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Το 6ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας «Ίων Δραγούμης» 

παρουσιάζει την επανέκδοση της διαδικτυακής ιστορικής 

μαθητικής εφημερίδας «Φτερουγίσματα» που εκδίδονταν 

από τους μαθητές του σχολείου μας από το 1986 και για 

τριάντα ολόκληρα χρόνια.  

Το 2020 κυκλοφόρησε η εφημερίδα ξανά από τα παιδιά του 

Ολοήμερου και τη φετινή σχολική χρονιά γίνεται μία 

προσπάθεια να επανακυκλοφορήσει η εφημερίδα, με τη 

συμμετοχή αυτή τη φορά όλων των μαθητών/τριών του 

σχολείου, πάντα με την ευχή και την ελπίδα να συνεχίσει να 

εκδίδεται για πολλά χρόνια έτσι ώστε οι μαθητές/τριες να 

βρίσκουν μέσα από τις σελίδες της, δημιουργική έκφραση 

των ιδεών και των σκέψεων τους.  

Οι μαθητές  αγκάλιασαν την ιδέα με αγάπη και ενθουσιασμό 

και η συμμετοχή τους ήταν δυναμική. 

Ευχόμαστε η ιστορική αυτή εφημερίδα να βρίσκει πάντοτε 

συνεχιστές της πολυετούς πορείας της. 

Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στην εφημερίδα του 6ου 

Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας για το σχολικό έτος 2022-

2023. Στις σελίδες μας θα παρουσιάζεται ενημερωτικό, 

ερευνητικό  και δημιουργικό υλικό των παιδιών του σχολείου. 
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                                     «Το Φθινόπωρο είναι μια δεύτερη άνοιξη,  

                                       όπου το κάθε φύλλο είναι ένα λουλούδι».  

                                                            Albert Camus 

 

Τα παιδιά της  Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης θέλησαν 

να γιορτάσουν τον ερχομό του Φθινοπώρου και της 

νέας σχολικής χρονιάς με ζωγραφιές, κατασκευές, 

κείμενα και ποιήματα γραμμένα στην ελληνική και την 

αγγλική γλώσσα μέσα στο πλαίσιο της παιδαγωγικής 

διαδικασίας παραγωγής γραπτού λόγου βιωματικού 

χαρακτήρα, με όχημα τη δημιουργική γραφή. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Οι μαθητές της πρώτης τάξης μίλησαν με τη δασκάλα τους για το Φθινόπωρο. Τα 

παιδιά εξέφρασαν τις ιδέες τους κι εκείνη τις κατέγραψε και συνέταξε το παρακάτω 

κείμενο. 

                                                     Το Φθινόπωρο 

Το Φθινόπωρο είναι μία από τις ωραιότερες εποχές του χρόνου. Οι μήνες του 

φθινοπώρου είναι ο Σεπτέμβριος, ο Οκτώβριος κι ο Νοέμβριος. Οι μυρωδιές και οι ήχοι 

της φύσης ξεκινούν να αλλάζουν. Το δάσος μεταμορφώνεται, ντυμένο με τα πιο 

φωτεινά και πολύχρωμα χρώματα. Τα φυλλοβόλα δέντρα τέτοια εποχή μένουν γυμνά, 

γιατί ο δροσερός αέρας ρίχνει τα φύλλα από τα κλαδιά. Τα συννεφάκια σμίγουν στον 

ουρανό και ρίχνουν τα πρωτοβρόχια για να ποτίσουν τη γη.     

Οι φίλοι μας τα χελιδόνια, ταξιδεύουν για πιο ζεστές χώρες. Οι γεωργοί οργώνουν τα 

χωράφια τους και οι αμπελουργοί μαζεύουν τα σταφύλια. Το φθινόπωρο μαζεύουμε τις 

ελιές, τα ρόδια και τα καρύδια. Αγαπημένα φρούτα της εποχής είναι τα μανταρίνια, τα 

μήλα, τα σύκα και τα κυδώνια. Τα σχολεία ανοίγουν, τα μαθήματα αρχίζουν και 

υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με ιδιαίτερη  χαρά, όρεξη και διάθεση για μάθηση και 

δημιουργία. Α΄ τάξη 

Η δασκάλα της Α΄ τάξης απήγγειλε  στους μαθητές της  τα παρακάτω ποιήματα 

και τα παιδιά ζωγράφισαν τις εντυπώσεις τους.                                                     

Φθινόπωρο 

 

Ο Σεπτέμβρης πρώτα κρύα 

Τρέχει ανοίγει τα σχολεία 

 

Ο Οκτώβρης συγυρίζει 

Ναφθαλίνη σου μυρίζει 

 

Κι ο Νοέμβρης με βροχή 

Σκάβει σπέρνει όλη τη γη 

 

Του Φθινοπώρου παιδιά  

Και τα τρία πολλή δουλειά! 

 
 Ποίημα της Ρένας Καρθαίου 
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Το Φθινόπωρο

Φθινόπωρο μύρισε για τα καλά  

και η φύση ντύνεται 

με χρώματα πολλά  

πράσινα, κίτρινα, πορτοκαλιά 

 

Φεύγουν τα χελιδόνια 

Κρύωσε ο καιρός 

Πέφτουν φύλλα από τα κλωνιά 

Στο χαντάκι μαζεύτηκαν 

κίτρινος σωρός 

 

Τελείωσε τον τρύγο τώρα  

πια ο αμπελουργός 

Κι ήρθε η ευλογημένη η ώρα 

που θα σπείρει την καλή σπορά  

στο χωράφι στάρι ο γεωργός  

 

Ο καλός Θεός, που βλέπει 

και βροχούλες όσες πρέπει 

Θα του στείλει, να βγουν τόσα 

στάχυα καρπερά 

 

Το Φθινόπωρο θα πάει 

θα ‘ρθει η χειμωνιά 

θα ‘ρθουν κρύα, θα ‘ρθουν πάγοι 

Κι όλοι μας θα μαζευτούμε στη 

ζεστή γωνιά 

 

Ο αέρας φυσά 

τα φύλλα σκορπά 

ήρθε το φθινόπωρο παιδιά 

Τρέξτε γοργά 

φύλλα να μαζέψουμε πολλά! 
 

Ποίημα του Στέλιου Σπεράντσα 
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Στη συνέχεια τα παιδιά της Α΄ τάξης και  κατασκεύασαν ομπρέλες για να 

υποδεχτούν τα πρωτοβρόχια του Φθινοπώρου. 
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                            Τα παιδιά της Β΄ τάξης έγραψαν για το φθινόπωρο                                                      

                                               Το Φθινόπωρο 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα φρούτα του Φθινοπώρου 

Τα φρούτα του Φθινοπώρου είναι 

πολλά. Σταφύλι, μήλο, σύκο, αχλάδι, 

ρόδι και οι καρποί κάστανο και καρύδι.  

Όλα είναι νόστιμα πολύ.  

Κατερίνα Σιάμκουρη, Β΄τάξη 

 

 

 

Το Φθινόπωρο                                                                                  

Μετά το Καλοκαίρι έρχεται το  

Φθινόπωρο. Κιτρινίζουν τα φύλλα και 

πέφτουν.  Κάνει ψύχρα και έρχονται και 

οι βροχούλες. 

 Μαρία Ιωάννου, Β΄ τάξη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Φθινόπωρο 

Το Φθινόπωρο τα δέντρα ρίχνουν τα 

φύλλα τους. Τα λουλούδια 

μαραίνονται. Τα παιδιά αρχίζουν το 

σχολείο. Βρέχει ασταμάτητα και 

φυσάει πολύ πολύ και τα πουλιά 

φεύγουν στις ζεστές χώρες.  

 Άγγελος Δήμου, Β΄ τάξη 
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Φθινόπωρο 

Το Φθινόπωρο δεν μας αρέσει γιατί 

βρέχει πολύ. Δεν βγαίνουμε έξω στη 

βροχή αλλά μένουμε σπίτι να παίζουμε.  

Με φίλους καλούς δίπλα στο αναμμένο 

τζάκι. 

Στέφανος Βοζινίδης, Δήμητρα Καραγιώργη, 

Ελευθέριος Κεσίδης, Άννα Κοΐδου, Δ΄τάξη    

 

Το Φθινόπωρο 

Το Φθινόπωρο αρχίζει και το σχολείο 

χαρά γεμίζει. Τα παιδιά χαίρονται πολύ 

που παίζουν στη βροχή. 

Αλέξανδρος Μεσσήνης,  Σέργιος Τσούσας, Δ΄ τάξης 

 

Άνοιξαν τα Σχολεία 

Άνοιξαν τα σχολεία και ήρθαν τα 

παιδιά, γέμισαν οι αίθουσες γέλια και 

χαρά. Τα παιδιά είναι καλά αλλά 

έκαναν μια ζαβολιά. Παίζουν στην 

αυλή και δεν μαζεύονται πολύ. 

Απόστολος Καραστεργίου,  Λάζαρος Κοΐδης, 

Έλια Μαδαρού, Ευγενία Μάινου,  Δ΄ τάξη 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρης Μαρκόπουλος, Γ΄ τάξη 

 

 

 

 

 

 

 

Το Φθινόπωρο 

Το Φθινόπωρο είναι μια ξεχωριστή 

εποχή του χρόνου. Το κλίμα αλλάζει 

και γίνεται πιο κρύο και τα φύλλα των 

δέντρων πέφτουν. Αυτή η εικόνα με τα 

κίτρινα φύλλα των δέντρων είναι 

πραγματικά υπέροχη. Τόσο όμορφη!  

