
 

Δευτζρα 10/6/2013   Γιορτή Λήξησ   

Τθν Δευτζρα 10 Ιουνίου 2013 κα πραγματοποιθκεί θ  γιορτι λιξθσ του Αϋ Αρςακείου 

Τοςιτςείου Δθμοτικοφ Σχολείου Εκάλθσ ςτο Θζατρο των Αρςακείων Τοςιτςείων Σχολείων 

Εκάλθσ ςτισ 7.00 μ.μ.  

 

Τρίτη 11/6/ 2013  Ημερήςια Εκδρομή ςτο Ναφπλιο 

Τελ Τξίηε 11 Ινπλίνπ 2013 ηα παηδηά ηεο ΣΤ΄  ηάμεο ηνπ Α΄ Αξζαθείνπ Τνζηηζείνπ Γεκνηηθνύ 
Σρνιείνπ Δθάιεο ιίγν πξηλ απνραηξεηήζνπλ ην Γεκνηηθό Σρνιείν  πξαγκαηνπνηνύλ εκεξήζηα 
εθδξνκή, ζηελ παλέκνξθε πξσηεύνπζα ηνπ λνκνύ Αξγνιίδνο, ην Ναύπιην. 
Ξελαγνύληαη ζην Ιζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο θαη ζην θξνύξην ηνπ Παιακεδίνπ ζπλδένληαο 
γεγνλόηα ηεο Ιζηνξίαο, πνπ δηδάρηεθαλ ηε ρξνληά πνπ πέξαζε, κε κλεκεία  ηεο πόιεο ηνπ 
Ναππιίνπ. 
 
 Τπίτη 11/6/2013  Β΄ τάξη  ΓΡΩ «Τα ίσνη τος δάσοςρ» 
 
Τελ Τξίηε 11 Ινπλίνπ 2013  νη καζεηέο ηεο Β΄ ηάμεο ηνπ Α΄ Αξζαθείνπ Τνζηηζείνπ Γεκνηηθνύ 
Σρνιείνπ Δθάιεο ζα παξαθνινπζήζνπλ ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα "Τα ίρλε ηνπ δάζνπο" ην 
νπνίν εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία πξνγξακκάησλ "Δπηθνηλσλία θαη Φύζε" θαη είλαη κηα 
εκπεηξία έξεπλαο θαη δξάζεο γηα ηα παηδηά. Σην πξόγξακκα απηό ηα παηδηά ρξεζηκνπνηώληαο 
όιεο ηηο αηζζήζεηο ηνπο, ζπιιέγνληαο πιεξνθνξίεο θαη αγαζά, αλαγλσξίδνληαο ηα 
απνηππώκαηα πνπ αθήλνπλ ηα πιάζκαηα θαη ηα θαηλόκελα ηεο θύζεο αλαγλσξίδνπλ όηη ην 
δάζνο είλαη έλαο κεγάινο νξγαληζκόο ζηνλ νπνίν όινη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ηζνξξνπία γηα 
λα παξακέλεη πγηήο.  Δπίζεο αλαπηύζζνπλ έλα πνιύ ηζρπξό αίζζεκα επζύλεο θαη ζεβαζκνύ 
γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ νξγαληζκνύ απηνύ θαη ησλ θαηνίθσλ ηνπ.  

 

Τετάρτη 12/6/2013  Γϋ τάξη  Μουςείο Βαρνάβα «Ο κφκλοσ του ψωμιοφ» 

Τθν Τετάρτθ 12 Ιουνίου 2013 οι μακθτζσ τθσ Γϋ τάξθσ  του Αϋ Αρςακείου Τοςιτςείου 

Δθμοτικοφ Σχολείου Εκάλθσ  ζα επηζθεθζνύλ ην Μνπζείν Βαξλάβα θαη ζα παξαθνινπζήζνπλ 

εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα κε ζέκα ην "ςσκί". Τα εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ απνηεινύλ ηε 

κεγαιύηεξε ζπιινγή θεληεκέλσλ ςσκηώλ ζηελ Δπξώπε, ε νπνία πξσηνηππεί ηόζν ζην 

επίπεδν ησλ ζρεδίσλ όζν θαη ζηα επίπεδα ησλ κεγεζώλ θαη ησλ ζρεκάησλ. Σην πξόγξακκα 

νη καζεηέο εθηόο από ηελ έθζεζε ζα αλαπαξαζηήζνπλ ηε ζπνξά θαη ηε ζπγθνκηδή ηνπ 

θαξπνύ, ζα παξαθνινπζήζνπλ ην άιεζκα, ηελ παξαζθεπή θαη ην θέληεκα ηνπ ςσκηνύ. 

 

Πέμπτη 13/6/2013  Α΄ τάξη  Πάπκο Κςκλουοπιακήρ Αγωγήρ 

Τελ Πέκπηε 13 Ινπλίνπ 2013 νη καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ Α΄ Αξζαθείνπ Τνζηηζείνπ Γεκνηηθνύ 

Σρνιείνπ Δθάιεο ζα επηζθεθζνύλ ην πάξθν Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο ζηε Νέα Μάθξε. Δθεί  ηα 

παηδηά ζα νδεγήζνπλ κε απόιπηε αζθάιεηα  βελδηλνθίλεηα απηνθίλεηα θνξώληαο θξάλε θαη 

δώλεο θαη ζα κάζνπλ ηνπο θαλόλεο νδηθήο θπθινθνξίαο. 

