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Είμαστε οι μαθητές, οι 
εκπαιδευτικοί, οι γονείς και το 
βοηθητικό προσωπικό του 4ου 
δημοτικού σχολείου Χίου που 
βρίσκεται στην περιοχή της 
Παναγίας Τουρλωτής        
Είμαστε μια δεμένη οικογένεια που 
θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας 
τα νέα μας.
Αγαπούμε την καινοτομία, την 
βιωματική μάθηση και την 
συνεργασία. 
Το όραμά μας είναι να είμαστε 
σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία και 
στην αλληλεπίδραση, δεκτικό στην 
διαφορετικότητα που πλουτίζει την 
ζωή μας και προσανατολισμένο 
στην αγάπη, την αλληλεγγύη, την 
συλλογικότητα και την μη βία.

ποιοι είμαστε;
Έυα στ΄

Συνεργάστηκαν οι εκπαιδευτικοί: 
Α� Τάξη Μίτσα Γιαννακουδάκη
Β� Τάξη Αναστασία Γαρούφα
Γ� Τάξη Όλγα Καστανά
Δ� Τάξη Αγγελική Αντωνίου
Ε� Τάξη Άννα Χρυσικοπούλου
ΣΤ� Τάξη Μαίρη Αμέντα
Γυμνάστρια Λίτσα Καλογρά
Δασκάλα Τ.Ε. Πόπη Καλαμάκη
Ιφιγένεια Σωτηράκη-αγγλικά
Επιμέλεια τεύχους Μαρτίου
Ευάγγελος Τσιόπτσιας-Σχ.Νοσ.
Μαρία Κέρογλου-διευθύντρια
& οι μαθητέ και μαθήτριες του 
σχολείου

Καραντίνα! Ποιος θα μας  έλεγε πριν δύο 
χρόνια ότι θα περάσουμε μια πανδημία η 
οποία θα μας στερήσει πράγματα που 
θεωρούσαμε δεδομένα.
Θα έφτανε η  μέρα που τα παιδιά μας θα 
ανυπομονούσαν να ξυπνήσουν νωρίς για να 
βρεθούν στο σχολείο τους, στις τάξεις τους, 
να συναντηθούν με τους συμμαθητές τους 
και τους  δασκάλους τους .
Δυστυχώς,  θα πρέπει να κάνουμε λίγο ακόμα 
υπομονή για να ξαναγυρίσουμε στην 
κανονικότητά μας.
Γι’ αυτό χαιρετίζουμε την ιδέα των 
εκπαιδευτικών του σχολείου μας για την 
δημιουργία ενός περιοδικού που θα μας 
φέρει κοντά, αν και είμαστε μακριά.
Περιμένουμε πώς και πώς να το πάρουμε στα 
«χέρια» μας και να το «ξεφυλλίσουμε» !!!
 
Με αγάπη,

Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων
4ου Δημοτικού Σχολείου Χίου

https://www.google.gr/maps/@38.3738562,26.1254961,19.29z


25η Μαρτίου 2021

μέσα από οθόνες

  Φέτος, γιορτάζουμε τα 200 χρόνια απ΄την έναρξη της ελληνικής 
επανάστασης του 1821, πολύ σημαντική επέτειος γιατί οι Έλληνες 
εξεγερθήκαμε για να γίνουμε ανεξάρτητο κράτος και να διώξουμε από 
πάνω μας τα 400χρόνια σκλαβιάς στην Οθωμανική αυτοκρατορία και τα 
καταφέραμε! Όμως, με τον κορωνοϊό, η γιορτή μας έγινε πάλι μέσω 
webex...Όλες οι τάξεις παρουσίασαν κάτι. 
   Για να δείτε τι έφτιαξε η Β΄ τάξη πατήστε εδώ. 
 Η Γ τάξη έκανε αφιέρωμα στην πολιορκία και έξοδο του Μεσολογγίου. 
Οι Ε και Στ ετοίμασαμε από κοινού γιορτή με την βοήθεια των 
δασκάλων μας. 
Παρουσιάσαμε τα κυριότερα  πρόσωπα της επανάστασης και μάλιστα, 
πολλοί από εμάς, ντυθήκαμε αναλόγως. 
 Για να δούμε μερικά στιγμιότυπα από τις τρεις αυτές τάξεις!

