
5o Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης 

Β΄τάξη 

Δασκάλα: Κουρκλίδου Σοφία 

 

 

  

Όνομα και επίθετο:……………………………………………… 

Διεύθυνση:………………………………………………………….. 

Πόλη:………………………………….Ταχ. κώδικας:…………… 

 

Αυτό το περιοδικό ανήκει στ…. 



  Η εργασία αυτή απευθύνεται στους μαθητές και 
στους γονείς τους. Σκοπός της είναι να πάρουν 
πληροφορίες για το σχολείο, τα μαθήματα, τις 
δραστηριότητες, τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις. 

  «Αυτά, κυρία, τα  ξέρουμε από πέρυσι», θα έλεγε 
ο Παναγιώτης.Πράγματι αυτά όλα τα μάθαμε 
πέρυσι, όμως κάθε σχολική χρονιά έχει τις δικές 
της συνθήκες. Αυτό που δεν αλλάζει είναι ο 
στόχος του σχολείου μας και το προσωπικό μου 
μεράκι, να φτάσουμε όλοι να γευτούμε τους 
καρπούς της παιδείας. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  Το σχολείο μας ,λοιπόν, χτίστηκε το 1985. Το 
χτίσιμό του το οραματίστηκαν και το υλοποίησαν  
πολλοί γείτονες, που σήμερα έρχονται στο 
σχολείο, για να πάρουν τα εγγονάκια τους. 
Αγωνίστηκαν πολύ για ν’ αποκτήσει η Αχλαδινή το 
δικό της διδακτήριο. 

  Σήμερα λειτουργούμε ως  5ο 6/θέσιο Δημ. 
Σχολείο Χρυσούπολης, με Διευθυντή τον κ. 
Μολοχίδη Νικόλαο, Αναπλ. Διευθυντή 

Δάσκαλοι:                                                     

Α΄ τάξη: 

Β΄τάξη: Κουρκλίδου Σοφία 

Γ΄ τάξη: 

Δ΄ τάξη: 

Ε΄ τάξη: 

Στ΄ τάξη: 

 

 

 

 

 



  Το σχολείο αποτελείται από δυο ορόφους. Στο 
ισόγειο βρίσκονται τα νηπιαγωγεία , τα γραφεία 
των δασκάλων και του διευθυντή, το κυλικείο(τα 
τελευταία χρόνια δε λειτουργεί), οι τουαλέτες  οι 
αποθήκες υλικού και η δανειστική βιβλιοθήκη. 
Στον πρώτο όροφο βρίσκονται οι αίθουσες 
διδασκαλίας και η αίθουσα των υπολογιστών. 
Υπάρχουν δύο προαύλια και λαχανόκηπος. Στο 
μπροστινό προαύλιο υπάρχει διαμορφωμένος 
χώρος για τα ποδήλατα και βρύσες. 

Η ζωή στο σχολείο 

   Στόχος μας είναι να αναπτυχθεί  ολόπλευρα η 
προσωπικότητα των μαθητών μας στο μέτρο του 
δυνατού. Όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, όπως 
βία ή άλλου είδους στενοχώρια, ο μαθητής 
προτρέπεται να ενημερώνει τη δασκάλα ή τον 
διευθυντή ή το δάσκαλο υπηρεσίας (καθημερινά 
προσέχουν τους μαθητές στα διαλείμματα δύο 
εκπαιδευτικοί).Αυτοί με παιδαγωγικές μεθόδους 
προσπαθούν να δώσουν λύση. Σε περίπτωση 
απρεπούς συμπεριφοράς γίνεται διάλογος και 
προφορική σύσταση. Αν όμως συνεχίζεται μια 
κατάσταση, επεμβαίνει ο διευθυντής ή καλούνται 
οι γονείς. Σε κάθε περίπτωση όλοι μέσα στο σχο- 

Το διδακτήριο 



λείο οφείλουμε να αφήνουμε τις διαφορές μας 
στην άκρη και στο τέλος να ζητούμε μια ειλικρινή 
συγγνώμη. 

   Στο γραφείο των δασκάλων υπάρχει φορητό 
φαρμακείο εξοπλισμένο με υλικά για την 
αντιμετώπιση μικροτραυμάτων. Σε περίπτωση 
τραυματισμού ο δάσκαλος χρησιμοποιεί γάντια 
μιας χρήσης, για ν’ αποφευχθούν μολύνσεις. 
Υπάρχει ακόμη ηλεκτρονικό θερμόμετρο 
(αχρείαστο να ‘ναι). Αν κάποιος μαθητής 
αρρωστήσει, ενημερώνεται η οικογένεια, για να 
τον φροντίσει. 

