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Δημοσιογραφική ομάδα

Εκδίδεται περιοδικά από το Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» Θεσσαλονίκης

Η δημοσιογραφική ομάδα:
Καλλία Σοφία, Πανουσάκη Μαρία- Ζωή, Κανδυλάκη Αναστασία,
Κεσοπούλου Αριάδνη, Πισιώτης Νκόλας, Καραΐσκου Παυλίνα,
Λακασά Στεφανία, Πέτσου Θεοφανία, Μαυρίδου Ζωή, Ζαζοπούλου Ιωάννα,
Ταρπινίδης Μανώλης, Μπάρτζη Δήμητρα, Ξιμίνης Στέλιος, Καλύβη Ηλέκτρα,
Πρίντζη Ευγενία, Ξένια Καραμανλή

Υπεύθυνες εφημερίδας (Δημοτικό)
Μαρία Μπαλακανάκη, Ιουλία Παπαδοπούλου
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Υπεύθυνη εφημερίδας
(Νηπιαγωγείο - Παιδικός Σταθμός)

Αίγλη Φούντου

Υπεύθυνες σύνταξης για το Αγγλικό Τμήμα
Στέλλα Πούγιου, Ευτυχία Κούστα

Υπεύθυνες σύνταξης για το Γαλλικό Τμήμα
Πηνελόπη Σταυρίδου, Άννα Μηλιάδου, Σαβίνα Βασιλειάδου

Σχεδιασμός-Παραγωγή: Αριστέα Νάστου

Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ»
Τ.Θ. 6 – 57010, Ασβεστοχώρι

Δημοτικό
Τηλ. 2310 675 020, 674 396 | Fax: 2310 675 021

email: elementary@delasalle.gr | www.elementary.delasalle.gr

Νηπιαγωγείο-Παιδικός Σταθμός
Τηλ. 2310 674 471 | Fax: 2310 675 554

email: preschool@delasalle.gr | www.petit.delasalle.gr

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

www.delasalle.gr

4ο Φεστιβάλ Επιστημών και Τεχνολογίας:
«De La Salle Science Festival»
31 Μαρτίου 2019
Το Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» άνοιξε τις πόρτες του, σε μια «Ημέρα Γνωριμίας
- Open Day» και κάλεσε το κοινό της πόλης μας, στο 4ο Φεστιβάλ
Επιστημών και Τεχνολογίας. Σε ένα ευχάριστο και εορταστικό κλίμα
παίξαμε, διασκεδάσαμε και συμμετείχαμε σε μοναδικές δράσεις!

Εργαστή
φυσικήρς ια

Πειράματα
Χημείας

Lego

Ρομποτική
Εκθέσεις
εικαστικών
δημιουργιών

Παιχνίδια
προγραμματισμού

Workshops

Διαδραστικά
παιχνίδια

ΤεχνΝέες
ολογ
ίες
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Διακρίσεις

www.delasalle.gr
Το σχολείο μας γιόρτασε τη λήξη της σχολικής χρονιάς, με το ετήσιο «Αθλητικό
Φεστιβάλ», που καθιερώθηκε ως εκδήλωση της άνοιξης. Ημέρα χαράς, όπου
μικροί και μεγάλοι μέσα από τη συμμετοχή τους σε αθλητικές δραστηριότητες
στηρίζουν το Φεστιβάλ και το πνεύμα του αθλητισμού.

15o Αθλητικό Φεστιβάλ
Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ»

Ενόργανη

12 Μαΐου 2019

Στίβος

Tae Kwon
Do
Μοντέρνος
χορός
Καλαθοσφαίριση

Ποδόσφαιρο
Μπαλέτο

Θέατρο

Πετοσφαίριση

Αριθμός Φύλλου 12
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Εθελοντισμός

www.delasalle.gr

Καμιά μερίδα
φαγητού χαμένη

Γίνε η αλλαγή
που θέλεις!

Ευχαριστήρια επιστολή λάβαμε από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό
«Μπορούμε» για συμμετοχή στο δίκτυο «Διάσωσης και Προσφοράς Τροφίμων» και για την έμπρακτη στήριξη του μηνύματος «Καμία μερίδα χαμένη» με την προσφορά 865 μερίδων φαγητού, μέσω των ετησίων δράσεων του σχολείου μας.
S DU MON

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΚΟΣΜΟΥ

MEDECIN

DELEGATION

DE

HELLENIQUE

ΕΙΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠ

ΔΕΛΑΣΑΛ
ΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΓΩΓΕΙΟ & ΠΑΙΔΙΚ
ΠΡΟΣ: ΝΗΠΙΑ

Αρ. Πρωτ. 101
, 16/04/2019
Θεσσαλονίκη
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Πασχαλινές
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για καλό σκμπάδες
οπό
Στηρίζοντας τον φιλανθρωπικό χαρακτήρα του
Κολεγίου μας, στον Παιδικό Σταθμό και στο Νηπιαγωγείο ετοιμάσαμε πασχαλινές λαμπάδες για τις
οργανώσεις «Γιατροί του Κόσμου» και «Make
a Wish - Ελλάδος», σε συνεργασία με την εταιρία
«Wood Stories».

Εβδομάδα εθελοντισμού
«Γίνε η αλλαγή που θέλεις!» ήταν το φετινό σύνθημα του Νοιάζομαι και Δρω σε συνεργασία με το
Let’s Do it Greece. Έτσι, οι μαθητές/τριες όλων των
τάξεων του Δημοτικού υπέγραψαν ένα «συμβόλαιο»
απλό: να φροντίζουν το περιβάλλον σαν το σπίτι τους.
Ξεκινήσαμε με τον καθημερινό καθαρισμό των αυλών
μας και, στη συνέχεια, επισκεφθήκαμε το υπέροχο,
ανθισμένο Άλσος ΔΕΛΑΣΑΛ. «Τι κρίμα αυτός ο παράδεισος να έχει σκουπίδια;» αναρωτήθηκαν εύλογα τα
παιδιά και βάλαμε τα γάντια και πιάσαμε δουλειά.

νέ
ς
Σοφία Γκαρα
Π. Θεσσαλονίκη
Διευθύντρια

mgreece
thessaloniki@md
314 206 ∙
mgreece.gr
& FAX: 2315
850 ∙ info@md
641, ΤΗΛ.
2310 566
210 32 13
54630 ∙ ΤΗΛ.: 210 32 13 150, FAX.:
29Α, Τ.Κ.
ΤΗΛ.:
.gr
ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ Σ 12, Τ.Κ. 10553 ∙
www.mdmgreece
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
ΑΘΗΝΑ: ΣΑΠΦΟΥ

.gr

«Νοιάζομαι και Δρω
για το περιβάλλον»
από την Ομάδα Εθελοντισμού
του Δημοτικού.
Με τον ερχομό της άνοιξης, η Ομάδα Εθελοντισμού του Δημοτικού πραγματοποίησε μια ξεχωριστή δράση, με στόχο να βιώσουν τα παιδιά την έννοια της εθελοντικής προσφοράς και την αγάπη προς τη φύση. Οι μικροί εθελοντές της Ε’ τάξης , σε συνεργασία με τον
εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Εθελοντισμού και Πολιτικής Προστασίας
του Δήμου Παύλου Μελά, Σάκη Λαζαρίδη, καθάρισαν τμήμα του δασυλλίου Μετεώρων-Πολίχνης. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια εθελοντών του συλλόγου «Φίλοι του Δάσους», ο οποίος δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο χώρο, φύτεψαν συμβολικά ένα πλατύφυλλο
δένδρο. Τέλος, παρέδωσαν για ανακύκλωση, με πολλή χαρά και ικανοποίηση,
130 σακούλες με πλαστικά καπάκια που
είχαν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο του εορτασμού των 130 χρόνων του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ». Με αυτό τον τρόπο διατύπωσαν
το μήνυμα της ενεργού συμμετοχής, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι και νοιάζονται, αλλά
και δρουν για το περιβάλλον!