Αρετή Παραστατίδου, Στ΄τάξη     
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Celebrating Autumn 

 

Autumn 
School starts, the weather is cold. Red 

apples grow, yellow leaves fall. The sky 

is grey, rain falls. We stay home to be 

warm. 

Apostolos Karastergiou, Lazaros Koides, Elia Madarou, 

Eugenia Mainou, D class 

                                 

Autumn 

In Autumn, apples grow, leaves fall,  

birds fly away and another school year 

starts all over again.    

Sophia Koidou, Panagiota Mali, Alex Messinis, Sergios 

Tsousa, D class                 

                  

Autumn  

In Autumn schools start. The weather is 

cool. Yellow, brown and orange leaves 

on the trees. Birds fly, rain falls.  

Irida Athanasopoulou, Vasiliki Iliopoulou, Pelagia 

Kostopoulou, D class 

                                                                                                                             

Autumn  

In Autumn schools begin. The leaves 

are brown and they fall.  The weather is 

cold. We stay home. It rains old day 

long. We’ve got rain boots. We walk in 

the rain. We drink hot chocolate in a cup 

and we eat apples, oranges and grapes. 

John Bagios ,  Marcella Liatzaki, D class                                                                                                                                                                                                                                                      

                   

 

 

 

 

 

 

 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sophia Koidou, Panagiota Mali, D class 

  

 

  

 

 

 

 

Stephanos Bozinidis, Eleftherios Kesidis, D class 
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Autumn’s Here 

Autumn’s here! It rains all day. The 

forest is beautiful and the leaves are 

brown, yellow and grey. We make 

cakes and pancakes. We drink 

chocolate and stay warm at home next 

to the fireplace. 

Hermione Papoulia, Maria Hatzi, D class 

Autumn  

Autumn’s here! Summer is over. We 

walk in the rain and go to school our 

with purple boots while birds fly to 

other places.    

Fotini Petropoulou ,  Christiana Tzioganou, D class      

 

                                    

Autumn 

Autumn’s here, Summer’s over, school 

starts. Birds fly away. We wear 

rainboots and play in the rain. 

Paraskevi Bozinopoulou , Aliki Mavrou, D class 

  

Autumn 

There are beautiful colours in the sky. 

Schools begin and birds fly away to 

warmer places. 

Stathis Papoulias, Joseph Tsiolakis, D class 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autumn 

Summer is over. Autumn is here. 

Brown and yellow leaves fall all over. 

Beautiful colours everywhere. Birds fly 

away and it rains all day. We wear 

rainboots so we can walk in the rain. 

 Frideriki Papaioannou, Maria Spartali, Athanasia Foulidou, 

D class 
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Autumn                                                                                                                                        

We love Autumn, Autumn is great. 

Yellow leaves fall from the trees and 

rain falls from the sky. Birds fly away. 

Dimitris Karipidis, E class 

Autumn  

In Autumn birds fly away and rain falls. 

We wear warm clothes and eat apples 

all day. 

Marina Giorgi, Valeria Miska, E class 

My New Autumn Home 

There’s a garden and a tree and a living 

room too but the tree is on the garden 

and the living room on the roof and all 

are yellow. 

Hermes Goutis, E class 

Autumn 

School starts in Autumn. Yellow leaves 

fall. Birds fly away but we eat apples 

and they are so tasty. 

Eleftheria Kostarelli, Anais Makedon, E class 

Autumn  

On the 11th of September, school stars. 

We read books while apple grow on 

trees. Birds fly away because the 

weather is cold and rainy. 

 Anastasios Kadrefis, E class 

 

 

Autumn 

Autumn has arrived. Apples have 

grown on the trees. The road is full of 

yellow and red leaves.  

Summer has passed, unfortunately, 

schools now are open, the lessons have 

started, no more playing all day. 

George Kiratsus, E class 

Autumn  

Schools starts. We read books and we 

get to know our new teachers. 

Michaella Kazntzidou, E class 

Autumn 

Birds fly away. Rain falls. We read  

books and eat apples next to the fire. 

 Marilena Grigoriadou, Anisia Ikonomi, E class 
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Autumn 

Autumn has come, school starts. Clouds 

appear and raindrops fall. The alarm 

rings at 7 a.m. everyday. Poor children 

walk to school. Not to be late. 

Lorain Paraskevaidou, F class 

 

Autumn 

Autumn has warm colours. Orange, red, 

yellow, brown leaves. We harvest 

apples and make wine. Rain returns, 

animals hibernate and birds seek 

warmer skies. It’s the afternoon of 

nature.  

 Sylvanos Hondos, F class 

 

Autumn 

Autumn is back, schools open. The 

temperature’s low. Leaves drop, rain 

falls. 

Panagiotis Pougaridis, F class 

 

Autumn 

Autumn is the end of Summer, the 

beginning of school. Autumn is, leaves 

falling, cold weather and staying home. 

Lina Tsobani, F class  

 

Autumn 

Autumn is coming, leaves are falling  

and the children are studying. The 

weather is changing, it’s rainy and cold. 

Zoe Nikolopoulou, F class 

 

 

 

Autumn 

Autumn is a nice season. It’s usually 

rainy and windy. The trees are full of 

colourful leaves, yellow, orange, green 

and red. I love walking in the rain under 

my umbrella or staying in bed. 

Ioanna Petridou, F class 

Autumn 

Autumn is fun. Kids all day run. 

 It rains everyday but it’s ok.  

Ioanna Petridou, F class 

 

Autumn  

Autumn is a season of the year where 

the leaves fall and the weather gets cold 

but the image of the yellow leaves is 

really amazing. Just beautiful! 

Areti Parastatidou, F class                                               

 

Autumn 

It’s Autumn, the rain falls, it’s Autumn. 

The wind blows, school start. Leaves 

are orange, birds fly away. 

It’s Autumn, outdoors cold, It’s 

Autumn, indoors cold. I love it! 

It’s Auttumn! 

Michael Tortoras, E class 
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I feel very happy now that Autumn is 

here. I like September because schools 

start. I am happy to see my classmates 

again.                                                                

Chrysa Sidiropoulou, F class 

 

Autumn 

Trees revealing colours the’ve hidden 

all year. Birds fly away just like love. 

The leaves fall out of the trees just like 

my tears. 

Is this real life or is this just fantasy. 

Whatever it is, I don’t want to wake up. 

Efstratia Bragiantsi, F class 

 

Autumn 

In Autumn the scene changes. Birds fly 

away, school starts and leaves become 

yellow. The weather gets colder and 

foxes and bears hibernate. Squirrels 

pick the last nuts on the trees.                                                                                                                                             

Nefeli Pougaridou, F class 

Autumn 

Autumn is coming, the leaves are 

falling and they become dry. 

The cold starts, the birds go away and 

they leave us. 

Clouds come from left and right and the 

rain surrounds us. 

Balentini Atmatzidou, Christina Gioskou, Tonia Zioga, F 

class 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fiona Beliou F class                                                          

                                                         

 

                                                         

                                                        

 

                                                     

  

Emmanuela Lika, F class                                                                                                                            
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Στο μάθημα των γερμανικών η κ. Σπυρίδου, με τους μαθητές της Ε΄ τάξης 

καλωσόρισαν το Φθινόπωρο με μία κατασκευή για τη τάξη τους. 

 

 

 

 

  



 

                Παγκόσμια Ημέρα Ευρωπαϊκών Γλωσσών 

Από το 2001 η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 

Σεπτεμβρίου. 

Η εκμάθηση γλωσσών καλλιεργεί την επικοινωνία. Ευαισθητοποιεί την κατανόηση, τη 

συνεργασία αλλά και την αλληλεγγύη. Ταυτόχρονα διασφαλίζει την πολιτιστική 

κληρονομιά.    

Στο σχολείο μας οι μαθητές της Στ΄ τάξης στο μάθημα των γερμανικών με την κ. 

Σπυρίδου, τίμησαν την ημέρα αυτή με διάφορες δραστηριότητες. Χρωματίζοντας 

σημαίες ευρωπαϊκών κρατών, γράφοντας διεθνείς λέξεις, αλλά και ελληνικές λέξεις σε 

άλλες γλώσσες, μεταφράζοντας λέξεις στα Αγγλικά και στα Γερμανικά και 

ξεχωρίζοντας τέλος κάποια στοιχεία που κάνουν τις γλώσσες τόσο σημαντικές και 

αναγκαίες στη ζωή μας!  
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                                         Παγκόσμια Ημέρα Ευρωπαϊκών Γλωσσών 

 



Στις 30/9/22 το σχολείο μας 

πραγματοποίησε επίσκεψη στους 

αθλητικούς χώρους της πάνω Μπουάτ 

για να γιορτάσουμε την Ημέρα 

Αθλητισμού.  Τα παιδιά χωρίστηκαν 

σε ομάδες ανά τμήμα και έπαιξαν τα 

αγαπημένα τους ομαδικά αθλήματα 

όπως καλαθοσφαίριση, χειροσφαίριση 

και ποδόσφαιρο. Στα πλαίσια της 

γνωριμίας με ένα καινούριο άθλημα 

καλέσαμε τον γυμναστή Λάζαρο 

Τοσουνίδη, να τους μιλήσει για το 

αλεξίπτωτο πλαγιάς. Οι μαθητές είχαν 

την ευκαιρία να δουν από κοντά το 

αλεξίπτωτο και όλο τον εξοπλισμό τους 

αθλήματος, έμαθαν για τη διαδικασία 

απογείωσης και προσγείωσης καθώς 

και τον χειρισμό του αλεξίπτωτου στη 

διάρκεια της πτήσης. Έκαναν 

ερωτήσεις, έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον 

και περιμένουν με αγωνία να δουν μια 

πτήση από τον κ. Τοσουνίδη σε μια 

επόμενη προγραμματισμένη εξόρμηση  

στο λόφο του Αγίου Παντελεήμονα. 

