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14o Αθλητικό Φεστιβάλ 
Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ»  

Το Κολέγιό μας, για 14η συνεχή χρονιά, 
διοργάνωσε την Κυριακή, 6 Μαΐου 2018, το ετήσιο 
«ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ», που καθιερώθηκε ως 
εκδήλωση της άνοιξης. Είναι μια ημέρα χαράς, κατά 
την οποία μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, απόφοιτοι 
και φίλοι του Κολεγίου συμμετέχουν σε διάφορες 
αθλητικές δραστηριότητες.

Φέτος, γιορτάσαμε την ημέρα αυτή μαζί με τον 
Σύλλογο Φίλων Αυτιστικού Ατόμου  «ΕΛΠΙΔΑ». 
Προκειμένου να ενισχύσουμε το έργο τους, 
συμμετείχαμε σε δράσεις και παρακολουθήσαμε 
τη θεατρική παράσταση «Εδώ Λιλιπούπολη», 
από τους θεατρικούς ομίλους του Δημοτικού. Τα 
έσοδα της παράστασης και μέρος των εσόδων 
του Φεστιβάλ διατέθηκαν για την ενίσχυση του 
παραπάνω Συλλόγου.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε αιμοδοσία, από 
την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Γ.Ν.Θ. «Γ. 
Παπανικολάου». Έτσι προσφέραμε, μαζί και 
από κοινού, ένα χέρι βοηθείας σε αυτούς που το 
χρειάζονται.

3o Φεστιβάλ Επιστημών και Τεχνολογίας 
με τίτλο: «De La Salle Science Festival»

Εκατοντάδες παιδιών, γονέων, 
εκπαιδευτικών και φίλων παρευρέθηκαν 
την Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018, στο 

Φεστιβάλ Επιστημών & Τεχνολογίας «De La Salle Science Festival». Το φεστιβάλ ήταν ανοιχτό 
στους μαθητές όλων των σχολείων της περιφέρειας και περιελάμβανε εργαστήρια Lego και Ρομποτικής, 
πειράματα φυσικής, χημείας και βιολογίας, για παιδιά όλων των ηλικιών, workshops και παρουσιάσεις, σχετικά με τις νέες τεχνολογίες, 
ξεναγήσεις στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Κολεγίου μας κ.ά.

Την εκδήλωση τίμησαν με τη συμμετοχή τους Καθηγητές του Γεωλογικού Τμήματος του Α.Π.Θ., καθηγητές και φοιτητές του 
Φυσικού τμήματος του Α.Π.Θ. ενώ πολύ ενδιαφέρουσες ήταν οι παρουσιάσεις αεροναυπηγικής της Ομάδας ASAT. Μικροί και μεγάλοι, 
εντυπωσιάστηκαν από τα εκθέματα – εξαρτήματα ενός μονοθέσιου της Formula 1, της Ομάδας ART του Α.Π.Θ. Τον εθελοντικό 
χαρακτήρα της εκδήλωσης έδωσαν ο Σύλλογος «ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ», η εθελοντική ομάδα του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» «Μαζί και από Κοινού» 
και η Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Χορτιάτη (ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Χορτιάτη).

“De La Salle 
Running 
Race”

Το Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ», γιορτάζοντας τα 130 
χρόνια από την ίδρυσή του, οργάνωσε τον 1ο 
αγώνα δρόμου των 5 χιλιομέτρων “De La Salle 
Running Race”, το Σάββατο, 5 Μαΐου 2018.

Ο αγώνας δρόμου απευθυνόταν σε μαθητές, 
γονείς και κηδεμόνες, διοικητικό και εκπαιδευτικό 
προσωπικό, απόφοιτους και όλους τους φίλους 
του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» και διεξήχθη στο 

δάσος του Σέιχ Σου, σε μια πανέμορφη ορεινή διαδρομή, μέσα στην καταπράσινη 
φύση και τον καθαρό αέρα.

Όλα τα έσοδα της διοργάνωσης διατέθηκαν στον Σύλλογο Φίλων Αυτιστικού 
Ατόμου «ΕΛΠΙΔΑ».
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Διαγωνισμός 
«βρες τη νότα… 

γρήγορα»
Στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ 

Επιστημών, όσα παιδιά είχαν 
διακριθεί στις τάξεις τους στον 
ενδοσχολικό διαγωνισμό «βρες 
τη νότα… γρήγορα», πήραν μέρος στον τελικό αγώνα. 

Ανέκαθεν, είχαμε στο μυαλό μας πως το διάβασμα των νοτών στο 
πεντάγραμμο είναι μια επίπονη και κουραστική διαδικασία. Με τη 
βοήθεια, όμως, του εκπαιδευτικού application «Notes de Musique”, 
όλα τα παιδιά του σχολείου απέκτησαν τη βεβαιότητα πως η διαδικασία 
αυτή μπορεί να μετατραπεί σε ένα εύκολο και διασκεδαστικό παιχνίδι. 
Πολλά συγχαρητήρια ανήκουν σε όλους για την όμορφη προσπάθειά 
τους και ιδιαίτερα στους μεγάλους νικητές του διαγωνισμού.

Ο μεγάλος τελικός του Διαγωνισμού Ορθογραφίας «Γυρίζω την Ελλάδα με ένα γράμμα»

Το Κολέγιο “ΔΕΛΑΣΑΛ” βραβεύει 

τα αστέρια της Δημιουργικής 
Γραφής στην Αγγλική Γλώσσα

Σε κλίμα έντονου ενθουσιασμού 
και συγκίνησης πραγματοποιήθηκε, 
την Κυριακή, 18 Μαρτίου,  η επίση-
μη τελετή βράβευσης για τους νικητές 
του 1ου Διαγωνισμού Δημιουργικής 
Γραφής για μαθητές Γυμνασίων και 
του 4ου Διαγωνισμού Δημιουργικής 
Γραφής για μαθητές της Ε’ και Στ’ 
Δημοτικού από σχολεία της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το «παρών» έδωσαν γονείς, καθηγητές, 
διευθυντές, ο σύμβουλος Αγγλικής Γλώσσας, κ. Θεόδωρος Μανιάκας, 
καθώς επίσης και οι κριτές στην κατηγορία “Letter”, κ. Katie Quartano 
και στην κατηγορία ‘’Short Story’’, κ. Gordon Hall, οι οποίοι στήριξαν 
εξαρχής αυτό το δημιουργικό εγχείρημα. Οι νικητές και εκκολαπτόμενοι 
συγγραφείς εντυπωσίασαν τους κριτές με το αστείρευτο ταλέντο τους, 
την έκφραση ιδεών, αλλά και την αποτύπωση εικόνων, μέσω της αγά-
πης τους για την Αγγλική γλώσσα.

Με μεγάλη επιτυχία στέ-
φθηκε ο μεγάλος τελικός (Γ΄ 
φάση) του Πανελλήνιου Δια-
γωνισμού Ορθογραφίας «Γυ-
ρίζω την Ελλάδα με ένα γράμ-
μα», τον οποίο διοργάνωσε 
για 5η συνεχή χρονιά το Δη-
μοτικό Σχολείο «ΔΕΛΑΣΑΛ». 
Στον Διαγωνισμό συμμετείχαν 
περισσότεροι από εννιακόσιοι 
(900) μαθητές και μαθήτριες Ε΄και ΣΤ΄τάξης, από δημόσια και ιδιωτικά δη-
μοτικά σχολεία της Ελλάδας. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο κ. Αϊδίνης Αθανάσι-
ος, Καθηγητής της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. και Πρόεδρος του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, ο κ. Βαρελάς Λάμπρος, 
Καθηγητής της Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του 
Α.Π.Θ., ο κ. Σαπουνάς Αθανάσιος, Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, καθώς και Διευθυντές Σχολικών 
Μονάδων Κεντρικής Μακεδονίας. 

Νοιάζομαι
και Δρω 

Οι μαθητές των 
τάξεων που συμμε-
τέχουν στο πανελ-
λήνιο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα Νοιάζο-
μαι και Δρω συζήτησαν και έφτιαξαν το 
συμβόλαιο εθελοντή της κάθε τάξης. Τι ση-
μαίνει εθελοντής; Ποια είναι η συμπεριφορά 
του ενεργού πολίτη; Τι δεσμεύομαι να πρά-
ξω, για να βελτιώσω τις σχέσεις μου με τους 
άλλους, στην τάξη μου, στο σχολείο, στη 
γειτονιά μου; Σέβομαι τα δικαιώματα των αν-
θρώπων και των ζώων; Ο εθελοντής μπορεί 
με απλές δράσεις να αλλάξει τον κόσμο. 
Γίνε εσύ η αλλαγή!

Προσφορά στο
 φιλοζωικό 
σωματείο 

«Φροντίζω»

Άριστα στη Φυσική και τα Μαθηματικά
Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στους μαθητές 

της Ε’ και Στ’ του Δημοτικού «ΔΕΛΑΣΑΛ», 
οι οποίοι συμμετείχαν στην α’ φάση των 
διαγωνισμών Μαθηματικών και Φυσικής, «Ο 
Μικρός Ευκλείδης» και «Αριστοτέλης», αντίστοιχα, 
και διακρίθηκαν. Η προσπάθεια, η αγάπη για ό,τι 
κάνεις, η προσήλωση στον στόχο και η πολύτιμη 
βοήθεια των εκπαιδευτικών οδηγούν κάθε μαθητή 
ξεχωριστά στην επιτυχία. Τους ευχόμαστε ολόψυχα 
καλή συνέχεια και καλά αποτελέσματα στην τελική 
φάση των δύο διαγωνισμών.

