
        ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΨΑΜΕ

Αρχικά διαλέξαμε τα θέματα στα οποία θα 
δουλεύαμε .

Χωριστήκαμε σε 13 ομάδες και κάθε μία ομάδα 
ανέλαβε από μία εργασία.

Ύστερα αναζητήσαμε πληροφορίες στο 
Internet από έμπιστες πηγές για τα θέματα  
που επιλέξαμε. 

Συγκεντρώσαμε το υλικό, συζητήσαμε τα 
θέματα και αρχειοθετούσαμε κάθε φορά  το 
νέο υλικό.



    41Ο Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 Το  41o   δημοτικό  σχολείο –το  σχολείο  μας- θεμελιώθηκε   το  1931  από τον 

 υπουργό  παιδείας  Γεώργιο  Παπανδρέου  επί  κυβερνήσεως   Ελευθέριου  
Βενιζέλου.

 Είναι  ένα  δημιούργημα του Λαμπρού  αρχιτέκτονα  Ν.  Μητσάκη  και  στην  
εποχή  του  ήταν  ένα  από  τα  πιο  σύγχρονα κτίρια. Εγκαινιάστηκε  στις  
25/10/1933.

 Ιδρύθηκε  ως  Ισραηλινό  σχολείο  με  την  επωνυμία Alliance.Μετονομάστηκε 
 σε  1ο Ισραηλινό σχολείο  και  αργότερα  σε  5ο Ισραηλινό.   Μετά  την  
απελευθέρωση   από  την  Γερμανική  κατοχή, λειτούργησε  ως  ελληνικό   
σχολείο  με  την  ονομασία  28o   Β’ περιφερείας   Θεσσαλονίκης , κατόπιν 
Βασιλικού  διατάγματος (1946). Το  1952  μετονομάστηκε  σε  19o   Β’  
περιφερείας Θεσσαλονίκης  και  το  1954  πήρε  τη   σημερινή  του  ονομασία  
41o   Β’  περιφερείας  Θεσσαλονίκης .Τέλος  το  1992  με  υπουργική  απόφαση 
 το  41o   Δημοτικό  σχολείο  ενσωμάτωσε   το  42ο    6/θέσιο  Δημοτικό  
σχολείο  σε  ένα  12/θέσιο.



ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΣΑΚΗΣ
 Ο  Νικόλαος  Μητσάκης  γεννήθηκε  

το  έτος  1899.Έζησε  και  σπούδασε  
στην  Αθήνα. Ανήκει  στη  ομάδα των  
πρώτων  σπουδαστών  της  
Αρχιτεκτονικής  Σχολής  του  
Πολυτεχνείου  στην  οποία  γράφτηκε 
1917.Αποφήτησε  το  1921  και  
στρατεύτηκε αμέσως ,συμμετέχοντας  
στη  Μικρασιατική  εκστρατεία. Το  
1926  διορίσθηκε  στην  Υπηρεσία 
Τεχνικών  Έργων του  Υπουργείου  
Παιδείας, ενώ  το  διάστημα  Ιούνιος  
1930-Οκτώβριος  1930  και  από  τον  
Ιούνιο  του  1931  υπήρξε 
προϊστάμενος  του  Γραφείου Μελετών 
 των  Νέων  Σχολικών   Κτιρίων.



     Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪ
 Το έτος 2008-2009 υπήρξε στο 

σχολείο μια πολύ δυνατή ομάδα 
βόλεϊ με πολύ ικανά μέλη όπως: 
Μπουφίδη Σωτηρία, Σκορδά 
Φρύνη, Παλαμίδη Ιωάννα, Μπαζέ 
Φαίδρα, Κυριακοπούλου Σοφία και 
Κλημεντίδου Γρηγορία. Έκαναν 
μία αρκετή σημαντική νίκη με το 
69ο Δ.Σ. Θες/νίκης. Ήταν μεγάλη 
χαρά για το σχολείο μας αλλά και 
για τον γυμναστή μας Ι.Καρανίκα 
που έκανε τόση προσπάθεια για να 
προπονήσει την ομάδα και για να 
φτάσουμε ως εδώ. Μετά από λίγο 
καιρό, έχασαν με μεγάλη λύπη απ 
’το Δ.Σ. Μηχανιώνας και έτσι 
τελείωσε μια μεγάλη προσπάθεια

  Η  ΟΜΑΔΑ  ΤΟΥ 
ΒΟΛΕΪ



  ΠΩΣ ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΒΟΛΕΪ
  Ένας αγώνας αποτελείται από πέντε σετ το πολύ. Καθένα από τα 

τέσσερα πρώτα σετ ολοκληρώνεται όταν μία ομάδα συγκεντρώσει 25 
πόντους, έχοντας διαφορά τουλάχιστον δύο πόντων από την αντίπαλη 
ομάδα . Σε περίπτωση ισοπαλίας , το σετ συνεχίζεται έως ότου μία από 
τις δύο ομάδες αποκτήσει προβάδισμα δύο πόντων και ανακηρυχθεί 
νικήτρια του σετ .Το πέμπτο σετ ολοκληρώνεται όταν μία ομάδα 
συγκεντρώσει 15 πόντους, έχοντας διαφορά τουλάχιστον δύο πόντων 
από την αντίπαλη ομάδα. Νικήτρια ομάδα του αγώνα ανακηρύσσεται 
εκείνη που θα φτάσει πρώτη σε τρία νικηφόρα σετ. Ο αγώνας αρχίζει με 
προσπάθεια για σερβίς . Κάθε φάση συνεχίζεται μέχρι η μπάλα να 
«προσγειωθεί» στο έδαφος εντός ή εκτός των ορίων του γηπέδου, ή 
όταν η αντίπαλη ομάδα αποτύχει να επιστρέψει τη μπάλα με κανονικό 
τρόπο .Κάθε ομάδα επιτρέπεται να έχει μέχρι τρεις επαφές με τη μπάλα, 
συμπεριλαμβανομένης και της επαφής στην προσπάθεια για μπλοκ, 
προτού την επιστρέψει προς την αντίπαλη ομάδα . Ο αγώνας 
διευθύνεται από δύο διαιτητές, με συνεργάτες το σημειωτή και τους 
επόπτες.