«De La Salle
Running Race»
Το Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ», γιορτάζοντας τα 300 χρόνια
από τον θάνατο του ιδρυτή του, Jean-Baptiste de La Salle,
πραγματοποίησε στις 11 Μαΐου 2019, τον 2ο αγώνα δρόμου των 5 χιλιομέτρων «De La Salle Running Race».
Ο αγώνας δρόμου, ο
οποίος απευθυνόταν σε
μικρούς και μεγάλους
φίλους του Κολεγίου
πραγματοποιήθηκε στο
καταπράσινο άλσος του
Σέιχ Σου. Τα έσοδα της
οργάνωσης διατέθηκαν
υπέρ των υποτροφιών
του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ».
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Η εβδομάδα κορυφώθηκε με μία οικογενειακή δράση, η οποία έλαβε χώρα στον Κήπο των Εποχών, στη
Νέα Παραλία. Μέσα από τη συνεργασία της Ομάδας
Εθελοντισμού του Κολεγίου μας και τον σύλλογο εθελοντών «Οι Φίλοι Νέας Παραλίας», καθαρίσαμε μέρος του Πάρκου των Ευχών. Μικροί και μεγάλοι, αφού
ενημερωθήκαμε από τον κ. Χατζηιωάννογλου σχετικά
με την ιστορία και τους
κήπους της Νέας Παραλίας, φυτέψαμε ένα δένδρο και τοποθετήσαμε
σ’αυτό ποιήματα, γραμμένα από τους μαθητές
της Β’ τάξης. Ουσιαστικά, «το υιοθετήσαμε»,
δίνοντας μια ταυτότητα σ’ ένα δένδρο που
βρίσκεται σε δημόσιο
χώρο. Mόνο μέσα από την Παιδεία και τη δύναμη του
παραδείγματος σε μικρές ηλικίες καλλιεργείται και γίνεται βίωμα η αγάπη για τη φύση.

SPring Bazaar
Συμμετοχή στο Ανοιξιάτικο Bazaar
των «Φίλων Μέριμνας Θεσσαλονίκης» με εργαστήρια Εικαστικών
και Ρομποτικής του ΝηπιαγωγείουΔημοτικού.

Ιούνιος 2019

Παιδικός Σταθμός

www.delasalle.gr

ΠΑΙΔΙΚΌΣ ΣΤΑΘΜΌΣ

Χρωματίζουμε σχέδια
με πολύχρωμα
κουμπιά!

Βρίσκω τα
όμοια!

ς εμφανίζοΣτα τραπεζάκια μα
χρωμους
λύ
πο
νται ξυλάκια με
λες! Το κάθε
κύκλους και καρτέ
ό μια χρωμααστεράκι παίρνει απ
οσπαθεί να
πρ
ι
τιστή καρτέλα κα
ξυλάκι και
κό
ατι
ωμ
χρ
βρει το ίδιο
στο σωστό σηνα το τοποθετήσει
μείο!
Παιδικός Σταθμός 1

Οι αισθήσεις...
παίζοντας με
την αφή.
Αναγνωρίζουμε την αίσθηση της
αφής, παίζοντας με πολλά και διαφορετικά υλικά. Απαλά και σκληρά, ανάγλυφα
και λεία είναι μόνο μερικές από τις κατηγορίες που χωρίζουμε τα υλικά μας.
Παιδικός Σταθμός 3

Τα αστεράκια εξασκούν τη λεπτή τους
κινητικότητα, τοποθετώντας πολύχρωμα
κουμπιά πάνω σε καρτέλες με διάφορα
σχήματα.
Παιδικός Σταθμός 1

Ο χαρταετός
«Ὅτι μπόρεσα ν΄ ἀποχτήσω μία ζωὴ ἀπὸ
πράξεις ὁρατὲς γιὰ ὅλους, ἑπομένως νὰ
κερδίσω τὴν ἴδια μου διαφάνεια, τὸ χρωστῶ
σ΄ ἕνα εἶδος εἰδικοῦ θάρρους ποὺ μοῦ ῾δωκεν
ἡ Ποίηση: νὰ γίνομαι ἄνεμος γιὰ τὸ χαρταετὸ
καὶ χαρταετὸς γιὰ τὸν ἄνεμο, ἀκόμη καὶ ὅταν
οὐρανὸς δὲν ὑπάρχει…».

Προβατάκι

(Ο. Ελύτης, Μικρός Ναυτίλος)
Παιδικός Σταθμός 2

Τα αβγουλάκια μας

Τα αστεράκια, αφού κάθισαν στα
τραπεζάκια, πέρασαν άσπρη κλωστή μέσα
σε έναν κύκλο, εξασκώντας με αυτό τον
τρόπο τη λεπτή τους κινητικότητα! Το
προβατάκι μας είναι έτοιμο!
Παιδικός Σταθμός 2

Το Πάσχα έρχεται και τα Μελισσάκια
φτιάχνουν με play-doh καλαθάκια και τα
γεμίζουν με αβγουλάκια.
Παιδικός Σταθμός 3

Ηχοπαιχνιδίσματα

Τα παιχνίδια
ζωντανεύουν

Τα μελισσάκια επιβιβάζονται στο σχολικό τους
λεωφορείο και κατευθύνονται στο θεατρικό εργαστήρι του «Casa del teatro». Εκεί, μέσω της κίνησης, της μουσικής και διαφόρων πανιών, παίζουν
και διασκεδάζουν.
Παιδικός Σταθμός 3

Τα αστεράκια παρακολουθούν το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τα παιχνίδια
ζωντανεύουν» στο Παιδικό Μουσείο
Θεσσαλονίκης. Περάσαμε υπέροχα!
Παιδικός Σταθμός 1 & 2

«Μύθοι, μύθοι… Παραμύθι»
Την Κυριακή, 21 Απριλίου 2019, τα Αστεράκια του Παιδικού
Σταθμού του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» παρουσίασαν το ετήσιο
εκπαιδευτικό τους project, με τίτλο «Μύθοι, μύθοι…
Παραμύθι», στον πολυχώρο Space Lab. Κεντρικό θέμα
της εκδήλωσης ήταν οι μύθοι του Αισώπου και η διαχρονική,
διδακτική τους αξία. Συγκεκριμένα, οι μύθοι τους οποίους
πραγματευτήκαμε ήταν: Ο λαγός και η χελώνα, H αλεπού και
τα σταφύλια, O βοριάς και ο ήλιος, H αλεπού και ο πελαργός,
O ποντικός της πόλης και ο ποντικός του αγρού, Tο λιοντάρι
και το ποντίκι, O τζίτζικας και ο μέρμηγκας, O ψεύτης βοσκός,
Tο μυρμήγκι και η Χρυσαλίδα, H
αλεπού με την κομμένη ουρά. Στον
χώρο της έκθεσης, γονείς, παιδιά και
εκπαιδευτικοί παρακολουθήσαμε τη

Αριθμός Φύλλου 12

δραματοποίηση από τα Αστεράκια του μύθου «Ο τζίτζικας και
ο μέρμηγκας». Στη συνέχεια, απολαύσαμε τη μουσική δράση
που ετοίμασαν τα παιδιά με τη μουσικό μας. Έπειτα, θαυμάσαμε
τις δημιουργίες και τις κατασκευές που ετοίμασαν τα παιδιά και,
τέλος, διασκεδάσαμε παίζοντας στα επιδαπέδια και επιτραπέζια
παιχνίδια των μύθων. Ήταν μια ημέρα γεμάτη τραγούδια και
παιχνίδια!
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Νηπιαγωγείο

www.delasalle.gr
Μαθαίν
το υγιεινωό μγια
πιάτο ου

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Ένα νέο εκπαιδευτικό
εργαλείο στο Νηπιαγωγείο
«ΔΕΛΑΣΑΛ»
Το OSMO genius kit κατέφτασε στο
Νηπιαγωγείο μας και μετέτρεψε τις τάξεις σε κέντρο
δημιουργικότητας, παιχνιδιού, μάθησης και
φαντασίας!
Προνήπια 1 & 2

Μια βαλίτσα από τη
Νομισματική Συλλογή
της Alpha Bank στην
τάξη μας
Μια τεράστια βαλίτσα έφτασε στην τάξη
μας! Τι μπορεί να περιέχει μέσα; Από πού
μας την έστειλαν και γιατί; Παρατηρήσαμε το
σήμα, το οποίο ήταν τυπωμένο στη βαλίτσα,
τι μας θυμίζει; Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε
να βγάζουμε τα πράγματα από μέσα…
Προνήπια 1 & 2

