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Η πυξίδα της Γ' τάξης

Ζωγραφιές από τα παιδιά!



Από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Γλυκόβρυσης Λακωνίας

Το σχολείο μας

Η Γλυκόβρυση είναι ένα πεδινό  χωριό περίπου 2.000 κατοίκων. Έχει
θάλασσα στα 2 χλμ.Οι κάτοικοί της είναι κυρίως αγρότες αλλά και

πολλοί άλλοι που ασχολούνται με επαγγέλματα που έχουν σχέση με
τη γεωργία.

Το σχολείο μας είναι εξαθέσιο. 'Εχει 80 παιδιά. Είναι αρκετά μεγάλο με ευρύχωρη
αυλή  και βοηθητικούς χώρους. Είναι διώροφο.

     Η τάξη μας είναι στο ισόγειο  του σχολείου. Είναι μεγάλη, φωτεινή με ωραία
χρώματα.Είμαστε 10 παιδιά, 6 κορίτσια και 4 αγόρια.



Από τους μαθητές του 44ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας

Γεια σας!! Είμαστε οι μαθητές του Γ 1΄του
44ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας!

Ελάτε να σας ξεναγήσουμε στο σχολείο και
την πόλη μας!

Η πόλη μου είναι η Λάρισα και βρίσκεται
στο κέντρο του θεσσαλικού κάμπου στην
καρδιά της Ελλάδας. Ονομάστηκε έτσι,
γιατί σύμφωνα με τον μύθο, η νύμφη
Λάρισα, παίζοντας με το τόπι της δίπλα
στον ποταμό Πηνειό, έπεσε μέσα και
πνίγηκε. 

Είναι μια σύγχρονη πόλη με πολλές
πλατείες, πάρκα και μεγάλο εμπορικό
κέντρο. Ένα από τα πράγματα που μπορεί
να δει κανείς εδώ, είναι το αρχαίο θέατρο,

το οποίο ήταν αφιερωμένο στον θεό
Διόνυσο. Όλοι οι επισκέπτες πηγαίνουν
στο πάρκο Αλκαζάρ δίπλα στον ποταμό
Πηνειό  και ξεναγούνται στο Διαχρονικό
και Λαογραφικό Μουσείο και στην
Πινακοθήκη μας!

Προστάτης της πόλης είναι ο Άγιος
Αχίλλειος και σ' αυτόν είναι αφιερωμένος
ο ναός της εικόνας που βρίσκεται σε ένα
πολύ ωραίο μέρος, στον λόφο του
Φρουρίου.

Το σχολείο μας
Το σχολείο μας είναι το 44ο Δημοτικό
Σχολείο Λάρισας και βρίσκεται στη Νέα
Πολιτεία. Είναι μεγάλο και έχει ορθογώνιο
σχήμα. Το χρώμα του είναι πορτοκαλί και
έχει μια μπλε πινακίδα με το όνομά του.

Στην αυλή του σχολείου υπάρχουν χώροι
πρασίνου με φυτά, βρύσες, παγκάκια
κάδοι και ένα γήπεδο μπάσκετ, όπου
κάνουμε γυμναστική.

Το σχολείο μου έχει δυο ορόφους. Στο
ισόγειο βρίσκονται μερικές αίθουσες
διδασκαλίας, τα γραφεία των δασκάλων, το
κυλικείο, οι τουαλέτες και η βιβλιοθήκη. 

Η πόλη μας



Από τους μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κύμης

Η Γ' τάξη του 1ου Δημοτικού Σχολείου
Κύμης σας χαιρετά! 

Σας ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά!

Είμαστε 7 παιδιά. 3 αγόρια και 4 κορίτσια.

Η τάξη μας είναι μικρή ,αλλά γεμάτη
χρώματα. Με το που μπαίνουμε σε αυτή
μια όμορφη σημαιούλα μας λέει
καλημέρα! Υπάρχουν δυο πίνακες,

βιντεοπροβολέας και όμορφες εικόνες
στους τοίχους! 

Η Κύμη είναι μια μικρή παραθαλάσσια
κωμόπολη. Βρίσκεται στην Εύβοια. Την
ονομάζουν το μπαλκόνι του Αιγαίου! Είναι η
πατρίδα του γνωστού γυναικολόγου Γεώργιου
Παπανικολάου. Έχει ναυτική παράδοση  γι
αυτό  και στην Κύμη υπάρχει Σχολή
Εμπορικού Ναυτικού. Επίσης εδώ,

παράγονται τα γνωστά σύκα Κύμης ,που είναι
μεγάλα και πολύ νόστιμα!

