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                 Καλωσόρισες Χειμώνα 

                  

Σε αυτό το φύλλο της 

εφημερίδας μας οι μαθητές του 

6ου Δημοτικού Σχολείου 

Φλώρινας γιορτάζουν το ερχομό 

του Χειμώνα και των 

Χριστουγέννων με ζωγραφιές,  

κατασκευές, ποιηματάκια και 

κείμενα γραμμένα στην 

ελληνική και  αγγλική γλώσσα. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

                                                                            

 

                                                                              Χειμώνας 

                                                                          Ήρθε ο Χειμώνας 

                                                                          Βάλαμε γαντάκια 

Και ζεστά σκουφάκια 

 Και χάρηκαν όλα τα παιδάκια 

Άλεξ, Α΄ τάξη 

 

 

 

  



 

             Τα παιδιά της Α΄ τάξης καλωσορίζουν τον Χειμώνα με ζωγραφιές. 

 

  



 

 

 

 

 

       Οι μαθητές της Β΄ τάξης καλωσορίζουν τον ερχομό του Χειμώνα  με ζωγραφιές.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   



                                             Ο Χειμώνας 

 Ο χειμώνας είναι ωραία εποχή 

 Βγαίνουμε έξω και παίζουμε με  

                                                              Τα χιόνια στην αυλή! 

                                                       ( Ποίημα από τους μαθητές του Γ1 )      

                                                                    Ήρθε  ο Χειμώνας              

                                             Ο χειμώνας ήρθε! Χιόνι πολύ  

                                                                    στην αυλή                                             

                                                      Τα παιδιά κάνουν σαν τρελά  

                                                                     από χαρά! 

                                                       ( Ποίημα από τους μαθητές του Γ2 )                                                      

Ο Χειμώνας Ο Χειμώνας  

Ο χειμώνας είναι η αγαπημένη μου 

εποχή. Μου αρέσει γιατί χιονίζει και 

ντύνομαι χοντρά. Παίζω με το χιόνι και 

παίζω χιονοπόλεμο. Κάνω 

χιονάνθρωπο και τον ντύνω. Είναι πολύ 

σημαντική εποχή για εμένα.  Χρήστος 

Τσομπάνης, Γ΄ τάξη    

Ο Χειμώνας 

Ο χειμώνας είναι η καλύτερη εποχή του 

χρόνου γιατί έχει το άσπρο χιόνι και 

χιονισμένα δέντρα. Παίζουμε 

χιονοπόλεμο και μετά ζεσταινόμαστε 

στη φωτιά.  

Μιχαήλ Νόνας-Γεωργίου,  Γ΄ τάξη  

Ο Χειμώνας 

Τον χειμώνα όταν κοιτάζω έξω από το 

παράθυρο και βλέπω ότι χιονίζει 

ντύνομαι γρήγορα και πηγαίνω να 

παίξω με τα παιδιά χιονοπόλεμο και να 

φτιάξουμε χιονάνθρωπο. Έλενα Ταρτόρα, Γ΄ 

τάξη 

Ο χειμώνας μου αρέσει γιατί κάποιες 

φορές όταν ξυπνάω χιονίζει και δεν 

έχουμε σχολείο. Με τον αδερφό μου 

παίζουμε χιονοπόλεμο και όταν 

κρυώνω μπαίνω μέσα στο σπίτι. Αντώνης 

Πέτρου, Γ΄ Τάξη 

Ο Χειμώνας  

Ο χειμώνας μου αρέσει για τα χιόνια 

του και γιατί φτιάχνουμε 

χιονάνθρωπους. Φωτεινός Τσιλεμάνης, Γ΄ τάξη 

Ο Χειμώνας  

Ο χειμώνας μου αρέσει γιατί έχει χιόνι 

πολύ και γιατί φτιάχνουμε 

χιονάνθρωπους. Μου αρέσουν τα 

φρούτα του χειμώνα και τα 

μελομακάρονα. Κατερίνα Μαρσέλου, Γ΄ τάξη 

Ο Χειμώνας 

Ο χειμώνας μου αρέσει γιατί φοράμε 

χειμωνιάτικα ρούχα και παίζουμε 

χιονοπόλεμο. Φανή Μιτάνη, Γ΄ τάξη 

 



Ο Χειμώνας  

Μου αρέσει ο χειμώνας με τα χιόνια. 

Μου αρέσει να παίζω στο χιόνι και να  

 

κάνω σκι με τη φίλη μου την Έμμα. 

 Κατερίνα Σπέρκου, Γ΄ τάξη

Ο Χειμώνας  

Μου αρέσει ο χειμώνας, που χιονίζει 

και το χιόνι πέφτει παντού, στα αμάξια, 

στα ποδήλατα και σε όλα τα μέρη. 

Ανεβαίνουμε στο σπίτι και φοράμε 

σκουφιά, γάντια και κασκόλ και 

κατεβαίνουμε να παίξουμε 

χιονοπόλεμο και να φτιάξουμε 

χιονάνθρωπους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Ταμπάκης, Γ΄ τάξη  

Ο Χειμώνας 

Ο χειμώνας μου αρέσει γιατί χιονίζει. 

Ντυνόμαστε ζεστά, παίζουμε 

χιονοπόλεμο και φτιάχνουμε 

χιονάνθρωπους. Χρήστος Κοΐδης, Γ΄ τάξη 

 

 

 

Ο Χειμώνας 

Ο χειμώνας είναι ωραίος με τα χιόνια 

του, με το κρύο του, με τα 

Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά 

του. Χιονίζει ασταμάτητα και τα παιδιά  

παίζουν με το χιόνι. Άγγελος Παπαϊωάννου, Γ΄ 

τάξη 

 

 

 

 

 

  

  

Ο Χειμώνας  

Ο χειμώνας είναι μια καλή εποχή. Τα 

παιδιά παίζουν με το χιόνι και 

φτιάχνουν χιονάνθρωπο. Έλενα Μελίτση, Γ΄ 

τάξη 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο Χειμώνας  

Τον χειμώνα ρίχνει χιόνι. Φτιάχνουμε 

χιονάνθρωπους και δεν πηγαίνουμε 

σχολείο. Γιάννης Τσιώτας, Γ΄ τάξη 

 

Καλώς Ήρθες Χειμώνα 

Αγαπημένε μου Χειμώνα Καλώς 

Ήρθες! Σε παρακαλώ πολύ, αγαπημένε 

μου χειμώνα, εξαφάνισε τον ήλιο 

μακριά και φέρε γρήγορα χιόνια πολλά 

για όλα τα παιδιά. Παναγιώτα Μαλή, Δ΄ τάξη 

Καλώς Όρισες Χειμώνα 

Καλώς όρισες χειμώνα με τα χιόνια τα 

πολλά για να διασκεδάζουν τα παιδιά. 

Είσαι μέσα στη χαρά και μαζί σου 

περνάω πολύ καλά. 

