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Εκδίδεται περιοδικά από το
Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» Θεσσαλονίκης

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΉ: Αριστέα Νάστου

20 Χρόνια

παιδείας και ουσιαστικής
εκπαίδευσης,
εξέλιξης και καινοτομίας,
προσφοράς.

Το σχολικό έτος 2020-2021, το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο
«ΔΕΛΑΣΑΛ» συμπληρώνουν 20 χρόνια λειτουργίας. 20 χρόνια εξέλιξης,
καινοτομίας και προσφοράς. Ωστόσο, όλα ξεκίνησαν αρκετά χρόνια πριν, όταν
το 1913, πρωτολειτούργησε το Δημοτικό Σχολείο στο Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ».
Πρόκειται για το παλιό Δημοτικό Σχολείο του Κολεγίου, École Paroissiale.
Σταμάτησε, όμως, τη λειτουργία του το 1968, όταν το Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ»
μεταφέρθηκε στο Ρετζίκι (Πεύκα).
Το 2000, και μετά από πολλές και επίμονες πιέσεις γονέων και αποφοίτων,
οι Frères του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» αποφάσισαν την ίδρυση του Νηπιαγωγείου
και του νέου Δημοτικού Σχολείου «ΔΕΛΑΣΑΛ» και το 2009 του Παιδικού
Σταθμού. Ο κόσμος της Θεσσαλονίκης αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή τις
νέες αυτές σχολικές μονάδες, εμπιστεύτηκε τα παιδιά του και η επιτυχία που
σημείωσαν, από την πρώτη στιγμή, ήταν πρωτοφανής.
Από το 2002 και μετά, άρχισε να υλοποιείται ένα μεγάλο επενδυτικό
πρόγραμμα ανακαίνισης και ολοκλήρωσης των εγκαταστάσεων και της
υλικοτεχνικής υποδομής του Κολεγίου με την αίθουσα εκδηλώσεων (με
χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος), το νέο κτήριο του Νηπιαγωγείου,
αγορά ιδιόκτητων σχολικών, κλειστό γυμναστήριο, γήπεδα ποδοσφαίρου,
τένις, βόλεϊ, μπάσκετ, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, λειτουργία
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και τόσα άλλα, μέχρι την ολική ανακαίνιση του
Δημοτικού Σχολείου (2016).
Το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο «ΔΕΛΑΣΑΛ» ανήκουν
στον παγκόσμιο οργανισμό La Salle, έναν οργανισμό με περισσότερα
από 1.000 μορφωτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων, σε 80 χώρες, σε
όλο τον κόσμο. Είναι μέλη του Παγκόσμιου Δικτύου AspNet Unesco,
βραβεύτηκαν με το βραβείο Αειφόρου Σχολείου από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ., ενώ
επί δύο χρονιές βραβεύτηκαν με το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών για τα
καινοτόμα προγράμματα των ξενόγλωσσων τμημάτων τους. Πρόσφατα, το
Δημοτικό Σχολείο διακρίθηκε με τον τίτλο: «Σχολείο eTwinning», ως ένας
εκπαιδευτικός οργανισμός που προάγει την καινοτομία, ένα σχολείο
αξιών, ένα σχολείο που επενδύει στη συνεργασία των μαθητών, στην
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, με βλέμμα στραμμένο στο μέλλον,
τιμώντας το πλούσιο παρελθόν του.
20 χρόνια μετά την ίδρυση του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού
«ΔΕΛΑΣΑΛ» στην πόλη της Θεσσαλονίκης, Frères, εκπαιδευτικοί, μαθητές,
απόφοιτοι και εργαζόμενοι, «Μαζί και από Κοινού», δεσμευόμαστε
να εξελισσόμαστε και να εκσυγχρονιζόμαστε συνεχώς, ώστε να
ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των παιδιών.
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Αίγλη Φούντου

Μαυρίδης Χαρίλαος

Προϊσταμένη / Διευθύντρια
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ART BAZAAR
με φιλανθρωπικό χαρακτήρα
Το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Νηπιαγωγείου και
του Δημοτικού του Κολεγίου μας οργάνωσε έκθεση
ζωγραφικής με έργα όλων των μαθητών μας στο
φουαγιέ της Αίθουσας Εκδηλώσεων του Κολεγίου
«ΔΕΛΑΣΑΛ».
Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά για τους μαθητές
και των δύο βαθμίδων (Νηπιαγωγείου και Δημοτικού),
ανοίγοντας τις πόρτες της στους μικρούς δημιουργούς, την ώρα του μαθήματος των Καλλιτεχνικών,
παρουσιάζοντάς τους τις διαφορετικές θεματικές με
τις οποίες ασχολήθηκε η κάθε τάξη.
Οι γονείς μπορούν να «επισκεφθούν» διαδικτυακά
την έκθεση σε μια ψηφιακή περιήγηση, μέσω της
κεντρικής ιστοσελίδας του Κολεγίου, και να θαυμάσουν τα έργα των μικρών καλλιτεχνών μας. Για να
παρακολουθήσετε την ψηφιακή περιήγηση, μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο: bit.ly/
delartbazaar .
Τα έσοδα από την πώληση των έργων θα διατεθούν στον Φάρο του Κόσμου.

Αγαπώ, άρα
ΠΡΟΣΦΈΡΩ!
Με επιτυχία στέφθηκε η δράση
«Αγαπώ, άρα προσφέρω», με
αφορμή την Ημέρα της Αγάπης, σε
συνεργασία με το γραφείο Α/Βάθμιας
Εκπ/σης Δυτικής Θεσσαλονίκης και
συγκεκριμένα μετά από συνεννόηση
με την κ. Λούστα, συντονίστρια
εκπαίδευσης προσφύγων. Η κ. Λούστα, σε συνεργασία με την Ύπατη
Αρμοστεία Προσφύγων, έκανε
διαδικτυακή ενημέρωση στις μεγάλες
τάξεις για τη σημασία της εκπαίδευσης των προσφυγόπουλων. Σύσσωμο
το Κολέγιο έγινε ένα κύμα προσφοράς
και έτσι ρούχα, βρεφικές πάνες, είδη
ζωγραφικής και σχολικές τσάντες
παραδόθηκαν, τελικά, στους υπεύθυνους του Φιλοξενείου Κάτω Τούμπας.
Πράγματι, όλοι μπορούμε, «Μαζί
κι από Κοινού», να βιώσουμε την
αδελφοσύνη μέσα από καθημερινές,
μικρές πράξεις αλληλεγγύης.
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Εθελοντισμός – Αδελφοσύνη