Το σχολείο μας
Το σχολείο μας είναι πολύ όμορφο!Είναι 
 ένα νεοκλασσικό κτίριο 100 χρονών 

 τουλάχιστον με θέα τη θάλασσα! Όμως
έχει πάθει ζημιές από πυρκαγιά και το
επισκευάζουν. Τώρα οι τάξεις μας
φιλοξενούνται στο κτίριο του 2ου
Δημοτικού σχολείου Κύμης. Ελπίζουμε να
επιστρέψουμε σύντομα στο σχολείο μας!

Ο τόπος μας, η Κύμη!



Από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Κατσικά Ιωαννίνων

Είμαστε τα 17 παιδιά του Γ1  του Δημοτικού
σχολείου Κατσικά, στα Γιάννενα. Χαιρόμαστε
πολύ που είμαστε σε αυτή την ομάδα γιατί
θα γνωρίσουμε κι άλλα παιδιά ίδιας ηλικίας
από διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας. Θα
γνωρίσουμε και τόσα άλλα μέρη που μπορεί
και να τα επισκεφτούμε κάποια στιγμή
αργότερα. Πού ξέρεις!!!!

Το χωριό μας είναι σχεδόν ενωμένο με την
πόλη και φαίνεται πως είναι συνέχειά της.

Η πόλη μας, τα Γιάννενα είναι μια όμορφη
πόλη με μια υπέροχη λίμνη. Στο κέντρο
της βρίσκεται ένα όμορφο μικρό νησάκι
που είναι από τα λίγα που ακόμη ζουν
άνθρωποι. Μπορείς να πας εκεί με μικρά
καραβάκια.

Κοντά στη λίμνη υπάρχει ένα μεγάλο,

παλιό  κάστρο από την εποχή του Αλή
Πασά. Μέσα από τα τείχη του υπάρχουν
ακόμη σπίτια που κατοικούνται και πολλά
μουσεία. Είναι ένα από τα αγαπημένα μας
μέρη για εκδρομή και παιχνίδι. 

Το σχολείο μας
Το σχολείο μας βρίσκεται στον Κατσικά,

ένα χωριό κοντά στα Γιάννενα. Είναι
σχεδόν στο κέντρο του χωριού, κοντά στην
εκκλησία. Αποτελείται από 2 διαφορετικά
κτήρια. Ένα πέτρινο που είναι το πιο
παλιό και ένα νεότερο που έχει δύο
ορόφους. Έχει 12 τμήματα και 260

περίπου παιδιά.

Να συστηθούμε....

Η πόλη μας



Από τους μαθητές του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Σαπών

 Οι Σάπες βρίσκονται στο νοτιοανατολικό
τμήμα του νομού Ροδόπης. Ο πληθυσμός
της κωμόπολης  είναι ένα κράμα
χριστιανών, ντόπιων και ποντίων
προσφύγων και μουσουλμάνων. Ζούμε σε 

 μία  ακριτική, πολιτισμική περιοχή και
συνυπάρχουμε αρμονικά ! 

Το σχολείο μας

Στο σχολείο μας φοιτούμε
μουσουλμάνοι μαθητές και μαθαίνουμε
την ελληνική γλώσσα και την τουρκική.

Είμαστε πολύ τυχεροί γιατί μαζί με τα
αγγλικά διδασκόμαστε τρεις γλώσσες!

Ο τόπος μας

Η τάξη μας είναι μικρή, είμαστε 4 κορίτσια και 3 αγόρια. Νιώθουμε πως είμαστε μια
μεγάλη οικογένεια .

Η τάξη μας



Από τους μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας.

Είμαστε τα παιδιά
του Γ2 από το 2ο

Δημοτικό Σχολείο 
της Ορεστιάδας

Έβρου.
 

Το σχολείο μας είναι
ζωγραφιστό!!!!Κοιτάξτε! Είναι
πανέμορφο! Αποτελείται από

2 διαφορετικά κτίρια. Ένα
πέτρινο που είναι το πιο

παλιό και ένα νεότερο που
έχει δύο ορόφους. Έχει 12
τμήματα και 250 περίπου

παιδιά.
 