Πώς θα καθαρίσουμε
τα νομίσματα;
Πραγματοποιήσαμε πείραμα, προσπαθώντας να
καθαρίσουμε και να γυαλίσουμε σκουριασμένα και
θολά κέρματα, ώστε να γίνουν σαν καινούργια. Γεμίσαμε ένα πλαστικό ποτήρι με νερό, ένα με ξύδι, ένα με σόδα φαγητού και ένα
με κόκα-κόλα. Έπειτα, γράψαμε έξω από κάθε ποτήρι τι περιείχε και ρίξαμε
μέσα από ένα κέρμα. Κάναμε τις υποθέσεις μας για το τι θα συμβεί στο κάθε
ποτήρι, ανάλογα με το περιεχόμενό του. Μετά από μία ώρα, παρατηρήσαμε
τα αποτελέσματα του πειράματος. Όμως, τι συμβαίνει τελικά με τα χάλκινα
νομίσματα; Γιατί κάποια άλλαξαν χρώμα και κάποια άλλα όχι; Πώς καθαρίζει
ο χαλκός και γιατί; Τι άλλο θα μπορούσαμε
να καθαρίσουμε με το ίδιο υλικό; Συζητήσαμε για τα αποτελέσματα του πειράματος και
βγάλαμε τα συμπεράσματά μας.
Προνήπια 1 & 2

Τα Προνήπια
επισκέπτονται την
τράπεζα!
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας στην τράπεζα
Eurobank, στα Πεύκα, οι μαθητές του Νηπιαγωγείου
ξεναγήθηκαν στους χώρους της τράπεζας, στα
ταμεία, στο ΑΤΜ και ενημερώθηκαν για τον τρόπο
λειτουργίας τους. Ακόμη, τα παιδιά έκαναν μια
σύντομη αναδρομή στην ιστορία του νομίσματος και
κατανόησαν τη σημασία της αποταμίευσης και της
οικονομίας, με σκοπό την ικανοποίηση μελλοντικών
αναγκών, όπως σπουδές, ταξίδια, αγορά κατοικίας ή
αυτοκινήτου και κάλυψη ιατρικών εξόδων.
Προνήπια 1 & 2
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Τα Προνήπια παρακολούθησαν το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με τίτλο: «Το
υγιεινό μου πιάτο: trips and tips». Η κ. Σταυρινή Σταύρου, διατροφολόγος,
ξενάγησε τα παιδιά στον κόσμο της υγιεινής διατροφής, όπου γνώρισαν το διατροφικό
πιάτο και τις ομάδες τροφίμων (ομάδα δημητριακών, γάλακτος και γαλακτοκομικών,
λαχανικών & φρούτων, κρεατικών-ψαρικών, κ.ά.).
Ακόμη, αναγνωρίσαμε τη θρεπτική αξία κάθε
ομάδας τροφίμων και μάθαμε την ποσότητα την
οποία χρειάζεται να καταναλώνουμε από την κάθε
ομάδα. Τέλος, κατανοήσαμε τη μεγάλη σημασία
του νερού στη διατροφή μας.
Προνήπια 1 & 2

Μικροί κηπουροί
Με αφορμή την ενασχόλησή μας με την
ανάπτυξη των φυτών, ήρθε η ώρα να φυτέψουμε στον λαχανόκηπο του σχολείου
μας. Έτσι, σηκώσαμε τα
μανίκια μας, σκάψαμε
στο χώμα και φυτέψαμε μαρούλι και καλαμπόκι! Έπειτα, τα ποτίσαμε και περιμένουμε με ανυπομονησία να τα
δούμε να μεγαλώνουν.
Προνήπια 1 & 2

Σωστοί καταναλωτές
Οι τάξεις των Προνηπίων μετατράπηκαν σε μεγάλα
σούπερ μάρκετ! Στα ψυγεία αλλά και στα ράφια, μπορούσε κανείς να βρει τα πάντα. Έτσι, λοιπόν, ο καθένας
από εμάς επέλεγε και έβαζε στο καλάθι του αυτά που
χρειαζόταν, τα πήγαινε στο ταμείο, πλήρωνε και έπαιρνε
τα ρέστα του (στην περίπτωση που χρειαζόταν), την απόδειξη και τη σακούλα του.
Προνήπια 1 & 2

«Νόμος-Νομίζω-Νόμισμα»
Το Σάββατο, 6 Απριλίου 2019, στις 18:30,
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Συνεδριακό
Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς η παρουσίαση του
εκπαιδευτικού project των Προνηπίων του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ».
Θέμα του project ήταν το νόμισμα, εμπνευσμένο από το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα, που δημιούργησε η Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank, με
τίτλο: «Νόμος-Νομίζω-Νόμισμα».
Έπειτα από έναν σύντομο χαιρετισμό της Διευθύντριας του Νηπιαγωγείου
κ. Αίγλης Φούντου και των υπεύθυνων Νηπιαγωγών των τμημάτων κ.
Ελευθερίας Λαφτσίδη και κ. Δήμητρας Παπαδοπούλου, απονεμήθηκε
στους μικρούς μαθητές αναμνηστικός έπαινος για τη συμμετοχή τους στο
εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα.
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 επίσης το αγγλικό και το γαλλικό τμήμα του Κολεγίου με προβολή
βίντεο, διαδραστικά παιχνίδια και δημιουργίες των παιδιών. Τέλος, οι γονείς,
παρακολουθώντας τα μικρού μήκους βίντεο στα iPad, είχαν την ευκαιρία να
απολαύσουν αφηγήσεις των παιδιών
με πληροφορίες σχετικές με τη
θεματολογία του Project.
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Τα Νήπια του Κολεγίου μας γεύτηκαν
τα παραδοσιακά σαρακοστιανά εδέσματα, απολαμβάνοντας μια υπέροχη
ανοιξιάτικη ημέρα.
Νήπια 1 & 2

Έχοντας ως έναυσμα την υπέροχη θέα
του χιονισμένου τοπίου, τα Νήπια θέλησαν να ανακαλύψουν τις φωνούλες, που
συνθέτουν τη λέξη «ΧΙΟΝΙ». Τα μπλουζάκια της Αλφαβήτου, απλωμένα στο
σχοινί της τάξης μας, γίνονται αρωγοί στην
προσπάθεια των παιδιών να δουλέψουν
την εκπαιδευτική διαδικασία της Φωνολογικής Επίγνωσης.
Νήπια1

Το Νηπιαγωγείο μας τίμησε τους ήρωες της επανάστασης και γιόρτασε την εθνική μας επέτειο, κάνοντας παρέλαση με υπερηφάνεια και καμάρι.
Προνήπια & Νήπια

Με το προγραμματιζόμενο ρομπότ δαπέδου Bee Bot και ένα
ζάρι, τα παιδιά εκπαιδεύονται στη μαθηματική σκέψη, ανακαλύπτουν τα μικρά (πεζά ) γράμματα και βρίσκουν τα αντίστοιχά τους
κεφαλαία.
Νήπια 1

Γεύμα
γραμματόσουπας
Το γεύμα μας, σήμερα, έχει γραμματόσουπα. Μια σούπα
πολύ ιδιαίτερη, αφού για να τη γευτεί κανείς, δεν απαιτείται κουτάλι
αλλά καλάμι, για να μπορέσει να ψαρέψει κάθε κουταλιά -γράμμα. Εν συνεχεία, το
αναγνωρίζει, λέει το
όνομά του (π.χ. Ο,
όμικρον ) και τη φωνούλα του (οοο!).
Νήπια 1

Πεινασμένες αρκουδίτσες
Η αρκουδίτσα ξύπνησε και πεινάει πολύ,
ψάχνει παντού την τροφή της να βρει.
Τρέχα γρήγορα μην τύχει και σε πιάσει,
γιατί μεμιάς το φρούτο σου θα αρπάξει.

