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ΑΠΡΙΛΙΟ 

Σε Δευτέρα 1 Απριλίου 2013 ν executive chef Κπξηάθνο Μειάο  από ην Kids 

Cooking Club επηζθέθηεθε ην ζρνιείν καο  ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ‘’’Ζζε θαη Έζηκα Θεζζαιίαο – Ζπείξνπ’’. Οη 

καζεηέο ηνπ Β1 θαη Σ2  (πνπ πινπνηνύλ ην πξόγξακκα) καδί κε ηηο δαζθάιεο 

ηνπο , κέζσ ηεο ραξάο ηεο δεκηνπξγίαο πνπ εκπλέεη ε καγεηξηθή, καγείξεςαλ 

θαη γεύηεθαλ παξαδνζηαθά εδέζκαηα ηεο Θεζζαιίαο θαη ηεο Ζπείξνπ, 

πξνζεγγίδνληαο ηα δηακεξίζκαηα απηά κέζα από ηε γεύζε θαη ηε δηαηξνθηθή 

ηνπο θνπιηνύξα. 

Σελ Σρίτη 16 Απριλίου  2013 ε Γ΄ ηάμε θαη ηελ Πέμπτη 18 Απριλίου 2013 ε 

Γ΄ ηάμε ζα επηζθεθηνύλ  ην πάξθν θπθινθνξηαθήο αγσγήο ζηελ Ν. Δξπζξαία. 

Τπάιιεινη από ηελ ηξνραία Κεθηζηάο ζα εθπαηδεύζνπλ ηα παηδηά ζηε ζσζηή 

θαη αζθαιή νδήγεζε. ηόρνο είλαη νη απξηαλνί νδεγνί- ζεκεξηλνί καζεηέο λα 

κάζνπλ λα ηεξνύλ ηε ζήκαλζε,   λα ζέβνληαη ηνπο θαλόλεο νδηθήο 

θπθινθνξίαο θαη λα κάζνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ηελ νδήγεζε κε 

ππεπζπλόηεηα. 

Σελ  Σετάρτη 17 Απριλίου 2013 ε η΄ ηάμε ζα επηζθεθηεί ην 9ν Γπκλάζην 

Αραξλώλ ζηα πιαίζηα δξάζεσλ νκαιήο κεηάβαζεο ζην γπκλάζην. Οη καζεηέο 

ζα παξαθνινπζήζνπλ δηδαζθαιία καζεκαηηθώλ θαη αξραίσλ κέζσ 

δηαδξαζηηθνύ πίλαθα, ζα ζπλαληεζνύλ θαη ζα ζπδεηήζνπλ κε ηα παηδηά ηνπ 

γπκλαζίνπ θαη πξώελ ζπκκαζεηέο ηνπο γηα ηελ εκπεηξία ηνπο ζην γπκλάζην. 

Σελ Πέμπτη 18 Απριλίου 2013 ε Α΄ ηάμε ζα επηζθεθηεί ην 15ν Νεπηαγσγείν 

Αραξλώλ ζηα πιαίζηα δξάζεσλ νκαιήο κεηάβαζεο ησλ λεπίσλ ζην Γεκνηηθό. 

Οη καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο ζα ζπλαληήζνπλ παιηνύο ΄΄γλώξηκνπο΄΄ , ζα παίμνπλ 

θαη θάζε καζεηήο ηεο Α΄ ζα θάλεη ΄΄θνληηλό θίιν΄΄ έλα καζεηή ηνπ λήπηνπ. 

Σε Δευτέρα 22 Απριλίου 2013  ζηηο 18κ.κ. ε Α΄, ε Γ΄ θαη ε Γ1 ηάμεηο  ζα 

δηεμάγνπλ ζηελ αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ ζρνιείνπ Παζραιηλό Bazaar κε 

έξγα ησλ παηδηώλ. Σα έζνδα ζα κπαίλνπλ ζε θνπκπαξά από ην ‘’Υακόγειν 

ηνπ Παηδηνύ’’, ζην νπνίν θαη ζα δηαηεζνύλ. 

Σελ Παρασκευή 26 Απριλίου 2013 ζα γίλεη  εθθιεζηαζκόο ηκεκάησλ 

(Β1,Γ2,η2) ζηνλ Η. Ν. Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο. 

 



ΜΑΪΟ 

Σελ Πέμπτη 16 Μαΐου 2013 ηα λήπηα θαη κειινληηθνί καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο, 

ζα επηζθεθηνύλ ην ζρνιείν καο. Θα κπνπλ ζηελ Α΄ ηάμε, ζα θεξαζηνύλ,  ζα 

δσγξαθίζνπλ , ζα ηξαγνπδήζνπλ, ζα μελαγεζνύλ ζηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ 

θαη ζα πάξνπλ σο δώξν από κηα δσγξαθηά πνπ ζα ηνπο έρνπλ εηνηκάζεη ‘’νη 

θίινη ηεο Α΄ ηάμεο’’.  

Σελ Σρίτη 21 Μαΐου 2013 ην Β1 θαη Σ2 ζηα πιαίζηα δξάζεσλ πνιηηηζηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο  ζα επηζθεθηνύλ ην θέληξν Λατθήο Σέρλεο θαη Παξάδνζεο 

ζηελ Πιάθα. Οη καζεηέο κέζσ ηεο βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο ζα έξζνπλ ζε 

επαθή κε ηελ επεηξώηηθε θαη ζεζζαιηθή ιατθή παξάδνζε. 

Σελ Σρίτη 28 Μαΐου 2013 νη καζεηέο ησλ Α΄, Γ΄, Γ΄, Δ΄ ηάμεσλ ζα 

επηζθεθηνύλ ην Βησκαηηθό Πάξθν Junior Paradise όπνπ ζα πάξνπλ κέξνο ζηα 

παξαθάησ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα: 

Α΄ ηάμε: Δξγαζηήξη ζνθνιάηαο θαη κπηζθόηνπ 

Γ΄ ηάμε: Ο κηθξόο θηελνηξόθνο 

Γ΄ ηάμε: Μαζαίλσ γηα ηε Εσή 

Δ΄ ηάμε: Ο κηθξόο γεσιόγνο 

 

ΙΟΤΝΙΟ 

 

Ση  Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013 ζην πξσηλό σξάξην ηνπ ζρνιείνπ ζα 

δηεμαρζνύλ  αζιεηηθά παηρλίδηα από όινπο ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ  θαη 

πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο από ηηο ηάμεηο Α, Γ θαη Γ1. 

Σελ Σετάρτη 12 Ιουνίου 2013  ην απόγεπκα ζα παξνπζηαζηνύλ ζηνπο γνλείο 

ησλ παηδηώλ  νη δξάζεηο ησλ θαηλνηόκσλ πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηήζεθαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο από ηνπο καζεηέο. 

Σελ Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013 ζα δνζνύλ έιεγρνη θαη ηίηινη πξνόδνπ 

ζηνπο γνλείο ησλ καζεηώλ γηα ην θιείζηκν ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2012-2013. 

 

 