Επίσκεψη στον Ι.Ν. 
Αγίων Αποστόλων – 
Παράδοση τροφίμων

Με αφορμή τις μέρες του Πάσχα, η εθε-
λοντική ομάδα του Δημοτικού πλαισιωμέ-
νη με κάποια μέλη της δημοσιογραφικής 
ομάδας παρέδωσαν τα τρόφιμα που είχαν 
μαζευτεί, μετά από καμπάνια συλλογής που είχε ξε-
κινήσει, από το Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο 
και Λύκειο. Ο πατήρ Ιωάννης μάς μίλησε για την έν-
νοια της προσφοράς και μας παρουσίασε τον τρόπο 
με τον οποίο εθελοντές και εθελόντριες της ενορίας 
φτιάχνουν πακέτα αγάπης για όσους έχουν ανάγκη. 
Ευχαριστούμε γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές 
που Μαζί κι από Κοινού Νοιάζονται και Δρουν. 

Εθελοντισμός

Φτιάχνουμε λαμπάδες

Ο Παιδικός Σταθμός και Νη-
πιαγωγείο του Κολεγίου «ΔΕ-
ΛΑΣΑΛ», σε συνεργασία με την 
εταιρία «Wood Stories», έφτιαξαν 
όμορφες λαμπάδες για τους «Γιατρούς του Κόσμου», το «Κάνε Μια 
Ευχή - Ελλάδος» και τον «Σύλλογο Φίλων Εθελοντών του Βρεφο-
κομείου Άγιος Στυλιανός». 
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Οι μαθητές της Α΄ Δημοτικού ενωθήκαμε και 
σκεφτήκαμε τι μπορούμε να κάνουμε με τα 
χέρια μας. Τα χέρια είναι, για να χαιρετάμε, να 
γράφουμε, να ζωγραφίζουμε, αλλά και να 
παίζουμε, να αγκαλιαζόμαστε, να βοηθάμε. Τα 
χέρια δεν είναι, για να χτυπάμε. Έτσι, φτιάξαμε το 
κολάζ της Α’ Δημοτικού, ενώνοντας τις δυνάμεις μας. ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΑΠΑΜΕ.

«Τα χέρια αγαπάνε και 
δεν χτυπάνε»

Η μαθήτρια της Β’ Τάξης έγραψε μια 
ιστοριούλα, που αναφέρεται σε ένα κορίτσι που 
νιώθει «αόρατο» κι απομονωμένο από τους 
συμμαθητές του. Κάποιοι άνθρωποι όμως θα 
βρεθούν κοντά του, που θα το βοηθήσουν να 
ξεπεράσει φόβους και ανασφάλειες. Η ιστορία 
παρουσιάστηκε στις μικρότερες τάξεις από την 
ίδια τη μικρή «συγγραφέα» και τις φίλες της.

«Το κορίτσι χωρίς 
φίλους»

Είσαι ένα θαύμα!

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του Σχο-
λικού Εκφοβισμού, οι μαθητές του Δημοτικού «ΔΕ-
ΛΑΣΑΛ» έδωσαν το δικό τους «παρών» στις εορταστι-
κές εκδηλώσεις με ποικίλες εκπαιδευτικές - βιωματικές 
δράσεις: 

- Παρουσιάστηκε το βιβλίο της Μ. Κουτσανοπού-
λου «Τα χέρια δεν χτυπάνε, τα χέρια αγαπάνε» και 
φτιάχτηκε ένα ομαδικό κολάζ από τους μαθητές του Α1, 
Α2, Α3. 

- Παρουσιάστηκε το βιβλίο της Palaccio «Είσαι ένα 
θαύμα» και οι μαθητές διαχειρίστηκαν το θέμα της δια-
φορετικότητας. Με αφορμή τη μεγάλη καμπάνια στην 
Αμερική  «Ι choose kindness», τα παιδιά φτιάξανε σελι-
δοδείκτες με το σύνθημα «Διαλέγω την καλοσύνη». 

- Όλοι οι μαθητές παρακολούθησαν εκπαιδευτικά 
βίντεο, τα οποία συζήτησαν μέσα στην τάξη και δημι-
ούργησαν συνθήματα.

- Οι μεγαλύτεροι μαθητές επεξεργάστηκαν το θέμα 
του σχολικού εκφοβισμού μέσα από επιχειρηματολογι-
κά κείμενα, στο μάθημα της Έκθεσης.

“Μαζί και από κοινού” λέμε ΟΧΙ στον σχολικό 
εκφοβισμό...

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω», οι μικροί 
ενεργοί πολίτες επεξεργάστηκαν βιωματικά το πόσο σημαντικό είναι να 
βλέπουμε τον άλλον με διαφορετική οπτική με τη βοήθεια του βιβλίου 
της Palaccio « Είσαι ένα θαύμα». «Δεν μπορώ να αλλάξω το πρόσωπό 
μου», λέει ο Όγκι, «αλλά μπορείς εσύ να αλλάξεις τον τρόπο με τον 
οποίο με βλέπεις». Τέλος, χρωματίσαμε αστροναύτες με το σύνθημα 
«Είσαι ένα θαύμα» και τους προσφέραμε στους συμμαθητές μας, γρά-
φοντας όμορφα λόγια και θετικά χαρακτηριστικά τους. Όλοι, λοιπόν, 
είναι διαφορετικοί και χαρισματικοί. Είμαστε όλοι θαύματα.   

Παρουσίαση για τον σχολικό εκφοβισμό στη Στ΄ Τάξη

Αγαπητοί μου συμμαθητές και συμμαθήτριες,
«Η χρήση βίας μπορεί να φαίνεται ότι κάνει καλό… Το καλό, όμως, αυτό 

είναι προσωρινό, ενώ το κακό που προξενεί είναι μόνιμο (Γκάντι)». 
Ανάμεσα στις μορφές βίας διακρίνεται: 
- Η ψυχολογική κακοποίηση: δεν αφήνει σωματικές πληγές, φροντίζει όμως να 

αφήσει για πάντα στην ψυχή ενός μαθητή ή μιας μαθήτριας κατάλοιπα ίχνη συναι-
σθηματικών διαταραχών και συμπεριφορών.  

- Η λεκτική βία: όπου οι θύτες μπορούν να προσβάλλουν, λέγοντας άσχημα 
λόγια σε κάποιον άλλο μαθητή.  Για μερικούς μαθητές είναι η λεγόμενη «αόρατη» 
λεκτική βία.

- Ο εκβιασμός ή η παρενόχληση μέσω διαδικτύου: θεωρείται οποιαδήποτε πρά-
ξη επιθετικότητας, τρομοκρατικής και αυταρχικής συμπεριφοράς. 

- Η σωματική βία: όπου προκαλούνται μελανιές, τραύματα και εγκαύματα στα 
θύματα. Οι κακοποιημένοι μαθητές εμφανίζουν έντονα προβλήματα συμπεριφοράς.

Όλες  οι μορφές βίας βλάπτουν τους μαθητές.  Ίσως, αν ο κάθε μαθητής ανα-
φέρει αυτό που είδε ή που έζησε, να καταπολεμήσουμε όλοι μαζί τη βία χωρίς να 
γινόμαστε συνένοχοι.

Σοφία, Στ2 

γιατί το σχολείο πρέπει να εί-
ναι χώρος μάθησης, πολιτισμού 
και χαράς. To Κολέγιο «ΔΕΛΑ-
ΣΑΛ» συμμετέχει στη δράση του 
Χαμόγελου του Παιδιού «Μίλα 
Τώρα», με ένα βίντεο, για το 
οποίο συνεργάστηκαν όλες οι μο-
νάδες του σχολείου και το οποίο 
μπορείτε να δείτε στον παρακάτω 
σύνδεσμο.

https:// youtu.be /aI5SBBN0-l8

«Μιλάμε Τώρα» και 
αντιστεκόμαστε…,
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Φρούτα ή 
λαχανικά;

Αποκριάτικο 
πάρτι

Οι επτά Νανούλες και η Χιονάτη 

υποδέχονται τις πριγκίπισσες, τους 

υπερ-ήρωες και κάθε λογής μασκαρά 

σε ένα αποκριάτικο πάρτι, που όμοιό 

του δεν έχετε ξαναδεί. Αποκριάτικα 

τραγούδια, χορός σερπαντίνας και 

γέλια ξεχύνονται στους χώρους του 

Παιδικού Σταθμού και όλοι μαζί ευ-

χόμαστε «Καλή Αποκριά!».
Παιδικός Σταθμός Τα Μέσα Μεταφοράς. Το τρένο.

Ζωγραφική 
με... πάγο

Ζωγραφική με πινέλα, ζωγραφική 
με μαρκαδόρους, ζωγραφική με 
κηρομπογιές, ζωγραφική με... πάγο! Τα 
αστεράκια πειραματίζονται με την τήξη του 
πάγου και ανακαλύπτουν έναν νέο τρόπο 
ζωγραφικής, τη ζωγραφική με παγωμένα 
χρώματα!

Παιδικός Σταθμός 2

Τα μουσικά 
όργανα!

