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Τελειώνοντας το πρόγραμμα «Αγάπη, πηγή ζωής»…
Στις 10 Απριλίου ολοκληρώσαμε το πρόγραμμα «Αγάπη, πηγή
ζωής» το οποίο είχαμε ξεκινήσει τον Ιανουάριο. Όλον αυτόν τον καιρό,
πολλά μάθαμε, πολλά είπαμε. Όλα για την αγάπη.
Κάθε μέρα περιμέναμε με μεγάλη λαχτάρα να έρθει η ώρα που θα
κάναμε τις εργασίες μας για το πρόγραμμα. Κι αν κάποια φορά το χάναμε
στενοχωριόμαστε. Και είναι αλήθεια ότι δεν θέλαμε να τελειώσει.
Τελευταία μέρα… Τελευταία άσκηση… Τελευταία πρόβα στο
θεατρικό μας… Ό,τι και να σας είπαμε, ό,τι και να παρουσιάσαμε στη
γιορτή μας, σίγουρα δεν μπορέσαμε να σας δείξουμε πόσο ωραία
περάσαμε μέσα στην τάξη μας όλον αυτόν τον καιρό. Πόσα πράγματα
μοιραστήκαμε. Γελάσαμε, προβληματιστήκαμε, χαρήκαμε, συζητήσαμε,
διαφωνήσαμε, συμφωνήσαμε.
Χιλιάδες σκέψεις και συναισθήματα πλημμυρίζουν την καρδιά
μας. Μερικές από αυτές θέλουμε να μοιραστούμε τώρα μαζί σας…
Και να σας δώσουμε μια υπόσχεση: και μετά τις διακοπές του
Πάσχα θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε με κέφι και μεράκι και θα
μοιραζόμαστε μαζί σας κάποια πράγματα από αυτά που θα κάνουμε.
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Από όσα κάναμε μου άρεσε πιο πολύ το θεατρικό που θα
κάνουμε την Πέμπτη 10 Απριλίου. Μου άρεσε και η κατασκευή που
κάναμε για τις μαμάδες μας.
Αλλά όλα όσα κάναμε μου άρεσαν πολύ.
Μελίνα

Το φυλλάδιο της «Αγάπης» μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ! Το
αγαπημένο σημείο μου είναι «Ο Ύμνος της Αγάπης». Τον ύμνο αυτόν
τον έγραψε ο Απόστολος Παύλος πριν από 2.000 χρόνια περίπου, στους
ανθρώπους της Κορίνθου.
Ο Απόστολος Παύλος έλεγε ότι, όσα καλά κι έχει ο άνθρωπος,
αλλά δεν έχει αγάπη είναι ένα τίποτα. Ο άνθρωπος που αγαπάει δεν
περηφανεύεται και όλα τα υπομένει.
Θα μείνουν τελικά αυτά τα τρία: η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη.
Και το πιο σπουδαίο είναι η αγάπη.

Βασιλική
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Εμένα μου άρεσε πολύ η παραβολή του Καλού Σαμαρείτη και ο
Ξουτ που έψαχνε για φίλο και που βρήκαμε τον κώδικα του Ξουτ.
Επίσης μου άρεσε πολύ που μιλήσαμε για τους καλούς λογισμούς
και για την αγάπη στην οικογένεια. Το παραμύθι των Ζεγλυκών και η
συνέχεια που γράψαμε, αλλά και «Η χαρά του να μοιράζεσαι».
Μου άρεσε πολύ που ζωγραφίσαμε τη μαμά μας. Μου έκανε
επίσης μεγάλη εντύπωση το «Μυστικό του Γιώργου».

Ανδρέας

Στα κεφάλαια που κάναμε για την «Αγάπη» μου άρεσε
περισσότερο η τελευταία σελίδα με τον Ξουτ!
Ο Ξουτ ήταν ένα σκυλάκι, που έψαχνε για φίλους!!! Σε όσους
πήγαινε κοντά για μια αγκαλιά, ένα σπιτάκι όλοι του έλεγαν «Ξουτ από
δω!»
Τελικά ο Ξουτ θα καταφέρει να αποκτήσει έναν φίλο;

Μαρία Αγγελική
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Μου άρεσαν πολύ οι ασκήσεις που κάναμε στο φυλλάδιο της
Αγάπης. Που βρίσκαμε λέξεις, βλέπαμε ταινίες, ζωγραφίζαμε.
Δεν ήθελα να τελειώσει!
Μου αρέσει πολύ η παράσταση που θα κάνουμε αύριο Πέμπτη 10
Απριλίου 2014 στις 19:00μ.μ.
Θα είναι υπέροχη!!!!!!!

Χαριλένια

Ήταν όλα τέλεια και θαυμάζω το φυλλάδιο. Από αυτό το φυλλάδιο
πήραμε την ιδέα για την παράστασή μας. Και για το θεατρικό για την
«Μητέρα».
Εμένα μου άρεσε πολύ όταν μιλήσαμε για την αγάπη μέσα στην
οικογένεια και τα παραμύθια.
Από το φυλλάδιο πήραμε και την ιδέα και κάναμε το «Νησί των
συναισθημάτων».

Μάντυ
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Μεγάλη εντύπωση μου έκαναν τα «Ζεγλυκά», «Ο Ξουτ ψάχνει για
φίλο» και «Το χαρτζιλίκι της Μαρίας και του Φίλιππου».
Μου αρέσει πολύ η γιορτή που θα κάνουμε αύριο το απόγευμα.

Γιώργος

Μου άρεσε όταν βλέπαμε ταινίες για την αγάπη. Μου άρεσε ακόμα
όταν είπαμε για την μητέρα και όταν ζωγράφισα για την αγάπη.
Όταν κάναμε για τα «Ζεγλυκά» και πολλά άλλα ακόμα.

Μαριτίνα
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Μαμά, μπαμπά και συγγενείς
Να έρθετε όλοι στη γιορτή ¨Αγάπη, πηγή ζωής» που θα γίνει την
Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 στις 7 το βράδυ!!!
Θα είναι τέλεια!!!

Μαριλίζα

Μου άρεσαν τα κείμενα και οι εργασίες που κάναμε με την κυρία
μας. είδαμε και ταινίες για την αγάπη. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η
χρονιά με την κυρία μας.
Μέσα από τις εργασίες που κάναμε για την αγάπη μάθαμε πολλά
πράγματα για την Αγάπη.
Και να βοηθάμε τους άλλους να λύσουν τα προβλήματά τους.

Νικόλας
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Μου άρεσε όταν η κυρία μας είπε να κάνουμε μια γιορτή,
όταν κάναμε τις πρόβες, και τα τραγούδια που μάθαμε αλλά και
όλα τα υπόλοιπα.

Βερόνικα

Μου άρεσε πάρα πολύ όταν γράψαμε για την μητέρα και η
παραβολή του καλού Σαμαρείτη.
Νίκος

Μου άρεσε όλο το φυλλάδιο με τις εργασίες που κάναμε με την
κυρία. Και οι ταινίες που είδαμε για την αγάπη. Μου αρέσει όλη η
χρονιά.
Νότης
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