τας
ΜαθαοίνOονsm
o
με τ
Στο Νηπιαγωγείο μας, αγαπάμε τη μάθηση και την τεχνολογία. Μέσα από το Osmo,
το οποίο είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα
παιχνιδιού που λειτουργεί μέσω iPad, μετατρέπουμε τον φυσικό χώρο σε ψηφιακό
παιχνίδι. Βελτιώνουμε τη δημιουργική μας
σκέψη, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και την κατανόηση του χώρου. Με το
Osmo, τα παιδιά δουλεύουν ενστικτωδώς,
μαθαίνοντας προγραμματισμό και τις βασικές έννοιες της κωδικοποίησης σαν μέρος
του παιχνιδιού.
Νήπια 2

Αριθμός Φύλλου 12

Safer
Internet
Day 2019

Παρέλαση Νηπιαγωγείου

Bee Bot - Κεφαλαία και
πεζά γράμματα
Χιόνι

Νηπιαγωγείο

Οι αρκουδίτσες έχουν ξυπνήσει από τη χειμερία
νάρκη στο καταφύγιό τους, τον Αρκτούρο, και πεινάνε
πολύ. Παίξαμε στην αυλή του Νηπιαγωγείου μας μια
παραλλαγή του γνωστού παραδοσιακού παιχνιδιού
«Πού’ν΄το, πού’ν΄το το δαχτυλίδι» και τρέχαμε να
βρούμε την τροφή μας!
Νήπια 2

Όπως κάθε χρόνο,
έτσι και φέτος, το
Νηπιαγωγείο «ΔΕΛΑΣΑΛ» ήταν Πρεσβευτής της «Ημέρας
Ασφαλούς Διαδικτύου» με θέμα: «Όλοι μαζί για ένα
καλύτερο διαδίκτυο».
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. Μέσα από αφηγήσεις,
προβολή εκπαιδευτικών βίντεο και εκπαιδευτικών
παιχνιδιών, οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να
μοιραστούν τις ανησυχίες και τις προσωπικές τους ιστορίες,
αλλά και να ανακαλύψουν τρόπους σωστής χρήσης
και προφύλαξής τους στο διαδίκτυο, ακολουθώντας τις
πολύτιμες συμβουλές της Αθηνάς και του Ερμή, των δύο
ηρώων του saferinternet4kids.
Η δράση αυτή διοργανώνεται από το Ελληνικό
Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου και έχει ως στόχο την
ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα ασφαλούς
πλοήγησης στο διαδίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες:
- www.saferinternet.gr
- www.saferinternet4kids.gr
- www.cyberkid.gov.gr

Επιπλέει ή
βυθίζεται;
Άραγε ποια αντικείμενα βυθίζονται και ποια
επιπλέουν; Πειραματιστήκαμε με διάφορα αντικείμενα, κάναμε υποθέσεις και καταλήξαμε σε
συμπεράσματα, ανάλογα με το υλικό και το βάρος του.
Νήπια 2

«Αγαπώ,
Μαθαίνω,
Προστατεύω»

Την Κυριακή, 19 Μαΐου
2019,
πραγματοποιήθηκε
με μεγάλη επιτυχία, στη φιλόξενη Αίθουσα Εκδηλώσεων της Μονής Λαζαριστών,
η παρουσίαση του ετήσιου
εκπαιδευτικού Project των Νηπίων, με τίτλο: «Αγαπώ, Μαθαίνω, Προστατεύω». Στο πλαίσιο της υλοποίησής του και
μέσα από βιωματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τα Νήπια γνώρισαν και μελέτησαν εκτενώς τα ζώα που βρίσκονται υπό την απειλή της εξαφάνισης στην Ελλάδα. Αντιλήφθηκαν τις
αρνητικές συνέπειες που έχει η ανθρώπινη παρέμβαση στη φύση και το κλίμα της γης, τη σημασία της τροφικής αλυσίδας και τις
επιπτώσεις που έχει στην ισορροπία του οικοσυστήματος, όταν αυτή διαταράσσεται. Ανέπτυξαν κριτική σκέψη, καλλιέργησαν την
ενσυναίσθησή τους και συνειδητοποίησαν την ευθύνη που έχει κάθε άνθρωπος χωριστά για ό,τι συμβαίνει γύρω του. Ύστερα
από έναν σύντομο χαιρετισμό της Διευθύντριας του Νηπιαγωγείου κ. Αίγλης Φούντου και των υπεύθυνων Νηπιαγωγών των
τμημάτων κ. Βάνας Παπαγιάννη και κ. Αλκμήνης Γιαμπανίδου, σειρά είχαν τα ίδια παιδιά, τα οποία παρουσίασαν ένα ευφάνταστο
παιχνίδι γνώσεων. Έπειτα, τον λόγο πήραν μέλη της οργάνωσης Αρκτούρου, τα οποία μας μίλησαν για το σπουδαίο έργο τους
στη διάσωση των ζώων και την απελευθέρωση της μικρής αρκουδίτσας, την οποία υιοθετήσαμε. Μεγάλη έκπληξη και ενθουσιασμό προκάλεσε η παρουσία της μασκότ του Αρκτούρου, η οποία διασκέδασε και φωτογραφήθηκε μαζί με τα παιδιά. Κλείνοντας
την παρουσίασή μας, τα παιδιά αφιέρωσαν ένα
τραγούδι, σε δικούς τους στίχους, στη Σοφία, τη
μικρή μας αρκουδίτσα. Μικροί κι μεγάλοι ξεναγήθηκαν στην έκθεση εικαστικών δημιουργιών
και φωτογραφίας και διασκέδασαν στη γωνιά των
βιωματικών παιχνιδιών.

Πενάκι Enter
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Αγγλικό Τμήμα
Kindergarten

A new friend... Mr. Potato
Head!

Our nursery kids learned the
parts of the body in English!
They were taught easy songs,
played games and created
the figure of Mr. Potato Head
sticking eyes, ears, a nose, a
mouth, arms and legs! Παιδικός

www.delasalle.gr
Money, money, money!

Our little preschoolers made a
project about money. They learnt
about the pounds and dollars and
created a piggy bank which they
decorated with UK and US coins.
Then, they took on roles and used
the vocabulary they were taught
pretending to buy and sell things.
Προνήπια

Αγγλικό
τμήμα

We never stop learning!

Our Kindergarten students
learned about the
endangered animals in
Greece. They were taught
the names of these animals in
English and some adjectives
that characterize them- red
dear, cute dolphin, clever
wolf, fast jackal, big bear.

Α΄Δημοτικού

Once Upon a Time...
Apart from the Little Red Riding
Hood and the Three Little Pigs, our
1st Grade students have enjoyed the
company of Pinocchio while learning
English words.

Νήπια

So who’s into lying after seeing what happened to poor little
Pinocchio? We are surely NOT!

Β΄Δημοτικού

Γ΄Δημοτικού

Tom Cat Party

Our Library keeps rocking!

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

Δ΄Δημοτικού

LOVE is in the air!

How much do you love your friends, your family or...
your school? Our 4st Grade stars surely love all of
them a lot! That’s why we created little hearts for our
beloved ones!
So don’t forget to show your LOVE!

Odysseus in English - CLIL

Our favourite
mascots!

If you had the chance to choose one character to represent you and your
country around the world, who would that be? Our 4th Graders surely know
how to create figures they like! Let’s see what they said about them:
Dela is a volleyball
mascot. He is from
Greece. He is a funny
ball. He is the mascot
for De La Salle school in
Thessaloniki. He is very
popular and cute!
by Vasiliki P.

Who said that Homer’s heroes should be read and taught only
in Greek? Our 3rd Graders travelled with Odysseus and learnt
everything about each character in the English language. 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!

Monki is a
volleyball
mascot. He is
from South
Africa. Monki is
a monkey and
he is strong and
quick!
by Nikoleta X.

ΣΤ΄Δημοτικού

A person I admire

8

I have met a lot of people who changed my life
for the best and made me think differently. But
the one I admire the most is my mother. My
mother inspires me everyday with her actions
and I think she sets a very good example for me.
She has a successful life and that is why I want
to follow in her footsteps. She always tries for
the best and she is there for those who need
her. Finally, I admire her a lot because she always
supports me and she reminds me of my goals and
what I can truly achieve.
by Katerina F.

Πενάκι Enter

Our 3rd Graders have been
proven fantastic readers,
since they keep borrowing
books from our Library and
participate in Projects of our
English Department. This
time they participated in a
multisensory activity while listening to Paul Gentle’s
Fairytale “The adventures of Mr. Mouse” and they
were amazing!
Keep up the good work, guys!