Στη συνέχεια απόλαυσαν την παραμονή 

τους στον χώρο συμμετέχοντας 

ομαδικά σε διάφορες αθλοπαιδιές με 

την καθοδήγηση της γυμνάστριας 

Σοφίας Τερεζή και του γυμναστή 

Ανδρέα Τριανταφύλλου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ημέρα Αθλητισμού 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημέρα Αθλητισμού 



Τα Παλαιά Κτίρια-Μνημεία της Φλώρινας 

Τα παιδιά της Στ΄ τάξης πραγματοποίησαν έρευνα  και έγραψαν κείμενα για τα μνημεία 

και τα παλαιά διατηρητέα κτίρια της Φλώρινας. Παρουσιάζεται παρακάτω η έρευνα 

των μαθητών.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     Πηγή Φωτογραφίας: Νέα Φλώρινας 

 

 

 

Ιερός Ναός του Αγίου Παντελεήμονα Φλώρινας 

Ένα κτίριο που έχει μεγάλη σημασία για την πόλη μας είναι ο Ιερός Ναός του Αγίου 

Παντελεήμονα, που είναι η μητρόπολη της Φλώρινας. Ο συγκεκριμένος ναός χτίστηκε 

το 1870 αλλά εγκαινιάστηκε το 1890. Οι πολίτες της Φλώρινας έκαναν έρανο για να 

κτιστεί ο ναός μέσα στον οποίο τελούνταν, Θείες Λειτουργίες, γάμοι, βαπτίσεις και 

κηδείες. 

Ο ναός είναι πέτρινος, με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ύφος, με κόκκινο τρούλο και ένα 

καμπαναριό. Στον εσωτερικό χώρο υπάρχουν τοιχογραφίες Αγίων, πολλά καθίσματα 

για τους πιστούς και ένα όμορφο Τέμπλο. 

Κάθε φορά που βρίσκομαι μέσα στον Ναό νιώθω ηρεμία και γαλήνη. Είμαι περήφανος 

που έχουμε στην πόλη μας τον συγκεκριμένο ναό. 

                                                                                                          Νικόλαος  Αξιώτης, Στ΄ τάξη 

 

 

 



Τα Παλαιά Κτίρια-Μνημεία της Φλώρινας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     Πηγή Φωτογραφίας: Νέα Φλώρινας 

 

 

Το Χαμάμ-Το Οθωμανικό Λουτρό της Φλώρινας 

 

Το Χαμάμ βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλους, πλατεία  κοντά στον ποταμό Σακουλέβα. 

Το κτίριο κατασκευάστηκε επί τουρκοκρατίας, περίπου το 1600 και λειτουργούσε ως 

το 1958. Το κτίριο που σώζεται ως σήμερα έχει ημικυλινδρική οροφή και αποτελείται 

από έναν προθάλαμο, το λουτρό και τον χώρο της δεξαμενής νερού, όπου βρίσκεται το 

καζάνι. Στις τρεις από τις τέσσερις γωνίες του κτιρίου υπάρχουν κρήνες ενώ στην 

τέταρτη γωνία υπάρχει μία καμάρα που ίσως να ήταν η είσοδος. Υπάρχει επίσης στην 

νοτιοδυτική πλευρά του κτιρίου ένα άνοιγμα από όπου μπορεί κάποιος να ελέγξει η 

στάθμη του νερού. Για την κατασκευή του μνημείου χρησιμοποιήθηκαν, οπτόπλινθοι, 

ασβεστοκονίαμα και αργοί λίθοι. 

Επί τουρκοκρατίας το χαμάμ έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ζωή ης πόλης. Εκτός από 

χώρος υγιεινής, ήταν επίσης σημείο συνάντησης και διασκέδασης. Στο σημείο που 

βρίσκεται το συγκεκριμένο μνημείο επικράτησε παραδοσιακά κατά την προπαραμονή 

των Χριστουγέννων να ανάβει κατά το έθιμο φωτιά, με το όνομα η Φωτιά του Χαμάμ. 

                                                                                                           Χρήστος Ιωαννίδης, Στ΄ τάξη 

 



Τα Παλαιά Κτίρια-Μνημεία της Φλώρινας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     Πηγή Φωτογραφίας: Νέα Φλώρινας 

Το ξενοδοχείο Διεθνές της Φλώρινας 

Το ξενοδοχείο Διεθνές είναι ένα από τα πιο σημαντικά κτίρια της Φλώρινας. Χτίστηκε 

το 1924 από τους αδελφούς Σιμών. Στον χώρο όπου υπήρχε παλιά ένα τουρκικό χάνι.  

Στο όμορφο ξενοδοχείο τους, οι αδελφοί Σιμών φιλοξενούσαν κυρίως εβραίους 

αριστοκράτες. Το κτίριο βρίσκεται σε μια κεντρική διασταύρωση της πόλης όπου 

υπάρχουν και άλλα νεοκλασικά κτίρια. 

Η αρχιτεκτονική του είναι συμμετρική, με γύψινες προσθήκες. Παρά την 

πολυκαιρισμένη του όψη, παραμένει ένα εντυπωσιακό κτίσμα. Στο ισόγεια υπήρχαν 

μαγαζιά ενώ στον πρώτο όροφο λειτουργούσε το ξενοδοχείο. Στο εσωτερικό του  

υπήρχαν πολλές  μοναδικές αίθουσες. Σήμερα δεν λειτουργεί το μισό κτίριο ενώ το 

άλλο μισό στεγάζει την Λέσχη Πολιτισμού της Φλώρινας. 

 



Τα Παλαιά Κτίρια-Μνημεία της Φλώρινας 

Θα σας περιγράψω δύο χώρους. Ο πρώτος είναι η Σκακιστική Αίθουσα  και ο δεύτερος, 

ο κύριος διάδρομος. Η Σκακιστική Αίθουσα είναι λιτή, με ένα  ερμάριο που περιέχει  

τα σκακιστικά τρόπαια, με μια βιβλιοθήκη, με μερικά πλατιά θρανία, με μια έδρα, ένα 

απλό φωτιστικό και με μερικά πορτραίτα και φωτογραφίες διάσημων σκακιστών. Ο 

κύριος διάδρομος βρίσκεται πίσω από μια τεράστια επιβλητική πόρτα και καταλήγει 

σε μια απέριττη ξύλινη σκάλα. 

Ο σκηνοθέτης Θεόδωρος Αγγελόπουλος γύρισε πολλές ταινίες σε αυτό το κτίριο. 

                                                                                                        Θεόδωρος Γιαλαμάς, Στ΄ τάξης 

Λέσχη Πολιτισμού Ξενοδοχείο Διεθνές 

Το ξενοδοχείο Διεθνές ή αλλιώς Λέσχη Πολιτισμού χτίστηκε περίπου το 1924 και είναι 

ένα νεοκλασικό κτίριο. Στη θέση του παλιά υπήρχε ένα τουρκικό χάνι που είχε στην 

αυλή του ένα πεταλωτήριο. Είναι κατασκευασμένο  από ψημένο τούβλο, πέτρα και 

χρωματιστό σοβά. Το κτίριο είναι διακοσμημένο με γύψινα στοιχεία και είναι 

συμμετρικό. Σταμάτησε να λειτουργεί σαν ξενοδοχείο το 1990. Λειτουργεί ως 

πολιτιστικός σύλλογος τα τελευταία 25 με 30 χρόνια και στον χώρο του παραδίδονται 

μαθήματα σκάκι και ζωγραφικής. Στον χώρο προβάλλονται ταινίες και 

πραγματοποιούνται εκθέσεις φωτογραφίας και ζωγραφικής.  

                          Μαριάννα Παπά, Στ΄ τάξη 

Το Λαογραφικό μουσείο της Λέσχης Πολιτισμού της Φλώρινας 

Το νεοκλασικό κτίριο στη διασταύρωση των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου και Ι. 

Καραβίτη στεγάζεται το Λαογραφικό Μουσείο της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας. Η 

γνωριμία μου με το λαογραφικό μουσείο έγινε τα Χριστούγεννα όταν πήγα να πω τα 

κάλαντα στην μαμά της φίλης μου, που εργάζεται εκεί. 

 Πρόκειται για ένα διώροφο παλιό, ψιλό πέτρινο κτήριο με σκάλες, σάπια παντζούρια 

και μπαλκόνια στον επάνω όροφο. Αποτελείται από πέντε δωμάτια. Μέσα στο κτίριο 

υπάρχουν πλούσια εκθέματα και πολλές φωτογραφίες που παρουσιάζουν στους 

επισκέπτες μια πραγματικότητα που δεν υπάρχει πια. Μέσα από τα εκθέματα του 

μουσείου, οι επισκέπτες μαθαίνουν για τον τρόπο ζωής των κατοίκων και την ιστορία 

του τόπου. Παρουσιάζεται επίσης πλούσιο φωτογραφικό υλικό της περιόδου του 

μεσοπολέμου. 