https://el.padlet.com/anastasiagaroufa/4znppoqzw39tvb1v


WHO
we are

Pretium fusce id velit ut tortor pretium viverra. Id cursus metus aliquam eleifend mi in. Mattis rhoncus urna 
neque viverra justo. Sed vulputate mi sit amet mauris commodo quis imperdiet massa. Leo integer 
malesuada nunc vel risus commodo viverra. Risus nullam eget felis eget nunc lobortis. Convallis aenean et 
tortor at risus viverra adipiscing. Fermentum et sollicitudin ac orci phasellus egestas tellus rutrum tellus. 
Aliquet bibendum enim facilisis gravida neque.

Quis imperdiet massa tincidunt nunc pulvinar sapien et. Lorem donec massa sapien faucibus et molestie. 
Convallis a cras semper auctor neque vitae tempus quam. Et sollicitudin ac orci phasellus.

Massa tincidunt nunc pulvinar sapien et ligula ullamcorper malesuada. Lorem dolor sed viverra ipsum nunc 
aliquet bibendum. Neque volutpat ac tincidunt vitae semper. Hendrerit gravida rutrum quisque non tellus orci ac 
auctor augue. Tellus orci ac auctor augue mauris augue neque gravida in. Orci porta non pulvinar neque laoreet. 
Condimentum mattis pellentesque id nibh. Mauris vitae ultricies leo integer malesuada nunc vel. Arcu felis 
bibendum ut tristique et.

Sed lectus vestibulum mattis ullamcorper velit sed 
ullamcorper. Sollicitudin aliquam ultrices sagittis orci. 
Pellentesque elit ullamcorper dignissim cras.









Τι προγράμματα 
κάνουμε φέτος;

Είμαστε υπό ένταξη στο Δίκτυο 
Συνδεδεμένων Σχολείων της UNESCO
ASPnet

Γι 'αυτό ασχολούμαστε με:

Παγκόσμια 
ιδιότητα του 
πολίτη και 
Πολιτισμός της 
Ειρήνης

Διαπολιτισμική 
Μάθηση-
Διαφορετικότη
τα και 
Πολιτισμική 
Κληρονομιά

αειφορία 
κ αειφόρο 
τρόπο 

διαβίωσης

 
σε όλα τα μαθήματα σε όλες τις 

δράσεις μας

https://edu.klimaka.gr/drasthriothtes/diagwnismoi/1847-programmata-aspnet-unesco


από το σκάψιμο... ...στο φύτεμα

Η κυρία Πόπη δεν μας άφησε σε ησυχία τον 
Φεβρουάριο. Τα θέλαμε βέβαια και εμείς. 
Πού μας έχανες πού μας έβρισκες, όλο στα 
χώματα ήμασταν. Έτσι η κ.Πόπη μας 
επιστράτευσε να ξεχορταριάσουμε, να 
σκάψουμε και να φυτέψουμε. Κρεμμύδια, 
πατάτες και μυρωδικά! 

η άνοιξη στον κήπο μας

αειφορία



βάλαμε πατάτες (και σε 
γλάστρες) και κρεμμυδάκια

αρχίσαμε να γεμίζουμε τον κάδο κομπόστ μας-φέρτε 
μας φλούδες, λαχανικά, χαρτιά κ χαρτόνια χωρίς 
μελάνι να ρίξουμε μέσα..

δείτε τι κάναμε!
 Φυτέψαμε αμπαρόριζα, λεβάντες, δεντρολίβανα, δάφνες και 
πασχαλιές (ευχαριστούμε τη μαμά του Κωνσταντίνου της Α 
τάξης που μας χάρισε φυτά)

αειφορία

ωχ! Πρέπει να βάψουμε 
τους κάδους 
ανακύκλωσης...



     αειφορία

Δ τάξη:οικοσύστηματης 
αμυγδαλιάς της αυλής μας



make a wish

Όλοι στο σχολείο 
αγοράσαμε με 2€ 

αστεράκια και 
βραχιολάκια για να 
βοηθήσουμε με τα 
λεφτά κάποια πολύ 

άρρωστα παιδάκια να 
πραγματοποιήσουν μια 

ευχή τους.