Τι πρέπει να προσέχει ο μαθητής 

   Οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να έρχονται 
στο σχολείο στην ώρα τους. Το κουδούνι χτυπά 
στις 8.10΄.Καμμιά φορά μπορεί να αργήσουμε 
κανείς δε θα μας μαλώσει ερχόμαστε με θάρρος. 

Μέσα στην τάξη δουλεύουμε φρόνιμα και προσέ- 

χουμε και τη δασκάλα και τους συμμαθητές μας. 

Σεβόμαστε το σχολείο και δεν κάνουμε φασαρία 
όσο δουλεύουμε. Όταν κάποιος κάνει φασαρία, τη 
σταματά  και συνεχίζουμε τη δουλειά μας. 



Τα μαθήματα 

   Στη Δευτέρα τάξη έχουμε Γλώσσα, Μαθηματικά, 
Μελέτη, Μουσική, Καλλιτεχνικά. Ακολουθούμε το 
αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και φροντίζουμε 
να καλύπτουμε όλη την διδακτέα ύλη ή αρκετή 
από αυτή. Βέβαια πάντα προσέχουμε την ποιότη- 

τα της εργασίας μας. 

 

Το πρόγραμμα 

 

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή  Σάββατο Κυριακή 
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Διάλειμμα 9.40΄-10.00΄ 

     

     

Διάλειμμα11.30΄-11.45΄ 

     

 

  



 

Η δουλειά του σχολείου είναι ομαδική 

   Για να πετύχει ένας μαθητής, συνεργάζονται 
πολλοί, ο μαθητής ή η μαθήτρια οι γονείς του ,οι 
δάσκαλοί του, ο παππούς , η γιαγιά… Όλοι αυτοί 
πρέπει να συνεργάζονται, γι’ αυτό κάθε σχολική 
χρονιά καθιερώνουμε ώρα για ενημέρωση. 
Φυσικά, επειδή οι σύγχρονοι ρυθμοί ζωής είναι 
έντονοι, η ενημέρωση- συζήτηση μπορεί να γίνει 
όποτε χρειάζεται. Στο τέλος κάθε τριμήνου 
υπάρχει ιδιαίτερη ενημέρωση για την επίδοση του 
παιδιού. Δεν δίνουμε έλεγχο στην Α΄ και Β΄ τάξη. 

   Κάποιες φορές η τάξη μας αναλαμβάνει να 
παρουσιάσει μια γιορτή , τότε τον προηγούμενο 
καιρό γίνονται κάποιες πρόβες απαραίτητες και 
κάπως κουραστικές. Με λίγη καλή διάθεση και 
ησυχία όλα γίνονται τέλεια. 

Στο σπίτι και στο σχολείο 

  Στο σχολείο πλέον ξέρουμε τη δουλειά μας. Τι 
κάνουμε όμως στο σπίτι; Στο σπίτι λοιπόν 
ασχολούμαστε με τις καθημερινές εργασίες που 
συμφωνήσαμε στην τάξη ,προφορικές ή γραπτές, 
και ετοιμάζουμε μόνοι μας την τσάντα για την 
επόμενη μέρα(αρκετή κούραση έχουν οι δικοί μας). 
 

 



 

   Στην τσάντα μας βάζουμε το νερό μας και το 
φαγητό μας, τα οποία ανοίγουμε στα διαλείμματα 

και όχι μέσα στην τάξη στο μάθημα. Θυμάστε 
πέρυσι πόσα βιβλία και τετράδια μουσκεύτηκαν; 

   Στα διαλείμματα βγαίνουμε όλοι έξω, για να 
παίξουμε, να φάμε, να πιούμε νεράκι, να πάμε 
τουαλέτα και φυσικά να κάνουμε φιλίες. 

   Όταν φεύγουμε από το σχολείο στις 12.25΄, 
παίρνουμε μαζί μας τα πανωφόρια μας, τα 
καπέλα μας κ.λ.π., γιατί σε λίγο καιρό οι 
κρεμάστρες  θα  θυμίζουν παζάρι. 

  Τελειώνοντας, πρέπει να πω ότι η περσινή χρονιά  

υπήρξε για μένα δημιουργική και με προχώρησε 
ως άνθρωπο. Έμαθα πολλά και από τους μαθητές 
και τις μαθήτριές  μου,τους γονείς και τους 
παππούδες τους. Εύχομαι κι εγώ να πρόσφερα 
κάτι. Ευχαριστώ γι’ αυτό και εύχομαι για φέτος 
καλή και δημιουργική χρονιά. 

                                                      Σοφία Κουρκλίδου 

 

 

 

 