Το σχολείο μας

Η πόλη μας
Η Ορεστιάδα, γνωστή και
ως Νέα Ορεστιάδα ή Νέα
Ορεστιάς, είναι μία πόλη η
οποία βρίσκεται στο
βορειοανατολικό τμήμα
του νομού Έβρου στη
Θράκη και αποτελεί έδρα
του ομώνυμου Δήμου.
Είναι το βορειότερο αστικό
κέντρο της Ελλάδας. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%88%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7_(%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1


Από τους μαθητές του 9ου Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών

Τα Γιαννιτσά είναι
χτισμένα στους
πρόποδες του βουνού
Πάικου. Απέχουν 50

χιλιόμετρα από τη
Θεσσαλονίκη και είναι
η μεγαλύτερη πόλη του
νομού Πέλλας. 

Το σχολείο μας

Η τάξη μας είναι ωραία και καθαρή και
βρίσκεται στον 2ο όροφο του σχολείου.

Έχουμε ένα μεγάλο χάρτη και έναν πίνακα,

μια ντουλάπα με πολλά πράγματα, έναν
υπολογιστή και έναν προτζέκτορα. Στους
τοίχους έχουμε διάφορες αφίσες, που μας
βοηθάνε να γράφουμε σωστά. Πάνω από
την πόρτα έχει ένα φως που άμα γίνει
διακοπή ρεύματος θα μας δείξει από που
να βγούμε. Μέσα στην τάξη μας
αισθανόμαστε πολύ ωραία.

Η πόλη μας

Η τάξη μας

Το  σχολείο μας είναι σχετικά καινούριο.

Λειτουργεί από το 2013. Μόλις μπαίνεις
από την είσοδο, βλέπεις την πινακίδα του
σχολείου. Στην αυλή έχουμε ένα υπόστεγο,

το γήπεδο μπάσκετ, ένα πάρκινγκ για
ποδήλατα, ζωγραφισμένα παιχνίδια και
κάδους ανακύκλωσης.   

Τα Γιαννιτσά για πάρα πολλά χρόνια
κατοικούνταν κυρίως από Τούρκους, γι'
αυτό υπάρχουν πολλά τουρκικά μνημεία. 

Στις 20 Οκτωβρίου γιορτάζουμε την
απελευθέρωση της πόλης μας από τους
Τούρκους το 1912.

 

Στην περιοχή
της Πέλλας
μεταφέρθηκε
η πρωτεύ-

ουσα του
αρχαίου μα-

κεδονικού
κράτους. Εκεί
έζησαν ο
βασιλιάς
Φίλιππος και
ο Μέγας
Αλέξανδρος.

Το σχολείο έχει 2 ορόφους. Στον πρώτο
όροφο έχει αίθουσα εκδηλώσεων, τα
γραφεία των δασκάλων, τη βιβλιοθήκη και
αίθουσα ξένων γλωσσών. Στον δεύτερο
όροφο υπάρχει η αίθουσα πληροφορικής
και οι αίθουσες των τάξεων. Κάποιοι τοίχοι
είναι ζωγραφισμένοι. 



Από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Σίφνου

Η τάξη μας έχει 17 παιδιά, 10 κορίτσια και 7
αγόρια. Τα θρανία στην τάξη μας είναι
φτιαγμένα σε ομάδες.
Η τάξη μας είναι μεγάλη και φωτεινή. Έχει
πολύχρωμα ντουλαπάκια και μεγάλα
παράθυρα με πολύχρωμες κουρτίνες. Είναι
στολισμένη με ζωγραφιές.

Επίσης, έχουμε κανόνες που δεν τους
ξεχνάμε ποτέ. Στο μάθημα χρησιμοποιούμε
προτζέκτορα, χάρτη της Ελλάδας και τον
υπολογιστή. Περνάμε πολύ όμορφα στην
τάξη μας.

Το σχολείο μας

Η Σίφνος είναι ένα μικρό νησί των
Κυκλάδων. Έχει πολλά εκκλησάκια,
πολλά μικρά δρομάκια και
μονοπάτια. Υπάρχουν πολλές
ελιές και αμπέλια.
Πρωτεύουσα είναι η Απολλωνία
και έχει πολύ κόσμο και μαγαζιά
το καλοκαίρι. Στις Καμάρες είναι
το λιμάνι της Σίφνου. Εκεί έχει
μεγάλη θάλασσα. Έχουμε πολύ
παραδοσιακή μαγειρική και
ζαχαροπλαστική. Υπάρχουν
πολλοί αγγειοπλάστες. 
Η Παναγιά η Χρυσοπηγή είναι
πολιούχος και προστάτιδα της
Σίφνου. Το εκκλησάκι της έχει
μεγάλη ιστορία.