Κάθε φορά που βρίσκομαι εκεί νοιώθω απέραντη χαρά γιατί κάνω ένα ταξίδι στο 

παρελθόν. Χριστίνα Γιώσκου, Στ΄ τάξη 
                                                                                                                        

  



Τα Παλαιά Κτίρια-Μνημεία της Φλώρινας 

 
Στο μάθημα των Αγγλικών της Δ΄ τάξης και στο 1ο κεφάλαιο του βιβλίου, οι μαθητές  

κλήθηκαν να περιγράψουν το σχολείο τους στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.  

Παρουσιάζουμε την έρευνά τους που συνδέεται θεματικά με την έρευνα που έκαναν οι 

μαθητές της Στ΄ τάξης για τα «Παλιά Κτίρια- Μνημεία της Φλώρινας».  

Το 6ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας είναι ένα διατηρητέο νεοκλασικό κτίριο και ένα 

από τα λίγα εναπομείναντα κτίρια, στολίδια της πόλης. Παρατίθενται παρακάτω τα 

κείμενα των μαθητών. 

               The 6th Primary School of Florina: Our School  

Our school                                                                               

Our school is in Florina. It is an old 

building. It is big. The old building has 

two floors, nine classrooms and two big 

playgrounds. There is a computer room 

and a music room. There isn’t a 

basketball court. There are two 

buildings with fifteen classrooms. 

There are twenty-five teachers and one 

nurse. There are 250 pupils. This is our 

school. Zoe, Eugenia, Irida, Pelagia 

 

Our School 

The first building was built around 

1928. It’s yellow and it’s big. At first it 

was a university. The second building 

was built around 1990 and it’s grey. It’s 

not very big. There are toilets in both 

buildings. There’s a teacher’s room in 

the yellow building. There’s a gym in 

the grey building. Our school is 

beautiful. We love it!  

Athanasia, Hermione, John, Markella, Mary, Stathis  

My School  

My school is a hundred years old. It’s a 

bog school. It has got fifteen 

classrooms, a large playground, a 

computer room, a music room, a 

football field but without a basketball 

court. 

Alexandros, Anna, Lefteris, Sophia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τα Παλαιά Κτίρια-Μνημεία της Φλώρινας 

 

Our School 

Our school has got two floors. It has got 

four classrooms and it’s colour is grey. 

There are stairs that lead to the gym. 

Each classroom also has six windows. 

Our school is called the “Sixth Primary 

School of Florina”. 

 

 

 

 

 

 

Paraskevi Bozinopoulou, Aliki Mavrou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our School 

To enter the school, you have to pass the 

gate and then you see two buildings, 

one yellow and one grey. The buildings 

have thirteen classrooms, two 

bathrooms, a computer room, the 

teachers’ office and the principal’s 

office. We also have two yards, one 

above and one below and a garden. 

Fotini Petropoulou,D class 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τα Παλαιά Κτίρια-Μνημεία της Φλώρινας 

 

 

 

Το Σχολείο μας 

Πηγαίνω στο 6ο Δημοτικό Σχολείο 

Φλώρινας. Ξεκίνησε από παλιά, το 

1928 ως το 1949, να λειτουργεί ως 4ο 

δημοτικό σχολείο.Μετά έγινε η 

Ακαδημία της Φλώρινας από το 1949 

ως το 1977. Μετά έγινε Πειραματικό 

Σχολείο  από το 1986 ως το 2012. Το 

2012 μετονομάστηκε σε 6ο Δημοτικό 

Σχολείο Φλώρινας και καταργείται από 

Πειραματικό και γίνεται Ολοήμερο. 

Έχει μια μεγάλη αυλή με τέρματα για 

ποδόσφαιρο και σκάμμα. Έχει και μια 

άλλη μικρή αυλή που έχει ένα 

υπόστεγο. Το σχολείο χωρίζεται σε δύο 

κτίρια. Στο ισόγειο από το ένα κτίριο 

είναι η πρώτη τάξη, το κυλικείο και η 

αίθουσα πληροφορικής. Στο δεύτερο 

πάτωμα είναι η Δευτέρα και δύο άλλες  

τάξεις. Στον τρίτο όροφο είναι οι 

υπόλοιπες τάξεις της Πέμπτης και οι 

τάξεις της Έκτης. Στο άλλο κτίριο είναι 

η Τρίτη και η Τετάρτη τάξη. Δίπλα σε 

αυτό το κτίριο είναι το Γυμναστήριο. 

Εκεί κάνουμε γυμναστική τι κρύες 

μέρες. Εκεί είναι οι μπάλες και τα 

σχοινάκια. Τέλος σε αυτό το κτίριο 

κάνουμε τις γιορτές. Κάτω από την 

αυλή έχει έναν κήπο με μια βρύση και 

ένα κιόσκι. Τα κτίρια είναι 

κατασκευασμένα με τούβλα. 

 

 

Το παλιό νεοκλασικό κτίριο είναι 

κίτρινο ενώ το άλλο κτίριο είναι γκρι. 

Γιάννης, Ιωσήφ, Μαρία, Φρειδερίκη, Δ΄ τάξη 

Το Σχολείο μας                                                                                                     

Για να μπεις στο σχολείο μας πρέπει να 

περάσεις από την αυλόπορτα και 

βλέπεις δύο κτίρια, ένα κίτρινο και ένα 

γκρι. Τα δύο κτίρια μαζί έχουν  

δεκατρείς αίθουσες διδασκαλίας. 

Έχουν ένα γραφείο δασκάλων, δύο 

χώρους με τουαλέτες, ένα κυλικείο, 

αίθουσα υπολογιστών, ένα 

γυμναστήριο και το γραφείο της 

διευθύντριας. Έχει δύο αυλές, την 

επάνω και την κάτω. Στην επάνω έχει 

ζωγραφισμένα στα πλακάκια παιχνίδια. 

Στην κάτω αυλή υπάρχουν δύο 

τέρματα, χώρος για βόλεϋ μπολ και στο 

δάπεδο ζωγραφισμένο κουτσό. Έχουμε 

και ένα κήπο που κατεβαίνεις σκάλες 

και μπαίνεις  από μία σιδερένια 

πορτίτσα. Αυτό είναι το σχολείο μου. 

Φωτεινή Πετροπούλου, Δ΄ τάξη  

Το Σχολείο μας 

Το γκρι σχολείο μας  είναι διώροφο. 

Έχει τέσσερις τάξεις. Υπάρχουν σκάλες 

που οδηγούν στο γυμναστήριο. Η κάθε 

τάξη έχει έξι παράθυρα. Το σχολείο μας 

ονομάζεται «6ο Δημοτικό Σχολείο 

Φλώρινας». 

Παρασκευή Μποζινοπούλου, Αλίκη Μαύρου Δ΄ τάξη 

 



Τι θα ζητούσα από τον Θεό 

 

Τα παιδιά της Δ΄ τάξης στις 4/10/2022 ρωτήθηκαν από τη δασκάλα τους κ. Γεωργιάδου 

στο μάθημα των Θρησκευτικών για το τι θα ζητούσαν από τον Θεό.  Ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν οι απαντήσεις των παιδιών. 

 

Ο Θεός είναι ο προστάτης των          

ανθρώπων. Θέλω να μας προστατεύει 

και να μας έχει όλους υγιείς. Δε θα 

ζητήσω πλούτη και δόξα αλλά σοφία 

και γνώση. Για όλους τους ανθρώπους 

θα ζητούσα, ευτυχία, ειρήνη και χαρά. 

Παρασκευή Μποζινοπούλου 

Θα ζητούσα από τον Θεό να 

σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία 

αλλά και γενικά οι πόλεμοι. 

Στάθης Παπούλιας 

Καλέ μου Θεέ, Εσύ που μπορείς και 

κάνεις τα πάντα, χάρισέ μου, υγεία, 

σοφία και ευτυχία. Χάρισέ μου αγάπη 

και ευλογία. Σ’ ευχαριστώ πολύ Θεέ 

μου. 

Ιωσήφ Τσιολάκης 

Θεέ μου σε παρακαλώ να μας δώσεις 

αγάπη και ειρήνη γιατί κάποιες χώρες 

θέλουν να κατακτήσουν κάποιες άλλες 

και έτσι δεν υπάρχει φιλία ανάμεσά 

μας. 

Αλίκη Μαύρου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα ζητούσα από τον Θεό να έχει όλος ο 

κόσμος υγεία, ευτυχία και να μην 

υπάρχουν άστεγοι και φτωχοί. 

Γιάννης Μπάγιος 

Δεν θα ζητούσα τίποτα από τον Θεό 

γιατί ο Θεός μας έδωσε το πιο πολύτιμο 

δώρο, τη ζωή. 

Ερμιόνη Παπούλια 

Αν ο Θεός  εμφανιζόταν στον ύπνο μου 

και μου έλεγε να Του πω τι θέλω να μου 

δώσει θα Του ζητούσα αγάπη, ειρήνη 

και ευτυχία για όλον τον κόσμο.  

Φωτεινή Πετροπούλου 

Θα Του ζητούσα  να έχουμε, υγεία, 

ευτυχία, χαρά και ειρήνη. 

Αθανασία Φουλίδου 

 



 

 

 

 

Κάθε φορά που μιλάω με τον Θεό στην 

προσευχή μου του ζητάω να χαρίζει 

υγεία στην οικογένειά μου, σε εμένα 

και σε όλους τους αγαπημένους μου. 

Επίσης τον παρακαλώ να χαρίζει 

αγάπη, χαρά, ευτυχία και ειρήνη σε 

όλον τον κόσμο. Τέλος του ζητάω να 

μην έχει πολλές εφημερίες ο μπαμπάς 

μου και να μένει μαζί μας πιο πολύ στο 

σπίτι. 

Μαρία Σπάρταλη 

Θα του ζητούσα να έχουμε ειρήνη, 

καλοσύνη, ευγένεια και ειλικρίνεια. Να 

μην υπάρχουν άστεγοι στον δρόμο ή 

τουλάχιστον να έχουν να φάνε. Να 

είμαστε ενωμένοι. 

Χριστιάννα Τζιόγκανου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα Του ζητούσα να μας δώσει ευτυχία 

και θα Του ζητούσα να μου δώσει 

πλούτη για να μπορώ να προσφέρω τα 

πάντα στον κόσμο μα κυρίως στους 

φτωχούς. 

Νικόλας Μπάτζιος 

 

Από τον Θεό θα ζητούσα να ζήσω μια 

ζωή γεμάτη αγάπη, ευτυχία, υγεία 

χωρίς προβλήματα και δυσκολίες. Όλοι 

να ζουν ευτυχισμένα και αγαπημένα. 

Μαρκέλλα Λιαντζάκη 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Τι θα ζητούσα από τον Θεό 



                                 Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων 

  

               Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων 

Οι μαθητές του σχολείου μας με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας των 

Ζώων στις 4/10/22, δημιούργησαν ζωγραφιές ζώων, έγραψαν μικρά κείμενα και 

ποιήματα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό την 

αγάπη τους γι’ αυτά αλλά και την ανησυχία τους για το μέλλον των ζώων και του 

περιβάλλοντος. 

 

Τα παιδιά της Α΄ τάξης  με την δασκάλα τους κ. Πουγαρίδου επισκέφτηκαν την 

κτηνίατρο κ. Παρίση στον χώρο εργασίας της, στο πλαίσιο του Προγράμματος που θα 

διεξαχθεί  στη διάρκεια  της σχολικής χρονιάς με τίτλο: «Συμβιώνοντας με τα Ζώα-Οι 

Φίλοι μας τα Ζώα».  Η κ. Παρίση  τους μίλησε για τη δουλειά της και για την περίθαλψη 

των ζώων. Τα παιδιά γνώρισαν τον χώρο, έκαναν ερωτήσεις και είδαν πώς γίνεται η 

εξέταση των ζώων.  Ενημερώθηκαν λεπτομερώς για την πρόληψη, τη  φροντίδα και 

την προστασία των ζώων. 

 

 

 

 

 

 

  



                                 Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων 

 

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος που πραγματοποιείται με τα παιδιά της 

Α΄ τάξης και με τίτλο «Συμβιώνω με τα Ζώα Γύρω», στόχος  είναι η διαμόρφωση μιας 

νέας στάσης απέναντι σε όλα τα ζώα, η οποία πρέπει να ξεκινά από τις μικρές ηλικίες,  

μέσα από την οικογένεια και το σχολείο. 

Οι μαθητές της Α΄ τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας έμαθαν μέσα από 

διάφορες δράσεις και παραδείγματα καλών πρακτικών τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις μας απέναντι στα ζώα. Στην τάξη μας πραγματοποιήθηκε διαδραστική 

παρουσίαση για τα ζώα συντροφιάς. Τα παιδιά κατανόησαν τι σημαίνει «να είμαστε 

φίλοι» και πως μπορούμε να έχουμε μία τέτοια σχέση. Διδάχθηκαν μέσα από εικόνες 

και αφήγηση παραμυθιών πως να τα φροντίζουμε με βάση τις δικές τους ανάγκες, πως 

να διαβάζουμε τη γλώσσα του σώματος και πως να τα προσεγγίζουμε. 

 Οι μαθητές έκαναν διάφορες πρωτότυπες κατασκευές και ζωγραφιές με απλά υλικά 

(με πλαστελίνες, πηλό, φύλλα δέντρων).  

Βασική μας επιδίωξη ήταν να τεθούν οι βάσεις και οι αρχές για τη δημιουργία μιας 

υπεύθυνης στάσης απέναντι στα ζώα, την οποία οι μικροί μας μαθητές θα 

ακολουθήσουν πιστά εφόρου ζωής. 

  



                                 Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων 

 

                  Παγκόσμια Ημέρα Ζώων-Ολοήμερο 

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας των Ζώων στις 4/10/22 τα παιδιά 

του Ολοήμερου Σχολείου συζήτησαν με τους εκπαιδευτικούς τις ανησυχίες τους για τα 

ζώα και εξέφρασαν την αγάπη τους γι’ αυτά ζωγραφίζοντας κάποια ζώα. 

Παρουσιάζουμε τα έργα τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                    Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων 

 

Οι Θάλασσες Γίνονται Σκουπιδότοποι 

Η δασκάλα της Ε΄ τάξης κ. Ρώμα και η αγγλικός κ. Πίτσα, μίλησαν στους μαθητές  για  

τα θαλάσσια όντα και για το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν. 

Συμπέραναν πως τα απόβλητα των πόλεων, τα χημικά απόβλητα καθώς και πολλά άλλα 

σκουπίδια χύνονται στη θάλασσα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το νερό, οι ζωντανοί 

οργανισμοί και τα θαλάσσια όντα να μολύνονται. 

Τα παιδιά συμπέραναν πως όλοι έχουμε χρέος  να αποτρέψουμε  αυτό που συμβαίνει 

ώστε να μην καταλήγουν στη θάλασσα οι ρύποι και τα απόβλητα και να μην 

απειλούνται με εξαφάνιση τα όντα της θάλασσας. Τα παιδιά της Ε΄ τάξης 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παυλίνα Τσιλεμάνη Ε΄ τάξη 

    

                                                                                                       

 

 

 

 

 

Save the Wildlife 

We must  protect our forests because 

they are in great danger. Some animals 

are endangered Don’t hunt wild 

animals. Don’t cut trees. Trees produce 

oxygen and fresh air. We mustn’t 

pollute the air. Use your car less. Don’t 

throw rubbish. Save the Earth. 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

                       

 

                   Μελίνα Ε΄ τάξη



                                    Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων 

Τα παιδιά της Στ΄ τάξης έγραψαν δύο ποιήματα και κάποιες σκέψεις τους για τα ζώα 

που θα ήθελαν να έχουν και γι’ αυτά που ήδη έχουν. 

Το Κοκοράκι 

Έχω ένα κουτάβι στρουμπουλό και 

ζωηρό. Όμως είναι τρελό και λευκό και 

για αυτό το αγαπώ. Μένει σε ένα 

σπιτάκι ζεστό και καθαρό. 

Κάθε πρωί βγαίνει και κάνει μπάνιο 

στην αυλή. Όλη την ημέρα τρώει 

τζατζίκι και αρνί και του αρέσει πολύ. 

Το λένε «Κοκοράκι» γιατί κάθε μέρα 

γαβγίζει στην αυλή.  

Μαριάννα Παπά, Μιχαήλ, Στ΄ τάξη 

 

Ο Σκύλος μου ο Έκτορας 

 

 

 

 

 

Φιόνα Βέλιου,  Στ΄ τάξη                                                                      

Η Ζιζέλ  

Το σκυλάκι που μου αρέσει είναι γλυκό 

και καφετί. Κάνει μπάνιο πιο συχνά και 

βγαίνει στην αυλή. 

 Ονομάζεται Ζιζέλ. Κάθε μέρα στις 

οκτώ, τρώει πρωινό και είναι ζωηρό. 

Χριστίνα Γιώσκου, Τόνια Ζιώγα, Στ΄ τάξη 

 

 

Ο Black 

Ο Black είναι το σκυλί μου στο χωριό. 

Είναι μαύρο και γι’ αυτό το λένε Black. 

Είναι πέντε μηνών, χνουδάτο και ψηλό. 

Δεν θα το άλλαζα με κανένα άλλο σκυλί 

στον κόσμο.  

 

 

 

 

 

Αγγελική Κωτοπούλου Στ΄ τάξη 

Έμιλι-Μαξ 

Το κατοικίδιο που θα ήθελα να είχα 

είναι ένα σκυλάκι. Αν είναι θηλυκό θα 

το ονομάσω Έμιλι ενώ αν είναι 

αρσενικό Μαξ. Λυδία Γεωργίου, Στ΄ τάξη   

 

 

 

 

 

 

 

 

Λυδία Γεωργίου, Στ΄ τάξη 

 

 

 

 

 



                                            Εκπαιδευτικός Περίπατος                                                                                                                                           

                                         

 

 

 

 

 

 

                                             

Το σχολείο μας στις 10 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποίησε εκπαιδευτικό θεματικό 

περίπατο στο Νέο Πάρκο της Φλώρινας. Το θέμα του περιπάτου ήταν το Φθινόπωρο. 

Οι μαθητές εκτός των άλλων μάζεψαν φύλλα και διάφορα άλλα αντικείμενα με σκοπό 

να συνθέσουν εικαστικές δημιουργίες με την επιστροφή τους στο σχολείο. Τα παιδιά 

χάρηκαν την όλη διαδικασία της δράσης.    

  

Τα παιδιά της Α΄ τάξης επιστρέφοντας 

από τον θεματικό  περίπατο στο Νέο 

Πάρκο της Φλώρινας βγήκαν στο 

προαύλιο χώρο του  σχολείου για να 

παρατηρήσουν τα φυλλοβόλα κι 

αειθαλή δέντρα καθώς και την ποικιλία 

των φύλλων μέσα και έξω από αυτόν. 

 

 

 

 

 

 

Με όλες τις αισθήσεις τους 

παρατηρήσαν κι αφουγκράστηκαν τη 

φύση γύρω τους. Στη συνέχεια 

επισκέφτηκαν και τον υπέροχο κήπο 

του σχολείου, όπου έπαιξαν διάφορα 

μουσικοκινητικά παιχνίδια με 

μπαλόνια. Τέλος μάζεψαν στα 

καλαθάκια τους διάφορα είδη φύλλων 

και επέστρεψαν στην τάξη και 

συνέθεσαν τα δικά τους φθινοπωρινά 

έργα. 

 

  



                                            Εκπαιδευτικός Περίπατος                                                                                                                                           

                                         

 

 

 

 

 

 

                                             

  



                                            Εκπαιδευτικός Περίπατος                                                                                                                                           

                                         

 

 

 

 

 

 

                                             

  



                                            Εκπαιδευτικός Περίπατος                                                                                                                                           

                                         

 

 

 

 

 

 

                                             

 

Έργα των παιδιών της Γ΄ τάξης   

 

Τα παιδιά του Γ1 τμήματος κατά τη 

διάρκεια του θεματικού περιπάτου, 

χάρηκαν τα χρώματα του Φθινοπώρου 

και  περπάτησαν πάνω στα πεσμένα 

φύλλα. Με την επιστροφή τους στο 

σχολείο η δασκάλα τους κ. Σφέτκου 

τους έδειξε πίνακες διάσημων 

ζωγράφων, όπως του Βινσέντ Βαν 

Γκογκ, με θέμα το Φθινόπωρο και στη 

συνέχεια τα παιδιά δημιούργησαν 

διάφορες κατασκευές με τα φύλλα που 

μάζεψαν από το πάρκο.  

   

Η δασκάλα του Γ2 κ. Αθανασίου  και οι  

μαθητές της τάξης  ανέπτυξαν το θέμα 

του Φθινοπώρου μέσα στο πλαίσιο 

«Φθινόπωρο στην Πόλη». Συμπέραναν 

πως το Φθινόπωρο στην πόλη είναι 

εξίσου όμορφο και ενδιαφέρον όπως 

και στη φύση και απόλαυσαν τα 

χρώματά του στον θεματικό περίπατο. 

Επιστρέφοντας στην τάξη έφτιαξαν 

ατομικές κατασκευές και ένα ομαδικό 

έργο. 

  

  



                                            Εκπαιδευτικός Περίπατος                                                                                                                                           

                                         

 

 

 

 

 

 

                                             

                                                

                      Έργα για το Φθινόπωρο, των παιδιών της Δ΄ τάξης  

 

                                             

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

   



                                            Εκπαιδευτικός Περίπατος                                                                                                                                           

                                         

 

 

 

 

 

 

                                             

  



                                            Εκπαιδευτικός Περίπατος                                                                                                                                           

                                         

 

 

 

 

 

 

                                             

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                               

 

 

 

 

 

         

 

Και μία έκπληξη! 

 

Τα παιδιά της Δ΄ τάξης έχοντας ολοκληρώσει τα έργα τους χάρισαν δύο από αυτά στη 

διευθύντρια του σχολείου κ. Γάκη. Η κ. Γάκη ήταν εκείνη που εμπνεύστηκε τον 

θεματικό περίπατο και την δημιουργία στη συνέχεια των έργων με θέμα: «Το 

Φθινόπωρο». 

  



                                                         Ολοήμερο 

                                             Εκπαιδευτικός Περίπατος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περίπατος                                                                                                                                          

 

 

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας των Ζώων στις 4/10/22 τα παιδιά 

του Ολοήμερου Σχολείου συζήτησαν με τους εκπαιδευτικούς τις ανησυχίες τους για τα 

ζώα και εξέφρασαν την αγάπη τους γι’ αυτά ζωγραφίζοντας κάποια ζώα. 

 

 

 

 

  



 

Στις 10 Οκτωβρίου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της νέας Αίθουσας Πληροφορικής του 

σχολείου μας.  Η Διευθύντρια  κ. Γάκη Ευγενία φρόντισε  να γίνει η ηλεκτρολογική 

εγκατάσταση από εξωτερικό συνεργείο και να ολοκληρωθεί η μεταφορά του δικτυακού 

εξοπλισμού και το βάψιμο της νέας αίθουσας.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Η παλιά αίθουσα ήταν ακατάλληλη και ανθυγιεινή για τους μαθητές μας, λόγω 

υγρασίας. Ο καθηγητής Πληροφορικής κ. Μπάτζιος Κωνσταντίνος μαζί με 

εκπαιδευτικούς και το προσωπικό του σχολείου μετέφεραν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό 

και τα έπιπλα στον νέο, φρεσκοβαμμένο χώρο. 

Η νέα αίθουσα είναι ασφαλής, ευάερη, φωτεινή και πλήρως εξοπλισμένη. Οι 

μαθητές/τριές μας απολαμβάνουν το μάθημα της Πληροφορικής μέσα σε έναν ποιοτικά 

αναβαθμισμένο, λειτουργικό και ευχάριστο χώρο. 

 

  

Νέα Αίθουσα Πληροφορικής 



  

Code Week 2022 (Εβδομάδα Προγραμματισμού) στο 6ο Δημοτικό Σχολείο 

Φλώρινας 

Στο διάστημα μεταξύ 8-23 Οκτωβρίου, εορτάζεται η Ευρωπαϊκή  Εβδομάδα Κώδικα.  

Η Εβδομάδα Προγραμματισμού έχει ως στόχο να εισαγάγει τους μαθητές στον 

προγραμματισμό και  τις βασικές του αρχές. Το πρώτο μάθημα πραγματοποιήθηκε με 

τους μαθητές της Β΄  και Γ΄ τάξης  και έγινε χωρίς υπολογιστή. Οι μαθητές έπαιρναν 

διαδοχικά το ρόλο του ρομπότ και του προγραμματιστή. Θα γίνουν στην συνέχεια 

αντίστοιχα μαθήματα και με τις υπόλοιπες τάξεις του σχολείου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Μάθημα Πληροφορικής 

https://codeweek.eu/


           

Η δασκάλα της Β΄ τάξης κ. Όλγα Σαββάκη μίλησε στα παιδιά  για τις Φθινοπωρινές 

μπόρες και βροχές σε σχετικό μάθημα του βιβλίου της Γλώσσας. Στις 11/10/22 έβρεξε 

και δημιουργήθηκε στο προαύλιο χώρο του σχολείου μια μικρή λιμνούλα. Τα παιδιά 

μαζί με τη δασκάλα τους έφτιαξαν χάρτινες βαρκούλες, τις βάπτισαν με τα ονόματά 

τους και τις έριξαν στα νερά της «λιμνούλας» να τις παρασύρει ο άνεμος και να τις 

ταξιδέψει… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φθινοπωρινός Απόπλους της Β΄ τάξης 



               

Στις 14/10/22 τα παιδιά της Β΄ τάξης διδάχτηκαν από τη δασκάλα τους κ. Όλγα 

Σαββάκη, στο  Ανθολόγιο, το μάθημα με τίτλο: «Πινεζοβροχή». Μετά το μάθημα  οι 

μαθητές δημιούργησαν  τις δικές τους μοναδικές βροχές-μπόρες. 

  

  

 

 

 

 

 

 

Ζαχαροβροχή, Ζαχαρίας Μπάγιος                                                                           Πατατοβροχή, Μόνα Γιώργη  

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Παγωτοβροχή, Γαλατειανή Αθανασοπούλου                                                               Αλογοβροχή, Κατερίνα Σιάμκουρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λεφτοβροχή, Μαρίγια Λιαντζάκη                                                                                 Χρηματοβροχή Μαρία Στεφανίδου 

                                                                                                                                       

 

                                                        Πινεζοβροχή 



Γιορτή Φιλοζωίας και Εθελοντισμού 

Στις 17 Οκτωβρίου τα τμήματα της Γ΄ και Δ΄ τάξης  του σχολείου μας 

πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Αγρόκτημα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών όπου 

διεξήχθη η πρώτη Γιορτή Φιλοζωίας και Εθελοντισμού. Τα παιδιά ενημερώθηκαν από 

ειδικούς για διάφορα θέματα που αφορούν στα ζώα και τον εθελοντισμό και στη 

συνέχεια μετείχαν σε δράσεις. 

 

 

 

  



  

Στις 17 Οκτωβρίου 2022 τα παιδιά της Ε΄ και  της Στ΄ τάξης παρακολούθησαν την 

θεατρική παράσταση με τίτλο: Αλήθεια από τι Ζει ο Άνθρωπος, του  Λέων Τολστόι, η 

οποία πραγματοποιήθηκε από το θεατρικό εργαστήρι «Άγιος Κήρυκος» στον χώρο του 

συλλόγου «Αριστοτέλη».                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα παιδιά στο σχολείο έγραψαν τις εντυπώσεις τους από την παράσταση στην 

ελληνική και αγγλική γλώσσα. 

 

«Ο Μιχαήλ» 

Η παράσταση που παρακολουθήσαμε 

είχε θέμα τον άγγελο Μιχαήλ. Ο 

Μιχαήλ ήταν άγγελος που κατέβηκε 

στη γη να βοηθήσει τον Συμεών 

δείχνοντας πως δεν μετράν στη ζωή τα 

λεφτά αλλά η αγάπη. Ήταν ωραία 

παράσταση και συγκινητική. 

Δημήτρης Καρυπίδης, Ε’ τάξη 

Θεατρική Παράσταση 



 

Στις 17/10/22 πήγαμε με την τάξη μου 

να δούμε μια θεατρική παράσταση με 

τίτλο «Με τι Ζει ο Άνθρωπος». Το 

μέρος που είδαμε το θέατρο ήταν στο 

κτίριο του «Αριστοτέλη» που βρίσκεται 

δίπλα στο ποτάμι. 

Το θέμα της θεατρικής παράστασης που 

είδαμε ήταν ότι δεν έχουν σημασία η 

εξουσία και τα πλούτη αλλά η αγάπη 

που πρέπει να δίνουμε στους 

συνανθρώπους μας. 

Το θέατρο που είδαμε μού άρεσε γιατί 

είχε αστείες στιγμές, γιατί πήγαμε 

πολλά σχολεία μαζί και γιατί κατά τη 

διάρκεια της παράστασης ένας 

ηθοποιός μας ρώτησε, ενώ έπαιζε, τι θα 

έπρεπε να κάνει για να συνεχιζόταν η 

υπόθεση του έργου. 

Άγγελος Ζαχαριάδης, Ε’ τάξη 

Το θέατρο που παρακολουθήσαμε στις 

17/10/22 ήταν πολύ ωραίο. Αυτό που 

μου άρεσε πάρα πολύ ήταν το σημείο 

που η γιαγιά νανούρισε τα παιδιά αλλά 

και  το σημείο που τραγούδησε η 

τραγουδίστρια και ο μουσικός. Επίσης 

μου άρεσε όταν χόρεψαν τα παιδιά. 

Τρόμαξα λίγο όταν μπήκε ξαφνικά ο 

Μιχαήλ. Ήταν αστείο όταν σκόνταψε ο 

Συμεών. Δεν μου άρεσε η πεθερά της 

Ματρώνας που δεν την σύμφερε να 

ακούει λόγια για τον γιο της. 

Μαρία Ανδρεάδου, Ε΄ τάξη 

Πριν από λίγες μέρες πήγαμε με το 

σχολείο μου σε μία παράσταση με 

τίτλο: «Με τι Ζει ο Άνθρωπος». Το 

συγκεκριμένο θεατρικό ήταν πολύ 

ωραίο. Αναπαριστούσε μια φτωχή 

οικογένεια που ζούσε σε ένα χωριό, με 

πολλά προβλήματα. Φιλοξενούσαν για 

επτά χρόνια έναν άγγελο χωρίς να το 

ξέρουν. Τον έκαναν μέλος της 

οικογένειάς τους και του έμαθαν τη 

τέχνη του τσαγκάρη. Τον άγγελο που 

φιλοξενήθηκε από τον Συμεών και τη 

Ματρώνα για επτά χρόνια, τον έλεγαν 

Μιχαήλ. Μια μέρα τους είπε γιατί 

κατέβηκε στη γη και μετά έφυγε στον 

ουρανό. 

Βασίλης Κουγιουμτζόγλου, Ε΄ τάξη 

 

Going to the theatre with my school and 

with other three schools was a very nice 

experience. The theatre was large and 

our seats had a nice view. The actors 

played well and the show was great. It 

had to do partially with religion but it 

had other elements too. I liked it a lot so 

my impression and rating for it is 

positive. 

Sylvanos Hondos, F class 

 

Στις 17/10/22 πήγαμε στον 

«Αριστοτέλη» και είδαμε μία θεατρική 

παράσταση. Εκεί ήρθαν και άλλα 

σχολεία και συναντήσαμε πολλούς  

Θεατρική Παράσταση 



 

φίλους. Μετά άνοιξε η αυλαία και 

έκλεισαν τα φώτα. Η παράσταση ήταν 

συγκλονιστική, ειδικά όταν έπεσε  ο 

άγγελος  από τον ουρανό. Αυτή ήταν η 

αγαπημένη μας σκηνή. Η παράσταση 

μας μετέφερε το μήνυμα να 

νοιαζόμαστε για τους συνανθρώπους 

μας. Αυτή η παράσταση μας άρεσε 

πάρα πολύ. 

Χρύσα Σιδηροπούλου, Λίνα Τσομπάνη, Στ΄ τάξη 

Στις 17 Οκτωβρίου επισκεφτήκαμε τον 

«Αριστοτέλη» για να 

παρακολουθήσουμε μια θεατρική 

παράσταση. Η παράσταση ήταν από 

την αρχή ενδιαφέρουσα. Το έργο 

διηγούνταν την ιστορία μιας 

πολύτεκνης οικογένειας σε ένα χωριό 

της Ρωσίας. Η υπόθεση είχε μυστήριο 

αλλά και νοήματα όπως το γιατί ζούμε 

και να αγαπάμε τον συνάνθρωπο. 

Κράτησε το ενδιαφέρον μας μέχρι το 

τέλος.  

Αλέξανδρος Σισάρης,Ανδρέας Σμαλιός,Στ΄ τάξη 

Στις 17 Οκτωβρίου πήγα με τη τάξη μου 

στο θέατρο. Εγώ κάθισα περίπου στη 

μέση της αίθουσας μιας και πίστευα 

πως θα είχα καλύτερο οπτικό πεδίο. Το 

έργο ήταν απίστευτο και τα σκηνικά 

απίθανα. Δεκαπέντε λεπτά πριν 

τελειώσει το έργο μου ήρθε να κλάψω  

 

 

και αισθάνθηκα μέσα μου μία χαρά, μία 

ευχαρίστηση. Πάντως ήταν υπέροχα! 

Αρετή Παραστατίδου, Στ΄ τάξη  

Πριν μέρες επισκεφτήκαμε τον 

«Αριστοτέλη». Ήταν εκεί και άλλα τρία 

σχολεία. Είχαμε πάει μόνο οι Πέμπτες 

και οι Έκτες τάξεις. Το θέατρο ήταν 

πολύ μεγάλο και χωρούσε όλα τα 

σχολεία και τις κυρίες και τους κυρίους. 

Η παράσταση μιλούσε για τις 

δυσκολίες, για την αγάπη και πως 

τίποτα δεν γίνεται τέλειο. Η παράσταση 

ήταν πολύ καλή με ωραία σκηνικά. Στο 

τέλος είδαμε πολλούς φίλους και 

μιλήσαμε. 

Θανάσης Στεφανίδης, Μιχάλης Ταρτόρας, Στ΄ τάξη 

Τη Δευτέρα ξεκινήσαμε να δούμε μια 

θεατρική παράσταση που ήταν 

αφιερωμένη σε μυθιστόρημα. Ήταν 

ενδιαφέρουσα παράσταση και 

εντυπωσίασε όλους μας. Οι πιο ωραίες 

στιγμές που παρακολούθησα ήταν οι: 

«Η είσοδος του Μιχαήλ»,  «Η ιστορία 

των παιδιών» και «Η αποχώρηση του 

Μιχαήλ».  

Νιώθω αρκετά ευχαριστημένος επειδή 

είχε ενδιαφέρον. 

Παναγιώτης Πουγαρίδης, Στ΄ τάξη 
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Τη Δευτέρα πήγαμε να 

παρακολουθήσουμε μια θεατρική 

παράσταση στον «Αριστοτέλη». Ήταν 

μια παράσταση που μας περιέγραψε το 

νόημα της ζωής και πως να φερόμαστε 

στους ανθρώπους. Σε αυτή την 

παράσταση συμμετείχαν πολλοί 

ηθοποιοί. Την παράσταση 

παρακολούθησαν  και άλλα σχολεία. 

Ήταν πολύ ωραία! Θα ήθελα να 

ξαναπάω. 

Λωραίνη Παρασκευαΐδου, Στ΄ τάξη 

Στις 17 Οκτωβρίου 2022 πήγαμε στο 

θέατρο και περάσαμε πολύ καλά. 

Απορώ πως οι ηθοποιοί θυμούνται τα  

λόγια τους. Έλεγαν πολλά πράγματα 

αστεία και στην παράσταση 

συμμετείχαν ακόμη και παιδιά της 

ηλικίας μου αλλά και μικρότερα. Τα 

σκηνικά φαινόταν πολύ αληθινά. Μας 

άρεσε πάρα πολύ και θα θέλαμε να την 

δούμε ξανά. 

 Μυρτώ Μιαούλη, Νικολέτα Παυλίδου, Στ΄ τάξη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στις 17 Οκτωβρίου πήγαμε 

εκπαιδευτική επίσκεψη στον  

«Αριστοτέλη». Όταν μπήκαμε στην 

αίθουσα είμασταν το πρώτο σχολείο  

που κάθισε εκεί. Ήρθαν και άλλα 

σχολεία και είδαμε φίλους. Στη 

συνέχεια ξεκίνησε η θεατρική 

παράσταση η οποία κράτησε δύο ώρες. 