Τσαφ-τσουφ, τσαφ-τσουφ το τρένο 
περνά και μας σφυρά... Τα Μελισσάκια 
μεταμορφώνονται στη μηχανή και στα 
βαγόνια ενός τρένου, που κινείται πάνω 
στις ράγες και περνάει μέσα από τούνελ, 
άλλοτε γρήγορα και άλλοτε αργά!

Παιδικός Σταθμός 3

Παίζοντας με 
τα φρούτα και 
τα λαχανικά

Αισθήσεις: Η αφή
Πιάνω κάτι μαλακό, πιάνω κάτι σκληρό, 

κάτι τραχύ, κρύο και ζεστό, με την αφή 
καταλαβαίνω τι κρατώ!

Παιδικός Σταθμός 3

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Οι αστερο-δασκάλες τοποθέτησαν 
όρθια ξυλάκια πάνω σε πλαστελίνη. Τα 
παιδιά προσπαθούσαν να περάσουν 
κοφτά μακαρονάκια μέσα από τα ξυλάκια. 
Άραγε, μέχρι να τελειώσει η μουσική, 
θα καταφέρουν να τα περάσουν όλα; 
Με αυτό το διασκεδαστικό παιχνίδι, 
εξασκούμε τη λεπτή μας κινητικότητα και 
τον συντονισμό ματιού-χεριού.

Παιδικός Σταθμός 1

Παίζοντας με 
τα μακαρόνια

Στην τάξη μας εμφανίστηκε ένα μεγάλο 
ταμπλό, το οποίο είχε πάνω ζωγραφισμένα 
φρούτα και λαχανικά. Καθένα από αυτά είχε 
μια τρύπα. Τα αστεράκια έπρεπε να περά-
σουν όσες μπάλες μπορούσαν μέσα από κάθε τρύπα. Έτσι, λοιπόν, το κουτί με τις 
μπάλες στήθηκε, η μουσική άρχισε και τα παιδιά ξεκίνησαν τις βολές.

Παιδικός Σταθμός 1

Τα φρούτα και τα λαχανικά ενώνουν 
τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ένα 
επιδαπέδιο παιχνίδι! Τα Αστεράκια 
ρίχνουν τα ζάρια των φρούτων και 
των λαχανικών κι έπειτα τοποθετούν 
τα χεράκια και ποδαράκια τους στα 
αντίστοιχα τετράγωνα. Πόσο μακριά θα 
φτάσουν; Θα χρειαστεί απλά να σκύψουν 
ή να τεντωθούν στις γωνίες του παιχνιδιού; 
Ποιος θα κρατήσει την ισορροπία του; Ένα 
επιδαπέδιο παιχνίδι για δυνατούς λύτες, 
τα Αστεράκια!

Παιδικός Σταθμός 2

Γνωρίζουμε τα είδη των μουσικών οργάνων. 
Κρουστά, πνευστά, έγχορδα και πληκτροφόρα έρχο-
νται να παίξουν μαζί μας, ενώ κατασκευάζουμε και το 
δικό μας μουσικό όργανο, που είναι η μαράκα.

Παιδικός Σταθμός 3

«Τρώγοντας
υγιεινά!»

Στις 22 Απριλίου 2018, ο Παιδικός Σταθμός «ΔΕΛΑΣΑΛ» 
παρουσίασε στην Γκαλερί Ρω το ετήσιο εκπαιδευτικό του 
project, με τίτλο «Τρώγοντας υγιεινά!». Παιδιά, γονείς και 
εκπαιδευτικοί πραγματοποιήσαμε ένα εκπαιδευτικό ταξίδι, με 

στόχο να γνωρίσουμε τι σημαίνει υγιεινή διατροφή και γιατί είναι τόσο σημαντική. Μέσα από αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία, 
τα παιδιά αντιλήφθηκαν τη σύνδεση του φαγητού με την υγεία τους και όχι με την εικόνα τους. Στόχος μας ήταν να υιοθετήσουμε 
υγιεινές διατροφικές συνήθειες, θέτοντας τα θεμέλια για καλή υγεία και δυνατό σώμα.

Κεντρικό σημείο της εκδήλωσης ήταν το ευφάνταστο βίντεο, όπου τα παιδιά παρουσίασαν αινίγματα, στα οποία έπρεπε να 
απαντήσουν οι γονείς τους. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια της Μουσικοπαιδαγωγού, κ. Λίνας Τσέρνου, οι μικροί πρωταγωνιστές 
παρουσίασαν μια μουσικοκινητική δράση, τραγουδώντας το τραγούδι που έφτιαξαν τα ίδια για τη διατροφή. Η εκδήλωση 
έκλεισε με ξενάγηση στις εικαστικές δημιουργίες των παιδιών και με πολύ παιχνίδι στις διαδραστικές γωνιές της έκθεσης.

Ας θυμόμαστε όλοι, λοιπόν, τα λόγια του Ιπποκράτη: «Η τροφή είναι το φάρμακό σου και το φάρμακό σου είναι η τροφή 
σου».
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Καλή σχολική
χρονιά!

Τη Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018, το 
Νηπιαγωγείο μας υποδέχτηκε εκπροσώπους του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, οι οποίοι μας 
έφεραν ατομικά βασιλοπιτάκια. Ένα βασιλοπιτάκι 
από κάθε τάξη είχε το τυχερό φλουρί. Ποιος 
άραγε θα κερδίσει το φλουρί και θα πάρει τη 
σακούλα με το δώρο; Ευχαριστούμε θερμά 
τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου για την 
αγάπη και την υποστήριξή του!

Προνήπια 1 & 2

«Παίρνω τον αέρα» των φόβων μου!

Εξερευνώντας τα συναισθήματά μας στη 
φωτοτράπεζα!

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Τα θυμωμένα μπαλόνια!

Τα Προνήπια μαθαίνουν 
για την αυτοεκτίμηση!

Τα Προνήπια προσέγγισαν το 
συναίσθημα του φόβου. Τι μας 
φοβίζει; Πώς αντιδράμε όταν 
φοβόμαστε; Όλοι οι άνθρωποι 

έχουμε τους ίδιους φόβους; Ζωγραφίσαμε τον φόβο μας σε ένα 
κομμάτι πλαστικό περιτύλιγμα με φυσαλίδες και μετά τις σκάσαμε «παίρνοντας τον 
αέρα» του πιο μεγάλου φόβου μας.

Προνήπια 1 & 2

Τα Προνήπια επεξεργάστηκαν τα 
διάφορα συναισθήματα, σχηματίζοντάς 
τα με γυάλινες χρωματιστές χάντρες στη 
φωτοτράπεζα του Νηπιαγωγείου μας.

Προνήπια 1 & 2

Τα Προνήπια φούσκωσαν τέσσερα μπαλόνια 
και τα μετέτρεψαν σε θυμωμένα ανθρωπάκια, 
κολλώντας τους μαλλί πλεξίματος, πλαστικά 
ματάκια και πον-πον για μύτη. Έπειτα, ζωγράφισαν 
στόμα και φρύδια και, τέλος, τους έδωσαν ένα 
όνομα: «Άννα», «Ελένη», «Τάκης», «Βασίλης». 
Στη συνέχεια, τα μπαλονο-ανθρωπάκια έγιναν 
κούκλες κουκλοθεάτρου που μιλούν, όπως 
ακριβώς μιλάνε και τα παιδιά, όταν είναι 
θυμωμένα. Τι τους συνέβη, τελικά; Χωριστήκαμε 
σε ομάδες των δυο παιδιών και δραματοποιήσαμε 
αυτοσχέδιες ιστορίες!

Προνήπια 1 & 2

Σε ένα κουτί τοποθετήσαμε έναν καθρέφτη και το κλεί-
σαμε. Μέσα σε αυτό το κουτί, κρυβόταν ένας πολύ ξεχω-
ριστός άνθρωπος. Καθένας από εμάς έπαιρνε το κουτί στα 
χέρια του και προσπαθούσε να μαντέψει ποιος κρυβόταν 
μέσα. Στη συνέχεια, καθένας από εμάς άνοιγε το κουτί, 

κοιτούσε μέσα και έπειτα, το έκλεινε, χωρίς 
να αποκαλύψει ποιον είδε. Τέλος, όλοι μαζί 
φωνάξαμε δυνατά το όνομα του ξεχωριστού 
ανθρώπου, που είδαν μέσα στο κουτί. Ποιος 
ήταν;

Προνήπια 1 & 2

Τα Προνήπια μαθαίνουν 
για την τήξη 
και την πήξη

Γιατί παγώνει το νερό; Τι είναι αυτό που κάνει τον πάγο 
να λιώνει; Μιλήσαμε για τη θερμότητα και τις πηγές της. Στη 
συνέχεια, πειραματιστήκαμε, τοποθετώντας πάγο στο καλο-
ριφέρ, έξω από το παράθυρο και, τέλος, παρατηρήσαμε τι 
θα συμβεί, εάν τον κρατήσουμε στο χέρι μας. Παρατηρούσαμε καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ημέρας σε ποιο σημείο ο πάγος έλιωνε γρηγορότερα και 
συζητήσαμε το γιατί. Τι θα συμβεί, επίσης, εάν ρίξουμε αλάτι στον πάγο;