Η τάξη μας

Το νησί μας

Το σχολείο μας είναι μεγάλο και καινούριο.
Έχει 2 κτίρια που έχουν από 2 ορόφους.Έχει
τρεις αυλές, μια με δυο γήπεδα,μια που
κάνουμε διάλειμμα και μια μπροστά στο
κτίριο.
Έχει 180 παιδιά και 12 αίθουσες διδασκαλίας
στο ένα κτίριο. Στο άλλο κτίριο έχει αίθουσα
ολοήμερου, μουσικής, εικαστικών,
πληροφορικής και γυμναστήριο.



Από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Νικήσιανης Καβάλας

Είμαστε οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ' 

 τάξης του Δημοτικού Σχολείου Νικήσιανης. Η
τάξη μας αποτελείται από 8 μαθητές, 5 κορίτσια
και 3 αγόρια. Είναι η πρώτη φορά που
συνεργαζόμαστε με μαθητές από άλλα σχολεία
και η χαρά μας είναι απερίγραπτη.

Η Νικήσιανη είναι ένα χωριό του Δήμου
Παγγαίου στο Ν.Καβάλας και είναι χτισμένη
στους πρόποδες του όρους Παγγαίου.

Βρίσκεται σε υψόμετρο 350 μέτρα από την
επιφάνεια της θάλασσας. Κύρια απασχόληση
των κατοίκων είναι η γεωργία, η κτηνοτροφία
και η μελισσοκομία. Ο πληθυσμός της φθάνει
τους  1500 κατοίκους.

Η Νικήσιανη φημίζεται για τα νόστιμα
σαρμαδάκια, τα γραφικά σοκάκια της, τα
δεκάδες εξωκλήσια και τη θρησκευτικότητα
των κατοίκων της .

Το σχολείο μας
Το σχολείο μας είναι αρκετά μεγάλο και
χτίστηκε το 1939. Βρίσκεται στο κέντρο του
χωριού δίπλα στην εκκλησία των Εισοδίων
της Θεοτόκου. Είναι διώροφο και έχει μεγάλες
ευάερες και ευήλιες αίθουσες. Διαθέτει ένα
γήπεδο καλαθοσφαίρισης με κερκίδες, μια
παιδική χαρά και ένα ηρώο. 

Νικήσιανη... χωριό μου
όμορφο!

Γεια σας αγαπημένοι  μας φίλοι



Από τους μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ελασσόνας

Γεια σας! Είμαστε  τα παιδιά της Γ τάξης 

 του 3ου Δημοτικού Ελασσόνας. Η τάξη
μας είναι αρκετά μεγάλη γιατί είμαστε 25

παιδιά. Είναι πολύ φωτεινή και
στολισμένη με ζωγραφιές και εργασίες
που κάνουμε. Εδώ περνάμε πολύ χρόνο γι’
αυτό την προσέχουμε!!!

Η Ελασσόνα είναι μια όμορφη
κωμόπολη του Νομού Λάρισας και είναι
χτισμένη νότια στους πρόποδες του
Ολύμπου.

Το σχολείο μας

Το σχολείο μας είναι διώροφο, χτισμένο στην
είσοδο της πόλης και είναι σχετικά
καινούριο. Είναι ένα μεγάλο κτίριο με 12

αίθουσες διδασκαλίας, Πληροφορικής, 

 γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ και βόλεϊ.
Έχει μεγάλη αυλή και γύρω γύρω μεγάλα
δέντρα.

Η πόλη μας

Την πόλη διασχίζει ο Ελασσονίτης
ποταμός, ο οποίος εκβάλει στον Πηνειό. 

Μερικά από τα αξιοθέατα θεωρούνται  η 

 Ιερά Μονή Παναγίας Ολυμπιώτισσας και 
 το παλιό τοξωτό γεφύρι στους πρόποδες
του λόφου της Ολυμπιώτισσας. 



Γεια σας και από τη Γ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Νισύρου!!!

Η Νίσυρος είναι ένα μικρό, όμορφο νησί,
στα Δωδεκάνησα. Θα σας πούμε και κάτι,
αλλά μη φοβηθείτε!!! Η Νίσυρος είναι ένα
ενεργό… ηφαίστειο!!! Ο μεγαλύτερος
κρατήρας ονομάζεται Στέφανος, αλλά
έχουμε και άλλους… Τον μικρό και μεγάλο
Πολυβώτη και τον Αλέξανδρο.

