
Χριστούγεννα 2021
Μουσικο-Θεατρικά Δρώμενα. 

Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021

Μικρά μουσικά σύνολα θα παίξουν μουσική  κάτω από τα
Tρία Χριστουγεννιάτικα Δέντρα του σχολείου στο ισόγειο,

στον 1ο και στον 2ο όροφο κατά τη διάρκεια των
διαλειμμάτων.

       Διαλείμματα
2ο 09:45 - 09:55
 3ο 10:40 – 10:50
 4ο 11:35 – 11:45

Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021

8.10-10.15 
Γιορτή e-class που έχει ετοιμάσει η κ. Δ. Μανώλη και σκηνές από τη

“Χριστουγεννιάτικη Ιστορία” του Ντίκενς στα τμήματα από τον όμιλο Θεάτρου που
εμψυχώνει η κ. Ε. Ευαγγελοπούλου

10.30-12.00 
Ανταλλαγή Δώρων και Γλυκών στα Τμήματα

Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής δώρων τα τμήματα μπορούν να ετοιμάσουν ή
να φέρουν κάποια γλυκά ενώ τα  μουσικά σύνολα της Λέσχης Μουσικής και η Χορωδία

του σχολείου υπό τη διεύθυνση της Ε. Σεβροπούλου θα παρουσιάσουν
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και Κάλαντα στο υπόστεγο της κεντρικής αυλής του

σχολείου  
Ώρες παρουσίασης χορωδίας και δρωμένων

10.45-11.00 για τη Γ΄ τάξη 
11.15-11.30 για τη Β΄ τάξη 

11.45-12.00  για την Α΄ τάξη και όσους γονείς και κηδεμόνες επιθυμούν.

Oδ. Ελύτης, Oι άγγελοι τραγουδάνε, κολάζ



Διαδικασία Ανταλλαγής Δώρων ανά Τμήμα

Οι υπεύθυνοι και  οι  υπεύθυνες τμημάτων την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου θα προτείνουν στα τμήματα
ανταλλαγή δώρων μικρής αξίας (μέχρι 3 ευρώ) που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου
ώρα 10.30-12.00 

Η διαδικασία θα γίνει ς εξής:
• Οι  υπεύθυνοι  τμήματος θα  ρωτήσουν ποια  παιδιά  επιθυμούν να  συμμετάσχουν  στη

διαδικασία
• Τα παιδιά θα γράψουν το όνομά τους σε ένα χαρτάκι και θα τα ρίξουν σε μία κάλπη
• Έπειτα καθένας μαθητής  / τρια θα περνά και θα παίρνει από ένα κλήρο (εάν επιλέξει τον

εαυτό του το λέει, τον επιστρέφει και διαλέγει άλλον). Εάν ο κλήρος δεν έχει το όνομά του τον
παίρνει μαζί του και δεν αποκαλύπτει το όνομα του συμμαθητή / τρια που αναγράφεται.

• Οι μαθητές θα αγοράσουν για το μαθητή που τους κληρώθηκε ένα δώρο που να αξίζει μέχρι 3
ευρώ και την Πέμπτη θα τα ανταλλάξουν μέσα στα τμήματα. 

Προσοχή εάν τα τμήματα έχουν μονό αριθμό παιδιών (οι εκπαιδευτικοί μπορούν να πάρουν μέρος
στη διαδικασία) (αν το επιθυμούν).

Χριστουγεννιάτικος Κορμός - Bûche de Noël 

Για όσα τμήματα αποφασίσουν, αντί να φέρουν γλυκά, να παρασκευάσουν το γλυκό στην αίθουσά
τους, η κ. Α. Σιμιτζή προτείνει την παρακάτω συνταγή:

Υλικά ανά τμήμα:
• 2 μερέντες μεγάλες
• 8 κουτιά πτι - μπερ
• 1/2 λίτρο φρέσκο γάλα
• λίγο κονιάκ (το φέρνει ο καθηγητής-τρια)
• τρούφα (διάφορα χρώματα)
• Γάντια μιας χρήσης (το κάθε παιδί)
• Μία λεκανίτσα (καθαρή) για τη μίξη των υλικών
• Κουτάλια μεγάλα, 1 μαχαίρι κάθε τμήμα
• 8 – 10 λαδόκολλες 

Σπάμε τα μπισκότα στη λεκανίτσα και ραντίζουμε με το γάλα και το κονιάκ. Έπειτα ανακατεύουμε
σιγά – σιγά τη μερέντα με τα υλικά.  
Όταν γίνει ένα μείγμα το απλώνουμε στη λαδόκολλα και το παγώνουμε στο ψυγείο του σχολείου για
λίγη ώρα.

Τέλος, μπορούμε να το κόψουμε και να το απολαύσουμε!


