποσότητα 

του νερού στο καζανάκι 
12. Βάλτε ηλιακό θερµοσίφωνα 

      13. Προσπαθήστε να χρησιµοποιείτε εναλλακτκούς τρόπους µετακίνησης: λεωφορεία, τρένα, µετρό, τραµ, 

            τρόλεϊ, ποδήλατα ή …..περπάτηµα 

13. Υποστηρίξτε τις τοπικές αγορές προϊόντων 

14. Χρησιµοποιήστε µη λευκασµένα φίλτρα καφέ 
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   Λαχανόκηπος στο σχολείο µας !!! 
     Μια  µέρα  σκεφτήκαµε να φτιάξουµε  ένα χώρο  για  
να  φυτέψουµε κάποια  λαχανικά. Ο Σύλλογος Γονέων 
µας βοήθησε και, αφού διαµόρφωσε ένα χώρο στο πίσω 
µέρος του σχολείου, έφερε αρκετό χώµα. Τα παιδιά  της  
τάξης µας  κατέβηκαν  κάτω για να δουν το χώρο.  
     Την  επόµενη µέρα, κάποια  από  τα παιδιά  έφεραν 
διάφορους  σπόρους και  λαχανικά για να τα φυτέψουµε. 
Αφού τα  βάλαµε στο χώµα, άρχισε  η δράση των  
λαχανικών. Φυτέψαµε  τα  εξής: µαρούλια, κρεµµύδια, 
σπανάκια,  καρότα, ρόκα, µέντα, δυόσµο.  
Ο λαχανόκηπός µας ήταν έτοιµος!  
     Ύστερα  από  αρκετές  ηµέρες  είδαµε να  
αναπτύσσονται  τα  λαχανικά. Από  τότε  που  τα  
φυτέψαµε,  τα  φροντίζουµε σαν  να  ήταν  τα  παιδιά  
µας.    
                     Τρ. Κ., ∆. Λ.                                                                                                                                                                                         
                                Α. Λ., Φ. Τ.     
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                           
                                                                               
 

Προγραµµατισµός για συµµετοχή στο πρόγραµµα 
«Επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων» 

 
     Το Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων για τον 
Κοινοβουλευτισµό και τη ∆ηµοκρατία οργανώνει κάθε 
χρόνο προγράµµατα επίσκεψης µαθητών της 
τελευταίας τάξης της Πρωτοβάθµιας και όλων των 
τάξεων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στη Βουλή 
των Ελλήνων. 
     Τη φετινή χρονιά προγραµµατίζεται η επίσκεψη των 
µαθητών/τριών της ΣΤ΄ τάξης του σχολείου µας. 
Ενδιαφέρον για συµµετοχή εκδηλώθηκε απ’ όλα τα 
παιδιά της τάξης, τα οποία θα συνοδεύονται από ένα 
γονέα τους, το δάσκαλό τους και το ∆ιευθυντή του 
σχολείου.  

   Η Βουλή των Ελλήνων                                                                                                                                                                
 
     Η αίτηση υποβλήθηκε ηλεκτρονικά 
από το ∆ιευθυντή και αναµένεται 
απάντηση από το Ίδρυµα για την 
οριστικοποίηση της επίσκεψης. Η 
εκδροµή θα είναι τριήµερη για να υπάρχει 
η δυνατότητα επίσκεψης του νέου 
Μουσείου της Ακρόπολης κι άλλων 
χώρων της Πρωτεύουσας που 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  
     Το κόστος της συµµετοχής των 
παιδιών θα καλυφθεί από το Σύλλογο 
Γονέων  και  Κηδεµόνων  του σχολείου και                        Το νέο Μουσείο της Ακρόπολης 
από το ∆ήµο Καλλιθέας.  
     Ευχαριστούµε θερµά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου, το ∆ήµαρχο κ. Σαραµάντο ∆ηµήτριο και το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
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Λουλούδια στις τάξεις 
 

Οι δάσκαλοι του σχολείου µας αποφάσισαν να 
φυτέψουµε λουλούδια για να οµορφύνουν οι τάξεις µας. 
Έτσι την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2009, στο τελευταίο 
διάλειµµα, αρχίσαµε την προεργασία µε τα λουλούδια. 

Τα λουλούδια που 
φυτέψαµε είναι: κισσός, 
βιολέτες και πανσεδάκια.  
Η τάξη µου χωρίστηκε σε 6 
όµαδες (µια οµάδα για κάθε 
ορθογώνια γλάστρα).  Όλοι 
µας φορούσαµε γάντια.  
Στην αρχή βάλαµε χώµα σε 
µία µεγάλη πλαστική 
ορθογώνια γλάστρα.  Μετά 
ανοίξαµε τρύπες στο χώµα 
µε τα χέρια για να µπούνε τα φυτά.  Στη συνέχεια βγάλαµε τα λουλούδια από 
τις µικρές γλάστρες και τα φυτέψαµε στη µεγάλη.  Αριστερά φυτέψαµε τις 
βιολέτες, στη µέση τον κισσό και δεξιά τα πανσεδάκια. 

‘Όταν τελειώσαµε, οι γλάστρες ήταν πολύ όµορφες.  Μου άρεσε πολύ 
αυτή η εµπειρία.  Θα’ θελα να ασχοληθώ ακόµη περισσότερο µε φυτά.  

 
                                                                                                                                       Γ. Υ.                                                           
                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Οι µικροί κηπουροί σε δράση !!! 