Το νησί μας έχει τέσσερα χωριά: το
Μανδράκι, τους Πάλους, τον Εμπορειό και
τα Νικειά με την πλατεία της που όλοι
παίρνουν φωτογραφία. 

Μια που όλοι μας μαθαίνουμε μυθολογία, να σας
πούμε και μια ιστορία. Ο μύθος λοιπόν λέει ότι όταν
γινόταν η Γιγαντομαχία, ο Ποσειδώνας πλάκωσε με
μια τεράστια πέτρα από την Κω, τον γίγαντα
Πολυβώτη κι έτσι δημιουργήθηκε η Νίσυρος. Από
τότε ο γίγαντας βρίσκεται πλακωμένος κι όποτε
κουνιέται, έχουμε σεισμούς ενώ η ανάσα του είναι οι
ατμίδες που βλέπουμε στο ηφαίστειο.

Το σχολείο μας βρίσκεται στην
πρωτεύουσα του νησιού, το Μανδράκι,
κοντά στην παραλία του Αγίου Σάββα. Το
κτήριο χτίστηκε το 1909 και ονομαζόταν
Ομήρειος Κοινοτική Σχολή. 

Η τάξη  μας είναι μια μικρή αίθουσα με
πολλές ζωγραφιές και ράφια με τα
επιτραπέζιά μας. Τα τζάμια των
παραθύρων είναι ζωγραφισμένα από
εμάς. Η αγαπημένη μας γωνιά είναι το
χαλί, όπου παίζουμε και διαβάζουμε.
Είμαστε ο Βασίλης, ο Γιάννης, ο Γιώργος, ο
Ιάσονας, η Κατερίνα, ο Ντούσαν, ο
Παναγιώτης, η Σπηλιανή και η Χάνα.



Από τους μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης Λακωνίας

Είμαστε τα παιδιά του Γ'1 του 1ου
Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης. Είμαστε 21

παιδιά από τα οποία 11 αγόρια και 13

κορίτσια. Η τάξη μας είναι όμορφη και
χρωματιστή. Είναι γεμάτη ζωγραφιές και
εργασίες. 

Η πόλη μας, η Σπάρτη βρίσκεται στην
Πελοπόννησο. Έχει περίπου 20.000

κατοίκους και δύο βουνά γύρω της, τον
Ταΰγετο και τον Πάρνωνα. Η πόλη μας
έχει σπουδαία ιστορία. Οι άνθρωποι εδώ
ασχολούνται με την καλλιέργεια της γης,

κυρίως με την καλλιέργεια της ελιάς και
της πορτοκαλιάς. 

Το σχολείο μας!

Το σχολείο μας έχει 12 τάξεις και περίπου
270 παιδιά. Επίσης, έχει αίθουσα Φυσικών
Επιστημών, βιβλιοθήκη και αίθουσα
υπολογιστών. 

Η πόλη μας



Από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Κόμητου

Γεια χαρά σε όλους! Είμαστε οι μαθητές
του Δημοτικού Σχολείου Κόμητου.

Χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα
συμμετέχουμε σε αυτή την εφημερίδα και
θα μαθαίνουμε πράγματα για σχολεία από
όλη την Ελλάδα!

Το σχολείο μας βρίσκεται στο χωριό
Κόμητο Ευβοίας. Πρόκειται για έναν
οικισμό στο φημισμένο για τους δυνατούς
ανέμους του Κάβο Ντόρο και απέχει μία
ώρα περίπου από την Κάρυστο. Εμείς οι
μαθητές μένουμε στους οικισμούς της
Αντιάς και του Ευαγγελισμού οι οποίοι
βρίσκονται αρκετά κοντά στο σχολείο μας.

Αν κάποιος βρεθεί στα μέρη μας, σίγουρα
θα πρέπει να επισκεφτεί τα δρακόσπιτα,

όνομα που τους δόθηκε εξαιτίας του
τεράστιου μεγέθους της κατασκευής τους.

Λένε ότι σε αυτά κατοικούσε ένας δράκος
που ήταν ο φόβος και ο τρόμος της
περιοχής!

Το σχολείο μας

Στο σχολείο μας είμαστε 4 μαθητές και
έχουμε έναν δάσκαλο. Μπορεί να είναι
μικρό, όμως είναι πραγματικά πανέμορφο!

Έχουμε ένα προαύλιο με θέα το Αιγαίο
Πέλαγος και μία μεγάλη τάξη! 