Προνήπια 1 & 2

Παρατηρήσαμε ένα κομμάτι γυαλόχαρτο και 
βαμβάκι με όλες μας τις αισθήσεις. Το γυαλόχαρτο 
παρατηρήσαμε ότι είναι σκληρό και πονάει, μπορεί 
ακόμη να μας πληγώσει και να μας κάνει να 
ματώσουμε. Το τρίψαμε επάνω σε χαρτί, αλλά και 
σε χαρτόνι, ακόμη και σε πλαστικό. Παρατηρήσαμε 
ότι όλα τα σκίζει ή τα χαλάει. Αντίθετα, το βαμβάκι 
είναι απαλό σαν χάδι και αφράτο σαν μαξιλάρι. 
Καταλήξαμε ότι μας αρέσει η αίσθησή του. Έπειτα, 
σκεφτήκαμε και συζητήσαμε για τις λέξεις που 
μοιάζουν με βαμβάκι και τις λέξεις που μοιάζουν με 
γυαλόχαρτο. Ποιες λέξεις επιλέγουμε να λέμε;

Προνήπια 1 & 2

Τα Προνήπια παίζουν 
αισθητηριακό 
παιχνίδι και

εξερευνούν τις λέξεις

«Ο κόσμος που κρύβεται 
μέσα μου»

Την Κυριακή, 1 Απριλίου 2018, πραγματοποιήθηκε με 
μεγάλη επιτυχία, στον όμορφο χώρο της Στέγης Πολιτισμού 
«Λυρικός Μικρός Πλανήτης», η παρουσίαση του εκπαιδευτικού 
Project των Προνηπίων του Νηπιαγωγείου του Κολεγίου 
«ΔΕΛΑΣΑΛ», με τίτλο «Ο κόσμος που κρύβεται μέσα μου».

Ύστερα από έναν σύντομο χαιρετισμό της Διευθύντριας του 
Νηπιαγωγείου κ. Αίγλης Φούντου και των υπεύθυνων Νηπιαγωγών των τμημάτων κ. Ελευθερίας 

Λαφτσίδη και κ. Δήμητρας Παπαδοπούλου, τον λόγο πήραν οι κ. Βερβερίδου Ρούλα και Δουργουνάκη Χριστίνα, 
εμψυχώτριες του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Σαφάρι στη χώρα των συναισθημάτων», εισάγοντάς μας με 
αυτόν τον τρόπο στο σημαντικό ταξίδι της διαχείρισης των συναισθημάτων μας. 

Οι μικροί μας μαθητές ξενάγησαν τους γονείς και τους φίλους τους στον χώρο της έκθεσης, όπου θαύμασαν το 
φωτογραφικό υλικό και τις μοναδικές τους δημιουργίες. Το “παρών” στην εκδήλωση έδωσε το τμήμα εικαστικών, 
καθώς και το αγγλικό και το γαλλικό τμήμα του Κολεγίου, με προβολή βίντεο, διαδραστικά παιχνίδια και δημιουργίες 
των μικρών μας μαθητών. Τέλος, οι γονείς, σκανάροντας τα QR codes, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν βίντεο 
αφηγήσεων και δράσεων των παιδιών, με πληροφορίες για όλα τα συναισθήματα και τη διαχείρισή τους. 
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Έχουμε σχηματίσει δύο κύκλους, που τέμνονται σε δύο 
σημεία. Με τον τρόπο αυτόν, έχει σχηματιστεί μία κοινή 
επιφάνεια μεταξύ τους. Κρατώντας την κοινή επιφάνεια 
κενή, τοποθετούμε στα υπόλοιπα σημεία των δύο κύκλων 
τα κεφαλαία γράμματα. Τα νήπια αναζητούν τα γράμματα 
που αντιστοιχούν στο δικό τους όνομα. Τα επιλέγουν 
και σχηματίζουν το όνομά τους στην κοινή επιφάνεια. 
Ένας διαφορετικός και διασκεδαστικός τρόπος για να 
“γράψουμε” το όνομά μας!

Νήπια 1

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Ο πίνακας και η ιστορία του Αναγνωρίζω τα γράμματα που αποτελούν το όνομά μου

Safer Internet Day 2018 – 
Δράσεις για τον εορτασμό της 
Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου

Αφαιρώ με την 
Κυρα-Σαρακοστή

Παίζουμε κρυπτόλεξο!

Τα γράμματα το 
‘έσκασαν

Παρουσίαση ετήσιου εκπαιδευτικού 
Project Νηπίων «Ο μαγικός κόσμος 

των γραμμάτων»

Μα, πού πήγαν οι λέξεις; Κρύφτηκαν! Αφού φορέσουμε τα ερευ-
νητικά μας γυαλιά, ψάχνουμε να βρούμε τις λέξεις που κρύφτηκαν 
μέσα στο κρυπτόλεξο, είτε οριζόντια είτε κάθετα είτε διαγώνια! Θα 

τα καταφέρουμε, άραγε, 
να τις βρούμε όλες;

Νήπια 2

Στο Νηπιαγωγείο αγαπάμε την τέχνη. Με οδηγό τη φα-
ντασία μας, μαζί με τα παιδιά παρατηρούμε και αναλύουμε 

πίνακες ζωγραφικής του 
Πάμπλο Πικάσο και του 
Σπύρου Βασιλείου και, 
εμπνευσμένοι από αυ-
τούς, φτιάχνουμε τις πιο 
όμορφες ιστορίες.

Νήπια 2

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το Κολέγιο «ΔΕΛΑ-
ΣΑΛ» είναι Πρεσβευτής της «Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύ-
ου» με θέμα: «Δημιούργησε, επικοινώνησε και μοιράσου 
με σεβασμό: Ένα καλύτερο διαδίκτυο ξεκινά από εσένα!». 

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των μαθητών μας για την 
ασφαλή πλοήγηση και χρήση του Διαδικτύου, τα Νήπια 
παρακολούθησαν ένα ενημερωτικό σεμινάριο, στην ώρα 
του μαθήματος της Πληροφορικής, στο οποίο μέσα από 
αφηγήσεις, προβολή εκπαιδευτικών βίντεο, αλλά και εκ-
παιδευτικών παιχνιδιών οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία 
να μοιραστούν τις ανησυχίες και τις προσωπικές τους ιστορί-
ες, αλλά και να ανακαλύψουν τρόπους σωστής χρήσης και 
προφύλαξής τους στο διαδίκτυο.  

Η δράση αυτή διοργανώνεται από το Ελληνικό Κέντρο 
Ασφαλούς Διαδικτύου και έχει ως στόχο την ευαισθητοποί-

ηση των παιδιών 
σε θέματα ασφα-
λούς πλοήγησης 
στο διαδίκτυο.

Νήπια 1&2

Με αφορμή τα ποδαράκια της 
Κυρα–Σαρακοστής, μαθαίνουμε την 
έννοια της αφαίρεσης. Σε χαρτί του 
μέτρου παραθέτουμε αφαιρέσεις με 
μικρούς αριθμούς (π.χ. 3-1=2) και 
τα παιδιά σε ομάδες σχηματίζουν τις 
αφαιρέσεις αυτές με υλικά της τάξης, 
πολύχρωμα κουμπιά, χρωματιστά 
γλωσσοπίεστρα και πλαστελίνη. Παί-
ζουμε με τα μαθηματικά!

Νήπια 1

Ταξίδι στις 
χώρες του 

κόσμου
Αποφασίσαμε με 

τα παιδιά να γίνουμε 
εξερευνητές και να 
κάνουμε τον γύρο του 
κόσμου, γνωρίζοντας 

και άλλες χώρες. Φορέσαμε τις μπότες μας, βάλαμε τις ζακέτες μας, 
πήραμε μαζί μας τα ερευνητικά μας κιάλια και ξεκινήσαμε το ταξίδι 
μας.

Νήπια 2

Την Κυριακή, 13 Μαΐου 2018, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, στη 
φιλόξενη Αίθουσα Εκδηλώσεων της Μονής Λαζαριστών, η παρουσίαση του 

ετήσιου εκπαιδευτικού Project των Νηπίων, με τίτλο: «Ο μαγικός κόσμος των γραμμάτων».
Στο πλαίσιο της υλοποίησής του και μέσα από ποικίλες βιωματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τα Νήπια προσέγγισαν 

εκτενώς κεφαλαία και πεζά γράμματα, φωνήεντα και σύμφωνα της ελληνικής αλφαβήτου. Παρακολούθησαν πρόγραμμα Δημι-
ουργικής Γραφής και παρήγαγαν ομαδικές ή ατομικές ιστορίες. Μέσα από αυτήν τη στοχευμένη εκπαιδευτική διαδικασία, οι μικροί 
μας μαθητές καλλιέργησαν τη φαντασία τους, εμπλούτισαν το λεξιλόγιό τους, απέκτησαν αυτοπεποίθηση, εμπιστεύθηκαν τον 
εαυτό τους, πέτυχαν να εκφράζονται και να επικοινωνούν καλύτερα και, τέλος, ανακάλυψαν τον μαγικό κόσμο των γραμμάτων.