Στα κάτασπρα βουνά χαίρονται να 

κάνουν σκι τα παιδιά με γάντια, σκούφο 

και γυαλιά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλό χειμώνα παιδιά! Απόστολος 

Καραστέργιος, Δ΄ τάξη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Το Παγωμένο Πουλί 

Έξω πέφτει χιόνι κι είναι παγωνιά κι 

όλοι μαζεύτηκαν στη ζεστή γωνιά. 

Άσπρισαν οι δρόμοι, στρώθηκε η αυλή 

και ο βοριάς σφυρίζει, τώρα πιο πολύ. 

Στο παράθυρό μας στέκει ένα πουλί και 

χτυπά το τζάμι και παρακαλεί: 

-Πάρτε με κοντά σας, για να ζεσταθώ. 

Τρέμω το καημένο κι έξω θα χαθώ. 

-Έλα ’δω, πουλάκι, για να ζεσταθείς, 

όλοι σ’ αγαπούμε. Μη μας φοβηθείς. 

Από το ψωμί μας ψίχουλα να φας κι 

όταν βγει ο ήλιος λεύτερο πετάς. 

Ποίημα του Χάρη Σακελλαρίου  

(από τον Γιάννη Μπάγιο, Δ΄ τάξη) 

 

Ο Χειμώνας  

Ο χειμώνας είναι μια πολύ ωραία εποχή 

του χρόνου.  

Ο χειμώνας στη Βόρεια Ελλάδα είναι 

ωραίος. Χιονίζει και οι κάτοικοι της 

περιοχής μπορούν να κάνουν σκι.  

Τα παιδιά παίζουν χιονοπόλεμο και 

φτιάχνουν χιονάνθρωπους. Στην Νότια  

Ελλάδα το κλίμα είναι πιο ζεστό.  

Σε κάποια νησιά δεν χιονίζει αλλά 

βρέχει πολύ και η θάλασσα γίνεται 

επικίνδυνη.  Ερμιόνη Παπούλια, Δ΄ τάξη 

 

 

 

 

 

 

Ο Χειμώνας 

Τον χειμώνα μου αρέσει να βλέπω να 

πέφτει απαλά το χιόνι στη γη και να την  

ασπρίζει. Όταν περπατάμε αφήνουμε 

διάφανες πατημασιές σαν ένα στρώμα 

πάγου. Το απόγευμα πηγαίνω στο 

παράθυρο και απολαμβάνω τη θέα της 

ασπρισμένης πόλης. Μαρία Χατζή,  Δ΄ τάξη 

Ο Χειμώνας 

Στα παιδιά αρέσει ο χειμώνας γιατί 

φτιάχνουν χιονάνθρωπους και σπίτια 

από χιόνι. Ιωσήφ Τσιολάκης, Δ΄ τάξη 

                   

 

 

 

                          

 

                                 

 

 

 

 

 

                              Ερμιόνη Παπούλια                      

 

 

 

 

 

 



Ο Χειμώνας 

Ο χειμώνας είναι η πιο δύσκολη εποχή 

του χρόνου γιατί ο καιρός είναι 

άσχημος. Συνήθως φυσάει, έχει 

παγωνιά και τις περισσότερες μέρες 

χιονίζει. Αυτές οι καιρικές συνθήκες 

δυσκολεύουν τους ανθρώπους στις 

καθημερινές τους δουλειές και μπορεί 

να βλάψουν την υγεία τους. Παρόλα 

αυτά ο χειμώνας έχει και τις ευχάριστες 

στιγμές του όπως είναι οι γιορτές των 

Χριστουγέννων, τα παιχνίδια στο χιόνι 

και η συγκέντρωση της οικογένειας στο 

ζεστό σπίτι. Αυτές είναι μερικές από τις 

στιγμές του χειμώνα που σε κάνουν να 

τον αγαπάς όσο καμία άλλη εποχή. 

Μαρκέλλα Λιαντζάκη, Δ΄ τάξη 

Ο Χειμώνας 

Στην πόλη μας ο χειμώνας είναι πολύ 

βαρύς και δύσκολος. Κρατάει καιρό και 

έχει κρύο πολύ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα πεζοδρόμια και οι δρόμοι 

παγώνουν, με αποτέλεσμα  να γίνονται 

αρκετά ατυχήματα. 

Χρειάζεται να φοράμε ζεστά ρούχα για 

να προστατευτούμε από το κρύο. Δεν 

μπορούμε να πηγαίνουμε βόλτες στα 

πάρκα και στις πλατείες και γενικά 

είμαστε κλεισμένοι μέσα στα σπίτια 

μας. Πολλές φορές τα σχολεία κλείνουν  

εξαιτίας του χιονιού. 

Παρά τις δυσκολίες όμως ο χειμώνας 

είναι πολλή ωραία εποχή. Τα δέντρα 

είναι στολισμένα με τις νιφάδες του 

χιονιού και τα παιδιά παίζουν με το 

χιόνι. Παίζουν χιονοπόλεμο και 

φτιάχνουν χιονάνθρωπους με καρότα 

για μύτη, με πέτρες για μάτια, ξυλάκια 

για χέρια, με κασκόλ και σκουφί. Μέσα 

στον χειμώνα έχουμε τα Χριστούγεννα 

και την Πρωτοχρονιά. Αθανασία Φουλίδου, Δ΄ 

τάξη                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο Χειμώνας 

Ο χειμώνας μου αρέσει πολύ. Έξω είναι 

όλα χιονισμένα σχεδόν κάθε μέρα και 

μπορούμε να παίξουμε χιονοπόλεμο. 

Ανάβουμε το τζάκι και κλείνουν τα 

σχολεία. Λάζαρος Κοΐδης, Δ΄ τάξη 

Καλώς Ήρθες Χειμώνα! 

Ο χειμώνας μου αρέσει γιατί χιονίζει 

και όλα είναι άσπρα. Μπορούμε να 

παίξουμε χιονοπόλεμο και να 

φτιάξουμε χιονάνθρωπο. Την νύχτα 

κουλουριάζομαι στην κουβέρτα και 

ακούω τον αέρα που φυσάει. Σέργιος 

Τσούσα, Δ΄τάξη 

Ο Χειμώνας 

Τον χειμώνα χιονίζει και όλα είναι 

στολισμένα στην πόλη. Δεν πηγαίνουμε 

σχολείο και βγαίνουμε να παίξουμε με 

το χιόνι. Στέφανος Βοζινίδης, Δ΄ τάξη 

Ο Χειμώνας 

Εχθές καλωσορίσαμε το πρώτο χιόνι 

αλλά δεν το έστρωσε ακόμη. Το βουνό 

μας χιονισμένο και το τζάκι αναμμένο. 

Πάνω-κάτω στην αυλή μας το χιόνι 

περιμένει η ψυχή μας. Δεν χρειάζεται 

άλλα να πω γιατί ξέρω πως το χιόνι 

αγαπώ. Ζωή Αβδίκου, Δ΄ τάξη 

Ο Χειμώνας 

Καλωσόρισες χειμώνα τώρα που 

έφυγαν τα πουλιά για μέρη πιο ζεστά! 