Η πόλη μας



Από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Βλαχάτων Κεφαλληνίας

Γεια σε όλους σας! Είμαστε οι μαθητές της Γ'  

τάξης του Δημοτικού Σχολείου Βλαχάτων. Η  

χαρά μας είναι τεράστια, που θα
γνωριστούμε με παιδιά από όλη την
Ελλάδα και που θα συμμετέχουμε στη
δημιουργία μίας εφημερίδας! 

Ας γνωριστούμε καλύτερα...

Το σχολείο μας
Το σχολείο μας βρίσκεται στην είσοδο του
χωριού. Είναι πολύ όμορφο κι έχει σχήμα
ορθογώνιο. Το χρώμα του είναι πορτοκαλί
κι έχει στους τοίχους  γαλάζια καραβάκια
με άσπρα πανιά. Στην αυλή έχει ένα μικρό
γήπεδο μπάσκετ, ένα κιόσκι και
πετρόχτιστες κερκίδες. Το πιο
εντυπωσιακό είναι η θέα προς τη θάλασσα
και το βουνό μας, τον Αίνο!

Έχουμε έξι αίθουσες διδασκαλίας, μια
αίθουσα εκδηλώσεων, τάξη υπολογιστών
και γραφεία. Το σχολείο μας είναι ένας
υπέροχος, χρωματιστός χώρος που
λατρεύουμε να ερχόμαστε κάθε πρωί.

Το χωριό μας
Τα Βλαχάτα είναι ένα όμορφο χωριό της
Κεφαλονιάς! Έχει μία πλατεία,  καφενείο,

φούρνο, φαρμακείο και μία εκκλησία. 

Η θέα από τα σπίτια μας είναι απίστευτη.

Ανοίγοντας τα παράθυρα, βλέπουμε είτε
προς το βουνό, είτε προς τη θάλασσα.

Μπορούμε να δούμε μέχρι και τη Ζάκυνθο!

Η κοντινή μας παραλία είναι ο Λουρδάς,

που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε
οικογένειες. Από εδώ κατάγεται ο σπου-

δαίος στιχουργός, Σαράντης Αλιβιζάτος,

που έχει γράψει πολλά τραγούδια για
μεγάλους, όπως "Η νύχτα μυρίζει γιασεμί".

Αγαπημένο μέρος του σχολείου μας είναι
η τάξη μας φυσικά! Είναι αρκετά μεγάλη,

με γαλάζιο χρώμα και σιγά σιγά τη
γεμίζουμε με τις ζωγραφιές μας. Πολλές
φορές μας αρέσει να κοιτάμε την πόρτα
μας, που είναι διακοσμημένη κι από τις
δύο πλευρές της.

Η τάξη μας



Από τους μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλοχωρίου

       Είμαστε 14 παιδιά από το 1ο Δημοτικό
Σχολείο Καλοχωρίου. Το σχολείο μας χτίστηκε
το 1998. Βρίσκεται στην άκρη του χωριού,

δίπλα στη θάλασσα. Αποτελείται από έντεκα
αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες προβολών,

ηλεκτρονικών υπολογιστών, τμήμα ένταξης, 

 αίθουσα τέχνης και βιβλιοθήκης. 

       Αγαπημένη μας αίθουσα τον καιρό αυτό
είναι η αίθουσα προβολών, όπου κάνουμε
αρκετές πρόβες για το θεατρικό που
ετοιμάζουμε για τη γιορτή της 28ης
Οκτωβρίου 1940. Μέσα από ¨Το μεγάλο
περίπατο του Πέτρου" της Άλκης Ζέη
μαθαίνουμε όλα όσα συμβαίνουν στην
Ελλάδα την εποχή εκείνη.

Η πόλη μας
 Το σχολείο μας

         Το Καλοχώρι βρίσκεται δυτικά της
Θεσσαλονίκης, σε απόσταση οχτώ
χιλιομέτρων. Είναι χτισμένο στην ανατολική
όχθη του Δέλτα του ποταμού Γαλλικού, σε
μικρή απόσταση από τη θάλασσα. Η
λιμνοθάλασσα του Καλοχωρίου είναι μέρος
του συμπλέγματος δέλτα των ποταμών
Γαλλικών και Αξιού και αποτελεί το
προστατευόμενο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού.

Εδώ βρίσκουν καταφύγιο σχεδόν τριακόσια
είδη πουλιών, ανάμεσά τους πολλά σπάνια
και απειλούμενα, 

  Φωτογραφίες τοπίων  Σοφία Γουδετσίδου  

      Στην τεράστια αυλή του σχολείου μας
υπάρχει γήπεδο μπάσκετ, ένα μικρό
ποδηλατοδρόμιο και ένας λαχανόκηπος.