Ύστερα από έναν σύντομο χαιρετισμό της Διευθύντριας του Νηπιαγωγείου κ. Αίγλης Φούντου και των υπεύθυνων Νηπιαγω-
γών των τμημάτων κ. Βάνας Παπαγιάννη, κ. Αλκμήνης Γιαμπανίδου και κ. Ιωάννας Διαμαντούδη, τον λόγο πήρε η κ. Μίνα Γκρέκα, 
υπεύθυνη του προγράμματος Δημιουργικής Γραφής.

Στη συνέχεια, με τη βοήθεια της Μουσικοπαιδαγωγού κ. Λίνας Τσέρνου, οι μικροί πρωταγωνιστές τραγούδησαν το ποίημα 
που έφτιαξαν και μελοποίησαν οι ίδιοι.

Κεντρικό σημείο της εκδήλωσης ήταν το διασκεδαστικό παιχνίδι «Η μπουγάδα των λέξεων», όπου τα παιδιά συνέθεσαν λέξεις 
αφιερωμένες στη γιορτή της μητέρας, βρίσκοντας και κρεμώντας, επάνω στα σχοινιά, τα αντίστοιχα γράμματα.

 Η εκδήλωση έκλεισε με την περιήγηση μικρών και μεγάλων στην έκθεση φωτογραφίας και εικαστικών δημιουργιών, καθώς 
και με πολλή διασκέδαση στη γωνιά των βιωματικών παιχνιδιών.

Καθώς παίζαμε την «τυφλόμυγα» με 
τα γράμματα, τα πεζά μας το έσκασαν. Και 
επειδή θεωρούμε την ελληνική γλώσσα 
θησαυρό, ξεκινήσαμε την αναζήτηση του 
κρυμμένου θησαυρού των γραμμάτων.

Νήπια1

Πρόγραμμα 
Δημιουργικής 

Γραφής
Σε συνδυασμό με το φετινό εκπαιδευτι-

κό project, με τίτλο «Ο μαγικός κόσμος των 
γραμμάτων», οι μαθητές των Νηπίων, με 
την καθοδήγηση της εμψυχώτριας κ. Μίνας 
Γκρέκα, ολοκλήρωσαν το Πρόγραμμα Δη-
μιουργικής Γραφής. Δημιούργησαν τη δική 
τους ιστορία, την εικονογράφησαν και έγρα-
ψαν το αντίστοιχο κείμενο.

Νήπια 1&2
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Αγγλικό
τμήμα

Α΄Δημοτικού

Kindergarten

Who said that 
Homer’s heroes 
should be 
read only in 
Greek? Our 
3rd Graders 

travelled with Odysseus and learnt 
everything about each character in English. 
We now know that Penelope was a “loyal 
and patient wife” and Cyclops was a little 
“naïve”, since our “adventurous and brave 
Odysseus managed to trick him”. 
We will never stop sailing along with our 
heroes. So, please, come along!

Β΄Δημοτικο
ύ

Γ΄Δημοτικού

Δ΄Δημοτικού

We are Sporty and we know it!
Football, Volleyball and Basketball are among the 
sports that keep our 4th Graders healthy and fit! 

Ε΄Δημοτικού Time Machine
The 5th Grade students travelled through time and wrote about life in the 1600s 
compared to their lives today!

ΣΤ΄Δημοτικού

Leonardo Da Vinci, Vincent Van 
Gogh, Picasso and many other 
artists became the topic of 
discussion among some of our 6th 
Graders, who eagerly discussed 
over Art. In the end, they created a 
project upon their favourite painters 
and paintings.

Art Lessons in English

«My favorite TV program»
“I watch TV for about an hour per day. I really like it and I never miss the comedy 
series. One of them is «Your family or mine». I love it because the actors are funny 
and I always have a great time watching it. I don’t like to watch reality shows 
because I think they are boring and nothing funny happens.”

By Alex L.

Don’t forget to show your LOVE 
How much do you love your friends, your family or . . . your 
school? Our 1st Grade stars surely love all of them a lot! 
That’s why we created little hearts for our beloved ones! 

Tom Cat Party
Our 2nd Grade hero, Tom 
Cat, visited us again 
and gave us a lot of 
presents! We can’t wait 
to meet him again!
See you next year, Tom 
Cat!

“My life is different from a child’s life in the 1600s. I don’t get up at five o’clock. I don’t 
go to work every day. I go to school. In the morning, I don’t hunt. I eat breakfast. In 
the afternoon, I don’t look after the animals. I do my homework.”

By Anna S.

Let’s see what they said:

My favourite sport is basketball because it’s a great 
team sport. There are twelve players in each team. 
The equipment of basketball is very light. All you 
need is a ball and two baskets. I like it because I 
play this sport at school and I enjoy it. I believe that 
it is one of the most spectacular sports in the world!

By Alexandros M.

Odysseus in 
English 
-CLIL

Our best day is...everyday!
Our 3rd Graders love all the days of the 
week. We like Thursdays, because “we 
go to LEGO Robotics” and Sundays, 
because “the family is all together”. 
And guess what? We even love ugly 
Mondays too, because “we have an 
English lesson”!

Body, body!

Mr. and Mrs. Potato Head helped 
us learn the Body Parts!
Thank you Mr. and Mrs. Potato 
Head!

Aesop’s Fables in 
English
Our Little Bugs role played 
the fable “The fox and the 
grapes” and they were 
taught really important 
lessons!
Fox: «Oh, those grapes are 
surely sour» 

Never be afraid of 
sharing your feelings!
Our little ones shouted I am 
happy, I am sad, I am angry, 
I am scared, I love you, and 
We are friends and we really 
enjoyed their enthusiasm! 

Παιδικός

Προνήπια

Νήπια 

Fairytales all around 
After “Little Red Riding 
Hood”, we became familiar 
with “The Three Little Pigs” 
in English. We learnt about 
the Big Bad Wolf and the 
smart Little Pigs who built 
houses of straw, sticks and 
bricks. We can’t wait for our next 
Fairytale experience!

Πενάκι Enter8 Ιούνιος 2018

www.delasalle.grΑγγλικό Τμήμα



Γαλλικό
τμήμα

Jojo à « De La Salle »!!!
C’est vrai! Jojo est venu à notre école, le 15 
février pour faire la fête avec les élèves de 
la 2ème du Primaire! Au programme, danses, 
chansons et pleins de cadeaux pour nos 
petits amis! Vive la fête, vive Jojo!

C’est pendant tout le mois de février que notre école 
a eu la chance d’accueillir 4 stagiaires français, venus 
de l’Académie de Lyon. Les futurs profs d’école ont 
assisté aux cours de français de différentes classes et 
ils ont réalisé une variété d’activités avec nos élèves : 
des jeux de rôles pour les tous petits, des jeux autour 
du Carnaval et des examens oraux pour la 6ème. 

Παιδικός Σταθμός-Νηπιαγωγείο

Grande Section 
On joue et on ap-

prend les jours de la 
semaine et les mois 

de l’année ! 

Moyenne Section 
La couleur des émotions! Je 
suis heureux, je suis triste, je 
suis en colère, j’ai peur!

Petite Section 
”On mange des crêpes 

à Paris? Miam.... C’est 
délicieux!

2ème classe

Les élèves de la 3ème du Primaire adorent 
la mythologie grecque! Cette année, on 
l’a intégrée au cours de notre programme, 
grâce au Projet Européen E- Twinning, 
en partenariat avec 6 écoles, de 4 pays 
méditerranéens ! Voici le lien de notre projet 
final : http://creadona.com/album/28555/

3ème classe

4ème classe
Il était une fois…

5ème classe

Les élèves de la 6ème classe du Primaire participent au projet «Des écrivains en herbe» 
en collaboration avec l’Institut Français de Thessalonique. Premièrement, Ils ont suivi 
un atelier d’écriture créative animé par Mme Athéna Missios, chargée de Coopération 
éducative, et ensuite ils ont écrit leurs propres histoires dans le but de créer un livre 
collectif. Le début de l’histoire était écrit par l’écrivain M. Philippe Mandilaras. 

6ème classe

« Il était une fois une belle princesse, dans son grand château. 
Un magicien mince et laid métamorphose la princesse en gros 
fantôme. Un prince drôle embrasse le fantôme et le fantôme 
se métamorphose en fée polie. Une bonne sorcière avec son 
balai magique métamorphose la fée en araignée laide. Enfin 
une bonne sorcière libère la princesse. Et tout est bien qui 
finit bien… »

Christian C. , D1

Les élèves de la 4ème du Primaire ont le goût d’écrire des contes 
fantastiques. Équipés d’imagination et d’humour, ils ont rédigé 
des histoires formidables, en joignant l’utile à l’agréable !

«Cet arbre est très rare.  En fait, on le trouve seulement à Paris, 
à côté de la tour Eiffel. Au lieu des fruits, cet arbre fantastique, 
pousse des lunettes magiques qui aident les aveugles  à se guérir  
de leur maladie et obtenir leur vue.                                                        

 Classe de E1

Le sujet du concours de la Francophonie 2018 a inspiré les élèves 
de la 5ème classe à préparer un herbier virtuel en proposant 7 
plantes avec des pouvoirs magiques. Voici deux exemples de leurs 
productions. 

La Paixcontreguerrus» fleurit où il y a de 
la terre libre, sans guerre. Cette plante a 
comme propriété de permettre de rendre 
libre celui qui la sent.

Classe de E2

L’occulus officinalis extraordinaire

Un livre bronze au soleil, sur un banc, dans un parc. Un garçon et une fille se promènent 
dans le parc et ils voient le livre sur le banc. Le garçon prend le livre dans ses mains. Il 
l’ouvre et voit des pages blanches. Tout le livre était vide, sauf une page : la dernière, 
dans laquelle une seule phrase était écrite : « POUR ME LIRE, TU DOIS D’ABORD 
DÉCOUVRIR LE SECRET DU BONHEUR ! »      
 Chryssa T., ST2

La légende du Minotaure au 
cours de français!

Des magiciens en 5ème classe !

La Paixcontreguerrus pacifique

Des écrivains en herbe 

Dessin, Lucie A., ST1  

Chryssa T., ST.2
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ΖΩΝΗΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Μια εξαιρετική 
παρουσία 
στους Αγώνες 
ΑθλοΠΑΙΔΕΊΑΣ 
Κλασικού 
Αθλητισμού 
Δημοτικών Σχολείων της Δ/νσης 
Π.Ε. Δυτικής Θεσ/νίκης. Τα παιδιά 
συναγωνίστηκαν με μαθητές  Δημοτικών 
Σχολείων της Δ. Θεσσαλονίκης στα 
αγωνίσματα των 600 μ., των 50 μ., της  
Σφαιροβολίας και του Άλματος εις μήκος. 

“citius, altius, fortius”

Όμιλος 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018, 
πραγματοποιήθηκε η γιορτή 

λήξης του ομίλου κολύμβησης 
Νηπιαγωγείου - Δημοτικού. Οι 
μικροί κολυμβητές απέδειξαν 
ότι με υπομονή, επιμονή και 
πολλή δουλειά, μπορείς να 
καταφέρεις τα πάντα. 

Όμιλος ΣΤΙΒΟΥ

Οι χαρισματικές μπαλαρίνες του «ΔΕΛΑΣΑΛ» στο Μέγαρο Μουσικής
Έκλεψαν την παράσταση με την ομορφιά και τη χάρη τους τα δύο τμήματα Μπαλέτου του Δημοτικού μας 

σχολείου, το Σάββατο, 28 Απριλίου, στο Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονίκης.

26ο Φεστιβάλ Παιδικών χο-
ρευτικών συγκροτημάτων του 

Δήμου Συκεών

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε και φέτος ο 
«Ποδηλατικός Αγώνας Δεξιοτεχνίας»  DELASALLE 
MOUNTAINBIKE SKILLS RACE 2018. Θερμά συγχαρητήρια 
σε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες και  ιδιαίτερα στις 
μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης που κέρδισαν χρυσό και ασημένιο 
μετάλλιο στην κατηγορία τους.

Όμιλος «ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙ»
Η πιο ωραία παρέα της 

Παρασκευής διαβάζει, ακούει, ζωγραφίζει και ταξιδεύει στις 
μαγικές σελίδες των καλών 
λογοτεχνικών  βιβλίων. «Ο 

θησαυρός της Βαγίας» και τα «Στενά Παπούτσια» της Ζωρζ Σαρή είναι τα δύο τελευταία βιβλία που μάγεψαν τους μικρούς μας 
αναγνώστες.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Στο English Planet μάθαμε 

τα κτήρια της πόλης μας κα
ι 

δημιουργήσαμε τη δική μας 
πόλη 

από κουτιά! Οι μαθητές διά
λεξαν 

το όνομα “Dream City”.

Όμιλος 

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

Οι 20 χορευτές 
και χορεύτριες 
του  σχολείου 

μας παρουσίασαν 
χορούς και 

τραγούδια από τη 
Ρούμελη. Με τις 

υπέροχες φορεσιές 
τους χόρεψαν Σταυρωτό, Συρτό 

στα τρία, Τσάμικο, Καγκέλι και παρουσίασαν το 
Αποκριάτικο έθιμο Γαϊτανάκι.

Vacances d’été 

Τα παιδιά μέσα από το Θέατρο, τα 
Εικαστικά, τη Μουσική και τις Αθλητικές 
δραστηριότητες εκφράζονται και 
διασκεδάζουν, απολαμβάνοντας 
ατέλειωτο καθημερινό παιχνίδι.

Όμιλος 
ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Μαθαίνοντας για το ηλιακό μας σύστημα, φτιάξαμε τους πλανήτες μας στο διάστημα. Φυσικά, δεν γινόταν να μην συμπεριλάβουμε και τον δικό μας πλανήτη τον English Planet!
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Όμιλος Tae Kwon Do

Επίδειξη δεξιοτεχνίας και 
δύναμης στο Αθλητικό 

Φεστιβάλ από τον Όμιλο Tae 
Kwon Do!

ΖΩΝΗΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Τρίπλες, πάσες και 
βολές από τους 

επιδέξιους μικρούς μας 
μπασκετμπολίστες! 

Όμιλος ΜΠΑΛΕΤΟΥ

Ο Όμιλος Μπαλέτου 
παρουσίασε τη 

χορογραφία του, με 
αρμονία, κίνηση και 
χάρη, μαγεύοντας 
το κοινό του.

ΌμιλοςΘΕΑΤΡΙΚΟYΠΑΙΧΝΙΔΙΟY

Οι μικροί 
ηθοποιοί 

παρουσιάζουν 
την παράσταση 
«Τα 4 στοιχεία 

της φύσης» στο 
Science Festival, 

με κέφι και 
ενθουσιασμό!

Όμιλος ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Οι μικροί μας 
καλλιτέχνες 

αποδίδουν τον ήχο 
της βροχής, με 

διάφορα κρουστά, 
αλλά και με το 
σώμα τους!

Όμιλος
ΣΤΙΒΟΥ

Όμιλος Π
ΟΔΟΣΦΑΙ

ΡΟΥ

Η αυλή του σχολείου 
μας μεταμορφώνεται 

σε στάδιο και η 
προπόνηση του 
Στίβου ξεκινά!

Διασκεδάζουμε, 
αθλούμαστε 
και παίζουμε 
ομαδικά, 

αναπτύσσοντας 
τις βασικές 

δεξιότητες του 
Ποδοσφαίρου.

Όμιλος ΜΠΑΣΚΕΤ

Όλο χάρη και ομορφιά οι «Κούκλες» της Ενόργανης Γυμναστικής, στην τελική τους πρόβα πριν από το Αθλητικό Φεστιβάλ!

Όμιλος ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
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Αγαπητό μου δελφίνι,
Έμαθα για σένα από ένα 

ντοκιμαντέρ. Ζεις σε καθαρές 
θάλασσες και σου αρέσει να τρως 
ψάρια και καλαμάρια. Είσαι ένα 
κοινωνικό ζώο κι εκπαιδεύεσαι 
γρήγορα. Ξέρω ότι κινδυνεύεις 
από ταχύπλοα και τα σκουπίδια 
που μολύνουν τις θάλασσες. 
Εσείς, τα δελφίνια,  έχετε ανώτερη 
ακοή από τον άνθρωπο, για να 
ακούτε πού βρίσκεται η ομάδα σας. 
Επικοινωνείτε με ήχους-λέξεις. Εμείς, 
οι άνθρωποι, έχουμε ένα πλούσιο 
λεξιλόγιο, μα δεν καταλαβαίνω, 
γιατί τσακωνόμαστε, ενώ εσείς ζείτε 
αρμονικά και ειρηνικά; Σε θαυμάζω, 
γιατί βοηθάς τους ανθρώπους, 
όταν βρίσκονται σε κίνδυνο στη 
θάλασσα. Ελπίζω να συναντηθούμε 
σε ένα από τα ταξίδια που κάνω το 
καλοκαίρι στη θάλασσα…

Με πολλή αγάπη και θαυμασμό
Π. Χ.

Γράμμα σε ένα ζώο 
προς εξαφάνιση

 Άνθρωποι και ζώα, συγκάτοικοι στον ίδιο πλανήτη

Αν γράψεις με τη σειρά 
τα κεφαλαία γράμματα του 
παρακάτω κειμένου, θα 
σχηματιστεί η πιο γλυκιά λέξη 
του κόσμου!

Η Μαμά μου είναι σαν τον 
Ήλιο που αναΤέλλει το πρωί. 
Είναι η Ροδαυγή στη ζωή 
μου, που με αμέτρητη αγάπη 
ανοίγει πάντα την απέραντη 
Αγκαλιά της μόνο για μένα! 

_ _ _ _ _ _

Κρυπτόλεξο για 
τη Μητέρα

Η γιορτή της αγάπης

 Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού μας προγράμματος με θέμα τη Λογοτεχνία και 
τη δημιουργία γραπτού λόγου, γνωρίσαμε τον λύκο και μαζί μ’ αυτόν και άλλα 
είδη της άγριας ζωής που ζουν στα δάση μας. Η τρυφερή ιστορία του Μιχάλη 
Καζάζη, «Ζήκος ο λύκος-Φώναξέ μου σ’ αγαπώ», μας κράτησε παρέα, ενώ 
η Περιβαλλοντική Οργάνωση «Αρκτούρος» μας ενημέρωσε για την προστασία 
της αρκούδας, μέσα από ένα βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Την 1η Ιουνίου 
πραγματοποιήσαμε και την ημερήσιά μας 
εκδρομή στο Νυμφαίο, για να γνωρίσουμε 
από κοντά τις αρκούδες που φιλοξενούνται 
εκεί και να υιοθετήσουμε κάποιες από 
αυτές.