A person I admire is Stephanos
Tsitsipas. He is a tennis player from
Greece. Tennis is not as popular as
football or basketball in Greece but he
is the first Greek tennis player who got
to the men’s top ten tennis league. I
feel proud of him.
by John M.

Ε΄Δημοτικού

Literature Love is still on!

American Teachers
in our school!

The 5th Grade students travelled to some
other magical and mysterious worlds; this
time Peter Pan and Robin Hood were our
companions in this journey!
We look forward to reading more
adventures and exploring new fantastic
worlds!

Our 5th
Graders have
also shown
their great
speaking
skills,
since they
communicated perfectly with the American
Teachers Olivia LaRocco and Nickolas
Smith, who visited our school, observed
our lessons and got amazed by our 4th, 5th
and 6th Grade students!
Well done, children!

Ιούνιος 2019
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Γαλλικό
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Παιδικός Σταθμό
ςΝηπιαγωγείο

Petite Section

Classe A

Les fables d’Ésope

Les élèves de première ont déjà commencé à
apprendre les lettres de l’alphabet français. C’est
très facile et amusant grâce au Tableau Blanc
Interactif. Les enfants apprécient beaucoup
ces moments ludiques en classe, où ils peuvent
mémoriser et reproduire oralement et par écrit
les lettres. Bon travail, les enfants !

« La tortue et le lièvre »,
« Le lion et le rat ». On adore
les histoires et les animaux. On joue, on apprend et on parle
français.

Moyenne Section
Faire des achats
« Combien ça coûte,
madame? », « Quel est le
prix ? ». On a voyagé à Paris
pour acheter des cadeaux
pour nos amis !

CLASSE B
Vive la musique ! Vive Jojo !!!
« C’est super ! Jojo a rendu visite aux élèves de 2e,
pour le Carnaval ! Il a fait la fête avec eux, il a dansé
et chanté en français et … à la fin… quelle surprise :
il leur a offert des cadeaux ! »

CLASSE C

Il était une fois…
Astérix et Obélix !

MON REPAS PRÉFÉRÉ
Les élèves de 3e parlent de leur
repas préféré :
« Le dîner, c’est chouette !
Je veux des spaghettis et de la
salade et j’adore la pizza ! »
Paul A. C1

Grande Section

Les animaux en disparition au
Journal Télévisé de France 3
Les enfants de la Grande Section
cherchent des animaux en
disparition comme la tortue,
le dauphin, l’ours et l’âne.
Il faut protéger et aider les
animaux !

« Le goûter, c’est super !
Je veux un croissant et j’adore
les glaces ! »
Zoé M. C2

CLASSE E
Atelier de lecture «Petit Socrate et la
porte du Temps»

Les élèves de 4e adorent composer et raconter des histoires. En voici
une :
« Il était une fois deux amis, Astérix et Obélix. Un jour, Astérix est perdu. Obélix et son
chien, Idéfix, vont chercher Astérix. Plus tard, ils arrivent dans un château hanté. Devant
la porte du château, ils rencontrent un fantôme très heureux. Le fantôme dit : Allez tout
droit, jusqu’à la salle. À gauche, sur une armoire, c’est une araignée. Derrière l’araignée, il
y a une baguette magique. Avec la baguette, vous pouvez vaincre la méchante sorcière.
Obélix trouve la baguette magique et il transforme la sorcière en grenouille. Puis, Obélix
libère Astérix. Les deux amis sont encore une fois ensemble et … tout est bien qui finit
bien !!! »
Marie - Zoé P. D2

Les élèves de 6e ainsi que ceux de 5e et
4e classes ont eu l’occasion de suivre un
atelier de lecture animé par l’écrivaine et
musicienne Anthi Grammatikopoulou.
Les enfants ont écouté l’histoire du Petit
Socrate et après, ils ont joué à des jeux
musicaux. Ils étaient vraiment enchantés par le son de la flûte et
de la harpe. Finalement, ils ont écrit des cartes postales afin de
participer à un échange épistolaire avec des enfants que Mme
Grammatikopoulou va rencontrer lors de sa tournée en Europe.

Concours de la Francophonie 2019
Le sujet du Concours de la Francophonie 2019 «LE COFFRE DES MERVEILLES DE LA FRANCOPHONIE »
a inspiré les élèves de 5e à imaginer, dessiner et décrire leur bestiaire fabuleux. Leur production finale
est un petit livre représentant 4 animaux merveilleux.

Le petit monstre qui guérit
Il habite dans les
placards des hôpitaux.
Il se bat contre le cancer
et les autres maladies.
Il pousse en secret
dans les chambres des
patients et il leur donne
des médicaments et du
courage.
Classe E1

Αριθμός Φύλλου 12

Le chat en sucre
Il vit dans la mer. Ses
larmes sont sucrées.
Classe E2

CLASSE D

Classe ST
« La personne que
j’admire beaucoup »
Les élèves de 6e s’expriment en français
sur divers sujets. Voilà une production
écrite qui porte sur une personne
qu’on aime tous tellement :

Maman

«Moi, j’admire beaucoup ma mère.
Elle a 38 ans, elle a les cheveux longs
et châtains et les yeux marron. Elle
mesure 1m60. Je l’admire, parce
qu’elle est très belle, intelligente
et drôle. Elle est avocate. Elle joue
parfois avec mes sœurs et moi et
nous nous amusons beaucoup
ensemble. Je l’adore.»
Foteini P. ST2

Πενάκι Enter
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ΖΏ
Δ Ρ Α Σ Τ Η ΡΝΙ ΟΗΤ Ή Τ

Όμιλος
ΑΝΤΙΣΦΑΊΡΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Συμμμετέχουμε
σε αγώνες που
διοργανώνει η
Ομοσπονδία τένις,
στη Β’ Ένωση
Θεσσαλονίκης.
«Σε έναν αγώνα
τένις, ο ένας
κερδίζει και ο άλλος μαθαίνει.»
Nick Bollettieri

«Ενόργανη Γυμναστική,
η βάση όλων των
αθλημάτων!»
Εξασκούμαστε σε ασκήσεις εδάφους,
ενόργανης και ακροβατικής
γυμναστικής, στο τραμπολίνο, στη
δοκό ισορροπίας, στο
μονόζυγο, στους κρίκους και στον
ίππο αλμάτων.

Όμιλος
ΟΡΧΉΣΤΡΑΣ

Όμιλος

ΘΕΑΤΡΙΚΟΎ ΠΑΙΧΝΙΔ
ΙΟΎ
Mε εργαλεία
μας τη θεατρική,
αισθητική και
συναισθηματική
αγωγή
συνεχίζουμε
το ταξίδι
δημιουργίας, τέχνης και φαντασίας
και παρουσιάζουμε το χοροθεατρικό
δρώμενο «Ηλιοπαιχνιδίσματα».

Όμιλος Στίβου
Δοκιμάζουμε τις δυνάμ
εις
μας και ανακαλύπτουμε
τα όριά μας, μέσα από
το
πρόγραμμα Κid’s Αthle
tics.

3ο Βραβείο, στον Πανελλήνιο
Διαγωνισμό της Ένωσης Ελλήνων
Λογοτεχνών, στην Κατηγορία της
Ενορχήστρωσης, απονέμεται στους
μαθητές της Ορχήστρας του Κολεγίου
«ΔΕΛΑΣΑΛ» και στον μαέστρο της.

Όμιλος ΒΌΛΕΪ
BALL IN
A BASKET

Βελτιώνουμε τη φυσική μας
κατάσταση και υιοθετούμε
αξίες, όπως το θάρρος, η
αυτοεκτίμηση και η συνετή
αντιμετώπιση της νίκης και
της ήττας.

Μέσα από την εκμάθηση
καλαθοσφαιρικών
δεξιοτήτων, μαθαίνουμε και
αναπτύσσουμε τον σεβασμό,
τη συνεργασία και την
ομαδικότητα.

Όμιλος
ΑΓΓΛΙΚΏΝ

“Save The
Earth”
The
students of English Galaxy learn about the
environment and the three R’s .
“Reuse, Reduce, Recycle”
“The dirty
truth”
Faced with
the truth
about
how much
trash we
accumulate.