Στα διαλείμματα παίζουμε κουτσό ή
καθόμαστε στις κερκίδες και στο κιόσκι.

      Το Καλοχώρι παλιά λεγόταν Κασκάρκα.

Η λέξη αυτή σημαίνει κεφάλι σε σχήμα
τόξου και επειδή η περιοχή είχε πολλές
αγριόχηνες που το κεφάλι τους έχει σχήμα
τόξου ονόμασαν το χωριό Κασκάρκα. Είναι
ένας προσφυγικός οικισμός και οι πρώτοι
κάτοικοι που εγκαταστάθηκαν μόνιμα το
1916 ήταν τρεις προσφυγικές οικογένειες.

Σήμερα αριθμεί περίπου πέντε χιλιάδες
κατοίκους.



Από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Καναλίων Κέρκυρας

Γεια σας! Είμαστε η Γ' τάξη του δημοτικού
σχολείου Κέρκυρας. Φέτος είμαστε συνολικά 25

παιδιά γιατί ενώθηκαν 2 τμήματα. Η τάξη μας
αποτελείται από  11 κορίτσια, 14 αγόρια και την
κυρία μας που την λένε Κατερίνα. Είμαστε
ενθουσιασμένοι που, ενώ είμαστε μακριά, θα
έρθουμε "κοντά" με σχολεία από όλη την
Ελλάδα.

Η Κέρκυρα είναι ένα όμορφο νησί στο Ιόνιο
πέλαγος. Έχει πολλή πρασινάδα όλο τον
χρόνο γιατί είναι γεμάτη ελιές. Στην πόλη της
Κέρκυρας υπάρχει μια πλατεία που
ονομάζεται Σπιανάδα  και είναι η μεγαλύτερη
πλατεία στα Βαλκάνια. 

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
νησιού μας είναι οι φιλαρμονικές  ορχήστρες.

Συνολικά υπάρχουν 18 φιλαρμονικές και
μετράνε πάνω από 2000 μέλη - μουσικούς.

Μεταξύ αυτών υπάρχει η φιλαρμονική
Μάντζαρος. Ο Νικόλαος Μάντζαρος ήταν
συνθέτης και είχε γράψει τη μελωδία για τον
εθνικό μας ύμνο.

Και μια που μαθαίνουμε μυθολογία φέτος
μάθετε κι αυτό. Η Κέρκυρα ή αλλιώς το νησί
των Φαιάκων ήταν το μέρος που ναυάγησε ο
Οδυσσέας και τον βρήκε η Ναυσικά , η κόρη
του βασιλιά Αντίνοου. Οι Φαίακες, που ήταν
ένας ειρηνικός και φιλόξενος λαός,  τον
βοήθησαν να γυρίσει στην πατρίδα του την
Ιθάκη.

Τέλος, στην Κέρκυρα ευδοκιμεί ένα δέντρο
που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην Ελλάδα
και είναι το Κουμ Κουάτ.

Το σχολείο μας
Το σχολείο μας βρίσκεται στην περιοχή Κανάλια
και απέχει από το κέντρο  της Κέρκυρας περίπου
10 λεπτά.   Στο σχολείο  μας υπάρχουν  11

αίθουσες διδασκαλίας, 1 αίθουσα υπολογιστών, 1

γραφείο για τους δασκάλους και το γραφείο της
διευθύντριας. Κυλικείο δεν έχουμε, ούτε
ξεχωριστή αίθουσα βιβλιοθήκης. Είμαστε τυχεροί
όμως γιατί έχουμε 2 μεγάλες αυλές για να
παίζουμε. Στο δάπεδο και των 2 αυλών υπάρχουν
ζωγραφισμένα παιχνίδια όπως κουτσό, 1 παιχνίδι
με αριθμούς, με χρώματα κ. α.

Η πόλη μας



Από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Βιλίων Αττικής

Γεια σας κι από εμάς! 
Είμαστε τα παιδιά της Γ' Τάξης του
Δημοτικού Σχολείου Βιλίων. Στην τάξη μας
είμαστε 10 αγόρια, 4 κορίτσια και η κυρία
Λία. Είμαστε όλοι μαζί μια ομάδα και είναι η
πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε με
μαθητές από άλλα σχολεία της Ελλάδας. Με
πολλή χαρά σας παρουσιάζουμε το σχολείο,
την τάξη και τον τόπο μας...