Μου αρέσει που παίζουμε χιονοπόλεμο 

και φτιάχνουμε χιονάνθρωπο φορώντας 

ρούχα χοντρά! Δήμητρα Καραγιώργη, Δ΄ τάξη 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Χειμώνας 

Άσπρα τα δέντρα στο βουνό, άσπρο 

είναι το χιόνι και οι νιφάδες του χιονιού 

πέφτουν στην πόλη. 

Ο χειμώνας ήρθε με πολλά χαμόγελα 

παιδιών και οι αρκούδες μπαίνουν κι 

αυτές στον χορό. 

Τα κεραμίδια κάτασπρα και τα 

φουγάρα με καπνό, το τζάκι άναψε στο 

αρχοντικό. 

Χιόνια στο καμπαναριό που χτυπά με 

ρυθμό. Τα παιδιά παίζουν με το χιόνι 

και ο χιονάνθρωπος κρυώνει. Παρασκευή 

Μποζινοπούλου, Δ΄ τάξη 

 

 

 

                                

 

                                        

 

                                                             

 

 

 

 

 

 



Καλώς ήρθες Χειμώνα! 

Καλώς ήρθες χειμώνα με τα όμορφα 

άσπρα τοπία και το κρύο σου το 

τσουχτερό και τα χιόνια που τόσο 

αγαπώ. 

Τέλειοι ήταν όλοι οι χειμώνες ως τώρα 

και τέλειοι να είναι για όλον τον κόσμο 

οι χειμώνες οι μελλοντικοί. Αλέξανδρος 

Μεσσήνης, Δ΄ τάξη 

Ο Χειμώνας 

Καλώς ήρθες Χειμώνα! Σε περιμένω 

όλον τον χρόνο για να φέρεις χιόνι και 

να παίξω με τα αδέρφια μου. Κάνουμε 

χιονάνθρωπους, παίζουμε χιονοπόλεμο 

και πολλά άλλα. Ίρις Αθανασοπούλου, Δ΄ τάξη 

Ο  Χειμώνας 

Ο χειμώνας είναι μια όμορφη εποχή! 

Μου αρέσει που έξω χιονίζει και που τα 

παιδιά χαίρονται παίζοντας με το χιόνι. 

Τα σχολεία κλείνουν λόγω του χιονιού 

και μου αρέσει ο χειμώνας που όλα 

μοιάζουν γιορτινά! Μαρία Τσιλεμάνη, Ε΄ τάξη  

Καλώς μας ήρθες Χειμώνα! 

Ο Χειμώνας είναι μια από τις πιο 

αγαπημένες μου εποχές. Εδώ στη 

Φλώρινα πάντα χιονίζει τον χειμώνα 

και τα παιδιά παίζουν ασταμάτητα με το 

χιόνι στις αυλές τους. Μου αρέσει 

επίσης γιατί έρχονται τα Χριστούγεννα 

και η Πρωτοχρονιά τον χειμώνα και με 

τους γονείς και τα αδέρφια μου 

κάνουμε σκι. Παυλίνα Τσιλεμάνη, Ε΄ τάξη 

Καλώς ήρθες Χειμώνα! 

Στη Φλώρινα χιονίζει τον χειμώνα. 

Μου αρέσει να παίζω χιονοπόλεμο και 

να κάνω σκι. Ο χειμώνας αρέσει πολύ 

και στο σκύλο μου. Ιωάννα Στάμου, Ε΄ τάξη 

Καλώς ήρθες Χειμώνα! 

Ο χειμώνας μου αρέσει. Είναι η 

αγαπημένη μου εποχή. Όταν έρχεται  

πετάω από χαρά. Κάθε χρόνο στη 

Φλώρινα χιονίζει. Μαζί με τις αδερφές 

και τη μαμά μου παίζουμε χιονοπόλεμο 

και φτιάχνουμε χιονάνθρωπο.  Έχω 

επίσης τα γενέθλιά μου τον χειμώνα  

και παίρνω πάντοτε πολλά δώρα. Είναι 

μια αγαπημένη εποχή! Αθηνά Χατζή, Ε΄ τάξη 

Ο Χειμώνας 

Έφυγε το Φθινόπωρο και ήρθε ο 

χειμώνας. Η καλύτερη εποχή που τη 

λατρεύουν όλοι. Παίζουμε με το χιόνι, 

κάνουμε σκι και διασκεδάζουμε. 

Ερχόμαστε κοντά με τους συγγενείς 

μας. Ελένη Σοβισλή,  Ε΄τάξη 

Ο Χειμώνας 

Ο χειμώνας μου αρέσει γιατί χιονίζει 

πολύ, ντυνόμαστε ζεστά και παίζουμε 

χιονοπόλεμο. Χρήστος Κοΐδης, Ε΄ τάξη 

 

 

 

 

 



Ο Πολυαγαπημένος μας Χειμώνας 

Λατρεύω τον χειμώνα. Είναι η 

καλύτερη εποχή του χρόνου. Κάθε 

χειμώνα περνάμε υπέροχα ειδικά όταν 

πέφτει το πρώτο χιόνι. Παίζουμε 

χιονοπόλεμο και φτιάχνουμε 

χιονάνθρωπους. Νικόλαος Τσαφάς, Ε΄ τάξη 

Ο Χειμώνας 

Ο χειμώνας μου αρέσει για πολλούς 

λόγους: γιατί παίζω με τις φίλες μου με 

το χιόνι και γιατί κλείνουν τα σχολεία. 

Μου αρέσει γατί φοράμε χοντρά ρούχα 

και γατί πίνω ζεστή σοκολάτα με θέα το 

χιόνι. Ειρήνη Βελίδου, Ε΄ τάξη 

Ο Χειμώνας! 

Ο χειμώνας όταν έρχεται χιονίζει. Τα 

παιδιά κάνουμε έλκηθρο στο πάρκο. 

Με τους φίλους μου παίζουμε 

χιονοπόλεμο και όταν βαρεθούμε 

κάνουμε κάστρα ή πηδάμε από τις 

κούνιες σε στοίβα από χιόνι για να μην 

χτυπήσουμε. Στο σπίτι η μαμά φτιάχνει 

μελομακάρονα και εμείς παίζουμε 

επιτραπέζια παιχνίδια. Βασίλης Χρυσοχοΐδης, 

Ε΄ τάξη 

Ο Χειμώνας 

Ήρθε ο χειμώνας ο μακρύς. Δύει ο 

ήλιος νωρίς. Υπάρχει μια περίπτωση, 

αν ψάξεις μακριά να τον βρεις! Δημήτρης 

Κακκαβάς, Ε΄ τάξη 

Ο Χειμώνας 

Ο χειμώνας μου αρέσει επειδή χιονίζει 

και μπορούμε να παίξουμε με το χιόνι. 

Κάνει κρύο και κλείνουν τα σχολεία. Ο 

χειμώνας είναι μια όμορφη εποχή! 

Λιλιάννα Ξενίδου, Ε ΄τάξη 

Καλώς ήρθες Χειμώνα! 