Eπισκεπτήριο
αγάπης με ΚΆΡΤΕΣ
Οι μαθητές/τριες του Δημοτικού ανταποκρίθηκαν στο πανελλήνιο
κάλεσμα του Win Cancer για αποστολή πασχαλιάτικων ευχετήριων καρτών
στους/στις ασθενείς των αντικαρκινικών
νοσοκομείων. Η ιδέα ήταν απλή: τώρα
που λόγω Covid 19 δεν επιτρέπονται οι
επισκέψεις στα νοσοκομεία, «οργανώθηκε» ένα μεγάλο επισκεπτήριο «αγάπης»,
στέλνοντας στο Win Cancer ευχές,
θετικές σκέψεις και χρώματα, για να μοιραστούν στη συνέχεια-με τα κατάλληλα
μέτρα ασφαλείας- στους/στις ασθενείς.
Σε αυτόν τον αγώνα κανείς και καμία δεν
πρέπει να είναι μόνος ή μόνη.

Ιούνιος 2021

Παιδικός Σταθμός

www.delasalle.gr

ΠΑΙΔΙΚΌΣ ΣΤΑΘΜΌΣ

Το λιοντάρι

Τα Εξωγηινάκια
Τα Μελισσάκια μεταμορφώνονται σε μικρά εξωγηινάκια, με
τρελιάρικα ματάκια. Με τη μέθοδο
πουαντιγιέ, χρησιμοποιώντας
φελλούς μπουκαλιών, χρωματίζουν γκλίτερ αφρώδες χαρτί και
φτιάχνουν αυτή την ευφάνταστη
κατασκευή.

Τα Μελισσάκια, στο πλαίσιο
της θεματικής ενότητας: «Τα
ζώα της ζούγκλας», διαβάζουν
και δραματοποιούν από τους
Μύθους του Αισώπου «Το λιοντάρι και το ποντίκι». Έπειτα,
χρωματίζουν με πιρούνι και καφέ
τέμπερα χάρτινα πιάτα και φτιάχνουν το δικό τους προσωπείο
λιοντάρι.

Τα Αστεράκια γνωρίζουν τον
ζωγράφο Wassily Kandinsky και
φτιάχνουν τους διάσημους κύκλους
του με διάφορους τρόπους. Πολύχρωμες σαπουνόφουσκες, τυπώματα και συνθέσεις με χάρτινους
κύκλους είναι κάποιοι από αυτούς.

Τρισδιάστατη
αναπαράσταση του

Οι κύκλοι του
Kandinsky

«Μικροί
Μικελάντζελο»

Mondrian

Εμπνευσμένοι από τις συνθέσεις του Piet
Mondrian χρωματίζουμε χαρτόκουτα. Τα
χαρτόκουτά μας έχουν μαύρες γραμμές,
όπως ακριβώς και τα έργα του ζωγράφου. Σε
κάθε οριοθετημένο κομμάτι βάφουμε κι ένα
διαφορετικό χρώμα. Μόλις στεγνώσουν, τα
τοποθετούμε το ένα πάνω στο άλλο, δημιουργούμε μια τρισδιάστατη αναπαράσταση των πινάκων του και το παιχνίδι ξεκινά!

Τα Αστεράκια γνωρίζουν τον
διάσημο ζωγράφο και γλύπτη
Μικελάντζελο ντι Λοντοβίκο
Μπουοναρότι Σιμόνι, γνωστό
περισσότερο ως Μιχαήλ Άγγελο.
Μιμούμαστε την τεχνική του, ζωγραφίζοντας ξαπλωμένοι ανάσκελα και ζωντανεύουμε ένα ευρέως
αναγνωρίσιμο έργο του.

Τα πληκτροφόρα
Γνωρίζουμε τα πληκτροφόρα μουσικά όργανα.
Παίζουμε με το πιάνο και παρατηρούμε το
ακορντεόν. Τι ήχο βγάζουν, τι χρώμα έχουν τα
πλήκτρα, το μέγεθός τους διαφέρει;

Αισθητηριακό
παιχνίδι
χρωμάτων

Τα Μελισσάκια
ανακατεύουν
τα χρώματα και
ζωγραφίζουν με
το δάχτυλο, σε
αυτό το ιδιαίτερο
αισθητηριακό
παιχνίδι “γράψεσβήσε”.

Αριθμός Φύλλου 15

Σπουδαίοι
ζωγράφοι
από μικρά
χεράκια
Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού
project του Παιδικού Σταθμού,
με τίτλο: «Σπουδαίοι ζωγράφοι
από μικρά χεράκια», γνωρίζουμε γνωστούς ζωγράφους
και τα διάσημα έργα τους. Κατά
την έναρξη του project, μας
επισκέφτηκε η μαγική βαλίτσα
του ζωγράφου. Ανακαλύψαμε τα
αντικείμενα που χρειάζεται ένας
ζωγράφος και δημιουργήσαμε το
πρώτο μας έργο σε καμβά!

Ηλεκτρονικές
Αστερο-εκπλήξεις!
Αστεράκια και Αστεροδασκάλες επικοινωνούμε καθημερινά,
μέσω του ηλεκτρονικού μας
ταχυδρομείου. Έτσι, βρίσκουμε τρόπο, ακόμα και από
μακριά να διασκεδάζουμε όλοι
μαζί! Κλόουν και χαρταετοί δεν
λείπουν απ’ τα παιχνίδια μας, ενώ
μας περιμένουν πολλές ακόμα
εκπλήξεις!