 

Παραςκευή 14/6/2013   Δϋ τάξη  Πάρκο Αντϊνη Τρίτςη   «Ζνα δζντρο γεννιζται» 



Τθν Παραςκευι 14 Ιουνίου 2013 οι μακθτζσ τθσ Δϋ τάξθσ  του Αϋ Αρςακείου Τοςιτςείου 

Δθμοτικοφ Σχολείου Εκάλθσ κα επιςκεφκοφν το  Πάξθν Πεξηβαιινληηθήο Δπαηζζεηνπνίεζεο 

"Αληώλε Τξίηζε" ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε ζέζε κε ην ηνπσλύκην "Πύξγνο Βαζηιίζζεο" ζην 

δπηηθό ηκήκα ηνπ αζηηθνύ ηζηνύ ηεο Αζήλαο ζην Ίιην. Απνηειεί ην κεγαιύηεξν νξγαλσκέλν 

πλεύκνλα πξαζίλνπ ζηνλ αζηηθό ηζηό ηεο Αζήλαο. Η ύπαξμε ηνπ πγξνύ ζηνηρείνπ ζε κεγάιε 

έθηαζε ηνπ Πάξθνπ, ηόζν κε ηε κνξθή ηερλεηώλ ιηκλώλ ηνπ, όζν θαη ηνπ ηερλεηνύ θαλαιηνύ, 

θαζώο θαη ε πινύζηα ρισξίδα θαη παλίδα ηνπ πάξθνπ, ην θαζηζηνύλ έλαλ πξαγκαηηθά ζπάλην 

ζεζαπξό θπζηθνύ θάιινπο κε ζηνηρεία κνλαδηθά. Όια απηά ζα καγέςνπλ ηα παηδηά θαη 

ηαπηόρξνλα κέζα από ην πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα ζα ηα επαηζζεηνπνηήζνπλ γηα ην 

πεξηβάιινλ.  

 

Παραςκευή 14/6/2013    Εϋ τάξη  Εργοςτάςιο ΦΑΓΕ 

Τελ Παξαζθεπή 14 Ινπλίνπ 2013 νη καζεηέο ηεο Δ΄ ηάμεο ηνπ Α΄ Αξζαθείνπ Τνζηηζείνπ 
Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Δθάιεο ζα επηζθεθζνύλ ην εξγνζηάζην ηεο ΦΑΓΔ. Δθεί κε δηαδξαζηηθό 
ηξόπν πξνζέγγηζεο θαη δξάζεηο γηα ηε δηαηξνθηθή ππξακίδα, ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη ηε 
ζεκαληηθόηεηα ηεο ζσζηήο δηαηξνθήο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο επζύλε 
γη' απηό.  

 

Πζμπτη 14/6/2013 

Λιξθ μακθμάτων – Παράδοςθ τίτλων ςπουδϊν και προόδου.  

 

 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ Εϋ ΤΑΞΗΣ 

 

Λίγο πριν φφγουμε για τισ καλοκαιρινζσ διακοπζσ, κα κζλαμε να ςασ αποχαιρετιςουμε, 

παρουςιάηοντάσ ςασ το διακεματικό πρόγραμμα «Τϋ όνειρο του παιδιοφ είναι θ ειρινθ», 

που πραγματοποίθςε φζτοσ θ Εϋ τάξθ του Αϋ Αρςακείου Τοςιτςείου Δθμοτικοφ Σχολείου 

Εκάλθσ.  

Ζτςι, με μεγάλθ χαρά κα ςασ υποδεχτοφμε ςτθν αίκουςα Μουςικοκινθτικισ Αγωγισ του 

Σχολείου μασ ςτισ 10.00 π.μ.: 

- Τθν Τετάρτθ 12 Ιουνίου 2013 με τθ κεατρικι διαςκευι «Ειρινθ» του Αριςτοφάνθ, 

που παίηουν οι μακθτζσ τθσ Ε1ϋ τάξθσ, 

- τθν  Πζμπτθ 13 Ιουνίου 2013 με τθ κεατρικι διαςκευι «Γαϊτανάκι» τθσ Ηωρη  Σαρι, 

που παίηουν οι μακθτζσ τθσ Ε2ϋ  τάξθσ.  

 

Το διακεματικό πρόγραμμα «Τϋ όνειρο του παιδιοφ είναι θ ειρινθ», που εκπόνθςαν κατά τθ 

διάρκεια τθσ χρονιάσ, κα παρουςιάςουν οι μακθτζσ τθσ Εϋ τάξθσ του Αϋ Αρςακείου  

Τοςιτςείου Δθμοτικοφ Σχολείου Εκάλθσ. Οι μακθτζσ του Ε1ϋ κα παρουςιάςουν τθν Ειρινθ 



του Αριςτοφάνθ τθν Τετάρτθ 12  Ιουνίου 2013 και οι μακθτζσ του Ε2’ κα παρουςιάςουν το 

Γαϊτανάκι τθσ  Ηωρη  Σαρι. Οι εκδθλϊςεισ κα πραγματοποιθκοφν ςτθν αίκουςα 

Μουςικοκινθτικισ Αγωγισ του Σχολείου μασ ςτισ 10.00 π.μ.  

 

 

Στισ 4 Ιουνίου 2013 θ Βϋ τάξθ του Αϋ Αρςακείου Τοςιτςείου Δθμοτικοφ Σχολείου Εκάλθσ κα 

παρουςιάςει τθ κεατρικι παράςταςθ: «Φτου ξελευκερία …». Θ ςυγκεκριμζνθ παράςταςθ 

ςυνοψίηει τισ βαςικζσ ενότθτεσ του διακεματικοφ προγράμματοσ: «Τα παιδία παίηει …» με 

το οποίο αςχολικθκαν οι μακθτζσ κατά τθ διάρκεια του βϋ και γϋ τριμινου του ςχολικοφ 

ζτουσ 2012 – 2013.  