             ΜΠΑΣΚΕΤ

 Το   έτος   2007-2008  υπήρξε   η   
καλύτερη   ομάδα   μπάσκετ. Στην  
ομάδα  της   υπήρχαν   πολύ  ικανά  
μέλη  π.χ    Χατζητόλιος   
Ιωάννης,Πεταλώτης  Χρήστος, 
Παναγιωτόπουλος  Βασίλης κ.α.

 Μετά  από  αρκετό  καιρό  
προπόνησης  έκαναν  μία  
σπουδαία  νίκη  με  το  25  Δ.Σ  
Θες/νίκης  η  οποία  ήταν  πολύ  
ευχάριστη  και  για  το  σχολείο  μας. 
Λίγο  αργότερα  όμως  πήραμε μία  
μεγάλη  ήττα  με  το  Ι.Σ  Μαντουλίδη. 
Αυτό  προκάλεσε  μεγάλη  
στεναχώρια  και  για  τους  παίχτες  
αλλά  και  για  το  σχολείο  διότι  έτσι  
από  αυτή  τη  συγκεκριμένη  ήτα  
τελείωσε  μία  μεγάλη  προσπάθεια  
και  ένας  μεγάλος  κύκλος

 Η  ΟΜΑΔΑ  ΜΠΑΣΚΕΤ



ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
 Παίζεται με δύο ομάδες των 

πέντε ατόμων σε ένα 
(συνήθως κλειστό, που στο 
έδαφός του έχει παρκέ) 
γήπεδο με δύο αντικριστά 
καλάθια.

 Κάθε ομάδα έχει 5 παίκτες 
ανά πάσα στιγμή μέσα στο 
γήπεδο, ενώ κατά τη 
διάρκεια ενός αγώνα μπορεί 
να χρησιμοποιήσει άλλους 7 
παίκτες (που βρίσκονται 
στον πάγκο), 
πραγματοποιώντας 
αλλαγές.



        ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

 Το 2006-2007 υπήρξε μία πολύ 
δυνατή ομάδα ποδοσφαίρου με 
12 ικανά μέλη: Πεταλίδης 
Βασίλης, Τόττης Στέφανος, 
Λαζίδης Ανδρέας, 
Κατραντσιώτης Γιώργος, 
Κεραμίτσης Αναστάσης, Τέντας 
Πέτρος, Μεζίλης Λευτέρης, 
Τόσκας Γιάννος, Δήμτσας 
Αλέξης, Κρόκος Ιωάννης, 
Παντελιός Κων/νος.

  Η μεγαλύτερη νίκη τους ήταν με 
το 43ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης και η 
πρώτοι τους ήττα  ήταν με το 
88ο Δ.Σ. Μχανιόνας.  

Η  ΟΜΑΔΑ   
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ



ΠΩΣ ΠΑΙΖΕΤΕ ΤΟ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
 Το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα, στο οποίο παίρνουν 

μέρος δύο ομάδες από έντεκα παίχτες η καθεμία. 
 Σκοπός του παιχνιδιού είναι οι παίχτες να φέρουν την 

μπάλα στο αντίπαλο τέρμα. Οι παίκτες κάθε ομάδας 
ενεργούν έτσι ώστε να πετύχουν αυτό το στόχο, ενώ υπάρχει 
ένας τερματοφύλακας σε κάθε ομάδα στον οποίο επιτρέπεται 
να χρησιμοποιήσει τα χέρια του μέσα σε μια καθορισμένη 
περιοχή. Η ομάδα που θα πετύχει τα περισσότερα τέρματα 
κερδίζει, ενώ αν έχουν επιτύχει τον ίδιο αριθμό τερμάτων το 
παιχνίδι λήγει ως ισόπαλο ή παρατείνεται η διάρκεια του 
σύμφωνα με κανονισμούς.



  ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ  

    Ενημερωθήκαμε για την ιστορία, τον 
αρχιτέκτονα ,τις ομάδες κ.λ.π. του σχολείου   
μας.

 Μάθαμε να αναζητούμε πληροφορίες από 
έμπιστες πηγές και να γραφούμε κείμενα 
χρησιμοποιώντας τες.

 Αποκτήσαμε ικανότητες περίληψης , 
συγγραφής κειμένου και καταφέραμε να 
συνεργαστούμε και να μάθουμε πώς να  
χειριζόμαστε τον υπολογιστή και το 
διαδίκτυο.   



              ΠΟΙΟΙ ΔΟΥΛΕΨΑΝ
 Αγγελική 
 Άννα 
 Βασίλης-Κλέαρχος
 Δημήτρης 
 Ειρήνη  
 Ελένη 
 Θανάσης  
 Ιωάννης
 Κέλλη 
 Μαρίνα  
 Νεφέλη 
 Σοφία 
 Στεφανία 
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