Επιχείρηση
«Πασχαλινό αυγό»!
Τα Αστεράκια του Παιδικού Σταθμού
αναλαμβάνουν δράση και μία πασχαλινή αποστολή ξεκινά! Καλούνται να
βάψουν τα αυγά του Πάσχα με διαφορετικούς και πρωτότυπους τρόπους, σύμφωνα με τις οδηγίες που τους στέλνουν
οι Αστεροδασκάλες, στο πλαίσιο της
ηλεκτρονικής τους επικοινωνίας. Τι θα
συμβεί, όταν τα αυγουλάκια βουτήξουν
μέσα σε αφρό ξυρίσματος και χρώματα
ζαχαροπλαστικής;
Αυτό θα το ανακαλύψουν τα Αστεράκια!

Πενάκι Enter
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Το Εκπαιδευτικό
μας Πρόγραμμα

Οι γιορτές του
Νηπιαγωγείου

Στο κέντρο του εκπαιδευτικού μας σχεδιασμού
βρίσκεται ο κάθε μαθητής και η βιωματική μάθηση αποτελεί σημαντική πτυχή της εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Τα παιδιά αναπτύσσουν ολόπλευρα
την προσωπικότητά τους, μαθαίνοντας πώς να μαθαίνουν, με τον πιο ευχάριστο τρόπο. Μέσα από
δημιουργικές και καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, προσφέρουμε στους μαθητές μας πλήθος
δραστηριοτήτων, που αφορούν όλα τα πεδία
μάθησης. Τα ποικίλα εκπαιδευτικά εργαλεία που
χρησιμοποιούμε επιτρέπουν την αυτενέργεια του
μαθητή και παρέχουν τα απαραίτητα ερεθίσματα
για την ολόπλευρη ανάπτυξή του.

Στις γιορτές του Νηπιαγωγείου οι μικροί μας μαθητές είναι
οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της
κάθε παράστασης. Δύο φορές
τον χρόνο έχουν την ευκαιρία να
ενσαρκώσουν ρόλους ηρώων από
σπουδαία έργα, όπως το παραμύθι
του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την
Οδύσσεια, τον Ερωτόκριτο, τον
Μικρό Πρίγκιπα, τον Δον Κιχώτη
και τόσα άλλα. Πάνω στη σκηνή
ξεδιπλώνουν το ταλέντο τους στην
υποκριτική, τον χορό, το τραγούδι
και το διασκεδάζουν! Στην τελετή
αποφοίτησης φοράνε τις τηβέννους τους και αποφοιτούν γεμάτοι
χαρά και ενθουσιασμό, πανέτοιμοι
για τη μετάβασή τους στο Δημοτικό Σχολείο.

Τα Projects
Τα ετήσια εκπαιδευτικά projects στο Νηπιαγωγείο αποτελούν πλέον θεσμό. Κάθε σχολική
χρονιά υλοποιείται ένα project για κάθε τάξη,
με ένα ξεχωριστό θέμα κάθε φορά. Project για
τα Συναισθήματα, την Τέχνη, την Επικοινωνία,
το Διάστημα, την Αρχαία Ελλάδα, τον Σχολικό
Εκφοβισμό είναι μόνον κάποια από αυτά. Τα
projects είναι μία αμιγώς εκπαιδευτική διαδικασία,
κατά την οποία τα παιδιά, μέσα από βιωματικές
και συνεργατικές δράσεις, ανακαλύπτουν τη ζωή
και τον κόσμο γύρω τους. Το επιστέγασμα αυτής
της διαδικασίας είναι η εκδήλωση της παρουσίασης, κατά την οποία παιδιά και εκπαιδευτικοί
παρουσιάζουν αυτό το υπέροχο ταξίδι γνώσης και
ανακάλυψης στους γονείς.
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20 ΧΡΟΝΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Εκδηλώσεις
αγάπης και προσφοράς
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου συμμετέχουν σε
ποικίλες εκδηλώσεις πολιτιστικού, ανθρωπιστικού
και εθελοντικού χαρακτήρα, μέσα από τις οποίες
έχουν την ευκαιρία να στηρίξουν σημαντικούς
φορείς της πόλης μας. Οι εκδηλώσεις, όπως το
Art Bazaar και το χριστουγεννιάτικο Bazaar, έχουν
αυξημένη παιδαγωγική αξία και, κυρίως, μέσα από
την ενεργό συμμετοχή και την εμπλοκή των μαθητών, αποδεικνύονται ισχυρό εργαλείο κοινωνικής
διαπαιδαγώγησης. Η συλλογική δράση είναι η
απάντηση στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα
και, μέσα από αυτή, ακόμα και οι “μικροί” μας
μαθητές αποκτούν το αίσθημα της προσφοράς.

Η Εκπαίδευση
πάει στη φύση!
Στο Νηπιαγωγείο με κάθε ευκαιρία απολαμβάνουμε το όμορφο, καταπράσινο, φυσικό περιβάλλον, που μας προσφέρει το σχολείο μας και
μετατρέπουμε τον εξωτερικό χώρο σε τάξη και σε
πεδίο μάθησης. Ο λαχανόκηπος, η αυλή μας και
το άλσος «ΔΕΛΑΣΑΛ» είναι αγαπημένοι χώροι των
παιδιών. Εκεί, παίζουμε, σκάβουμε, φυτεύουμε,
ποτίζουμε, παρατηρούμε τα δέντρα, μαζεύουμε
φύλλα, κουκουνάρια, βελανίδια, ζωγραφίζουμε
και κάνουμε πικ-νικ. Αυτή η επαφή με τη φύση
συνεισφέρει στη σωματική, πνευματική και ψυχική
ενδυνάμωση των παιδιών και παρέχει μία ανανεωτική εναλλαγή από τις υπόλοιπες δραστηριότητές
τους.

Αριθμός Φύλλου 15
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Enjoy
20 photos
to celebrate

Mix blue with yellow, yellow with red, red with
blue, look at what colors can simply do!

Take a peek
into our English
Department..
We’ve been
busy travelling
to Europe,
stopping bullies,
raising money
for charity,
winning awards,
and so much
more!

years of our

Nursery

Αγγλικό
τμήμα
Are you happy or
are you sad? Are you
angry or are you
mad?
Use the clay and
show me your mood
today!
Preschool

DE LA SALLE
PRIMARY
SCHOOL!

