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Δράσεις Νοεμβρίου 2015 

Συλλογή καπακιών για την προμήθεια αναπηρικού αμαξιδίου: 

Η δράση ξεκίνησε στις αρχές του μήνα και η ανταπόκριση των μαθητών 

είναι εντυπωσιακή. Ήδη ο μεγάλος μπλε κάδος έχει γεμίσει , τα καπάκια 

θα παραδοθούν στον Δήμο Αχαρνών και συνεχίζουμε την προσπάθεια!! 
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Από 20/11/2015 , Συγκέντρωση τροφίμων :  Έπειτα από τη σχετική 
εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την επιστολή του Συλλόγου «Χαμόγελο του 
παιδιού», ξεκίνησε στο σχολείο μας η συλλογή τροφίμων και άλλων 
ειδών πρώτης ανάγκης για τα παιδιά που φιλοξενούνται στα σπίτια του 
Συλλόγου. Οι γονείς ενημερώθηκαν με σχετική ανακοίνωση τόσο για 
τον σκοπό όσο και για τα είδη που μπορούν να φέρουν στον χώρο 
συγκέντρωσης και με το σύνθημα «έστω κι ένα ο καθένας», όλοι οι 
μαθητές μας προσφέρουν αυτό που μπορούν. Η προσπάθεια θα 
ολοκληρωθεί στις 14/12 οπότε και θα παραδοθούν στο Κέντρο Στήριξης 
Παιδιού και Οικογένειας Ιλίου.   

 

 



13ο Δ.Σ. Αχαρνών 
 

 

 
 

Β΄τάξη, 20/11/2015:Μέσα στα πλαίσια της ενότητας «Η ΣΥΝΟΙΚΙΑ 

ΜΟΥ»  στη Μελέτη Περιβάλλοντος της Β΄ τάξης, επισκεφτήκαμε το 

Πολιτιστικό Κέντρο Βαφειοχωρίου στην περιοχή Γκύζη. 

Παρακολουθήσαμε το πρόγραμμα " Οι γειτονιές της πόλης μας- Οι 

γειτονιές του κόσμου ". Τα παιδιά μέσα από τη μουσική, την κίνηση και 

τη ζωγραφική κατανόησαν την έννοια της γειτονιάς και τα 

χαρακτηριστικά στοιχεία μιας συνοικίας όπως χώροι, κτήρια, 

επικοινωνία των ανθρώπων που ζουν σ' αυτήν.  
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Γ΄ τάξη  

1ο τμήμα: Οι μαθητές επισκέφτηκαν την Εθνική Πινακοθήκη στις 

5/11/2015 και ξεναγήθηκαν στα εκθέματά της με στόχο την   αισθητική 

καλλιέργεια και την ψυχαγωγία που αυτή προσφέρει. 

2ο τμήμα: Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων για την ασφαλή πλοήγηση 

των μαθητών στο διαδίκτυο , οι μαθητές μελέτησαν το βιβλίο των 

Βερόνικα Σαμαρά και Γεωργίου Κορμά με τίτλο «Η φάρμα του 

διαδικτύου» και ασχοληθήκαν με την επίλυση των κουίζ που 

αφορούσαν τις πέντε θεματικές ενότητες του βιβλίου. Τα παιδιά 

δραματοποίησαν την πρώτη ιστορία , αφού μετέτρεψαν τους 

χαρακτήρες από το ζωικό βασίλειο σε ανθρώπινους και εμπλούτισαν 

τους διαλόγους. Στο τέλος φιλοτέχνησαν μία αφίσα που αφορούσε τους 

κανόνες της ασφαλούς διαδικτυακής πλοήγησης η οποία αναρτήθηκε 

στον κεντρικό πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.  

 

                            

 

Δ΄τάξη, 10/11/2015: α)Τα 3 τμήματα της Δ τάξης του σχολείου μας, 

παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση «Σολομώντεια λύση - ο 

κύκλος με την κιμωλία» στο θέατρο «Κάτω απ΄τη γέφυρα». Μέσα από 
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το έργο αναζήτησαν, μαζί με τους ηθοποιούς, την απάντηση στο 

ερώτημα «σε ποιον ανήκει ένα αγαθό, στον ιδιοκτήτη του ή σε αυτόν 

που το αγαπά, το φροντίζει και το χρειάζεται;» Τα παιδιά συμμετείχαν 

στη λήψη της σωστής απόφασης του δικαστή φωνάζοντας για το δίκαιο 

της υπόθεσης. 

                                               

β) 23/11/2015 : Στο μάθημα των Εικαστικών, οι μαθητές έφτιαξαν με 

κολάζ, το απέραντο σύμπαν και διακόσμησαν μέρος του 

κλιμακοστασίου του σχολείου μας. 

 

            

 

 

Ε ΄τάξη: Οι μαθητές της Ε’ τάξης κατά τη διάρκεια του μήνα Νοεμβρίου 
διοργάνωσαν την εορτή της 17 Νοέμβρη. Αφού ενημερώθηκαν  με 
παρουσιάσεις, βιντεοταινίες και εικόνες για τα γεγονότα της 17ης  
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Νοεμβρίου, συνέχισαν με τις απαραίτητες πρόβες για τη θεατρική 
παράσταση που τελικά ανέβασαν με επιτυχία, βασισμένη στο έργο του 
Ευγένιου Τριβιζά «Τα μαγικά μαξιλάρια». 