10
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ΩΝ

Όμιλος
ΓΑΛΛΙΚΩΝ
DIS-MOI TOUT ET MOT
À MOT
OUI, JE PARLE FRANÇA
IS
On aime, on apprend
et on parle français ! C’e
st
toujours la fête ! Quelle
joie
d’apprendre en jouant
!

Όμιλος

ΡΗΤΟΡΙΚΉΣ &
ΑΝΤΙΛΟΓΊΑΣ
Προβληματιζόμαστε,
επιχειρηματολογούμε,
εκφράζουμε τις
διαφωνίες μας και
αντικρούουμε τα
επιχειρήματα της
αντίπαλης ομάδας, μέσα
από παιχνίδια λόγου
και λογικής!

Όμιλος
ΜΠΑΛΈΤΟΥ

Όμιλος
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Γιορτάζουμε και
χορεύουμε στο
Μέγαρο Μουσικής
Θεσσαλονίκης, για
να τιμήσουμε την
Παγκόσμια Ημέρα
χορού 2019.

Όμιλος
S.T.E.A.M.

Ρομπότ και
προγραμματισμός
μάς
επιτρέπουν να
ανακαλύψουμε
νέους ορίζοντες.
Οι Robothood φτιάχνουν τον
δικό τους σεισμογράφο, στο
πλαίσιο του έργου H2020:
«ΟPEN SCHOOLS FOR OPEN
SOCIETIES – ΟSOS» ΕΝΑ
ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕ ΜΙΑ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

Στον όμιλο S.T.E.A.M.
χτίζουμε γέφυρες και
ενώνουμε ανθρώπους.

Ιούνιος 2019
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ΖΏΝΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤ
ΩΝ

ΌμιλοςνΕανσότρικγήαςνης
Γυμ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Όμιλος ΜΠΑΛ
ΈΤΟΥ

Οι μικροί ακροβάτες του «Le Petit
La Salle» εξασκούνται, με στόχο
την κατάκτηση όσο το δυνατόν
περισσότερων ασκήσεων! Κεράκι,
κυβίστηση, γέφυρα είναι μόνο η
αρχή…

Όμιλος
Tae Kwon Do

Χαμογελάμε,
διασκεδάζουμε, μαθαίνουμε
να σεβόμαστε και να
πειθαρχούμε, γνωρίζουμε
το σώμα μας, αποκτούμε αυτοπεπο
ίθηση,
μαθαίνουμε τη μουσική και τον ρυθ
μό, κάνουμε φίλους, αφήνουμε
τη φαντασία μας ελεύθερη. Με μια
λέξη: ΧΟΡΕΥΟΥΜΕ!

Όμιλ
Θεατρικοςού
Παιχνιδιού
Παίζουμε, χορεύουμε και
τραγουδάμε, με θέμα την
αλλαγή των εποχών! Η τάξη
μας γίνεται κάθε φορά μια
φαντασμαγορική σκηνή και
εμείς μεταμορφωνόμαστε σε
ρόλους ονειρικούς, που μας
ταξιδεύουν!

Όμιλος
ΚΟΛΎΜΒΗΣΗΣ
Τα μαθήματα
συνεχίζονται,
το ίδιο και η
διασκέδαση!

Όμιλος
ΣΤΊΒΟΥ

Όμιλος
ΠΙΑΝΟΥ
Απολαύσαμε τους μικρούς
μας μαθητές σε ένα ακόμα
ρεσιτάλ πιάνου!

Χρησιμοποιώντας
την τεχνική χεριών
και ποδιών,
γυμναζόμαστε
και μαθαίνουμε
την τέχνη και τη
φιλοσοφία του Tae
Kwon Do.

Όμιλος
ΣΚΑΚΙ
Συγχαρητήρια στα Νηπιάκια
μας, για την πρώτη
συμμετοχή τους στους
σχολικούς αγώνες σκάκι
Δυτικής Θεσσαλονίκης. Ήταν
μία μοναδική εμπειρία!

Όμιλος Ποδοσφαίρου

Η αυλή το
ολείου μας
μεταμορφώνεταυι σχ
σε
προπόνηση ξεκινά. Ά στάδιο και η
σκηση
με στεφάνια! ταχύτητας

Διασκέδαση και
άθληση πάνε
μαζί στον όμιλο
του ποδοσφαίρου,
με τους μικρούς
μας φίλους να
μαθαίνουν τα
βασικά τεχνικά
στοιχεία του
αθλήματος!

Όμιλος ΜΠΆΣΚΕΤ

Οι μικροί μας
καλαθοσφαιριστές
προπονούνται όλο
κέφι και χαρά και τα
καλάθια παίρνουν
φωτιά!

Αριθμός Φύλλου 12
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Η γιορτή της μητέρας
Οι μαθητές της Α΄ τάξης βίωσαν τα συναισθήματα και τον πλούτο τους,
συνδέοντάς τα με ένα πρόσωπο που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο μ΄ αυτά: το
πρόσωπο της μάνας!
Έδωσαν ένα πρωτότυπο ραντεβού με τις μανούλες τους
σε ένα Εμπορικό κέντρο, έμαθαν την αξία της προσφοράς
και βιώνοντας μια απόλυτη εμπειρία ενσυναίσθησης, αφού
«μπήκαν στα παπούτσια της μαμάς τους», τίμησαν τη γιορτή
της και της πρόσφεραν ένα κέρασμα που έφτιαξαν ειδικά γι’
αυτήν, με πολλή αγάπη. Ακόμα, της έφτιαξαν ένα χειροποίητο
κόσμημα, τονίζοντας έτσι ότι, όταν αγαπάμε κάποιον, πρέπει
να το δείχνουμε και έμπρακτα. Τα πρωτάκια μας έκλεισαν τη
δράση τους, τραγουδώντας αγκαλιά με τις αγαπημένες τους
μανούλες σε ένα κλίμα συγκίνησης και πηγαίων, απλών και
αυθεντικών συναισθημάτων, που εμπεριέχονται σ’ αυτή τη
μεγαλειώδη σχέση μητέρας- παιδιού.

Μαμά, σ΄αγαπώ, γιατί… με
φροντίζεις. Μου φτιάχνεις τα πιο
νόστιμα φαγητά. Με παρηγορείς
και μου παίρνεις τον πόνο. Αγαπάς
τον μπαμπά μου. Ξέρεις πάντα πού
είναι τα πράγματα που έχω χάσει.
Με ξυπνάς το πρωί, για να είμαι
στην ώρα μου. Μου μαθαίνεις την
αξία της φιλίας και της οικογένειας.
Μου οργανώνεις το καθημερινό μου
πρόγραμμα και τρέχεις όλη μέρα
μαζί μου, για να το τηρήσουμε.

Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

			

Τι είναι καλοσύνη;

Τι είναι η καλοσύνη; Τι
σημαίνει κάνω μία καλή
πράξη, είμαι καλό παιδί;
Η καλοσύνη είναι αγάπη, προσφορά,
σεβασμός, αποδοχή και οδηγεί στην αληθινή
ευτυχία. Οι δράσεις της Β’ Δημοτικού, λοιπόν,
ήταν αφιερωμένες σε μία από τις λασαλιανές αξίες
ζωής: την καλοσύνη. Έτσι, ξεκινώντας από την
προσφορά, συλλέξαμε τρόφιμα για το συσσίτιο
της Ενορίας των Δώδεκα Αποστόλων.
Παρακολουθήσαμε τη θεατρική παράσταση
«Το αστερόπαιδο» στο Ολυμπιακό Μουσείο
και μιλήσαμε για τη σημασία της συγγνώμης
και της αληθινής αγάπης. Μιλήσαμε για την
αποδοχή μέσα από το βιβλίο της κ. Ελένης
Πριοβόλου, «Τρυφεράκανθος», η οποία μας
επισκέφθηκε και μας είπε πως η σκληρότητα δεν
οδηγεί πουθενά, ενώ η καλοσύνη φέρνει τους
ανθρώπους πιο κοντά. Φτιάξαμε ψηφιακή ιστορία
με θέμα «Τι είναι ευτυχία», σε συνεργασία με το
Ινστιτούτο Ψηφιακής Τεχνολογίας «NOUS»
και όλοι συμφωνήσαμε ότι οι ευτυχισμένες
στιγμές είναι στιγμές καλοσύνης και αγάπης.
Τέλος, συμφωνήσαμε να είμαστε πιο προσεκτικοί
και να σεβόμαστε το περιβάλλον. Υπογράψαμε
συμβόλαιο εθελοντικής προσφοράς για την
προστασία του περιβάλλοντος και έτσι, στο πλαίσιο
της Εβδομάδας Εθελοντισμού του Νοιάζομαι και
Δρω και του Let’s do it Greece, καθαρίσαμε την
αυλή μας και το Άλσος του «ΔΕΛΑΣΑΛ». «Γίνε

η αλλαγή που θέλεις, κάνε τον κόσμο
καλοσυνάτο».
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Δράσεις για τις παγκόσμιες ημέρες
ποίησης και παιδικού βιβλίου
Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου, φέραμε στη σχολική
αίθουσα τα αγαπημένα μας βιβλία και παρουσιάσαμε στους συμμαθητές μας την
υπόθεση και τους συγγραφείς. Αφηγήσεις, εικόνες, συναισθήματα και περιπέτεια
γέμισαν τη σχολική αίθουσα.
Ντύσαμε το βιβλιόδεντρο της τάξης μας.