Η τάξη μας
Η τάξη μας είναι πολύ μεγάλη, όμορφη και
πεντακάθαρη. Έχει τρία μεγάλα παράθυρα
που βλέπουν στο προαύλιο και μια
εσωτερική πόρτα που μας πηγαίνει στην
αίθουσα υπολογιστών. 

 Το σχολείο μας

Τα Βίλια είναι ένα όμορφο ορεινό χωριό
της Δυτικής Αττικής. Είναι χτισμένο στα
500-700 μέτρα στις πλαγιές του
Κιθαιρώνα και της Γκούρας. Γι' αυτό
χιονίζει πολύ. Κοντά στα Βίλια υπάρχουν
3 γνωστές παραλίες: το Πόρτο Γερμενό, η
Ψάθα και το Αλεποχώρι. Στον τόπο μας
υπάρχουν πολλές εκκλησίες και
μοναστήρια. Η πιο

Ο τόπος μας

Το σχολείο μας έχει δύο κτήρια. Το
παλαιότερο χτίστηκε το 1893, μαζί με την
κεντρική μας εκκλησία που είναι έξω από
το σχολείο. Το δεύτερο κτήριο χτίστηκε
το 1924-28 και στην αρχή ήταν Γυμνάσιο,

αλλά τώρα ανήκει κι αυτό στο Δημοτικό.

Το σχολείο μας αποτελείται από 6

αίθουσες διδασκαλίας, τη Βιβλιοθήκη κι
αίθουσες υπολογιστών, μουσικής και 
 ολοήμερου προγράμματος.

 

γνωστή είναι ο
Ιερός Ναός της
Μεταμορφώσεως
του Σωτήρος που
χτίστηκε το 1893
από τον Τσίλερ. 
Στα Βίλια γεννήθηκε και μεγάλωσε η
Έλλη Λαμπέτη. Ο τόπος μας είναι ωραίος
προορισμός για τους τουρίστες!

Οι τοίχοι είναι στολισμένοι
με ζωγραφιές, κατασκευές
κι εργασίες. Τα θρανία τα
έχουμε φτιάξει σε σχήμα
Πι για να είμαστε όλοι μαζί
μια μεγάλη ομάδα. 



Από το μαθητή του Μονοθέσιου Δημοτικού Σχολείου Αμυγδαλιάς
Νότιας Ευβοίας

Ο πολιούχος του χωριού μας είναι ο Άγιος
Σπυρίδωνας, εξωκκλήσι το οποίο
βρίσκεται ψηλά στον λόφο, απέχει μόλις
δέκα λεπτά από το σχολείο μας
περπατώντας και μας προσφέρει την πιο
όμορφη θέα!

Η πλατεία μας είναι πετρόχτιστη, με μια
όμορφη βρυσούλα και μια ροδιά να την
κοσμεί στο πλάι, ενώ μας φιλοξενεί στα
παγκάκια της τα απογεύματα.

Η κύρια ασχολία των κατοίκων του χωριού
μας είναι η κτηνοτροφία και μας αρέσει
αρκετά συχνά, να κρατούμε συντροφιά στα
ζωάκια και να μαθαίνουμε γι' αυτά κοντά
τους!

 Το χωριό μας

 Γεια σας και από μένα, τον μοναδικό
μαθητή αυτού του δημοτικού σχολείου!

Χαίρομαι που θα γίνουμε μια μεγάλη
οικογένεια πολλά σχολεία μαζί!! Ας
συστηθούμε, για να γνωριστούμε!!

                 Το σχολείο μας
Το δημοτικό μας σχολείο βρίσκεται στο
χωριό Αμυγδαλιά, έναν πεδινό οικισμό που
ανήκει στο δήμο Καρύστου Ν. Ευβοίας. Το
σχολείο μας αποτελείται από ένα κτίριο, ένα
τμήμα και ένα μαθητή στη Γ' τάξη, ενώ 

 απέχει μόλις 100 μ. από τη θάλασσα.

Η Αμυγδαλιά βρίσκεται 58 χλμ
βορειοανατολικά της κωμόπολης
Καρύστου, στο εσωτερικό του
ακρωτηρίου του Κάβο Ντόρο. 

Πιο παλιά, οι κάτοικοι μεταφέρονταν
στην Κάρυστο μέσω θαλάσσης με
αλιευτικό σκάφος. Αργότερα,

δημιουργήθηκε το οδικό δίκτυο που
τη συνέδεε με τα υπόλοιπα χωριά της
περιοχής.



Σχολεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας


