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Καλή αρχή ... στη λέσχη Ανάγνωσης 

 

 
Με πολλή αγάπη αγκάλιασαν οι μικροί μαθητές του 

σχολείου μας τη νέα απογευματινή δραστηριότητα 

του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.  

Οι μικροί αναγνώστες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα 

και μας ξάφνιασαν ευχάριστα με την προσέλευσή 

τους. Ελπίζουμε να συνεχίσουν με τον ίδιο 

ενθουσιασμό! 

Οι συναντήσεις μας; Κάθε Τετάρτη απόγευμα στις 

6:00΄. 

 
 

Βιβλία που διαβάζουμε: 

«Ο Αρλεκίνος» της Ζωρζ Σαρή, και «Το Θυμωμένο 

αρκουδάκι» της Γλυκερίας Γκρέκου. 

Η δύναμη της θέλησης, η δύναμη της φιλίας και της 

μουσικής ξεπηδούν μέσα από τους ήρωες των 

βιβλίων μας για να μας παρασύρουν και να μας 

διδάξουν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ο Αρλεκίνος» 

 

Ο Αρλεκίνος και η δύναμη της φαντασίας, της 

αγάπης, της αισιόδοξης στάσης απέναντι στη 

ζωή... Ένα αγόρι φτωχό, που πιστεύει πως δεν 

μπορεί να συμμετέχει στο γλέντι της Αποκριάς,  

κοιτάζει μόνο από μακριά τους άλλους με τις 

φανταχτερές και πλούσιες στολές τους να 

διασκεδάζουν. Όμως πίσω του στέκει η μητέρα του. 

Η αγάπη και η έγνοια της για τον γιο της, άγρυπνοι 

φρουροί, θα διώξουν μακριά του τη στενοχώρια. Το 

μαγικό μπαούλο ανοίγει, τα πολύχρωμα κουρέλια 

ενώνονται και η μητέρα Φαντασία χαρίζει στον γιο 

της την πιο όμορφη αποκριάτικη στολή. 

(ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ 

ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ) 

 

«Το θυμωμένο αρκουδάκι» 

 

Γιατί η καρδούλα του Μάκη, του μικρού αρκούδου, 

μοιάζει με τρικυμισμένη θάλασσα; Και γιατί, όταν 

νιώθει έτσι, γίνεται επιθετικός με τους άλλους; 

Ποιος φταίει για τον θυμό του και τι μπορεί να 

βοηθήσει, ώστε να τον αντιμετωπίσει και να τον 
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ξεπεράσει; Θα καταφέρει ο Μάκης να βρει τον 

τρόπο να γαληνέψει τη φουρτουνιασμένη του καρδιά; 

Μια τρυφερή ιστορία για την ορθή διαχείριση του 

θυμού, τη δύναμη της ενσυναίσθησης και τη 

θαυμαστή επίδραση της αγάπης, της 

δημιουργικότητας και της μουσικής στη ζωή μας. 

(ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ 

ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ) 

 

Το Πινγκ Πονγκ στο σχολείο μας 

Το σχολείο μας γεμίζει από παιδικές παρουσίες και 

ζωντανεύει κάθε Πέμπτη απόγευμα μετά τις 6:00΄ 

και έως τις 8:00΄. Είναι οι μικροί μαθητές του 

σχολείου μας που γυμνάζονται και μαθαίνουν 

παίζοντας Πινγκ Πονγκ, μια δράση εκτός σχολικού 

ωραρίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Ο 

αριθμός των παιδιών που συμμετέχουν έχει 

ξεπεράσει τους πενήντα. Στην προσπάθεια του 

συλλόγου ευχόμαστε καλή επιτυχία. 

 

Το δέντρο που πληγώναμε 

 
Έζησε αρκετά χρόνια, κατάφερε να μεγαλώσει να 

ψηλώσει, άντεξε το κρύο, τη ζέστη, το χιόνι τη 

βροχή, την ξηρασία, την κακομεταχείριση, αλλά και 

την αγάπη και των θαυμασμό των παιδιών. Είδε 

πολλά παιδιά να μεγαλώνουν, να παίζουν, να 

μαλώνουν, να χαίρονται και να λυπούνται κι όλα 

αυτά μέχρι τη στιγμή που κάποιο χέρι κατάφερε να 

το κόψει στα δύο. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι 

κάποιος ανάμεσά μας κατάφερε να προκαλέσει κάτι 

τόσο δυσάρεστο. 

 

Το σχολείο μας πλέον είναι καθαρό 

 
Είναι γεγονός ότι το σχολείο μας είναι πιο καθαρό 

από κάθε άλλη φόρα χάρη στις προσπάθειες όλων 

και κυρίως των  μαθητών μας, οι οποίοι όλο και 

λιγότερα σκουπίδια πετούν πλέον κάτω στην αυλή , 

αλλά και των εκπαιδευτικών, οι οποίοι σε 

συνεργασία  με τους μαθητές, μετά το τελευταίο 

διάλειμμα βγαίνουν στην αυλή, μαζεύουν και 

τοποθετούν στους κάδους τα λίγα σκουπίδια που 

βρίσκουν πεταμένα κάτω. Η προσπάθεια βέβαια 

συνεχίζεται. Ο στόχος μας είναι να μειώσουμε την 

ποσότητα των σκουπιδιών που παράγουμε και να  

συλλέγουμε  μεγαλύτερες ποσότητες ανακυκλώσιμων 

υλικών στους ειδικούς κάδους που είναι μόνο για 

ανακύκλωση. Ευχαριστούμε λοιπόν όσους μας 

στηρίζουν  σε αυτή την προσπάθεια. 

Παιδιά, να μη ξεχνάτε, ότι από εμάς εξαρτάται σε 

τι περιβάλλον θέλουμε να ζήσουμε! 

 

Σχολικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 

 

Η 1η ομάδα, αποτελούμενη από τους μαθητές: 

Καρύδη Λεωνίδα, Καμελίδη Αλέξανδρο, Οικονομίδη 

Άγγελο, Τοπαλίδη Μιχάλη, Αγγελίδου Μαγδαληνή 

και Χατζησάββα Κωνσταντίνο, στέφτηκε 

πρωταθλήτρια στο σχολικό πρωτάθλημα 

ποδοσφαίρου για το 2018-2019. 