Συνεχίσαμε το ταξίδι στον κόσμο
της ποίησης και της λογοτεχνίας,
γνωρίζοντας τους νομπελίστες ποιητές Σεφέρη και Ελύτη και απολαύσαμε μελοποιημένα αριστουργήματά τους.
Τέλος, ενώσαμε στίχους με εικόνα, δημιουργώντας σχηματοποιήματα, με αφόρμηση την αντίστοιχη
ενότητα του μαθήματος της Γλώσσας. Τα
έργα τέχνης μας αποτέλεσαν μικρά αριστουργήματα που αναδεικνύουν την ομορφιά της
Ελλάδας, όπως την αποτύπωσαν στους στίχους τους και οι ίδιοι οι ποιητές, αλλά και την
αστείρευτη παιδική δημιουργικότητα.

Αναζητώντας τη σπουδαιότε
αξία… με τη βοήθεια τωνρη
αρχαίων Ελλήνων
Παρακολουθήσαμε το αθλητικό-εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αρχαία Ελληνικά Παιχνίδια», όπου εντοπίσαμε τις
αξίες στους κανόνες των παιχνιδιών. Συνειδητοποιήσαμε
πως το παιχνίδι δεν είναι απλά ένας τρόπος διασκέδασης,
αλλά ένας ουσιαστικός φορέας παιδείας, ιστορίας και
πολιτισμού.

Εικόνες από το
Αρχαιολογικό
Μουσείο
Θεσσαλονίκης
και το Μουσείο
Βασιλικών Τάφων
των Αιγών.

Ο Σωκράτης υποστήριξε μέχρι θαν
άτου
τον σεβασμό στον άνθρωπο και
στους
νόμους της πολιτείας.

Ο βασιλιάς Λεωνίδας
έμεινε στην ιστορία για το
απαράμιλλο θάρρος του.

λέξανδρος
Ο Μέγας Α
όταν με
υπερασπιζ
ο την
ό
κάθε τρ π
ύνη.
σ
ο
φ
ελ
αδ

Αριθμός Φύλλου 12

οτος
Ο ιστορικός Ηρόδ
ακτα
πρ
έμ
ε
ριξ
τή
οσ
υπ
ειας.
την αξία της αλήθ

Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

Στα πλαίσια του ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος,
οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ΄ τάξης προσέγγισαν με
ποικίλες δράσεις τις αξίες του σεβασμού, της αλήθειας, του
θάρρους, της ελευθερίας και της αδελφοσύνης μέσα από τον
πολιτισμό των αρχαίων Ελλήνων.
Αρχικά, οργανώνοντας ομαδικές εργασίες στο μάθημα
της Ιστορίας, γνωρίσαμε σημαντικές προσωπικότητες,
όπως ο Ηρόδοτος, ο Λεωνίδας και ο Μέγας Αλέξανδρος,
που πρέσβευαν τις παραπάνω αξίες και αναγνωρίσαμε
τη σπουδαιότητα τόσο των προσώπων όσο και των αξιών
αυτών.

Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

Δημοτικό

www.delasalle.gr

ευε
Ο Περικλής πίστ
ων
όλ
α
ρί
θε
ευ
στην ελ
ο
στ
ι
των πολιτών κα
υν
ίζο
ορ
δικαίωμα να
υς.
μόνοι τη ζωή το

Ακολούθησαν δύο εκπαιδευτικές επισκέψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και στο Μουσείο Βασιλικών Τάφων των Αιγών στη Βεργίνα, όπου μέσα από ενδιαφέρουσες διαδραστικές ξεναγήσεις πληροφορηθήκαμε για τον πολιτισμό, τις τέχνες και τα έθιμα
των αρχαίων Ελλήνων και για την εξέχουσα θέση που είχαν οι προαναφερθείσες αξίες στην
καθημερινή τους ζωή.
Τέλος, ολοκληρώνοντας το ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμά μας, θα παρουσιάσουμε μια θεατρική παράσταση με τίτλο «Αναζητώντας τη σπουδαιότερη αξία», αποκαλύπτοντας στους
θεατές το συμπέρασμα της αναζήτησής μας.
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Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

Βυζαντινοί Περιηγητές
Η Ε’ τάξη του δημοτικού είναι πάντα η καλύτερη ευκαιρία για τους μαθητές
να γνωρίσουν τον πλούτο και την ιστορία της βυζαντινής εποχής. Η πόλη της
Θεσσαλονίκης, μάλιστα, είναι η κατεξοχήν βυζαντινή πόλη της Ελλάδας,
οπότε και οι μαθητές μας ήταν ιδιαίτερα χαρούμενοι, όταν ξεκινήσαμε την
περιήγησή μας στις ομορφιές της. Στην αρχή, επισκεφθήκαμε το πανέμορφο
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και αργότερα, κάτω από τον λαμπερό ουρανό,
απολαύσαμε μια καταπληκτική διαδρομή στα τείχη περιμετρικά της πόλης, τη
Μονή Βλατάδων, τη Μονή Λατόμου, τον ναό του Αγίου Δημητρίου και, τέλος,
τον ναό της Αγίας Σοφίας.Τα παιδιά έζησαν μια όμορφη εκπαιδευτική εμπειρία
με την όμορφη θέα, τον περίπατο και την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ξενάγηση,
όπως δήλωσαν με ενθουσιασμό κατά την επιστροφή τους στο σχολείο. Γνώση
και εμπειρία απόλυτα εναρμονισμένες σε ένα ζωντανό μάθημα Ιστορίας!

ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗ

Μια δράση επιστημονικού ενδιαφέροντος
έλαβε χώρα στον αύλειο χώρο του Δημοτικού μας σχολείου την
Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019. Η μέρα αυτή δεν ήταν τυχαία, αφού επρόκειτο
για την εαρινή ισημερία, την καταλληλότερη περίοδο, για να πραγματοποιηθεί
ένα πείραμα ηλικίας 2.250 ετών. Ο σπουδαίος επιστήμονας της αρχαιότητας,
ο Ερατοσθένης, υπολόγισε την περίμετρο της γης και απέδειξε τη σφαιρικότητά
της. Έτσι και οι μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης ακολούθησαν τα βήματά του, επαναλαμβάνοντας το πείραμα, υπό την καθοδήγηση των δασκάλων τους.

Οι μα
επισκέπτονθτηατιέςτητηΒςουΣΤ’ δημοτικού
λή των Ελλήνων

Μια μοναδική εμπειρία έζησαν οι
μαθητές της ΣΤ’ δημοτικού κατά τη διάρκεια της 3ήμερης εκδρομής στην
Αθήνα, η οποία πραγματοποιήθηκε
στο πλαίσιο του προγράμματος που
εκπονεί η Βουλή των Ελλήνων εδώ
και πολλά χρόνια. Η εκδρομή διήρκεσε από τις 14 έως 16 Φεβρουαρίου
και περιλάμβανε πλούσιες δράσεις και
επισκέψεις εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα.
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«Οι Λασαλιανές
στο Σχολείο μαΑξίες
ς»
Σε έναν κόσμο στον οποίο
όλα μεταβάλλονται ταχύτατα
και σε όλους τους τομείς, οι
αξίες, στις οποίες ο ΙωάννηςΒαπτιστής Δελασάλ εδραίωσε
το έργο του, εξακολουθούν
να είναι επίκαιρες και
να αποτελούν κινητήρια
δύναμη και για εμάς, τους
λασαλιανούς μαθητές.