Α΄
Δ
Η
Μ
ΟΤ

ΙΚ
ΟΥ

Β΄
Δ
Η
Μ
ΟΤ

ΙΚ
ΟΥ

Όπως κάθε χρόνο, 
έτσι και φέτος, η Α΄ 
τάξη ανέλαβε να πα-
ρουσιάσει τη Γιορτή 
της Μητέρας, στις 9 
Μαϊου, αφιερωμένη, 

πού αλλού, στο πιο γλυκό μας πρόσωπο, τη ΜΑΜΑ!
Μια γλυκιά εξάρτηση ανάμεσα στη μητέρα και το παιδί της, όπως φαίνεται 

και μέσα από τα θεατρικά δρώμενα της γιορτής, «Η μαμά μου θέλει να με 
καταστρέψει», αλλά και το γνωστό σε όλους «Το δέντρο που έδινε». Η μητέ-
ρα μας είναι ένα πρόσωπο που συνεχώς προσφέρει. Γι’ αυτό και οι μαθητές 
μας της χάρισαν με όλη τους την 
αγάπη τη γιορτούλα τους, κα-
θώς και έναν πίνακα με το πρό-
σωπό της. Τα χρήματα από την 
αγορά των πινάκων πήγαν στον 
Σύλλογο «Ηλιτόμηνον».

Mε λένε Γλύκα. Με φωνάζουν 
έτσι, γιατί είμαι πολύ γλυκιά. Δεν 
γαβγίζω, αποφεύγω τους καβγάδες 
και το μόνο που θέλω είναι να 
αποκτήσω και πάλι ένα σπίτι… Είμαι 
αδέσποτο εδώ και δύο χρόνια. Κάθε 
μέρα βλέπω τους μεγάλους της 
γειτονιάς μου να πηγαινοέρχονται 
βιαστικοί. Κάθε μέρα περιμένω 
υπομονετικά έξω από τις αυλές 
τους. Δεν έχω παράπονο. Φαγητό 
μου δίνουν πού και πού. Εγώ, 
όμως, θέλω μια αγκαλιά. ‘Ένα σπίτι 
με ανθρώπους που να με θέλουν 
πραγματικά, να με χαϊδεύουν και 
να με αγαπάνε… Όπως ο Μάιλο, 
το τυχερό σκυλάκι που μένει στο 
διπλανό σπίτι. Το βλέπω , γιατί το 
βγάζουν κάθε μέρα βόλτα με το 
λουράκι του. Πόσο το ζηλεύω… 
Το κάνουν μπάνιο, το πάνε στον 
γιατρό, το προστατεύουν. Δεν 
μπορώ να ζω στους δρόμους και 
να μπλέκω σε σκυλοκαβγάδες. Δεν 
είναι του χαρακτήρα μου! Κάθε 
μέρα προσπαθώ να τρυπώσω σε 
κάποια αυλή, κυρίως αν έχει παιδιά, 
αλλά… με διώχνουν.

Γιατί; Δεν έχουν καταλάβει πόση 
αγάπη έχω να τους δώσω;

Παίξαμε παιχνίδια 
ενσυναίσθησης και 
φανταστήκαμε μια 
μέρα από τη ζωή 
ενός αδέσποτου 

ζώου.

Το αρχαίο θέατρο

Τα βιβλία μάς λένε «Σ’ αγαπώ!»

Γιορτή της 
μητέρας

Χαρίζω στη 
μαμά μου την 
καρδιά μου!

Μια μέρα στη 
ζωή ενός 
αδέσποτου

Ταΐσαμε τα αδέσποτα της γειτονιάς μας.

Γνωρίσαμε 
από κοντά τη 
βιομηχανική 
κτηνοτροφία.

Διαβάσαμε τη 
συγκινητική ιστορία 
της Διώνης που 
υπήρξε αδέσποτο.

Ζωγραφίσαμε ζώα υπό εξαφάνιση 
και βρήκαμε συλλόγους που τα 

προστατεύουν.
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Εγώ, ένας μικρός Οδυσσέας

Την Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ’ τάξης 
παρουσίασαν στους γονείς τους τη μουσικοθεατρική παράσταση, που 
προετοίμασαν στο πλαίσιο του σχεδίου εργασίας τους, με τίτλο: «Εγώ, ένας 
μικρός Οδυσσέας». Με αφορμή αυτό το σχέδιο εργασίας, οι μαθητές και οι 
μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να εντρυφήσουν στις περιπέτειες του Οδυσσέα, 
να ερμηνεύσουν τις αλληγορίες και να προσαρμόσουν την Οδύσσεια στη δική 
τους καθημερινότητα. Τα συμπεράσματα, στα οποία κατέληξαν, τα μετέδωσαν με 
άκρως αποτελεσματικό τρόπο στους γονείς τους, μέσα από μια παράσταση γεμάτη 
μουσική, γέλιο, συγκίνηση, και μηνύματα για μικρούς και μεγάλους.
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Η γιορτή της Γ΄ τάξης για την 25η Μαρτίου

Τους ήρωες της 
ελληνικής επανάστασης 
τίμησαν και φέτος οι 
μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄ τάξης, παρουσιάζοντας τη γιορτή τους για 
την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Τα θεατρικά, τα ποιήματα, τα χορευτικά 
και τα τραγούδια που ετοίμασαν ενθουσίασαν μικρούς και μεγάλους και 
δημιούργησαν ένα συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα, αντάξιο της σπουδαιότητας 
της ημέρας. Οι μαθητές και οι μαθήτριες εργάστηκαν με ζήλο και πολλή 
διάθεση, πετυχαίνοντας να μεταδώσουν με επιτυχία τα διαχρονικά μηνύματα 

και τη σημασία αυτής της ημέρας, 
ενώ το σύνθημα «Ελευθερία ή 
Θάνατος» ήχησε σε ολόκληρη 
την αίθουσα εκδηλώσεων, 
αλλά και στις καρδιές των 
παρευρισκομένων.

Το αρχαίο θέατρο

Η Δ΄ τάξη, κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς, 
ασχολήθηκε με τη μελέτη του αρχαίου θεάτρου, στο 
πλαίσιο του ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι 
δράσεις στις οποίες συμμετείχαν οι μαθητές ήταν ποικίλες.

Στην αρχή, γνώρισαν τα μέρη του αρχαίου θεάτρου. 
Στη συνέχεια, παρουσίασαν τις εργασίες τους με θέμα «Τα 
αρχαία θέατρα της Ελλάδας». Στο πλαίσιο του Πολιτιστικού 
Φεστιβάλ, κατάφεραν να φτιάξουν από κομμάτια lego ένα 
ομοίωμα με εδώλια, καθίσματα, σκηνή και κερκίδες. Στο 
μάθημα των καλλιτεχνικών, με τη βοήθεια της κυρίας 
Λιλής Σταματάτου, κατασκεύασαν μάσκες και πίνακες 
ζωγραφικής εμπνευσμένους από τις αρχαίες κωμωδίες 
και τραγωδίες. Ακόμη, επισκέφτηκαν τη Ρωμαϊκή Αγορά, 
όπου είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά το αντικείμενο 
της μελέτης τους. Τέλος, για να ολοκληρώσουν το ετήσιο 
project τους, οι μαθητές ετοιμάζονται να παρουσιάσουν 
μια θεατρική παράσταση, τους «Όρνιθες» του Αριστοφάνη.

Φτιάχνουμε μάσκες 
στο μάθημα των 
Καλλιτεχνικών.

Γνωριμία με το αρχαίο θέατρο

Η επίσκεψη στην 
Αρχαία Ρωμαϊκή 

αγορά

Παρουσιάζουμε τις 
εργασίες μας

Φτιάχνουμε 
ένα ομοίωμα 

αρχαίου  
θεάτρου με 

κομμάτια lego

Τα μέρη του 
θεάτρου
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«Ο ρόλος της τεχνολογίας στη 
ζωή ενός μαθητή»

Ανακαλύπτοντας την ιστορία 
της Ελλάδας

Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης πραγ-
ματοποίησαν, από τις 9 έως τις 11 
Φεβρουαρίου, την τριήμερή τους εκ-
δρομή στην Αθήνα. 

Πολλά και ενδιαφέροντα εκπαι-
δευτικά προγράμματα, όπως η επίσκεψη στο Ίδρυμα “ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ”, η πε-
ριήγηση στην εντυπωσιακή έκθεση «Van Gogh Alive the experience», η ξενάγηση 
στο «Εθνικό Ιστορικό Μουσείο της Παλιάς Βουλής» αλλά και στιγμές χαλάρωσης, 
όπως η επίσκεψη στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, πλημμύρισαν τα παιδιά με δυνα-
τές συγκινήσεις.  Στο «Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης» είχαν την ευκαι-
ρία να περπατήσουν στα σοκάκια της Πλάκας και να περιηγηθούν στα κτίσματα 
που χρησιμοποιήθηκαν στα γυρίσματα γνωστών ελληνικών ταινιών.  Η επίσκεψη, 
επίσης, στο ιστορικό κτήριο της Βουλής των Ελλήνων εντυπωσίασε τους μαθητές. 
Η εκδρομή ολοκληρώθηκε με την ξενάγηση στο «Νέο Μουσείο της Ακρόπολης» 
και  στον Ιερό Βράχο της Αθήνας.
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Την Κυριακή, 18 Μαρτίου, οι μαθητές και μαθήτριες της Ε΄ Τάξης παρουσίασαν, 
στο Φεστιβάλ Επιστημών και Τεχνολογίας του Κολεγίου, το σχέδιο εργασίας 
με τίτλο «Ο ρόλος της τεχνολογίας στη ζωή ενός μαθητή». Μέσα από τις 
εργασίες σε μορφή PowerPoint, ανέλυσαν στους παρευρισκόμενους, τόσο 
τις επισκέψεις και τις δράσεις στις οποίες συμμετείχαν όσο και τον τρόπο με 
τον οποίο σκέφτηκαν, συνεργάστηκαν και έφτασαν στο εκάστοτε αποτέλεσμα. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι υπεύθυνοι για την υλοποίηση του σχεδίου εργασίας 
ήταν οι ίδιοι οι μαθητές, καθώς οι εκπαιδευτικοί είχαν συντονιστικό ρόλο. Τις 
καινοτόμες και δημιουργικές ιδέες των μαθητών επιβράβευσε το κοινό με 
έντονο χειροκρότημα!

Παρουσίαση σχεδίου εργασίας

Την Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου, οι μαθητές και μαθήτριες της Ε΄ τάξης, στο πλαίσιο 
του σχεδίου εργασίας της τάξης τους με τίτλο «Ο ρόλος της τεχνολογίας στη 
ζωή ενός μαθητή», πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις 
της «eduACT».Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίας και κλήθηκαν να 
κατασκευάσουν ρομπότ με LEGO, τα οποία θα έπρεπε να προγραμματίσουν, για 
να φέρουν σε πέρας μια αποστολή που τους δόθηκε. Στη συνέχεια, ασχολήθηκαν 
με τον κύκλο του νερού και κατασκεύασαν μακέτες μιας πόλης που τροφοδοτείται 
από το νερό μιας τεχνητής λίμνης, επιδιώκοντας ταυτόχρονα να βρουν έναν τρόπο, 
ώστε το νερό να διατηρηθεί καθαρό και να μην εξαντληθεί. Ήταν μια ιδιαίτερα 
δημιουργική εκπαιδευτική επίσκεψη.

Εκπαιδευτική επίσκεψη στην eduACT

Τριήμερη εκπαιδευ-
τική επίσκεψη στη 

Βουλή των Ελλήνων

Αρχικά, οι μαθητές περιηγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Μουσείου Βαλ-
κανικών Πολέμων, στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης.  Εκεί, άκουσαν και σημείω-
σαν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το κτήριο, όπου στεγάζεται το μουσείο 
και ξεναγήθηκαν στους χώρους του.  Είδαν από κοντά το δωμάτιο μέσα στο 
οποίο διενεργήθηκαν οι διαπραγματεύσεις για την αναίμακτη παράδοση της 
Θεσσαλονίκης στον ελληνικό στρατό.

Στη συνέχεια, επισκέφθηκαν το πολύ ενδιαφέρον Μουσείο Ύδρευσης 
Θεσσαλονίκης. Μέσα από συγκεκριμένο βιωματικό πρόγραμμα, οι μαθητές 
γνώρισαν την ιστορία του μουσείου, αλλά και την εξέλιξη του δικτύου υδρο-
δότησης της Θεσσαλονίκης.

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο Βαλκανικών 
πολέμων και στο Μουσείο Ύδρευσης
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Αγαπώ το σχολείο μου, γιατί...

Στις 15 Μαΐου του 1950, ανακηρύχτηκε από 
την Καθολική Εκκλησία προστάτης Άγιος όλων 
όσων ασχολούνται με την εκπαίδευση, λόγω της 
ενάρετης ζωής του και των μεταρρυθμίσεων που 
έκανε στο εκπαιδευτικό σύστημα της εποχής του.

15 Μαΐου γιορτάζει 
ο προστάτης του 

σχολείου μας Jean-
Baptiste de La Salle

Κάνουμε εθελοντικές 

δράσεις. 

Νίκη, Α1

Μου αρέσει που νοιαζόμαστε κι αγαπάμε ο ένας τον άλλο. 
Ζωή, Α1

Είναι μεγάλο κι έχω πολλούς 

νέους φίλους!    

Ελισάβετ, Α2

Είναι γλυκές οι δασκάλες 
και κάθε μέρα σού 

μαθαίνουν κάτι καινούριο!     
Αναστασία, Α3

Δουλεύουν σ’ αυτό 
καλοί άνθρωποι! 

Χαρά, Β1

Κάνει μεγάλες κι ωραίες 
εκδηλώσεις!  
Παύλος, Β1 Το σχολείο με 

δέχτηκε με αγάπη και 

καλοσύνη!     

Ματίνα, Β2 Υπάρχουν πολλά σχολεία 

«ΔΕΛΑΣΑΛ» στον κόσμο!     

Μελίνα, Β2

Κάνουμε πολλές εξωσχολικές 

εξορμήσεις!     

Σοφία, Γ1

Πηγαίνουμε απίθανες 
εκπαιδευτικές εκδρομές!      

Χριστίνα, Γ1
Βρίσκεται δίπλα στο 

καταπράσινο Άλσος Δελασάλ!  
Άγγελος, Γ2

Είναι μέσα στη φύση!  

Μαρία-Ζωή Γ2

Μας διδάσκουν όχι μόνο τα 

μαθήματα αλλά και καλή 

συμπεριφορά!     

Κλαίρη, Δ1

Είναι μια μεγάλη 

αγκαλιά για τους νέους 

μαθητές!     

Σταύρος, Δ1

Μαθαίνω πολλά νέα πράγματα 
και ειδικότερα ξένες γλώσσες.  

Αλίνα, Δ2

Μου αρέσει το σχολείο μου, γιατί 
πήγαινε η μαμά μου σ’ αυτό και 

τώρα πηγαίνω κι εγώ!      
Εύα, Δ2

Η μαμά μου το εμπιστεύτηκε, γιατί προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον.   
Γιάννης, Ε1

Είναι σχολείο με ιστορία 
και παράδοση!   
Αλέξανδρος, Ε2 Διαθέτει τεχνολογικό 

εξοπλισμό!     

Ιόλη, Στ1

Οργανώνουμε πολύ 

ωραίες γιορτές!     

Σοφία, Στ2
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Ήξερες ότι...

Tα δελφίνια, 
όταν ξεκουράζονται, 
κοιμούνται με το ένα 

μάτι ανοιχτό.

Η καρδιά της γαρίδας βρίσκεται στο κεφάλι της.    

Tο μόνο θαλασσινό 
που μπορεί να ανοιγοκλεί-
σει τα δυο του μάτια ταυτό-
χρονα είναι ο καρχαρίας.

Tα καβούρια περπατάνε στο 
πλάι, για να μην μπερδεύουν 
τα πόδια τους. Φαντάζεστε με 

τέσσερα ζευγάρια πόδια και δύο 
δαγκάνες, πόσο δύσκολο θα ήταν 

να περπατήσουν ευθεία!

Αναγραμματισμός…

- Πώς λέγεται ο κόκορας 
που φτάνει στον γκρεμό και 

δεν πέφτει;
- Kότα !!!

Εξυπνάδες...

Tο χταπόδι, όταν πει-
νάσει, τρώει κάνα δυο 

από τα πλοκάμια του, τα 
οποία έχουν την ιδιότητα 

να ξαναβγαίνουν.

- Πώς λέγονται τα 
δυο ίδια κουνούπια;

- Κουνουπίδια!

Επειδή πολλοί από εσάς συζητούν για τα βιβλία που θα δια-
βάσουν στις καλοκαιρινές διακοπές, σας προτείνουμε κάποια που 
εμείς, η δημοσιογραφική ομάδα, αγαπάμε πολύ!

- Γιάννης Ρίτσος, Πρωινό Άστρο, εκδόσεις Κέδρος

- Jon J Muth,Οι τρεις ερωτήσεις, εκδόσεις Άγκυρα

- Jon J Muth, Η Πετρόσουπα, εκδόσεις Άγκυρα

- Κάθριν Κέιβ – Κρις Ρίντελ, Το Κάτι Άλλο, εκδόσεις Πατάκη

- Άλκη Ζέη, Γατοκουβέντες, εκδόσεις Μεταίχμιο

- Ναντίν Μπρουν Κοσμ, Ο μεγάλος λύκος και ο μικρός λύκος, 
  εκδόσεις Ηλίβατον

Υ.Γ.

Οι θησαυροί του καλοκαιριού...

sudoku

-Τι κάνει μια αράχνη πάνω 
σε έναν υπολογιστή;
-Φτιάχνει τη δική της 

ιστοσελίδα!

- Πώς ονομάζεται αυτός 
που λάμπει από χαρά;

- Χαράλαμπος!

- Ποιο φρούτο 
αναστενάζει για 

λάδι;
- Το αχλάδι!

- Γιατί ο Batman έχει 
πολλά λεφτά;

- Γιατί πιάνει συνέχεια 
τον Joker!

- Ποιo πουλί μάς λέει ότι 
μόνιμα κρυώνει;

- Το παγόνι!

- Πώς λέγεται αυτός που 
κρατάει τ’ αυτιά του;

- Αυτοκράτορας!
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