Τον χειμώνα πέφτει κάτασπρο το χιόνι 

και τα ζώα στο βουνό αφήνουν τις 

πατημασιές τους στο απαλό κάτασπρο 

χιόνι. Αναΐς Μακεδών, Βαλέρια Ε΄ τάξη 

Ο Χειμώνας 

Ο χειμώνας μου αρέσει να βλέπω να 

πέφτει το χιόνι, να παίζω χιονοπόλεμο  

και να κάνω αγγέλους στο χιόνι. Βαλάντης 

Αναστασιάδης, Ε΄΄ τάξη 

Ο Χειμώνας 

Ο χειμώνας είναι ωραίος με το χιόνι 

του, με το κρύο του, με τα 

Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά 

του. Χιονίζει ασταμάτητα και τα παιδιά 

παίζουν με το χιόνι. Άγγελος Παπαϊωάννου, Ε΄ 

τάξη 

Ο Χειμώνας 

Ο χειμώνας είναι πολύ ωραία εποχή. 

Χιονίζει τον χειμώνα και φτιάχνουμε 

χιονάνθρωπους και κάστρα με το χιόνι. 

Ζήσης Πάνας, Ε΄ τάξη 

Ο  Αγαπημένος μας Χειμώνας 

Μου αρέσει ο χειμώνας γιατί παίζουμε 

χιονοπόλεμο και φτιάχνουμε αγγελάκια 

με το χιόνι. Μάριος Σερίδης, Ε΄ τάξη 

 

 

 

 

 

 



Καλώς μας ήρθες Χειμώνα! 

Καλώς μας ήρθες χειμώνα με τα χιόνια 

τα πολλά και τις τόσες γιορτές, τα 

Χριστούγεννα και το Νέο Έτος. Όταν 

αλλάζεις τη χρονιά φέρνεις δώρα ένα 

σωρό. Με τα χιονισμένα βουνά και τις  

παγωμένες λίμνες. Κάθε χρόνο σε 

περιμένουν όλοι να τους φέρεις με χαρά 

το χιόνι για να παίξουμε χιονοπόλεμο 

και να φτιάξουμε χιονάνθρωπους. 

Αγγελική Στόιστη, Ε΄ τάξη 

Ο Χειμώνας 

Ο χειμώνας είναι η αγαπημένη μου 

εποχή. Φοράμε ζεστά ρούχα όπως 

κασκόλ, καπέλο, γάντια, φούτερ και 

χοντρά μπουφάν. Όταν πέφτουν τα 

πρώτα χιόνια βγαίνουμε πάντοτε έξω με 

τις φίλες μου να παίξουμε. Μαρίνα Γκιόργι, 

Ε΄τάξη 

Ο Χειμώνας 

Τον χειμώνα εδώ στη Φλώρινα όταν 

χιονίζει αρκετά ντυνόμαστε χοντρά, 

βγαίνουμε έξω να φτιάξουμε 

χιονάνθρωπους και αγγελάκια στο 

χιόνι. Αναστάσιος Καδρέφης, Ε΄ τάξη 

Ο Χειμώνας  

Ο χειμώνας είναι μια κρύα εποχή. Στον 

τόπο μου κάνει πολύ κρύο και όλοι 

πρέπει να ντυνόμαστε χοντρά και καλά. 

Τα πουλιά φεύγουν και πάνε σε μέρη 

ζεστά. Σε μας τους ανθρώπους έρχονται 

τα χιόνια και όλα τα παιδιά και οι 

μεγάλοι πηγαίνουν έξω σε αυλές και σε 

πλατείες για να παίξουν με το χιόνι. 

Καλό χειμώνα! Μαρία Ανδρεάδου Ε΄ τάξη 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                Welcome Winter  

                    In Winter it’s rainy 

                                                     In Winter it’s snowy 

                                                     In Winter it’s windy 

                                                     In Winter it’s cold 

                                                                                               (C class) 

In winter the weather is cold and it’s snowy, rainy and windy. We wear jackets, coats, 

hats, boots and gloves. We play snow fights and we make a snowman. (C class) 

Welcome Winter

In Winter it snows. The children play 

snow fights and make snowmen.  
Everything is covered with snow and 

the forest is beautiful. It’s cold in winter 

and grandmother reads to her  

 

grandchildren stories next to the 

fireplace. People wear scarves, winter 

hats, jackets and gloves. They go for 

skiing. There’s Christmas in winter and 

people write Christmas cards, they 

decorate a Christmas tree. I love 

Winter. Frida Papaioannoy, Hermione Papoulia, D class 

Winter 

It snows all day in winter and the 

children play in the snow. People go  

 

 

 

 

 

 

skiing and they do snow board. 

Christmas is in Winter we light a 

Christmas tree and we wait for Santa to 

bring us presents. Hermione Papoulia, D class 



Winter 

Winter is a cold season. In Winter we 

wear warm clothes, boots, gloves, 

scarfs and winter hats. We play snow 

fights and we make a snowman. We 

stay warm and light the fireplace. I love 

Winter. Winter is beautiful. Nikolaos Batzios, 

D class 

Winter 

In winter we light the fireplace, play 

snow fights and make a snowman. Most 

children love winter because everything 

is white and cold. Christiana Tzioganou, D class 

Winter 

Winter is a cold season. Animals cannot 

find their food and everything around is 

white and cold. We stay indoors, wear 

warm clothes and drink hot chocolate. 

Children read books and wait for 

Christmas, Santa and the New Year. I 

love winter because winter is beautiful. 

Marcella Liantzaki, D class 

Winter 

It snows in winter and the children play 

in the snow, snow fights and they make 

a snowman. It’s cold in the winter and 

we wear warm clothes. My sister and I  

play videogames and we decorate a 

Christmas tree. John Fotiadis, D class 

Snowflakes by Aliki Mavrou 

 

 

 

 

 

Winter 

In Winter we wear warm clothes and we 

play snow fights and we make a 

snowman. We sit next to the fireplace, 

we read a book and drink hot chocolate. 

Joseph Tsiolakis, D class 

 

Winter is Back 

In winter it snows. The weather is 

cloudy and cold. The wind blows. We 

wear hats, gloves, scarfs, boots and 

coats. We go to the mountain with a 

sledge and slide in the snow. Winter is 

beautiful. Elia Madarou, Dimitra Karagiorgi, Sergios 

Tsousa, Stefanos Vosinidis, D class 

Winter 

Winter is our favourite season. We wear 

gloves, sweaters, scarfs and winter hats. 

We drink hot chocolate because it’s 

cold. The animals search for food. 

Grandpas and grandmas drink coffee. 

Dads and mums clean the house. Sisters 

and brothers decorate the house. My 

friends and I go to Christmas parties and 

we write letters to Santa Claus. Aliki 

Mavrou, D class. 

Winter 

I like winter because it snows. My 

brother and I play with the snow. We 

make snowballs and make a snowman. 

We go to our village with my family to 

celebrate Christmas. John Kesidis, E class 

 

 

 



Winter 

In winter we wear warm clothes, tall 

boots, gloves, scarfs and hats. We play 

snow fights and make a snowman. We 

light the fireplace and sit on an 

armchair. We eat turkey with potatoes 

and we eat chocolate cake or apple pie 

for dessert. We love winter because 

everything is white. John Bagios, D class 

Welcome Winter 

Winter is a cold season and we wear 

warm clothes. We go outside and play 

snow fights and make a snowman. 

Snow falls and everything around is 

beautiful. Maria Hatzi, D class 

Winter is Here 

Everything is covered with snow and 

it’s cold. We must stay warm and we 

wear a lot of clothes. Winter is 

beautiful. I feel happy because I love 

winter. Fotini Petropoulou, D class 

Winter is Here 

Here in Florina, it snows a lot. That’s 

why the kids go out to make snowmen 

and igloos. All the kids wear winter 

hats, scarves and other warm clothes. 

They play a lot of games in the snow.  

One of those games is snow fights. 

Christ is born on Christmas and we wait 

for Santa to bring us presents. Aggelos 

Zahariadis, Anastasios Kadrefis, E class 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winter 

Winter is here and it’s cold. We play 

with the snow and after we drink cocoa 

next to the fireplace. I want winter to 

bring a lot of snow so schools can close. 

Dimitris Kakkavas, E class 

Winter 

I like Winter because snow falls and we 

play outside with our friends, snow 

fights. Maria Andreadou, Marina Georgi, E class. 

Welcome Winter 

We like winter because the weather is 

snowy and cold. In winter we wear 

warm clothes and usually schools close 

because of the snow. We love winter 

because it’s a cozy and cold season. We 

play snow fights and go skiing. Marianna 

Indou, Irene Velidou, E class 

Winter  

People light up the fireplace when it 

snows. Children play snowball fights. 

Schools are closed and children are very 

happy. There is a beautiful ski centre 

near Florina. People have lots of fun 

there. People drink hot chocolate and 

ski there. Athina Hatzi E class 



Winter 

Winter is here. The coldest season. 

People wear warm clothes and children 

play with the snow and make a 

snowman. Some of us go skiing or go 

riding with the sledge. Then we sit next 

to the fire place. We decorate a 

Christmas tree and celebrate Christmas 

and the New Year. Mihalis Tartoras, Thanasis 

Stefanidis, F class 

Winter is Here 

Winter is a cold season and people wear 

warm clothes. A lot of people go skiing 

in the mountains and kids make 

snowmen and play snow fights. Lina 

Tsobanou, F class 

Welcome Winter 

In winter when the ground is covered 

with snow, when the kids make a 

snowman in the garden and the 

patisseries sell candy canes, most 

people stay in their homes, next to the 

fire place. Though it’s a good season, 

with snowball fights, Christmas and the 

New Year coming, it’s really cold. 

Should it be Winter, wear warm clothes 

like gloves, scarfs, winter hats and 

boots. Sylvano Hondos, Efstratia Bragiantsi, F class 

Winter 

Birds have already flown away and 

everything is white and cold. We play 

snow fights ad make a snow man. We 

wear warm clothes because the cold 

wind blows and our cheeks are red and 

our hands are cold. We light the fire 

place and sit next to the fire and read a 

book and drink hot chocolate. Alexandra 

Tortopidou, F class 

Winter 

Once again, winter has come. Snow 

falls and the weather is cold. Cold hands 

and warm clothes. Winter hats and 

gloves. I sit next to the fireplace with 

chocolate in my hand. Waiting for 

Christmas. Christmas is my favourite 

day because Baby Jesus is born to save 

us all. I'll make a snowman with a hat, 

for the New Year’s Day. To change this 

year so far.  Pascalia Derala F class 

Winter 

I like winter because I wear warm 

clothes, I make a snowman and go 

skiing. We wait for Christmas and the 

arrival of the New Year. Mirto Miaouli, F class 

Winter  

I love Winter because I love jumping in 

the snow and making a snowman. We 

wear warm clothes and go skiing in the 

mountain. I also love winter for 

Christmas and all the decorations. Areti 

Parastatidou, F class 

Winter 

Winter is coming and the year is ending. 

In the winter we wear warm clothes, we 

make a snowman and we ski. We 

believe that December is the best month 

of the year because it snows and we play 

with the snow. We drink hot chocolate 



and we wait for Santa to arrive and 

bring us presents in Christmas and at 

New Year’s Day to eat the pie of the 

day. Panagiotis Pougaridis, Alexandros Sisaris,F class 

Winter  

Winter is a cold season. We wear warm 

clothes, winter hats, scarves, boots and  

gloves. We make snowmen and play 

snow fights. We also go skiing. We go 

to church on Christmas Day when 

Christ is born. At New Year’s Day 

Santa comes and brings us presents. 

Winter is Exciting. Zoe Nikolopoulou F class 

Winter 

Winter, winter, winter, has come again 

with cold snow. Hide your hands with  

fuzzy gloves. Snowmen, snowballs, 

build them out of snow, throw them to 

your friends and have fun with the 

snow. Nick Axiotis, George Messinis, F class 

Winter 

Winter here is a cold season. Sometimes 

it starts to snow from November. 

Winter here is much colder than other 

places. We wear warm clothes, scarfs, 

gloves and boots so we don't get sick. 

With my family we make snowmen and 

play snow fights. I like winter because 

we haven't got school, for I can play 

with the snow, for Christmas and for 

many more reasons. Nefeli Poufaridou F class 

Winter 

In winter, I meet my friends and we 

wear winter hats, scarfs and gloves so 

we can be ready for snow fights. Winter 

is my favourite time of the year and we 

eat very interesting food. I go to the 

mountain to ski and for snowboard. I’m 

looking forward for Christmas and I 

feel very happy.  Michael Giangos F Class 

Winter  

In winter we wear warm clothes. I feel 

cold because outside it’s cold and it 

snows. We make a snowman and play 

snow fights and we wait for Christmas. 

Christos Ioannidis, F class 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hello, winter! Our names are Valentini 

and Aggeliki. Our favourite season is 

winter and our favourite month of the 

year is December. In December we 

wear warm clothes and we get really 

cold in the morning. When it snows, we 

play snow fights. To play snow fights 

you need to wear gloves or else your 

hands will get cold. When night comes, 

we sit next to the fireplace and eat 

chestnuts. Valentini Atmatzidou, Aggeliki 

Kotopoulou, F class 

Winter is Here 

Winter is here! We wear warm clothes 

when the wind blows. Welcome 

Winter! 

December warm hands, we warm then 

next to the fire place. Welcome Winter! 

Winter is here! We have snow fights 

and we break the lights. Welcome 

Winter! Theodoros Gialamas, F class 

Winter!  

Welcome Winter with your cold. I wear 

gloves and boots and play snow fights 

with my friends in the park. I feel 

beautiful in winter because Christmas is 

near and Santa Claus will bring me 

presents. Emmanuela Lika F class 

Winter 

In winter we wear warm clothes and go 

skiing. On December the 31st is the 

New Year's Day. We are going to 

welcome 2023 and we're going to sit 

next to the fireplace. Tonia Zioga, F class 

Winter is here 

Winter is a very cold season. We play 

snow fights and make snowmen. We 

wear warm clothes and we ski.  Birds 

have flown away because it's very cold 

here in the winter time. We light the 

fireplace and drink hot chocolate. Ioanna 

Petridou, F class 

Winter  

Winter is here. It's cold. Snow falls and 

we play snow fights and we make 

snowmen. We wear warm clothes. I feel 

excited because Christmas is near. We 

light the fireplace and we go to ski on 

the mountain. Christina Gioskou F class.

                                          

                                                                Winter Queen,by Hermione Papoulia, D class  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

          



                         Herzlich Willkommen Winter! 

Τα παιδιά της Ε΄ τάξης στο μάθημα των Γερμανικών καλωσόρισαν τον Χειμώνα με 

κατασκευές. 

   



Οι μαθητές της Ε΄ τάξης πραγματοποίησαν την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου 2022 

εκπαιδευτική εκδρομή στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης και στον Λευκό Πύργο 

στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: « Η Ζωή στο Βυζάντιο».  

Ακολούθησε στη συνέχεια επίσκεψη στο Μουσείο Ψευδαισθήσεων.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες  

Στις 3 Δεκεμβρίου γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Οι 

μαθητές της Β΄  και Δ΄ τάξης επισκέφτηκαν το Ειδικό Σχολείο Φλώρινας και οι μαθητές 

της Ε΄ και Στ΄ τάξης έγραψαν κείμενα. 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και στο πλαίσιο 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται σε συνεργασία  με το Ειδικό 

Σχολείο Φλώρινας, την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022, η Β΄ και η Δ΄ τάξη του 

σχολείου μας με συνοδούς τις δασκάλες τους  επισκέφτηκαν το Ειδικό Σχολείο. Τα 

παιδιά περιηγήθηκαν νοερά στα «χρώματα της διαφορετικότητας».  Έλαβαν μέρος σε 

μια σειρά βιωματικών εργαστηρίων, γνώρισαν τους χώρους του σχολείου, συμμετείχαν 

σε αθλήματα Παραολυμπιακών Αγώνων, βίωσαν τις δυσκολίες όρασης κι επικοινωνίας 

και ζωγράφισαν μαγικά αστέρια. Τέλος οι μαθητές των δύο σχολείων τραγούδησαν το 

τραγούδι της αγάπης που έμαθαν με τη βοήθεια του μουσικού του Ειδικού Σχολείου. 

Η συνάντηση αυτή ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία. Τα παιδιά αποχαιρετήθηκαν με την 

υπόσχεση να ξανασυναντηθούν σύντομα  και αντάλλαξαν χριστουγεννιάτικα δέντρα 

και κάρτες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες  

Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί. Υπάρχει μια κατηγορία 

όμως ανθρώπων και παιδιών με ειδικές ανάγκες. Αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνουν πάντα 

ό, τι μπορούμε και εμείς. Εξαρτώνται από άλλους ανθρώπους για τις ανάγκες τους και 

ζούνε συγκεκριμένη καθημερινή ζωή όπου χρειάζονται φροντίδα, υποστήριξη και 

ιατρική βοήθεια. Εμείς αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους βοηθάμε. Να τους 

συμπεριφερόμαστε ωραία και να μην τους έχουμε στο περιθώριο. Πρωτίστως να μην 

τους στεναχωρούμε και να τους δείχνουμε αγάπη.  Ε΄ τάξη  

                          

                            Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες  

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι άτομα με προβλήματα τα οποία χρειάζονται 

ιδιαίτερη φροντίδα. Υπάρχει στις ημέρες μας ευαισθητοποίηση γύρω από τα 

προβλήματα και τις ανάγκες των ανθρώπων αυτών. Παλιότερα υπήρχε ρατσισμός και  

γίνονταν διακρίσεις εις βάρος τους. Τα τελευταία χρόνια όμως γίνεται μεγάλη 

προσπάθεια με ενημέρωση και δράσεις, να  ενταχθούν στην κοινωνία. Να έχουν 

πρόσβαση στην εκπαίδευση και ίσες ευκαιρίες στην εργασία. Δεν ξεχωρίζουμε τη 

διαφορετικότητα, την αποδεχόμαστε. Δεν υπάρχουν άνθρωποι μόνο με κινητικά 

προβλήματα άλλα και με άλλες παθήσεις. Η ζωή τους είναι μέσα σε ένα περιβάλλον 

που  δεν ικανοποιεί τις ανάγκες τους. Ενθαρρύνουμε ψυχολογικά τα άτομα αυτά για να 

μην νιώθουν περιθωριοποιημένα. Κάποια παιδιά είναι σε καροτσάκια και κάποια άλλα 

έχουν νοητικές δυσκολίες και η ζωή τους είναι εξίσου περίπλοκη. Δύσκολη όσο και 

των παιδιών με κινητικές δυσκολίες. Η ζωή είναι πολύτιμη και είναι αγαθό. Πρέπει 

όλοι  να την χαιρόμαστε. Στ΄ τάξη 

 

 

 

 

 



Τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 η Ε΄ τάξη πραγματοποίηση επίσκεψη εντός του 

σχολικού ωραρίου στο Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μελίτης στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος 

με τίτλο: « Άνθρακες ο Θησαυρός».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     1η Βράβευση 

Την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου του 2022 πραγματοποιήθηκε τελετή Βράβευσης της 

Εφημερίδας του τμήματος Στ2 για του σχολικό έτος 2021-2022 από την Εύξεινο Λέσχη 

Φλώρινας που ήταν αφιερωμένη στον Ποντιακό Ελληνισμό. Η εφημερίδα πήρε το 1ο 

Βραβείο από το Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας Θράκης). Η τελετή έλαβε χώρα 

στην αίθουσα τελετών του Αριστοτέλη παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας κύριο 

Βασίλη Γιαννάκη, της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας κυρίας 

Όλγας Μούσιου-Μυλωνά, του κυρίου Μιχάλη Ρωμανίδη, υπεύθυνων της εφημερίδας, 

της Διευθύντριας του 6ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας κυρίας Ευγενίας Γάκη, των 

μαθητών του Στ2 τμήματος  και πολλών άλλων επισήμων προσώπων που τίμησαν με 

την παρουσία τους την εκδήλωση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                       2η Βράβευση 

Στις 17 Δεκεμβρίου του 2022 βραβεύτηκε από τη Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά 

το 6ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας για το πρωτότυπο  Πρόγραμμα «Υιοθεσίας Πλοίου» 

Adopt a Ship που υλοποιήθηκε από τους μαθητές/τριες του τμήματος της Στ2 τάξης 

μαζί με τους δασκάλους τους κυρία Όλγα Μούσιο-Μυλωνά και κύριο Μιχάλη 

Ρωμανίδη, στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων τη σχολική χρονιά 2021-2022.   