Αδελφοσύνη

Θάρρος

Ελευθερία
Σεβασμός

τα

Ταπεινότη
Ευθύνη

Αλήθεια
Αγάπη

Διαφορετικότητα
Όλοι είμαστε
διαφορετικοί και
μοναδικοί, αλλά
ταυτόχρονα είμαστε
ίσοι και έχουμε τα ίδια
δικαιώματα.

Αφελ

φοσύν
Με του
η
αγαπιό ς συμμαθητές
μαστε σ
μας
εμπιστε
α
υόμαστ ν αδέλφια κα
ε ο ένα
ι
ς τον ά
λλο.

και
Αγάπη θηση
ίσ
Ενσυνα

αι...
Αγάπη τείζίνεις, και
Όταν πνοθίζουν
.
α
ι καρδιές
α
κ
ια
δ
ύ
λουλο

Θάρρος

Ταυτιζόμαστε με τους
ήρωες της μυθολογίας και
αντλούμε θάρρος, μέσα
από τις ιστορίες τους.

Καλο
σύνη
Καλοσ
ύ
ακούν νη: H γλώ
σσ
οι κωφ
οί και α που
βλέπου
οι τυφλ
ν
οί.
Mark
Γιατί κ
Twain
αμιά κ
αλή
μ
ικρή κ

ι αν είν πράξη, όσο
αι,
χαμέν δεν πάει
η.

Σεβασμός
Μαθαίνουμε να ακούμε και
να σεβόμαστε τη γνώμη των
συνανθρώπων μας, ακόμα και
όταν αυτή είναι διαφορετική.

Σέβομαι το
περιβάλλον,
γιατί σέβομαι
τον εαυτό μου.

Αριθμός Φύλλου 12
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Η φιλόξενη βιβλιοθήκη
Καλοκαιρινές διακοπές,
παρέα με ένα βιβλίο!
«ΜΗΛΑ ΓΥΡΩ ΓΥΡΩ ΣΤΗ
ΜΕΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ»
Συγγραφέας:
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Εκδότης: POLARIS

«ΙΚΑΡΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΡΟΣ»
Συγγραφέας:
ΙΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑ
Εκδότης:
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

«Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ ΑΣΠΑΣΙΑΣ»
Συγγραφέας:
ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ ΜΑΝΟΣ
Εκδότης: ΠΑΤΑΚΗΣ

Το καλοκαίρι δεν είναι κατάλληλη
εποχή μόνο για βουτιές στη θάλασσα,
αλλά και για βουτιές στους πανέμορφους
βυθούς της φαντασίας. Έτσι, οι μαθητές
του Σχολείου μας, που εμπνεύστηκαν
από τις δράσεις της Φιλαναγνωσίας,
σάς προτείνουν τα παρακάτω βιβλία:

«Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ
ΒΑΓΙΑΣ»
Συγγραφέας:
ΣΑΡΗ ΖΩΡΖ
Εκδότης: ΠΑΤΑΚΗΣ

«ΜΙΑ ΑΘΑΝΑΤΗ ΦΙΛΙΑ»
Συγγραφέας:
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΤΣΟΡΩΝΗ ΓΙΟΛΑΝΤΑΑΣΠΡΟΜΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Εκδότης: ΣΑΒΒΑΛΑΣ

Καλοκαιρινό
κρυπτόλεξο!
Μπορείς να βρεις στα πα
ρακάτω γράμματα τα ψάρια πο
υ είναι
κρυμμένα;

Η φετινή σχολική χρονιά
έκρυβε πολλούς καλούς
λόγους που ώθησαν τους μικρούς μαθητές του Kολεγίου
μας, ώστε να δρασκελίσουν
τα σκαλιά του δεύτερου
ορόφου και να φτάσουν ως
τη Βιβλιοθήκη μας. Το ταξίδι της εξερεύνησης ξεκίνησε
με τη βοήθεια της θεατρολόγου του σχολείου μας,
κ. Ε. Κοκόζογλου, η οποία μετέτρεψε τη γνωριμία
των παιδιών με το εξαιρετικό βιβλίο: «To ταξίδι», της
συγγραφέως και εικονογράφου Φραντζέσκα Σάννα,
σε ένα αυτοσχέδιο θεατρικό παιχνίδι.
Το ραντεβού των παιδιών με τον χώρο ανανεώθηκε με την παρουσία δύο εξαιρετικών συγγραφέων,
της κ. Σοφίας Μαντουβάλου
και κ. Ελένης Πριοβόλου,
οι οποίες παρουσίασαν τα
δύο υπέροχα βιβλία τους, «Η
άπληστη χελώνα» και «ο
Τρυφεράκανθος» αντίστοιχα.
Mε την κ. Μαντουβάλου τα
παιδιά τραγούδησαν το γνωστό
και αγαπημένο τραγούδι «Ένα
γράμμα μια ιστορία», που
συμπλήρωνε δημιουργικά το
καθημερινό τους γλωσσικό μάθημα και με την κ. Πριοβόλου παρακολούθησαν ένα
μάθημα διαφορετικότητας.
Ακόμα, με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου καλέσαμε την
κ. Σοφία Ζαπουνίδου,
η οποία μάς διάβασε το
υπέροχο παραμύθι της
«Το σχολείο των γραμμάτων», που τράβηξε το
ενδιαφέρον των μαθητών.
Τέλος, τα παιδιά συμμετείχαν σε ένα διαδραστικό
δρώμενο που βασίστηκε
στο τόσο εμπνευσμένο βιβλίο του Ευγένιου Τριβιζά,
«Ο Άβυ το κουνάβι και η Φιφίτσα η νυφίτσα». Η
θεατρική ομάδα «Παζλ» ανέλαβε να το προσεγγίσει
και να το παρουσιάσει στα παιδιά με σκίτσα και παιχνίδια, αποδεικνύοντας ότι ένα καλό βιβλίο μπορείς να
το διαβάσεις και να το γνωρίσεις χωρίς κόπο.
Έτσι, οι μαθητές μας θα περιμένουν με ανυπομονησία τον επόμενο καλό λόγο να επισκεφτούν τη
Βιβλιοθήκη του Δημοτικού μας και να ξαπλώσουν
αναπαυτικά στα πολύχρωμα μαξιλάρια της…

«Η αφαίρεση»

«Τα μικρόβια»

Ο δάσκαλος ρωτά τον μαθητή:
- Για πες μου, Γιώργο, πόσο κάνει
8 – 8;
- Δεν ξέρω, κύριε.
- Για σκέψου λίγο. Αν έχω 8
κεράσια και φάω και τα 8, τι θα
μου μείνει;
- Τα κουκούτσια, κύριε!

Ο μπαμπάς λέει στον γιο του:
- Πρόσεχε, Άκη, τα παλιά και σκονισμένα βιβλία, γιατί έχουν μικρόβια!
- Μην φοβάσαι, μπαμπά! Δεν πιάνω ποτέ μου βιβλίο.

«Το γάλα»

Η δασκάλα ρωτάει τον Τοτό:
- Δεν μου λες, Τοτό, γιατί η έκθεσή σου για το γάλα
ήταν τόσο μικρή; Δεν είχες τίποτα άλλο να γράψεις;
- Είχα, κυρία, αλλά ήθελα να γράψω για το συμπυκνωμένο!
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ΑΝΕΚΔΟΤΑ
«Ξέρεις ποιος είμαι εγώ;»

Ο Τοτός μιλάει με τον Μάνο,
έναν καινούριο μαθητή, στην
αυλή του σχολείου.
Τοτός: Ο καινούριος διεθυντής
δεν είναι πολύ εκνευριστικός;
Μάνος: Όχι φυσικά!
Τοτός: Πώς κι έτσι;
Μάνος: Μα ξέρεις ποιος είμαι
εγώ; Ο γιος του!
Τοτός: Εσύ ξέρεις ποιος είμαι
εγώ;
Μάνος: Όχι.
Τοτός: Πάλι καλά!
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