πολίτης του κόσμου κ της 
ειρήνης



πολίτης του κόσμου κ της 
ειρήνης'Οδυσσέας"

Η Στ τάξη συμμετέχουμε στο 
πρόγραμμα "Οδυσσέας"που 

διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό 
Τμήμα του Πανεπιστημίου 

Κρήτης.Σκοπός είναι η ενθάρρυνση 
της κριτικής σκέψης μας, της 

συνεργασίας με άλλα σχολέια και της 
δημιουργικότητάς μας με την 

αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων
Στις 19 Μαρτίου 

συνδεθήκαμε για πρώτη 
φορά με την Στ τάξη του 1ου 

Δ.Σ.Χίου

παρουσιάσαμε όλοι τα σχολεία μας, 
τις γειτονιές μας, τις τάξεις μας, τον 
εαυτό μας.Χαρήκαμε πάρα πολύ 
επειδή έστω σε αυτές τις συνθήκες, 
μας δόθηκε η ευκαιρία να 
γνωρίσουμε παιδιά από άλλο σχολείο!
Ενθουσιαστήκαμε και περιμένουμε 
ανυπόμονα, την επόμενη συνάντηση
Θέμα μας η αναζήτηση ελπίδας στην 
μετα-covid  εποχή!



πολίτης του κόσμου κ της 
ειρήνης

σχολική 
διαμεσολάβηση για 
την βία

Γενικά στο σχολείο επικρατεί 
ηρεμία.Ίσως οφείλεται και στο 
γεγονός ότι γονείς και δάσκαλοι 
συνεργάζονται (κρυφά; πότε;) και 
μας δίνουν τις ίδιες συμβουλές, 
Είμαστε όλοι αγαπημένοι.Κάποιες 
φορές όμως, παιδιά είμαστε και τα 
πράγματα ξεφεύγουν. Τότε, τα 
συζητάμε με τους δασκάλους μας, 
αφιερώνουμε ώρες, φτιάχνουμε 
πίνακες όπου σημειώνουμε τα 
δυνατά και τα αδύναμα σημεία 
μας, τις απειλές για την κοινότητά 
μας και τους τρόπους θεραπείας 
της συμπεριφοράς μας.
Ανοίγουμε τις καρδιές μας και 
μιλάμε όλοι μαζί γι΄αυτά που μας 
στενοχωρούν.

Λίγο πριν κλείσουν τα σχολεία, 
διαχειριστήκαμε στην 

Ε�τάξη,μια σύγκρουσή μας 
μ΄αυτόν τον τρόπο:πρώτα 

πίνακες και κουβέντα, μετά 
αλλάξαμε σταθμό διαλείμματος 

και πήγαμε στο θεατράκι της 
σκακιέρας, χωριστήκαμε σε 

τυχαία γκρουπάκια και το κάθε 
γκρουπ δούλεψε ένα δικό του 
σκετς με μια σύγκρουση και 

τον τρόπο επίλυσής της. Κάθε 
μέρα, για μια εβδομάδα, 

παρουσίαζε κάθε ομάδα το 
σκετς στην υπόλοιπη τάξη.

Βγάλαμε σπουδαία 
συμπεράσματα!



Διαπολιτισμική 
μάθηση και 
διαφορετικότητα

Προσφυγάκια στη 
ΔΥΕΠ και Ο Τοίχος 

Που Μιλάει

Αγκαλίάσαμε τα πο 
παιδάκια στη ΔΥΕΠ 
του σχολείου μας. 
Ξέρουμε ότι το 
παιχνίδι και η 
αγάπη φέρνει όλα 
τα παιδιά  κοντά!

Φτιάξαμε στην αυλή τον Τοίχο Που Μιλάει. Έχει πάντα 
κιμωλίες και όλοι γράφουμε σκέψεις. Εκεί αρχίσαμε να 
αφήνουμε μηνύματα για τα προσφυγάκια και την άλλη μέρα, 
βρίσκαμε τις απαντήσεις τους! Τρέξαμε να τα γνωρίσουμε!