This is our first- aid mini book! Doctors,
ambulances and nurses too. They are
all here to help you through!
Kindergarten

Easter is on the way!
2 grade
nd

We are not allowed to travel
but here at De la Salle
EVERYTHING is possible. We just
came back from London and boy did
we have fun!
st

1 grade

3rd grade

We are NED upstanders
NOT bystanders to bullying!
Remember We will Never
give up, Encourage others
and Do our best!

4th grade

For the first time, we
celebrated “100 days
of school”. Look at all
the things we have
learned in just 100
days.

“...I learnt that my school
is my home
And my teachers, my
strength in my soul
100 days have passed
So beautifully and fast!”
Vasiliki P., 6th grade

100 days =
100 new words!
5th grade

4th grade

100 food items to
give away !

American author Danielle
Gillespie – Hallinan reads her
very own “Moose Mischief” to
the 5th grade.

“Chocolate for Children” for
Χαμόγελο του Παιδιού strikes back
virtually!! There is always a way to
share, when you care!

Solve
the riddle:

“Once a scout always a scout”
by J.Fotiadis
“...An everyday hero, maybe not be an
extraordinary one
A hero for the forest, a hero for the parks
A hero for the elderly, a hero for the young
A hero for my parents, a hero for my friends
A hero for the dogs, a hero for all the rest
kind, brave and proud
to be an everyday hero, a scout.”

A man is 20 years old but has only had 5
birthdays. How is this possible?
Answers: his birthday is February 29th

8

Our 7th Creative Writing Competition,” Be an ordinary
hero, not an extraordinary one” ended this year with
a bang! Congratulations to our first place winner M.Z.
Panousaki for her outstanding letter to “Superman”and
honorable mention, J. Fotiadis for his excellent poem.
They were awarded by the judges themselves in the first
VIRTUAL awards ceremony that was hosted by our school.

Πενάκι Enter

“A letter to Superman”
“Dear Superman,
…...I know you believe that heroes are all
about transforming themselves into special
creatures, flying and fighting with amazing
weapons. During Covid-19 some brave
people decided not just to stare at a screen
but help others. They aren’t wearing your
bright costume; they are wearing hospital
clothes and gloves. They aren’t fighting the
enemy with weapons but with their heart,
their hands and medicine. But guess what?
They are too wearing masks. These heroes
are real heroes. They aren’t hiding, they are
fighting…..
Yours,
Maria Zoi P.”

Ιούνιος 2021
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Παιδικός Σταθμός-Νηπιαγωγείο

Petite Section

Moyenne Section

J’apprends en m’amusant et c’est
rigolo!
Un, deux, trois... Il fait chaud ou il
fait froid ?

Grande Section

Tu es triste, heureux ou
en colère ?
La couleur des
émotions ! Le
monstre des
couleurs se sent
tout barbouillé
aujourd’hui. Ses
émotions sont sens dessus dessous ! Il ne
comprend pas ce qui lui arrive.

Les mois et les saisons de l’année. On
écrit des poèmes et on chante...
Bonjour, bonjour, monsieur le soleil,
Bonjour, bonjour, quel
temps fait-il ?
Il fait froid, il fait beau, il
pleut, il neige, il y a des
nuages ou il y a du soleil ?

Γαλλικό
τμήμα

Joyeux anniversaire ma chère école!!
L’École Primaire
De La Salle fête
ses 20 ans. Pour
célébrer cette jolie occasion,
les élèves de la première
classe ont créé de jolis
dessins: des enfants heureux
dans un environnement
tout verdoyant à côté d’un
bosquet.

CLASSE A

Et si on organisait une boum? Les élèves
de la deuxième classe ont préparé des cartes
pour exprimer leurs vœux.

Anastasis P., Classe A3

Pour les cartes
d’invitation, ce
sont les élèves de la
troisième qui s’en sont
occupés. Ils ont invité
tous les élèves à faire
la fête dans la cour de
l’école.

Constantinos K., Classe B2

Angélique K., Classe B1

Georges L., Classe B2

Marina S., Classe B3

CLASSE D
Quant au programme de ce jour là, ce sont les enfants de la quatrième classe qui ont
proposé de différentes activités :
Niki V., Classe C1

CLASSE C
Dimitris F., Classe C3

CLASSE E
Voilà comment les élèves de la cinquième ont
imaginé ce jour :
La boum de mon école
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de mon école. Mes
camarades et moi, nous organisons une fête spéciale.
C’est la fête des cadeaux et des gâteaux. Il y a des
croissants au chocolat dans le jardin. Mes camarades
apportent des bonbons et des boissons. Madame Vana
organise des jeux collectifs. Monsieur Babis joue du
piano et mes amis et moi nous dansons dans la cour
de l’école.
Constantinos K., Classe E1
Aujourd’hui, mon école fête ses 20 ans! Mes
amis et moi, organisons une boum dans la cour de
l’école. Nous invitons les élèves et les profs. La fête
commence à 17h30 et finit à 21h30. On apporte des
sandwiches et des boissons. Ma mère prépare un
gâteau réussi avec du chocolat. Après, on danse, on
chante et on s’amuse! On joue à cache-cache et tout
est super!
Joyeux anniversaire à mon école!
Eugénie P., Classe E2

Αριθμός Φύλλου 15

CLASSE B

Aujourd’hui, mon école fête ses 20 ans et ainsi on organise
une boum dans sa cour !
Une fête au printemps, c’est super, parce qu’il y a du soleil
et des fleurs partout ! Pas de nuages et pas de vent !
Tous les professeurs et tous les enfants de l’école sont
invités à cette célébration fantastique !
On va jouer à cache-cache et à saute-mouton ! En plus, on
va chanter et on va faire un concours de danse !
Mais, on va manger aussi. Au buffet, il y a des crêpes au
fromage et au jambon, des chips, des pizzas à la mozzarella
et aux tomates, des sandwiches au poulet, de la salade, des
carottes râpées et de l’omelette ! Il y a aussi de la tarte aux
pommes et aux groseilles, de la glace à la vanille et un gâteau
au chocolat ! Pour boire, il y a des jus de fruits et de l’eau !
Quelle belle fête ! On va
s’amuser beaucoup !
Panayiota K., Classe D2