Το πλοίο που υιοθετήθηκε ήταν το εμπορικό πλοίο με το όνομα «Αγωνιστής» της 

Aegean Bulk, με καπετάνιο τον κ. Δημήτριο Ματθαίου. 

 Μπορείτε να δείτε στο  link που ακολουθεί όλες τις δραστηριότητες των μαθητών της 

Στ΄ τάξης της προηγούμενης σχολικής χρονιάς του συγκεκριμένου προγράμματος: 

https://www.youtube.com/watch?v=vuU8Prxj9Fs 

Συνεχίζοντας αυτό που ξεκίνησαν οι δάσκαλοι και οι μαθητές/τριες του Στ2 της 

προηγούμενης σχολικής χρονιάς, οι μαθητές/τριες της Στ΄ τάξης του 2022-2023 μαζί 

με τις δασκάλες τους κυρία Ελένη Γαύρου, κυρία Χαριτίνη Ζαννίκου και τη 

Διευθύντρια του σχολείου κυρία Γάκη, εκπονούν ένα ανάλογο πρόγραμμα 

«υιοθετώντας» το πετρελαιοφόρο τάνκερ  Aegean Unity με καπετάνιο τον κ. Νικόλαο 

Σακελάρη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο φωτογραφήθηκαν με ένα πλοίο μακέτα, 

κατασκευή φτιαγμένη από χαρτόνι, «αντίγραφο» του Aegean Unity για να το στείλουν 

στον καπετάνιο του πλοίου και στο πλήρωμα, μαζί με επιστολές και πολλές ευχές για 

τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. 

  Παναγιώτης Πουγαρίδης, Στ΄ τάξη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vuU8Prxj9Fs


Οι μαθητές της Στ΄ τάξης φωτογραφήθηκαν μαζί με τις δασκάλες τους κυρία Γαύρου  

και κυρία Ζαννίκου και τη Διευθύντρια του σχολείου κυρία Γάκη κρατώντας το  πλοίο 

από χαρτόνι . 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                  Διαδραστικός Κινηματογράφος 

Οι μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης του σχολείου μας πραγματοποίησαν στις 12 

Δεκεμβρίου 2022 εκπαιδευτική επίσκεψη στον Κινηματογράφο του Ωδείου Φλώρινας  

όπου παρακολούθησαν μια διαδραστική ταινία για τον Σχολικό Εκφοβισμό. 

Καταγράφονται παρακάτω οι εντυπώσεις των παιδιών από την εκπαιδευτική επίσκεψη.

 

Στον διαδραστικό κινηματογράφο  είδαμε περιστατικά από διάφορες χώρες του κόσμου 

για τη σχολική βία. Είδαμε παιδιά από Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα και 

Αγγλία που δέχονταν με διάφορους τρόπους βία στο σχολείο. Είδαμε 7 περιπτώσεις 

παιδιών. Όλα τα θέματα που υπήρχαν λύθηκαν  και νικήθηκε η σχολική βία. ΟΧΙ στη 

Σχολική ΒΙΑ, ΟΧΙ στο Bulling. Αναις Μακεδών Ε΄τάξη. 

Η ταινία που παρακολουθήσαμε ήταν μια ταινία κατά του Σχολικού Εκφοβισμού. Μας 

είχαν μοιράσει μικρά τηλεχειριστήρια για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στις 

ερωτήσεις που μας έκαναν. Τα περιεχόμενα της ταινίας ήταν για διάφορες μορφές 

εκφοβισμού, όπως τον σωματικό εκφοβισμό και τον ψυχολογικό εκφοβισμό που 

μπορεί να επηρεάσει αρνητικά πολλά παιδιά. Η ταινία ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και 

μας άρεσε πολύ. Ελευθερία Κωσταρέλλη, Μαριάννα Ίνδου, Ε΄ τάξη. 

Την Πέμπτη πήγαμε στο σινεμά που βρίσκεται στο κτίριο του Ωδείου Φλώρινας. Εκεί 

παρακολουθήσαμε ένα διαδραστικό πρόγραμμα για τον σχολικό εκφοβισμό. Μας 

έδειχναν παιδιά από διάφορες χώρες που δέχονται σχολικό εκφοβισμό και εμείς έπρεπε 

να πάρουμε κάποιες αποφάσεις ώστε να αντιμετωπιστεί αυτός ο σχολικός εκφοβισμός. 

Περάσαμε πολύ όμορφα. Δημήτρης Κακκαβάς, Ε΄ τάξη 

Η κριτική μου για την ταινία που παρακολουθήσαμε ήταν ότι μου άρεσε πάρα πολύ. 

Είδαμε περιπτώσεις σχολικού εκφοβισμού και πως μπορεί κάποιος να βοηθήσει τους 

άλλους που έχουν πρόβλημα. Αυτός που δημιουργεί το πρόβλημα λέγεται «θύτης» και 

αυτός που δέχεται το πρόβλημα λέγεται «θύμα». Δεν μου αρέσει που κάποιο  εκβιάζουν 

άλλους ανθρώπους. Δεν μου αρέσει οι άλλοι να νιώθουν άσχημα. Γι' αυτό θέλω να 

βλέπω χαρούμενα πρόσωπα κάθε μέρα που πηγαίνω στο σχολείο. Πηνελόπη Μουρατίδου, Ε΄ 

τάξη  



Η ταινία που παρακολουθήσαμε Θα λέγαμε ότι ήταν ωραία. Είχε τίτλο: «Αποφεύγουμε 

τη Σχολική Βία». Είχε θύτες που έκαναν σχολικό εκφοβισμό στα θύματα. Τα παιδιά 

δεχόντουσαν ψυχική βία, λεκτική βία και σωματική βία. Ένας κύριος μάζεψε τους 

θύτες και τα θύματα και τους έβαζε να συζητήσουν και να λύσουν τα προβλήματα που 

είχαν μεταξύ τους. Εμάς μας έβαζαν να επιλέξουμε ποια είναι η σωστή απάντηση. 

Αναστάσιος Καδρέφης, Άγγελος Ζαχαριάδης, Ε΄ τάξη 

Τη Δευτέρα παρακολουθήσαμε μια ταινία για το για τον Σχολικό Εκφοβισμό. Η ταινία 

περιείχε περιστατικά με μαθητές που ασκούσαν βία και με μαθητές που δεχόντουσαν 

βία. Ένα  περιστατικό ήταν εκείνο με δύο αγόρια που ήταν φίλοι, αλλά που ο ένας είχε 

προβλήματα με τα μαθήματα. Το άλλο αγόρι άρχισε να τον κοροϊδεύει και να τον 

στεναχωρεί. Συνήθως τα παιδιά που κάνουνε σχολικό εκφοβισμό είναι τα παιδιά που 

δεν τους δίνουν σημασία οι γονείς τους ή τους ασκούν βία. Μιχαέλα, Καζαντζίδου, Ε΄ τάξη 

Εχθές παρακολουθήσαμε μια διαδραστική ταινία με θέμα: «Την καταπολέμηση του 

Bulling». Η ταινία είχε ενδιαφέρον. Mας μοίρασαν τηλεχειριστήρια και έτσι μπορούσε 

κανείς να επιλέξει την απάντηση που θεωρούσε σωστή και στο τέλος διαλέγονταν αυτό 

που επέλεξαν οι περισσότεροι. Προς το τέλος άρχισε η ταινία να γίνεται. 

επαναλαμβανόμενη. Η συνολική εμπειρία ήταν όμως καλή και περάσαμε  μια πολύ 

όμορφη μέρα. Η ταινία κράτησε πολύ ώρα και μέχρι τη μέση της είχε αρκετό 

ενδιαφέρον. Αλέξανδρος Σισάρης, Ανδρέας Σμαλιός Στ΄τάξη. 

Εχθές ήταν μια ξεχωριστή μέρα για το σχολείο. Ήταν η μέρα που θα πηγαίναμε στην 

αίθουσα κινηματογράφου του Ωδείου για να δούμε ένα έργο. Πήγαμε στις 11:00 το 

πρωί. Μαζί μας ήρθαν και άλλες τάξεις όπως η Δ' και η Ε'  τάξεις. Βέβαια αυτό που 

είδαμε δεν ήταν ακριβώς ταινία. Ήταν ένα κουίζ. Επίσης μας μιλούσαν για τα παιδιά 

σε διάφορες χώρες της Ευρώπης που έζησαν την βία στο σχολείο, δηλαδή τον σχολικό 

εκφοβισμό. Στην οθόνη εμφανίζονταν κάποιες ερωτήσεις και εμείς είχαμε 10 

δευτερόλεπτα να δώσουμε τη σωστή απάντηση χρησιμοποιώντας ένα τηλεχειριστήριο. 

Αυτός που θα έδινε τις περισσότερες σωστές απαντήσεις θα ήταν ο νικητής. Τελικά 

νικητής ήμουν εγώ, κάτι που δεν περίμενα. Παναγιώτης Πουγαρίδης, Στ’ τάξη 

Η ταινία που είδαμε χθες ήταν ένα βίντεο που αφορούσε στο bulling. Ήταν 

διαδραστικό, οπότε συμμετείχαμε και εμείς. Είδαμε ιστορίες με βία από διάφορες 

χώρες του κόσμου και διαλέγαμε με ποια σειρά θα τις βλέπαμε. Μας είχαν δώσει 

τηλεχειριστήρια και με αυτά απαντούσαμε στις ερωτήσεις, πατώντας τα νούμερα. 



Ήταν ένα πολύ ενημερωτικό βίντεο για την ενδοσχολική βία και μας άρεσε αρκετά. 

Ευστρατία Μπραγιάντση, Συλβανός Χόντος Στ΄τάξη. 

Εχθές πήγαμε στο σινεμά κι είδαμε μια ταινία που αφορά στη βία. Ήταν αρκετά 

ενδιαφέρουσα και οι περισσότεροι έδωσαν μεγάλη σημασία σε αυτήν. Μας άρεσε πολύ 

και ήταν όλοι χαρούμενοι γιατί επιλέγαμε μόνοι μας με ποια χώρα θα ξεκινήσουμε. 

Μας είχαν δώσει στον καθένα τηλεχειριστήρια και έπρεπε να απαντάμε στη σωστή 

ερώτηση. Το έργο ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Μου άρεσε γιατί είχε και μια κυρία που 

μας εξηγούσε τι έπρεπε να κάνουμε και μας έδινε οδηγίες. Λίνα Τσομπάνου Στ΄ τάξη 

Yesterday we went to the cinema to watch a 3D movie. It was an un unusual one. It was 

an interacted active movie. We had to choose from a continuum of questions, the right 

answer. Whoever chose many times the right answer, was the winner. My brother won 

the first prize. The movie was about bulling, school bulling. We saw seven stories about 

kids that were bullied at school. There are many types of bullying. One type is the 

psychological bullying. The movie lasted 2 hours. It was one of the most important 

movies I had ever seen. If someone bullies you, don't be quiet. Tell it to someone. We 

also learned about the reason kids bully other children. Anyway, the movie was very 

good. Nefeli Pougaridou, F class 

Yesterday we went to the cinema to watch a film about bulling. They gave us a control 

and you had to choose the right answer pressing the buttons from 1 to 6. In the movie 

there were children that were bullied in other countries and there was a therapist who 

gave advice. Don't bully people because of their style, of the way they look, if they wear 

glasses or if they are poor. Don't throw items to people. Don't laugh at them. Don't ever 

bully someone. Become friends. If someone is being bullied, they must talk to 

somebody and find a person to help them. Yiannis Koulis, F class 

Οι μαθητές/ μαθήτριες των μικρών τάξεων στη  ίδια δραστηριότητα του Διαδραστικού 

Κινηματογράφου παρακολούθησαν μια ταινία που αφορούσε τη Σωστή Διατροφή. Τα 

παιδιά της Α΄, Β΄ και  Γ΄ τάξης περιέγραψαν τη ταινία ως εξής: « Είδαμε μια ταινία που 

μας έδειχνε τα  βασικά όργανα του σώματός μας, την καρδιά, το στομάχι, τα πνευμόνια, 

και τα νεφρά. Μια κυρία που είναι ηθοποιός και ονομάζεται Κατερίνα μας μίλησε για 

τη σωστή διατροφή και πως πρέπει να τρεφόμαστε για να είμαστε υγιείς. Μετά μας 

μοίρασε από ένα τηλεχειριστήριο και εμείς έπρεπε να απαντάμε στις ερωτήσεις. Όποιος 

έδωσε τις περισσότερες σωστές απαντήσεις έβγαινε νικητής/τρια. 



  



                                                Η Βιβλιοθήκη μας 

Τα παιδιά της Δ΄ τάξης, προτείνουν τους παρακάτω τίτλους βιβλίων στους υπόλοιπους 

μαθητές/τριες του σχολείου μας,  για χουχουλιάρικες στιγμές  κατά την κρύα περίοδο 

του Χειμώνα. 

                                                Καλή ανάγνωση! 

Η Αλίκη στην Χώρα των Μαρμάρων, Ζέη Άλκη, Μεταίχμιο (Παρασκευή 

Μποζινοπούλου) 

Επιχείρηση Αστράβη, Σακά-Νικολακοπούλου Νανίνα, Ψυχογιός (Παρασκευή 

Μποζινοπούλου) 

Πιζάζ,  Χεν Σόφι, Μεταίχμιο (Φωτεινή Πετροπούλου) 

Ιστορίες με δυναμικά κορίτσια, συλλογικό, Μεταίχμιο 

 (Χριστιάννα Τζιόγκανου)  

Σέρλοκ Χολμς,  Λέιν Αντριου, Μεταίχμιο (Γιάννης Φωτιάδης)  



 

 

 

                                                 

                                    

                                

                                Επιστρέφουμε σύντομα με το  

                                                 4ο Φύλλο             

                                     Δεκέμβριος 2022  

                             

                                         

                                            

                                      

 

          

 

 


