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Δράσεις Δεκεμβρίου 2016

Συγκέντρωση τροφίμων για το «Χαμόγελο του παιδιού»

Από τις 28/11/2016 και έπειτα από τη σχετική εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
για τη συγκέντρωση τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης για
τον Σύλλογο «Χαμόγελο του παιδιού», ξεκίνησε στο σχολείο μας η
συλλογή των ειδών σε μια συλλογική προσπάθεια της σχολικής μας
κοινότητας για την υποστήριξη των παιδιών 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 και πάλι «έστω κι ένα ο καθένας», όλοι οι μαθητές
μας προσέφεραν αυτό που μπορούσαν.
Η προσπάθεια ολοκληρώθηκε με επιτυχία και στις 19/12
παραλήφθηκαν τα συγκεντρωμένα είδη, από τους υπεύθυνους του
«Χαμόγελου του Παιδιού».
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Χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες και δράσεις

1-5/12/2016 : Σε όλες τις αίθουσες στολίστηκε το χριστουγεννιάτικο
δέντρο και επιπλέον την Παρασκευή 2/12 το απόγευμα κατόπιν
πρόσκλησης του Συλλόγου γονέων, οι μαθητές μας με τη βοήθεια των
γονέων τους, στόλισαν το μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο στην
κεντρική είσοδο του σχολείου.
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19-23/12/2016
Την εβδομάδα προ των διακοπών των
Χριστουγέννων
πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις, εμπνευσμένες από το
κλίμα των ημερών.
Με τη συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών και των ειδικοτήτων
προγραμματίστηκε μια σειρά συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και
δράσεων για κάθε ημέρα της εβδομάδας ξεχωριστά.
Σύμφωνα με αυτό το πρόγραμμα, οι μαθητές μας «έγιναν»:
καλλιτέχνες, φτιάχνοντας στολίδια από πηλό και ανακυκλώνοντας
γυάλινα βαζάκια έφτιαξαν διακοσμητικές χιονόμπαλες,

μάγειρες,
φτιάχνοντας
παραδοσιακά
μελομακάρονα,
χριστουγεννιάτικους κορμούς,
«γερμανικά
μπισκοτόσπιτα»
και «γαλλικές
κρέπες»,

13ο Δημ. Σχ. Αχαρνών
τραγουδιστές, λέγοντας τα κάλαντα οι μαθητές μικρών τάξεων σε
μαθητές μεγαλύτερων τάξεων, αλλά και τραγουδώντας γερμανικά
τραγούδια οι μαθητές της Στ΄ τάξης στην Ε΄ τάξη

συγγραφείς, γράφοντας την ευχή τους για το «δέντρο των ευχών»,
αλλά και το γράμμα τους στον αγαπημένο Άγιο Βασίλη, το οποίο
έριξαν στο «γραμματοκιβώτιο του Αϊ-Βασίλη» που περίμενε στην
κεντρική είσοδο του σχολείου
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καλικάντζαροι προκαλώντας μια ευχάριστη αναστάτωση σε όλες
τις τάξεις

Ακόμη τα παιδιά είχαν την ευκαιρία
 να μάθουν για διάφορα έθιμα της πατρίδας μας και άλλων
χωρών ,
 να ακούσουν και να τραγουδήσουν τα κάλαντα της
Μακεδονίας, της Κρήτης και της Κεφαλλονιάς,
 να απολαύσουν την «ηλεκτρονική αφήγηση» του βιβλίου με
τίτλο «Ο καλικάντζαρος που έχασε τον δρόμο», από την
ιστοσελίδα «Μικρός Αναγνώστης»,
 να παρακολουθήσουν την ταινία «Οι πέντε θρύλοι» (με
χριστουγεννιάτικο περιεχόμενο) στην αίθουσα εκδηλώσεων
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