Η παράσταση μας δημιούργησε πολλά 

συναισθήματα όπως χαρά, αγάπη για 

τον συνάνθρωπο αλλά και άλλα πολλά. 

Ιωάννα Πετρίδου, Μαργέτα Ταντσοπούλου, Στ΄ τάξη 
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Η Δ΄ τάξη πραγματοποίησε εκπαιδευτική εκδρομή στις 31 Οκτωβρίου 2022 στο νομό 

Γρεβενών. Οι μαθητές επισκέφτηκαν τα παλαιά γεφύρια του ποταμού Βενέτικου, το 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Γρεβενών, το Πάρκο των Μανιταριών και την 

πόλη των Γρεβενών.
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Τα Γεφύρια του Ποταμού Βενέτικου 

 

Τα παιδιά της Δ΄ τάξης κατέγραψαν τις εντυπώσεις τους από την εκπαιδευτική εκδρομή 

στα Γρεβενά. 

Στις 31 Οκτωβρίου πήγαμε εκδρομή στα Γρεβενά. Τα Γρεβενά είναι γνωστά ως η 

μανιταρόχωρα. Έχει διάφορα αξιοθέατα όπως τα Τοξωτά Γεφύρια, το Πάρκο των 

Μανιταριών και το Κ.Π.Ε.  Γρεβενών.  Μας έκαναν εντύπωση τα δύο γεφύρια που 

ήταν πολύ ψηλά. Το πρώτο ήταν 15μ. και το δεύτερο ήταν μικρότερο.  Απορήσαμε  

πως  κατάφεραν να τα χτίσουν τόσο ψηλά αλλά και τόσο γερά  για να αντέξουν  τόσα 

χρόνια, από το 1727 μέχρι το 2008. Μας έκανε επίσης εντύπωση το Πάρκο των 

Μανιταριών που ήταν εκεί κοντά  και που είχε τόσα πολλά μανιτάρια.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ζήσαμε μια τόσο ωραία εμπειρία. Ήταν πολύ όμορφα 

και έκανε ζέστη. Ευχαρίστως θα ξαναπηγαίναμε.  Τα παιδιά του Δ1 

 

Ξεκινήσαμε από το σχολείο στις 8:30 π.μ. Το ταξίδι διήρκησε περίπου δύο ώρες. Στην 

αρχή πήγαμε στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Γρεβενών. Εκεί μας μίλησαν 

για τα γεφύρια, τους ποταμούς και για τα διάφορα άλλα πράγματα που υπήρχαν στα 

Γρεβενά. Μετά πήγαμε στο Πάρκο των Μανιταριών. Συναντήσαμε την παλιά μας 

κυρία της Θεατρικής Αγωγής την κυρία Κική που ήταν εκεί με το σχολείο που δουλεύει 

τώρα και μας έβγαλε φωτογραφίες. Σε αυτό το πάρκο φάγαμε κιόλας. Μετά πήγαμε 

στο γεφύρι του Αζίζ- Αγά. Ήταν πολύ ψηλό. Περίπου 15μ. και ήταν πέτρινο. 

Ανεβήκαμε σ’ αυτό. Ήταν πολύ ψηλό και όλα ήταν όμορφα από ψηλά.  

Το ποτάμι ήταν σαν θάλασσα και είναι ο Βενέτικος ποταμός. Τα νερά ήταν 

γαλαζοπράσινα και γύρω από το ποτάμι είχε διάσπαρτες σκαλιστές πέτρες. Είχαν 

χαραχτεί για να μπουν στο γεφύρι. Το γεφύρι είχε χτιστεί τρεις φορές. Οι χαραγμένες 

πέτρες είχαν ξεμείνει. Το γεφύρι είχε πέσει παλιά δυο φορές και ο Αζίζ- Αγάς που ήταν 

τούρκος είπε στον πρωτομάστορα πως θα τον τιμωρούσε αν έπεφτε και τρίτη φορά. 

Ευτυχώς το γεφύρι στάθηκε  και δεν έπεσε. 

Επισκεφτήκαμε και ένα άλλο γεφύρι που ονομάζονταν το γεφύρι του «Ζιάκα». Αυτό 

ήταν πιο χαμηλό, 7μ. περίπου. Πήρε το όνομά του από έναν μυλωνά που είχε εκεί κοντά 

έναν μύλο. 

Μετά την ξενάγηση στα γεφύρια πήγαμε στην πόλη των Γρεβενών και επισκεφτήκαμε 

ένα μαγαζί που πωλούσε μανιτάρια και  τοπικά παραδοσιακά είδη όπως τραχανά,  

 



Τα Γεφύρια του Ποταμού Βενέτικου 

μπαχαρικά και ενθύμια. Αγοράσαμε ενθύμια. Μετά φάγαμε και επιστρέψαμε. Μέσα 

στο λεωφορείο ο οδηγός μας έβαζε τραγούδια και τραγουδούσαμε.  

Η εκδρομή μας άρεσε πολύ. Λυπηθήκαμε που τελείωσε και θα θέλαμε να ξαναπάμε.  

                                                                                                         Τα παιδιά του  Δ2

   



 

Η Γ΄ τάξη στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Μια Φορά και 

Έναν Καιρό  στο Χωριό μου το Νεολιθικό-Μαθαίνοντας τον Τόπο μου» από την 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας. πραγματοποίησε εκπαιδευτική εκδρομή στα 

Βαλτόνερα του Νομού Φλώρινας. 

 Οι υπεύθυνοι του προγράμματος έδειξαν στους μαθητές ένα video. Τα παιδιά έφτιαξαν 

ένα νεολιθικό σπίτι και τοποθέτησαν μέσα σ’ αυτό τα σκεύη της εποχής και τέλος 

έφτιαξαν ένα  ομαδικό κολάζ. 

Στη συνέχεια επισκέφτηκαν το Μουσείο Ξύστρας και Σβήστρας που στεγάζεται στο 

δημοτικό σχολείο του χωριού για να θαυμάσουν την πλούσια συλλογή της αείμνηστης 

κ. Δήμητρας Κουτσουρίδου. 
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  Η Δανειστική Βιβλιοθήκη μας                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε αίθουσα του σχολείου μας  

λειτουργεί Δανειστική Βιβλιοθήκη. 

Υπεύθυνες για τη λειτουργία της είναι 

οι εκπαιδευτικοί: κ. Πουγαρίδου και κ. 

Φιλοποίμην. Κάθε Δευτέρα, στα 

διαλείμματα, οι μαθητές μπορούν να 

επιλέγουν τα βιβλία που επιθυμούν να 

δανειστούν. 

Αγαπημένοι μας μαθητές και 

μαθήτριες, η σχολική βιβλιοθήκη μας 

μεγάλωσε. Τα ράφια της γέμισαν με 

υπέροχα βιβλία που περιμένουν να τα 

διαβάσετε. 

Ποιος/α άραγε θα καταφέρει να 

διαβάσει τα περισσότερα στη διάρκεια 

της σχολικής χρονιάς; Ποιοι θα τον/την 

συναγωνιστούν; 

Δανειστείτε ένα βιβλίο, συμπληρώστε 

το όνομά σας και τον τίτλο του βιβλίου 

στη λίστα του «βιβλιοφάγου» και όταν 

το επιστρέψετε, αξιολογείστε το βιβλίο 

στο έντυπο που θα σας δίνουμε. 

Επαναλάβετε τη διαδικασία πολλές 

φορές για να γίνετε εσείς ο/η 

«βιβλιοφάγος» της χρονιάς! Μπορείτε 

επίσης αν το επιθυμείτε να δωρίσετε 

στη βιβλιοθήκη μας ένα βιβλίο δικό σας 

που το έχετε ήδη διαβάσει.   

Η βιβλιοθήκη άνοιξε!  

Σας περιμένουμε!    

Οι υπεύθυνες της βιβλιοθήκης 
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Η μαθήτρια της Δ΄ τάξης Ερμιόνη Παπούλια συστήνει στους μαθητές του σχολείου 

μας τα παρακάτω βιβλία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιστορίας της Καληνύχτας για Επαναστάτριες, Καβάλο Φραντσέσκα, Φαβίλη Έλενα. 

Το βιβλίο μιλάει για 100  γυναίκες που έκαναν σπουδαία πράγματα για την ιστορία και 

την ανθρωπότητα.  

Ακαδημία Κουταβιών, Σάικς Τζούλη 

Τα κουτάβια πάνε σχολείο και κάποιοι σκύλοι που είναι καλοί κολυμβητές βοηθάνε 

άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Τα Δώρα της Αγάπης, Χένρυ Θ. 

Το βιβλίο μιλάει για ένα ζευγάρι που πουλάνε τα πράγματά τους για να πάρουν δώρα 

ο ένας στον άλλον που τους είναι τελικά άχρηστα. Το βιβλίο έχει στο τέλος ένα ηθικό 

δίδαγμα. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Ελπίζουμε να βρήκατε ενδιαφέροντα τα θέματα της 

σχολικής μας εφημερίδας.  

Θα είμαστε σύντομα και πάλι κοντά σας με το 2ο 

Φύλλο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


