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Τεύχος 3ο – Μάιος 2016 

3
ο
 Δημοτικό Σχολείο Προσοτσάνης 

«Κύπρος 1974-2015, Δεν ξεχνώ, Διεκδικώ, Δημιουργώ…» 
Σήμερα, Παρασκευή 15 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκε στην κεντρική 
αίθουσα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,  η εκδήλωση 
βράβευσης των μαθητικών δημιουργιών που διακρίθηκαν στο Πανελλήνιο 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Κύπρος 1974-2015, Δεν ξεχνώ, Διεκδικώ, 
Δημιουργώ…». 
Η Δ/νση Πρωτ/θμιας Σερρών, Το σπίτι της Κύπρου-Μορφωτικό γραφείο της 
Κυπριακής Πρεσβείας στην Ελλάδα(σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού της Κύπρου)και το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, συνδιοργάνωσαν 
το παραπάνω εκπαιδευτικό Πρόγραμμα/Διαγωνισμό. Εμείς διαλέξαμε την 
κατηγορία τρισδιάστατες κατασκευές. Ανάμεσα σε 400 σχολικές μονάδες, 
15.000μαθητές και 1.400 δημιουργίες όχι μόνο από  σχολεία της Ελλάδας 
αλλά και  της ομογένειας(εξωτερικού), το σχολείο μας κέρδισε το πρώτο 
βραβείο στην κατηγορία τρισδιάστατες κατασκευές.  

Από το σχολείο μας, το 3ο Δ.Σχ. Προσοτσάνης, συμμετείχαν και βραβεύτηκαν 
με το πρώτο βραβείο στην τρισδιάστατη κατασκευή χρησιμοποιώντας  
ανακυκλώσιμα υλικά: οι μαθητές της Α΄ τάξης με δασκάλα την κα Ψωμά 
Στυλιανή και οι μαθητές της Ε΄ τάξης με δασκάλα την κα Βασιλειάδου 
Σταυρούλα. 
        Τα έργα ήταν:  
1.Θεά Αθηνά και Memory από την Α΄ τάξη 
2. Παζλ με θέμα την Κύπρο από την Ε΄ τάξη. 

http://3dim-prosots.dra.sch.gr/index.php/nea/vraveuseis-diakriseis/73-kypros-1974-2015-den-ksehno-diekdiko-dimiourgo
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Κύπρος 1974-2015, Δεν ξεχνώ, Διεκδικώ , Δημιουργώ.. 

                     Τα έργα με τα οποία κερδίσαμε το πρώτο βραβείο ήταν: 

      Η Α΄ τάξη κατασκεύασε μία κούκλα(τη Θεά Αφροδίτη) και ένα παιχνίδι (Memory) 
με λέξεις στην Κυπριακή διάλεκτο. Τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε ήταν 
ανακυκλώσιμα. 

 Για την κούκλα χρειαστήκαμε ρολά από χαρτί υγείας, γκοφρέ, μαλλάκι, 
ψαλίδι, κόλλα, χρώματα. Στην αρχή ενώσαμε προσεχτικά τα ρολά δίνοντας το σχήμα 
της κούκλας, Στη συνέχεια ντύσαμε την κούκλα με ρούχα (γκοφρέ)και στο κεφάλι 
βάλαμε μαλλιά, μύτη, στόμα, μάτια. Φτιάξαμε μια κιθάρα που είχε το σχήμα της 
Κύπρου, τη βάψαμε και την κρεμάσαμε στην κούκλα με σημαίες Ελληνικές. Έτσι 
λοιπόν κατασκευάσαμε τη Θεά Αφροδίτη να παίζει με την κιθάρα της το τραγούδι της 

Ελπίδας. (εικόνα 1)  

    
              (εικόνα 1)                                                            (εικόνα 2) 

Για το παιχνίδι memory χρειαστήκαμε ρολά από χαρτί υγείας, χρώματα, γκοφρέ, 

ψαλίδι, κόλλα, χαρτόνια κανσόν. Ντύσαμε τα ρολά με γκοφρέ χαρτί. Κόψαμε 

ορθογώνια χαρτονάκια και στα μισά ζωγραφίσαμε ζώα και στα υπόλοιπα γράψαμε τα 

ονόματα των ζώων στην Κυπριακή διάλεκτο .Στη συνέχεια κολλήσαμε τα χαρτονάκια 

στη μια μεριά των ρολών. Στην άλλη μεριά κολλήσαμε άλλα χαρτονάκια ίδιου όμως 

μεγέθους(κόκκινα) και γράψαμε το θέμα του Διαγωνισμού:Memory, Κύπρος, Δεν 

ξεχνώ,1974-2015. 

           Κερδίζει όποιος βρει τα σωστά ζευγαράκια, δηλαδή την εικόνα του ζώου, με 

την αντίστοιχη λέξη στην Κυπριακή διάλεκτο. Με το παιχνίδι αυτό  παίζεις και 

μαθαίνεις.(εικόνα 2) 

     Τα έργα είναι στο σχολείο μας και μπορείτε να ‘ρθείτε να τα δείτε και να παίξετε 

μαζί τους! 
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«ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ» 

                                            

 

       Η Δ/νση Πρωτ/θμιας Εκπαίδευσης Σερρών, Το σπίτι της Κύπρου-Μορφωτικό 

γραφείο της Κυπριακής Πρεσβείας στην Ελλάδα(σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου)και το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, συνδιοργάνωσαν το 

εκπαιδευτικό Πρόγραμμα/Διαγωνισμό: Κύπρος 1974-1915, ‹‹Δεν ξεχνώ, Διεκδικώ, 

Δημιουργώ››.   

                           

                             Στόχοι του προγράμματος αυτού ήταν:  

- Να γνωρίσουν οι μαθητές όλων των βαθμίδων τον Κυπριακό 

Ελληνισμό  

- Να γνωρίσουν τη σκλαβωμένη κυπριακή γη  

- Να κατανοήσουν το εθνικό μας πρόβλημα (το Κυπριακό), να 

προβληματίζονται και να νοιάζονται για αυτό και να τοποθετούνται 

κριτικά και γόνιμα ως προς αυτό  

- Να διεκδικήσουν την επανένωση της Κύπρου  

- Να κατανοήσουν και να διεκδικήσουν τα δημοκρατικά ιδεώδη 

καλλιεργώντας πνεύμα αγάπης, αποδοχής, ομόνοιας  

- Να εκφραστούν δημιουργικά ως προς το Κυπριακό πρόβλημα με 

όποιον τρόπο επιθυμούσαν. 
 

Ε΄ τάξη κατασκεύασε ένα τρισδιάστατο παζλ με 48 κομμάτια και με 

διαστάσεις 2,40-2,00 μέτρα το οποίο είχε θέμα του την Κύπρο και την Ελλάδα. 

Χρησιμοποιήσαμε 4 μεγάλα κομμάτια από φελιζόλ τα οποία αφού πρώτα τα 

κολλήσαμε, σχεδιάσαμε πάνω τους την Κύπρο και τη σημαία της Ελλάδας. 

Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας 4 χρώματα(λευκό, κόκκινο, πράσινο, 

μπλε)βάψαμε με πινέλα το παζλ και γράψαμε το μήνυμα  «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ».  

Έπειτα σχεδιάσαμε και χαράξαμε - κάνοντας υπολογισμούς με το 

κομπιουτεράκι- με ηλεκτρικό ψαλίδι τα κομμάτια του. Τέλος τα κόψαμε με 

κοπίδι και το τρισδιάστατο παζλ μας ήταν έτοιμο. Το μεταφέραμε σε όλες τις 

τάξεις του σχολείου μας και ζητήσαμε από όλα τα παιδιά να το 

συναρμολογήσουν. Με τη λήξη του διαγωνισμού το τοποθετήσαμε σε έναν 

τοίχο που βρίσκεται στην είσοδο του σχολείου μας, για να βλέπουν όλοι – 

μαθητές και γονείς την Ελληνοκυπριακή φιλία των δύο χώρων.   
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ   
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Γερμανική σελίδα από τις τάξεις: Ε’ και ΣΤ’ 
 

Advent (αναμονή των Χριστουγέννων) 
Advent  ονομάζουν οι Γερμανοί την περίοδο αναμονής των Χριστουγέννων. 
Το διάστημα αυτό το περνούν πολύ γιορταστικά συνδυάζοντάς το με κάποια 
πολύ ενδιαφέροντα έθιμα.  
Κατ’ αρχάς ετοιμάζουν από νωρίς τα χριστουγεννιάτικα γλυκά τους, ήδη από 
το τέλος του Νοέμβρη, όπως επίσης και τα στολίσματα των σπιτιών και των 
πόλεων. 
Adventskranz: Πρόκειται για ένα μεγάλο χριστουγεννιάτικο στεφάνι με 
τέσσερα χοντρά κόκκινα κεριά. Υπολογίζουν τέσσερις Κυριακές πριν τα 
Χριστούγεννα. Κάθε μια απ’ αυτές τις Κυριακές ανάβουν από ένα κερί, μέχρι 
που φτάνει η τέταρτη Κυριακή, κατά την οποία ανάβουν και τα τέσσερα κεριά. 
Τότε γνωρίζουν, μικροί και μεγάλοι, ότι δε θα μεσολαβήσει άλλη Κυριακή 
μέχρι τα Χριστούγεννα (Weihnachten), που τα περιμένουν με τόση 
ανυπομονησία. Το άναμμα του κάθε κεριού βέβαια γίνεται συνδυασμένο και 
με μία ολόκληρη τελετουργία. Στο σπίτι η οικογένεια έχει καλέσει κάποιους 
συγγενείς ή φίλους και όλοι μαζί στολίζουν, τραγουδούν χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια, διηγούνται χριστουγεννιάτικες ιστορίες, δοκιμάζουν 
χριστουγεννιάτικες λιχουδιές και παίζουν παιχνίδια με χριστουγεννιάτικη 
θεματολογία. 
Υπάρχει και το σχετικό ποιηματάκι που απαγγέλουν γι’ αυτήν την περίοδο: 
Advent, Advent, ein Lichtlein brennt! Erst eins, dann zwei,  
dann drei, dann vier, und dann steht das Christkind vor der Tür! 
Adventskalender: Πρόκειται για το χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο αντίστροφης 
μέτρησης για τα Χριστούγεννα, με τις 24 θήκες που κρύβουν 24 εκπλήξεις. Το 
ημερολόγιο αυτό ξεκινάει στις 1 Δεκεμβρίου και διαρκεί ως τις 24 Δεκεμβρίου. 
Όταν το παιδί έχει ανοίξει και την 24η θήκη ξέρει ότι τη επόμενη μέρα είναι 
Χριστούγεννα.  
Weihnachtsmarkt: Σε κάθε γερμανική πόλη με το ξεκίνημα της περιόδου 
Advent (τέλος Νοεμβρίου) στήνεται η χριστουγεννιάτικη αγορά που διαρκεί ως 
και την παραμονή των Χριστουγέννων. Μια βόλτα σε μια τέτοια αγορά 
μεταφέρει τον επισκέπτη σε μια παραμυθένια πολιτεία μέσα στην οποία 
ξυπνούν και απολαμβάνουν όλες οι αισθήσεις: η όραση με τα στολίδια, τα 
χρώματα και τα φώτα, η ακοή με τις χριστουγεννιάτικες μελωδίες, η όσφρηση 
και η γεύση με τις χριστουγεννιάτικες λιχουδιές, γλυκές και αλμυρές, και τα 
αρώματα του ζεστού κρασιού (Glühwein) και η αφή, αφού το άτομο μπορεί να 
πιάνει σ’ αυτήν την ονειρεμένη, παραμυθένια πολιτεία όλα τα αντικείμενα και 
να ζωντανεύει όλες τις παιδικές του αναμνήσεις και όλα τα όνειρά του, που 

περιμένει να εκπληρωθούν. Υπ’ αυτήν την έννοια: Frohe 
Weihnachten  

und einen guten Rutsch ins Neue Jahr! 
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΣΤΗΝ Α΄ΚΑΙ Β΄ΤΑΞΗ 

 

Τη  Δευτέρα  23  Νοεμβρίου επισκέφτηκε τις Α΄ και Β΄ τάξεις η 

συγγραφέας   παιδικών βιβλίων κυρία Δήμητρα Πυργελή. 

Τις προηγούμενες μέρες είχαμε διαβάσει στις τάξεις μας το βιβλίο της 

«Τα δύο αδέρφια και το φεγγάρι» και περιμέναμε με ανυπομονησία την 

επίσκεψή της. Ήταν η πρώτη φορά που θα βλέπαμε συγγραφέα.                   

Επιτέλους έφτασε η ημέρα της επίσκεψης! 

 Στην αρχή, αφού μας συστήθηκε ,μας διάβασε με το δικό της μοναδικό 

τρόπο, το βιβλίο της και στη συνέχεια ασχοληθήκαμε με δραστηριότητες και 

παιχνίδια σχετικά με το βιβλίο της αλλά και γενικά  τη φιλαναγνωσία. 

Στο τέλος βέβαια, της προσφέραμε και εμείς δωράκια :ένα βιβλίο με 

ζωγραφιές εμπνευσμένες από το βιβλίο της από τη Β΄ τάξη και γλυκά 

ψωμάκια που έφτιαξαν οι μαθητές της Α΄ τάξης και φυσικά τα δοκιμάσαμε όλοι 

μας μαζί με τα εδέσματα που είχαν φτιάξει οι μαμάδες μας για αυτήν την 

ημέρα..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης 
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ «ΔΡΑΣΗΣ» ΣΤΗ Β΄ΤΑΞΗ 

 

Στα πλαίσια της Αγωγής Υγείας 

και του προγράμματος μας 

«Εγώ και οι άλλοι: Διαχειρίζομαι 

τα συναισθήματά μου» 

προσκαλέσαμε στην τάξη μας 

τον κύριο Κωνσταντίνο Βλάχο 

ψυχολόγο της «Δράσης» 

Δράμας. 

Μας επισκέφτηκε την Παρασκευή 8 Απριλίου. Στην αρχή  αλλάξαμε λίγο την 

διαρρύθμιση της τάξης μας βάζοντας στην άκρη τα θρανία και δημιουργώντας 

με τις καρέκλες μας ένα μεγάλο κύκλο. Μας συστήθηκε και μετά συστηθήκαμε 

όλοι μας λέγοντας το όνομά μας και τι μας αρέσει να κάνουμε. Χωριστήκαμε 

σε ομάδες και ασχοληθήκαμε με διάφορες δράσεις σχετικές με το πρόγραμμα  

μας. 

Η δραστηριότητα που μας άρεσε περισσότερο ήταν η «μαργαρίτα» .Σε χαρτί 

του μέτρου η κάθε ομάδα έφτιαξε μια μεγάλη μαργαρίτα .Σε κάθε πέταλό της 

γράψαμε σε συνεργασία τι μας αρέσει μέσα στην τάξη και τι όχι, τι θα θέλαμε 

να αλλάξουμε σε  αυτήν (εκεί γράψαμε από  το χρώμα των τοίχων μέχρι τη 

συμπεριφορά μας)τι θα προσπαθούσαμε να αλλάξουμε στον εαυτό μας και τι 

περιμένουμε να αλλάξουν οι άλλοι συμμαθητές μας για να γίνει πιο όμορφη 

και δημιουργική η καθημερινότητά μας μέσα στην τάξη. Η κάθε ομάδα 

παρουσίασε στις υπόλοιπες την «μαργαρίτα» της. Σίγουρα ήταν ένα 

διαφορετικό δίωρο από τα συνηθισμένα ! 
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Γ'  ΤΑΞΗ  - Το Σκάκι 

          Το σκάκι είναι επιτραπέζιο παιχνίδι και ιδιαίτερα πνευματικό άθλημα για 

δύο παίκτες. Παίζεται σε τετράγωνο διάγραμμα που λέγεται σκακιέρα, επί της 

οποίας οι παίκτες καθισμένοι αντικριστά, μετακινούν ο ένας τους 16 λευκούς 

πεσσούς (πιόνια) του παιχνιδιού και ο άλλος τους 16 μαύρους, σε εναλλάξ 

κινήσεις, μία προς μία, με βάση τους κανόνες του παιχνιδιού. 

          Στη σύγχρονη εποχή απαντάται και το "υπαίθριο σκάκι" που παίζεται σε 

ειδικά διαμορφωμένους χώρους πλατειών, πάρκων, κλπ. πάνω σε 

χρωματιστές γρανιτένιες πλάκες με πεσσούς συνήθως ξύλινους, ύψους 

περίπου ενός μέτρου.Σημαντικοί λάτρεις του παιχνιδιού υπήρξαν εξέχουσες 

προσωπικότητες, όπως ο Βολταίρος, ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, κ.α. Γενικά το 

σκάκι καλλιεργεί και αναπτύσσει σπουδαία προτερήματα, όπως πειθαρχία, 

ανάπτυξη μνήμης, λογική σκέψη, στρατηγική, κ.α. 

Οι μαθητές / μαθήτριες: 

Ελένη Δημοπούλου  

Αϊλήν Καρά 

Χριστόφορος Νάνος 

Ολυμπία Σκορδά 

Σταυρούλα Σκορδά 

 

Επίσκεψη συγγραφέα στη Γ’ και  Δ’ τάξη 

   Την Πέμπτη 14 Απριλίου 2016, επισκέφτηκε το σχολείο μας η συγγραφέας κ. 

Βικτωρία Δικαιοπούλου στα πλαίσια των δράσεων προώθησης της φιλαναγνωσίας.  

  Η κ. Δικαιοπούλου , στην αρχή, ρώτησε τα παιδιά αν διαβάζουν βιβλία, τι είδους και 

τι νιώθουν διαβάζοντάς τα. Μετά, τους μίλησε για τη διαδικασία έμπνευσης και 

συγγραφής ενός βιβλίου και συγκεκριμένα του δικού της, που έχει τίτλο 

«Παραμυθοχώρα 12 Μαγικά παραμύθια», εκδόσεις  Μιχάλη Σιδέρη. Από αυτό 

επέλεξε  το παραμύθι «Το άλογο και η νεράιδα» που διαπραγματεύεται, διδάσκει τη 

φιλία και το αφηγήθηκε στους μαθητές με τέτοιο τρόπο, που τα γοήτευσε και τα 

ταξίδεψε. 

  Μετά την παρουσίαση του παραμυθιού από τη συγγραφέα, τα παιδιά πήραν μέρος 

σε διάφορες δραστηριότητες όπως παιχνίδια παντομίμας, εμπιστοσύνης και 

συζήτηση για τα συναισθήματά τους. Η χαρά των παιδιών απεριόριστη και ο 

ενθουσιασμός τους μεγάλος! 

   Ευχαριστούμε θερμά  την κ. Βικτωρία Δικαιοπούλου για την επίσκεψή 

της !  
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  ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤHΣ KYΡΑ-ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 

    Η κυρά-Σαρακοστή ήταν  ένα αυτοσχέδιο ημερολόγιο που μετρούσε τις εβδομάδες 

της Σαρακοστής. Στις περισσότερες περιοχές ήταν μια χάρτινη ζωγραφιά, που 

παρουσίαζε μια γυναικεία μορφή.  Σε αρκετά μέρη την έφτιαχναν με αλεύρι και νερό 

και την έψηναν. Αυτή εμφανίζεται χωρίς στόμα (λόγω νηστείας), με σταυρωμένα 

χέρια (λόγω προσευχής) και με 7 πόδια (όσες οι εβδομάδες μέχρι το Πάσχα). 

     Κάθε Σάββατο, μετά την Καθαρά Δευτέρα, της έκοβαν κι από ένα πόδι. Το 

τελευταίο πόδι, το τυχερό, το έκοβαν το Μ. Σάββατο και το έβαζαν σε ένα ξερό σύκο 

ή καρύδι. Όποιος το έβρισκε θεωρούνταν τυχερός. 

     Φέτος, εμείς τα Τεταρτάκια  φτιάξαμε ατομικά τη δική μας κυρα-Σαρακοστή και 

ομαδικά την κυρά-Σαρακοστή της τάξης. Τα ποδαράκια τα κόβαμε κάθε Παρασκευή 

αντί για Σάββατο. Την τελευταία Παρασκευή , πριν τις διακοπές, κόψαμε  2 πόδια. Το 

τυχερό το βάλαμε  σε ένα ξερό σύκο. Όλοι οι μαθητές πήραμε  από ένα σύκο.  Η 

τυχερή Καρυοφυλλιά,, που είχε  κρυμμένο  το ποδαράκι μέσα στο σύκο της πήρε 

δώρο ένα βιβλίο, για να τη συντροφεύει στις μέρες των διακοπών . 
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LETS MAKE E-TWINNING CHRISTMAS TREES 

 

Η Πέμπτη τάξη συμμετείχε από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο 

του 2016 στη δράση της Ευρωπαïκής Ένωσης για την ηλεκτρονική 

αδελφοποίηση και τη συνεργασία σχολείων e-twinning με το project  «LETS 

MAKE E-TWINNING CHRISTMAS TREES».Στη διάρκεια του προγράμματος 

συνεργαστήκαμε με χώρες της Ευρώπης - Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, 

Πολωνία, Ελλάδα, Ρουμανία και με την Τουρκία. Ενώσαμε τη δημιουργικότητα 

και τη φαντασία μας σε ένα έργο για τη γιορτή των Χριστουγέννων 

διακοσμώντας τα χριστουγεννιάτικα δέντρα μας με στολίδια και κάρτες  που 

έγιναν  από τους μαθητές. Έτσι, μέσω αυτού του προγράμματος, γιορτάσαμε  

τα Χριστούγεννα με έναν συνεργατικό, πολυπολιτισμικό, πολυγλωσσικό και 

καλλιτεχνικό τρόπο. Οι μαθητές των σχολείων -συνεργατών έκαναν  τις 

κάρτες τους, τις διακόσμησαν και έγραψαν με  πολύγλωσσο τρόπο τις ευχές 

τους στα Αγγλικά και στη μητρική γλώσσα της χώρας του κάθε εταίρου, 

λαμβάνοντας υπόψη την πολιτιστική και θρησκευτική ποικιλομορφία των 

χωρών- εταίρων με διαφορετικά θρησκευτικά υπόβαθρα. 

Η δασκάλα της τάξης  

Βασιλειάδου Σταυρούλα 
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E-TWINNING LETTER 

 

Hello our E-twinning friends!! 

We are the students of the 5th-grade class from the 3rd Primary School of 

Prosotsani, Drama. (You can see us in the attached photographs). 

How are you doing? 

We hope you like the Christmas crafts that we send you. We are looking 

forward to receive yours. 

We wish you a creative school year. 

Happy New Year!!! 

Best wishes from:  

Paschalis, Konstantinos, Stelios, Thodoris, Konstantina, Alexandra, Elena, 

Samouela, Efi, Artemis, Evdokia, Christiana, Katerina, Sofia, Stavroula, Evi   

And our teacher Stavroula Vasiliadou.   
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Σουηδικά κεφτεδάκια                                                          Γαλλικό τοστ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γιορτή λήξης – Παρουσίαση προγράμματος Teachers4Europe «Ένα πιάτο 

γεμάτο… Ευρώπη» - Απονομή βραβείων στους γονείς που  μαγείρεψαν 

ευρωπαϊκά φαγητά!!! 
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ΗΗΗ   ΓΓΓΩΩΩΝΝΝΙΙΙΑΑΑ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΣΣΣΤΤΤ΄́́   ΤΤΤΑΑΑΞΞΞΗΗΗΣΣΣ   

ΣΠΟΡΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ 

Στα πλαίσια του μαθήματος της Ευέλικτης 

Ζώνης, αποφασίσαμε να φυτέψουμε λουλούδια. 

Αρχικά φέραμε πλαστικά μπουκάλια και τα κόψαμε 

στη μέση. Στο κάτω μέρος των μπουκαλιών 

ανοίξαμε μικρές τρύπες.  Τα γεμίσαμε με χώμα και 

κοπριά και βάλαμε σπόρους από διάφορα 

λουλούδια. Έπειτα τα βάλαμε σε μέρος με ζέστη και 

ήλιο αφού ήταν χειμώνας. Τέτοιο ήταν κάτω από τις 

σκάλες του σχολείου. 

Μετά από πολλές μέρες φύτρωσαν κι 

έβγαλαν μικρούς βλαστούς και φύλλα.  

Αργότερα τα κάναμε μεταφύτευση σε μικρές 

γλάστρες και προσθέσαμε κι ένα άλλο είδος 

σπόρου λουλουδιού.  

Τώρα περιμένουμε με ανυπομονησία να 

βγάλουν άνθος.Θα στολίσουμε το γλαστράκι και 

θα το προσφέρουμε ως δώρο. 

Οι μαθήτριες της ΣΤ τάξης: Σταυρούλα, Ευαγγελία, Ελένη, Σταματία. 

ΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (Κ.Ο.Κ.) 

Στα μέσα της σχολικής χρονιάς, σαν ΣΤ΄ τάξη, ζωγραφίσαμε τα σήματα του 

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.). Ο κύριος μας έδωσε 2 

λευκά φύλλα χαρτιού στον καθένα και μας είπε να 

σχεδιάσουμε στο κάθε φύλλο από ένα σήμα που έχουμε δει 

στο δρόμο. Αφού όλοι τελειώσαμε τα κρεμάσαμε στον τοίχο. 

Ο κύριός μας, μας υποσχέθηκε ότι θα κάνουμε μετά το 

Πάσχα μια ποδηλατοβόλτα με συνοδεία την τροχαία, να μας 

προσέχει. Επίσης η τροχαία θα μας βοηθάει και θα μας λέει τι να κάνουμε. 

Πιστεύουμε ότι αυτή η δραστηριότητα με τα σήματα θα μας βοηθήσει ώστε να 

πάρουμε πιο εύκολα το δίπλωμα οδήγησης! 
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ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ 

Μία μέρα ήρθε κάποιος κύριος να μας μιλήσει για τις μέλισσες και τα 

χαρακτηριστικά τους. Ήταν ο κύριος 

Γιώργος από ένα πρόγραμμα για το 

περιβάλλον. 

Μάθαμε πολλά για τις 

μέλισσες: ότι έχουν 6 πόδια, 4 μάτια, 

το σώμα της είναι λεπτό, στο πίσω 

μέρος της έχει ένα κεντρί για να 

επιτίθενται και να προστατεύουν τον 

εαυτό τους, την οικογένειά του και την 

φωλιά που ζουν. Είναι 3 είδη: ο 

κηφήνας, η βασίλισσα και η εργάτρια. 

Μας είπε πολλά ακόμη για τις μέλισσες. 

Στο τέλος μας εξέτασε με ένα τεστάκι για να δει τι είχαμε καταλάβει. Όποιος 

έκανε πάνω από 6 λάθη δεν έπαιρνε το βραβείο. Τελικά περάσαμε όλοι, τα πήγαμε 

πολύ καλά. Όταν έφυγε μας είπε ότι θα ερχότανε πάλι μα κάτι ομοιώματα μελισσών 

και θα μας έδειχνε διάφορα άλλα πράγματα, πιο πολλά. Περάσαμε πολύ ωραία για τι 

μάθαμε πολλά πράγματα για τη μέλισσα κι αυτό είναι καλό. Θα ήθελα να έρθει κι 

άλλες φορές για να μάθουμε τα πάντα για την μέλισσα κι όταν μεγαλώσουμε, που 

ξέρεις… μπορεί να γίνουμε μελισσοκόμοι.  

Καλή δουλειά θα ήταν και ωραία αλλά… με πολύ 

προσοχή. 

Οι μαθητές της ΣΤ τάξης:  

Νίκος, Μίλτος, Γιάννης, Λευτέρης. 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

Μια μέρα στα πλαίσια του γλωσσικού μαθήματος 

αποφασίσαμε να κάνει κάθε παιδί από μία διαφήμιση. 

Η διαφήμιση είναι ο καλύτερος τρόπος για να γίνουν 

γνωστά τα «προϊόντα μας» αυτά που θέλουμε να 

πουλήσουμε. 

Οι μαθήτριες και μαθητές της ΣΤ τάξης:  

Ελένη Γ., Ζωή, Παναγιώτης, Αναστάσης. 
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ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΕΣ  

Στα πλαίσια της ευέλικτης Ζώνης μας επισκέφτηκε η νοσοκόμα Σοφία 

Δημητριάδου, που εργάζεται στο Κέντρο Υγείας Προσοτσάνης και έχει ασχοληθεί με 

το θέμα του καπνίσματος. 

Η κ. Σοφία μας μίλησε για τις συνέπειες του καπνίσματος και το πώς επιδρά 

αρνητικά στον οργανισμό μας. 

Το κάπνισμα έχει 

καταστρέψει πολλές ανθρώπινες 

ζωές. Γι αυτό πρέπει να 

σταματήσουμε την εμμονή  

του καπνίσματος, ώστε να 

μην έχουμε αργότερα προβλήματα 

υγείας. Με αυτή την παρουσίαση 

καταλάβαμε πόσο επικίνδυνο είναι 

το κάπνισμα και αποφασίσαμε ότι 

δεν θέλουμε να καπνίσουμε ποτέ. 

 

Οι μαθήτριες και μαθητές της ΣΤ 

τάξης: Αναστασία, Κατερίνα, 

Ραφαέλα, Κώστας. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 3ου Δημοτικού σχολείου 

Προσοτσάνης, 

σας εύχεται 

«Καλό καλοκαίρι»… 