«Notre école fête ses 20 ans
et nous organisons une boum,
dans la cour, le samedi 15 juin
de 10 à 14 h. Les invités sont
tous les professeurs de l’école
et tous les copains avec leurs
parents. Il va faire beau et on
va jouer au foot et au basket.
On va écouter de la musique
et on va danser. On va manger
des sandwiches, des gâteaux
au chocolat, des glaces, des
croissants et de la pizza. On va
aussi boire du jus d’orange et
de la limonade. Nous sommes
très impatients pour la fête. »
Zoé S., Classe D3

Maria X., Classe D2
Notre professeur de grec
Notre prof de grec est
gentille, patiente, sympa, calme
et tolérante. Elle s’appelle
Nadia S.. Elle nous enseigne
tous les cours en grec. Elle a les
cheveux courts et bruns. Elle
a les yeux marron et elle porte
toujours un jean.
Vassilis V., Classe ST1

CLASSE ST

Vassiliki P., Classe ST2

Enfin, on est tous invités à participer à la fête
d’anniversaire de l’École Primaire DE LA SALLE, ceux qui
sont à l’honneur, sont les élèves ainsi que leurs profs.

Πενάκι Enter
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ΟΜΙΛΟΙ

Ζώνη
Δραστηριοτήτων

2001

- Όμιλος Μπαλέτου

2004

- Όμιλος Ενόργανης

Νηπιαγωγείου – Δημοτικού «ΔΕΛΑΣΑΛ»

Η Ζώνη Δραστηριοτήτων του «ΔΕΛΑΣΑΛ» είναι αλληλένδετη με την έναρξη λειτουργίας του
Νηπιαγωγείου-Δημοτικού, τον Σεπτέμβριο του 2000. Οι σχολικοί όμιλοι – clubs έδιναν ανέκαθεν
την ευκαιρία στους μαθητές να ανακαλύψουν και να καλλιεργήσουν τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα
ταλέντα τους, να εκφράσουν τη δημιουργικότητα και την ευρηματικότητά τους, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες μέσα στο πνεύμα της συλλογικής εργασίας.

2010

- Όμιλος Πετοσφαίρισης

Οι περίφημοι όμιλοι εθελοντισμού, φυσικής, θεάτρου, χορωδίας, ορχήστρας, ορειβασίας, ποδοσφαίρου και μπάσκετ, που με τόσο ενθουσιασμό θυμούνται όλοι οι απόφοιτοι του Κολεγίου,
δημιούργησαν τη βάση πάνω στην οποία αναπτύσσεται η Ζώνη Δραστηριοτήτων της προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του σχολείου.
Το Νηπιαγωγείο και Δημοτικό «ΔΕΛΑΣΑΛ», ανταποκρινόμενο στις εξελίξεις της σύγχρονης
εκπαιδευτικής πραγματικότητας, λειτουργεί 42 ομίλους Τέχνης, Αθλητισμού, Λόγου-Έκφρασης &
Δημιουργικής Γραφής, Επιστήμης, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος, Ρομποτικής και Γενικών Ενδιαφερόντων.
Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών σε πλήθος εκδηλώσεων (φεστιβάλ, πρωταθλήματα,
αγώνες, δράσεις, εξορμήσεις, κ.ά.), που διοργανώνει ή συμμετέχει το σχολείο, δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά να αποκομίσουν μοναδικές και αξέχαστες εμπειρίες ζωής, με θετικές
επιπτώσεις στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και διαπροσωπικών σχέσεων, συμβάλλοντας
αποφασιστικά στη σχολική και ακαδημαϊκή επιτυχία.

2013

- Όμιλος Σκάκι

Βάνα Βενιάδου
Υποδιευθύντρια Δημοτικού «ΔΕΛΑΣΑΛ»
Υπεύθυνη Ζ.Δ. Νηπιαγωγείου-Δημοτικού «ΔΕΛΑΣΑΛ»

2016

- Αθλητικό Φεστιβάλ

2018
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- Όμιλος Δημοσιογραφίας
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2009
2008

2009

- Αθλητικό Φεστιβάλ

- Όμιλος Σκι

2011
2011

- Όμιλος Μπάσκετ

- Όμιλος Ποδοσφαίρου

2012

- Όμιλος Tae Kwon Do

2016

- Όμιλος Ποδηλασίας

- Όμιλος Ζωγραφικής

2014

2015

- Όμιλος Κολύμβησης

- Όμιλος Μπαλέτου

2017

- Όμιλος Παραδοσιακών Χορών

2017 - Όμιλος Μοντέρνου Χορού

2019
Αριθμός Φύλλου 15

- Όμιλος Ρομποτικής

2017

- Όμιλος Αντισφαίρισης

2020

- Όμιλος Στίβου
Πενάκι Enter
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Αγαπημένο μου σχολείο, Α΄ΔΗΜ
ΟΤΙΚΟΎ
σου εύχομαι:
Να ανοίξεις γρήγορα.
Να έχεις πάντα ικανούς δασκάλους.
Να γεμίζεις πάντα με στοργή τα παιδιά.
Να είσαι πάντα καθαρό και όμορφο.
Να τα χιλιάσεις!

Σε ευχαριστώ, γιατί:
Μου χαρίζεις γνώσεις.
Μου έμαθες να γράφω και να διαβάζω.
Εκεί περνάμε τις πιο ωραίες στιγμές μαζί
με τους δασκάλους και τους φίλους μας.
Εκεί γνώρισα τη δασκάλα μου.

Θα ήθελα να σου
κάνω δώρο:

Μια τούρτα.
Μια βιβλιοθήκη γεμάτη βιβλία.
Ένα κολυμβητήριο.
Μια παιδική χαρά.
Έναν ζωολογικό κήπο με άλογα.
Μια αμυγδαλιά που θα ανθίζει την άνοιξη.

20 χρόνια
Δημοτικό
«ΔΕΛΑΣΑΛ»
20 πρωτότυπες ευχές
20 «σ’ ευχαριστώ»
20 ξεχωριστά δώρα γεμάτα
φαντασία και αγάπη.

Τα πρωτάκια μας ευχήθηκαν στο
αγαπημένο τους σχολείο , στέλνοντάς του
μια ευχετήρια κάρτα και ζωγραφίζοντας το
δώρο που θα ήθελαν να του προσφέρουν.
Μας συγκίνησαν οι ευχές των παιδιών και
μας εξέπληξαν με τα ευφάνταστα δώρα τους. Η
τρυφερότητα και η αγάπη τους ξεχειλίζει…
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΑΙΔΙΑ! ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣ ΠΟΛΛΑ!

1. Έχει τις καλύτερες δασκάλες και
τους καλύτερους δασκάλους.
B΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ
2. Μαθαίνω πολλά 3. Μου αρέσει η αυλή του
4. Στα
σχολείου μας, επειδή έχει
και παίζω με τους
δραστηρι CLUBS
πολλά δέντρα.
φίλους μου.
περνώ τοέ τήτων
λεια.
«20 Λόγοι για
7. Μαθαίνω
8.
Έχω
τη
5. Έρχομαι
τους οποίους
6. Παίζω τα πιο ολοένα και
δυνατότητα να
ρα
τε
σό
ρισ
πε
9. Αγαπώ το σχολείο
σε
επαφή
με
κάνω
έξτρα
δια
σκε
δαστικά
αγαπώ το
χεται και
πράγματα.
καινούργια παιδιά.
δραστηριότητες. μου, γιατί δέιδά
παιχνίδια.
σχολείο
φτωχά πα κια.
μου»
. Γιατί
10. Συναντώ
14. Μου
12. Έχει ωραίο μαθα13ίνω
11. Έχει
15. Γιατί έχω την
τις καλύτερές
,
πα
ίζω, προσφέρει
κυλικείο και...
μεγάλη
πι αστεία δασκάλα
μου φίλες.
πολλή χαρά. ο το
αυλή. ωραίες τυρόπιτες. μεγαλώνω.
υ κόσμου.
20. Γιατί υπάρχει η
19. Μαθαίνω να
17. Περνάω
καλύτερη κυρία του
διαβάζω. Λατρεύω
16. Μου
18.
καλά με
κόσμου.
τα βιβλία.
προσφέρει
τους φίλους Μου δίνει
φίλους και
γνώσεις.
μου.
παιχνίδι.
Σ’ ΑΓΑΠΩ «ΔΕΛΑΣΑΛ»
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σχολειού,
υ
το
υ
λο
ά
εγ
μ
υ
το
ια
όν
χρ
«Όσα τα
ικού!»
οτ
μ
η
Δ
υ
το
ι
κα
υν
σο
τά
φ
τόσα να

Μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους, οι μαθητές και οι
μαθήτριες της Γ΄ τάξης ενημερώθηκαν για το πλαίσιο μέσα
στο οποίο ιδρύθηκε το Δημοτικό μας και είδαν στιγμιότυπα της
σχολικής ζωής όλων αυτών των χρόνων. Το φωτογραφικό υλικό
αποτέλεσε το έναυσμα για δημιουργική συζήτηση, αφήγηση
ιστοριών και εξιστόρηση εμπειριών. Οι δράσεις για τα 20 χρόνια
ολοκληρώθηκαν με μία διαθεματική δραστηριότητα. Τα παιδιά του
κάθε τμήματος συνέγραψαν σχηματοποιήματα που δημιουργούν
τον αριθμό 20 και είναι αφιερωμένα στο δημοτικό σχολείο
«ΔΕΛΑΣΑΛ».

Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Ύ

Γ’2

Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ
Οριζόντια
1. Πόσα τμήματα υπάρχουν στο δημοτικό;
4. Πόσες αυλές έχει το σχολείο;
5. Πόσα γήπεδα του τέννις υπάρχουν στο σχολείο;
9. Ποιο είναι το επώνυμο του Frère Nicolas;
12. Πότε άνοιξε το δημοτικό μας (κολλητές λέξεις);
14. Ποιο είναι το επώνυμο του Γενικού Διευθυντή
του σχολείου μας;
15. Σε ποιον όροφο έχει την τάξη της η κ. Αριστέα;
16. Στην αυλή της Α΄ τάξης υπάρχει μία ... (το «τέρμα» αλλιώς)
17. Ποιο είναι το επώνυμο του διευθυντή του Δημοτικού μας;
18. Δίπλα στο σχολείο βρίσκεται το ... Δελασάλ (το δάσος αλλιώς).

Κάθετα
2. Οι παραστάσεις μας παίζονται στην αίθουσα ...
3. Η βιβλιοθήκη του Δημοτικού βρίσκεται στον ... όροφο.
4. Ποια είναι η κυρία που μαζεύει τα πράγματα από τα διαλείμματα,
όταν έχουμε ξεχάσει κάτι;
5. Πόσες είναι όλες οι δασκάλες του δημοτικού;
6. Πόσους ορόφους έχει το Δημοτικό;
7. Ποιο είναι το μικρό όνομα της υπεύθυνης της Ζώνης Δραστηριοτήτων;
8. Ανεβαίνοντας για να φτάσουμε στο κτίριο του σχολείου μας, στα δεξιά
μας συναντάμε το εκκλησάκι των Τριών ...
10. Σε ποιο διάλειμμα το κυλικείο πουλάει κουλούρι με μερέντα;
11. Δίπλα από την αυλή της Δ΄ τάξης βρίσκεται το γήπεδο του ...
13. Πώς λέγεται ο ιδρυτής του «ΔΕΛΑΣΑΛ»;

Αριθμός Φύλλου 15

«Δελασόλεξο»
20 ΧΡΟΝΙΑ Δημοτικό «ΔΕΛΑΣΑΛ» – 20 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το σχολείο της καρδιάς μας!
Οι μαθητές της Δ΄ τάξης δουλεύοντας ομαδοσυνεργατικά δημιούργησαν ένα μεγάλο
σταυρόλεξο. Το «Δελασόλεξο» αποτελείται από τόσες ερωτήσεις όσα... και τα χρόνια που
μετράει το Δημοτικό μας! Ανασκουμπωθείτε, ξεσκονίστε τη μνήμη σας, ακονίστε το μυαλό σας
και φύγαμε για ένα σταυρόλεξο για δυνατούς... λασαλιανούς λύτες! Μπορείτε να λύσετε και τις
20 ερωτήσεις; Πάρτε μολύβι!

Πενάκι Enter
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Οι μαθητές / τριες της Ε’ τάξης χωρισμένοι σε μικρές ομάδες
σκέφτηκαν να κάνουν ένα μικρό αφιέρωμα στο Δημοτικό μας.
Γι’αυτόν τον λόγο, έψαξαν με τους δασκάλους τους στοιχεία,
βρήκαν και κατέγραψαν πληροφορίες, που σχετίζονται με
αυτό και που δεν τις γνωρίζουν όλοι. Ας τις διαβάσουμε και ας
δοκιμάσει ο καθένας μας τις γνώσεις του!

Εσύ
ήξερες
ότι...

Ήξερες ότι:
1) Το Δημοτικό μας λειτούργησε για πρώτη
φορά το 2000.
2) Οι ξενώνες των Frères βρίσκονται στον
δεύτερο όροφο.

6) Στο ισόγειο του κτηρίου μας βρισκόταν το
Νηπιαγωγείο.

3) Οι πρώτοι Frères που έμεναν στους
ξενώνες ήταν τρεις: ο Fr. Φραγκίσκος, ο Fr.
Nicolas και ο Fr. Μάριος.
4) Ο Fr. Φραγκίσκος συνόδευε την
καθημερινή πρωινή προσευχή των
μαθητών είτε με τη φυσαρμόνικα είτε με το
ακορντεόν του και ήταν ο μόνος Frère που
ήταν Διευθυντής στο Δημοτικό.

7) Η αίθουσα της Πληροφορικής ήταν στο
υπόγειο αλλά και τον 1ο όροφο.
8) Το 2016 ανακαινίστηκε το σχολείο μας.

5) Το εκκλησάκι που έχουμε στην αυλή μας
είναι αφιερωμένο στους Τρεις Ιεράρχες.

9) Έχουμε στην αυλή μας
γήπεδο ποδοσφαίρου
(5x5), καλαθοσφαίρισης και
πετοσφαίρισης.

Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

10) Αγαπημένο μέρος των
μαθητών είναι το Εργαστήρι
Φυσικής, όπου εκεί
πραγματοποιούνται πειράματα
με καθημερινά υλικά.

»

ΣΑΛ
Α
Λ
Ε
Δ
«
Το
του μέλλοντος
ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ
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Τη φετινή σχολική χρονιά, οι
μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ΄
τάξης επέλεξαν να γιορτάσουν
τα 20 χρόνια λειτουργίας του
Δημοτικού, δημιουργώντας μια
γέφυρα από το παρελθόν στο
μέλλον. Αφού συζητήθηκε στην
τάξη η πορεία και η εξέλιξη του
σχολείου τους μέχρι σήμερα,
κλήθηκαν να φανταστούν και να
καταγράψουν πώς θα είναι το
Δημοτικό του επόμενου αιώνα.
Στις τάξεις αυτές του μέλλοντος,
θα είναι εφικτά τα ταξίδια
στον χρόνο. Η χρήση έξυπνων
συσκευών θα κάνει ευκολότερη
τη μαθησιακή διαδικασία και
η εικονική πραγματικότητα
θα δίνει άλλη διάσταση στη
διδασκαλία. Αυτές είναι μόνο
ορισμένες από τις ευφάνταστες
ιδέες που συνέλεξαν οι μαθητές,
συνδυαστικά με εικόνες, ψηφιακά
κολάζ, παρουσιάσεις και
ζωγραφιές που τις αποτυπώνουν.
Το τελικό προϊόν του σχεδίου
εργασίας τους θα παρουσιαστεί
με τη μορφή θεατρικού κειμένου
στη γιορτή αποφοίτησης, στη
λήξη του σχολικού έτους.
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Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Γαλλικών
Πιστοί στο ραντεβού μας, κάθε τρεις
εβδομάδες, ετοιμάσαμε στην περίοδο
της καραντίνας βιβλιοπαρουσιάσεις στα
γαλλικά, σχετικές με διάφορες γιορτές,
όπως τα Χριστούγεννα, οι Αποκριές και
το Πάσχα, με έθιμα από τη Γαλλία, όπως η
Chandeleur και η παραγωγή κρέπας, αλλά
και σχετικές με εορτασμούς Παγκόσμιων
Ημερών. Για να ανταποδώσουμε την ενεργή
συμμετοχή των θερμών μας υποστηρικτών,
θα απονείμουμε σε κάθε τάξη το «Diplôme
du Champion de lecture » στους πιο
δραστήριους μαθητές – αναγνώστες!
« Lire est le seul moyen de vivre
plusieurs fois. »
Pierre Dumayet

Ελληνικών
Τι σχέση έχει ένα βιβλίο που μιλάει για
τους φίλους που δεν γνωρίσαμε ακόμη
με τον τίτλο «Φίλοι πάνω- κάτω», ένα
βιβλίο-φυσαρμόνικα με τον τίτλο «Όταν
ο ήλιος πάει για ύπνο», οι ιστορίες
υπέροχων γυναικών που άλλαξαν τον
κόσμο με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας;
Είναι τα βιβλία που μας συντρόφεψαν
τις Παρασκευές των ελληνικών βιβλίων.
Τέλος, με αφορμή την επέτειο των
200 χρόνων από την απελευθέρωση
της Ελλάδας, οι βιβλιοπροτάσεις του
πώς να τη βγάλεις…καθαρή με τόσα
βιβλία που έχουν κυκλοφορήσει για την
ελληνική επανάσταση θα σας κινήσουν το
ενδιαφέρον για τη σπουδαία ιστορική αυτή
περίοδο.

Δράσεις

Νηπιαγωγείου
και Δημοτικού
Μπορεί οι συνθήκες τη φετινή σχολική
χρονιά να είναι ιδιαίτερες, ωστόσο εμείς
στο Νηπιαγωγείο «ΔΕΛΑΣΑΛ» φέραμε
λίγη μαγεία στην καθημερινότητά μας,
γιορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα
Παιδικού Βιβλίου. Παρουσιάσαμε τα
αγαπημένα μας παραμύθια και θυμηθήκαμε
ότι τα βιβλία μας χρειάζονται φροντίδα, για
να μπορούν να διατηρούν τη μαγεία και τη
φαντασία, που έχουν κρυμμένα μέσα τους.

Γιορτάζοντας την
Παγκόσμια Ημέρα
Παιδικού Βιβλίου
Την Παγκόσμια Μέρα Παιδικού Βιβλίου βρεθήκαμε όλοι/ες, μαθητές/
τριες, δάσκαλοι/ες και συγγραφείς σε μια διαδικτυακή γιορτή του βιβλίου. Πώς
είναι δυνατόν ο Λόρδος Βύρων και οι ήρωες του ’21, μία μαγική Πυξίδα και ένα
Ευχόδεντρο, ένας Δάσκαλος με κινητή βιβλιοθήκη να συναντήθηκαν με τον Πρώτο
Πυροσβεστήρα, τη Φαντασία και την Κουνελόσκαλα, τη Μαρία Κάλλας και άλλα
πολλά σημαντικά πρόσωπα;
«Οι λέξεις μάς καλούν να χορέψουμε- ρυθμούς και στίχους, χτυποκάρδια,
παλιές ιστορίες και νέες, φανταστικές και αληθινές», λέει το φετινό μήνυμα του
ΙΒΒΥ και πράγματι καταφέραμε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα της google meet
να συναντηθούμε με την κ. Σβορώνου, τον κ. Σέργη, την κ. Σπυριδογιαννάκη,
την κ. Ανδρικοπούλου, την κ. Γιαγιάννου, την κ. Λαφτσίδη και την κ. Κρις,
που ενώ ζουν μακριά μας ήρθαν τόσο κοντά και μας κέρδισαν με την αγάπη και τη
δημιουργικότητά τους. Και πού ξέρετε; Οι ήρωες των βιβλίων μπορεί, με τον μαγικό
τρόπο των βιβλίων, να γνωρίστηκαν και να συναντήθηκαν και αυτοί.

Αγγλικών
Φιλία, Περιβάλλον,
Αγάπη, Υγεία
Αυτά είναι τα πιο σημαντικά μηνύματα
που πέρασαν στους μαθητές μας, τους
τελευταίους τρεις μήνες, μέσα από την
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Αγγλικών.

Αριθμός Φύλλου 15
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200 χρόνια από την
Ελληνική Επανάσταση

Το 2021 αποτελεί μία συμβολική χρονιά για την Ελλάδα, καθώς
η χώρα μας γιορτάζει φέτος τη μεγάλη επέτειο του σημαντικότερου
σταθμού της νεότερης ιστορίας της: τα 200 χρόνια από την κήρυξη
της επανάστασης και του αγώνα της εθνικής ανεξαρτησίας.
Το Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ», μέσα από τις
δράσεις του, αποδίδει τιμή και ευγνωμοσύνη
σε όσους αγωνίστηκαν για τη δημιουργία
ενός ελεύθερου και ανεξάρτητου
σύγχρονου κράτους.

Εορτασμόςης επετείου

25 Μαρτίου

Φιλελληνισμός
Η ΣΤ’ τάξη κλήθηκε να
παρουσιάσει τη ζωή και το έργο των Φιλελλήνων. Επιστρατεύοντας τη μοναδική τους
δημιουργικότητα, ζωγράφισαν πορτραίτα Φιλελλήνων, έκαναν κολάζ, βρήκαν στο διαδίκτυο
και σε βιβλία σχετικές πληροφορίες, ετοίμασαν παρουσιάσεις σε μορφή powerpoint.
Απευθυνόμενοι στους συμμαθητές τους, έδωσαν έμφαση στις πληροφορίες γύρω από τον
τρόπο που μεγάλωσαν, την προηγούμενη στρατιωτική τους εμπειρία αλλά και τα προσωπικά
κίνητρα, που οδήγησαν τον κάθε
Φιλέλληνα στο να προσφέρει, συχνά
με θυσία της ίδιας της ζωής του,
στον ξεσηκωμό του ελληνικού λαού.

Τιμούμε
τους ήρωες
του 1821
Τα Νήπια γνωρίζουν τους
ένδοξους ήρωες της ελληνικής
Επανάστασης με τη βοήθεια του
περήφανου Τσολιά και της
Αμαλίας. Ταξιδεύουν μέσα από
τον υπολογιστή τους 200 χρόνια
πριν και τιμούν τους αγωνιστές της
πατρίδας μας.
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Η Γ’ τάξη, επιθυμώντας να τιμήσει τα 200 χρόνια από την
έναρξη της ελληνικής επανάστασης του 1821, ετοίμασε ένα
βίντεο το οποίο παρακολούθησαν όλες οι τάξεις του Κολεγίου. Τα
παιδιά, αφού μίλησαν για τα σπουδαία γεγονότα και τις μεγάλες
προσωπικότητες που πρωταγωνίστησαν στον Αγώνα για την
Ελευθερία, παρουσίασαν ένα χρονικό που περιλάμβανε την
υποδούλωση της πατρίδας μας, τον ξεσηκωμό, τους σπουδαίους
αγωνιστές και τις μάχες που δόθηκαν μέχρι και την ίδρυση του
ελληνικού κράτους. Επίσης, στο μάθημα της Μουσικής, άκουσαν
και έμαθαν τραγούδια για την Επανάσταση. Και στα Καλλιτεχνικά,
γνώρισαν τον εξαιρετικό λαïκό ζωγράφο Θεόφιλο, που με τα έργα
του ύμνησε την ελληνικότητα, την πατρίδα και την παράδοση.
Χρόνια πολλά!

Εορτασμός
της επετείου του 1821…
και ηλεκτρονικά!
Οι μαθητές και οι μαθήτριες των Νηπίων είχαν την
ευκαιρία να γιορτάσουν την επέτειο για τα 200 χρόνια της
απελευθέρωσης της Ελλάδας και στο μάθημα Πληροφορικής!
Έπιασαν, λοιπόν, τα ποντικάκια τους και χρωμάτισαν ελληνικές
σημαίες και τσολιαδάκια στον Η/Υ, ενισχύοντας έτσι τη λεπτή
κινητικότητα και τιμώντας τους ήρωες του 1821!
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