 "Το ουράνιο τόξο ομορφαίνει τον 
ουρανό.Εγω χαίρομαι όταν το 
βλέπω."(Στέλιος) 
 "Το ουράνιο τόξο είναι ψηλά στον 
ουρανό.Ειναι φανταστικό."(Αγγέλα ) 

 "Βγαίνει όταν βρέχει και βγαίνει ο 
ήλιος.Τοτε οι ακτίνες του πέφτουν 
πάνω στη βροχή και φτιάχνουν το 
ουράνιο τόξο."(Κωνσταντίνα )

"Το ουράνιο τόξο είναι όμορφο.Το βλέπω μετά τη βροχή.Φερνει καλή 
τύχη."(Κωνσταντίνος ) 
" Έχει επτά χρώματα: κόκκινο,πορτοκαλι, κίτρινο, πράσινο, γαλάζιο,μπλε 
και μοβ.Το ουράνιο τόξο φτιάχνεται από τη βροχή και τον ήλιο."(Σοφιαννα) 

τα ουράνια τόξα
της Α�τάξης

"Το ουράνιο τόξο μου αρέσει πολύ.Βγαινει οταν έχει 
βροχή και ήλιο ταυτόχρονα."(Μανόλης )
  "Είναι ψηλά στον ουρανό και μου αρέσει."(Αντώνης ) 
"Το ουράνιο τόξο μου αρέσει γιατί είναι πολύχρωμο."
(Μιχαέλα ) 
"Αγαπώ το ουράνιο τόξο."(Σταμάτης )

Γιούπιιιι!Μάθαμε να 
γράφουμε!



 Α�τάξη: Η κάλτσα που μιλάει
Ευέλικτη Ζώνη

στόχος: ομαδοσυνεργατικό πνεύμα, κινητικές 
δεξιότητες,ικανότητα διαχείρισης διαπροσωπικών 
σχέσεων μέσα στην ομάδα, ανάπτυξη ικανότητας 

διαλόγου

Έργο: :κατασκευή κούκλας, εγγράμματου υλικού-
σεναρίου -κουκλοθέατρο



 Α�τάξη: Η κάλτσα που μιλάει
Ευέλικτη Ζώνη

Έργο: :κατασκευή κούκλας, εγγράμματου 
υλικού-σεναρίου -κουκλοθέατρο

-στάδια κατασκευής



η Β� τάξη αγαπά τα ζώα
 " Οι μαθητές της Β' τάξης στα 
πλαίσια της Μελέτης 
Περιβάλλοντος ασχολούνται με τα 
ζώα. Στην παρακάτω 
δραστηριότητα οι μαθητές 
έγραψαν πληροφορίες για το 
αγαπημένο τους ζωάκι και έβαλαν 
φωτογραφία του ή το ζωγράφισαν. 



Ελάτε να μάθουμε κι 
εμείς κάποιες 
πληροφορίες και να 
εμπλουτίσουμε τις 
γνώσεις μας σχετικά με 
το ζωικό βασίλειο!"
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GOALS

η ποίηση της άνοιξης Γ� τάξη

¨ ετίναξα την ανθισµένη 
αµυγδαλιά¨

Μιλήσαμε για την ζωή και το 
έργο του Γεώγιου Δροσίνη και 
μιας και είναι η εποχή της 
αμυγδαλιάς αναλύσαμε τους 
στοίχους του ποιήματος του για 
τη αμυγδαλιά.
Το ακούσαμε μελοποιημένο, και 
τραγουδίσαμε, ζωγραφίσαμε 
αμυγδαλιές και κάναμε ένα 
μικρό καδράκι.



η Δ� τάξη λέει... σοφίες

Ένας από τους επτά σοφούς της αρχαίας 
Ελλάδας ήταν ο Βίας ο 
Πριηνεύς(600π.Χ-530π.Χ).  Καταγόταν 
από την Πριήνη της Ιωνίας και ήταν 
γιος του Τευτάμου. Ήταν γνωστός ως 
ποιητής και ως πολύ δίκαιος 
άνθρωπος.Όταν κάποτε Αθηναίοι 
ψαράδες έπιασαν στα δίχτυα τους ένα 
χάλκινο τρίποδα με την επιγραφή "τω 
σοφώ" (στον σοφό)τον έστειλαν στον 
Βία γιατί τον θεωρούσαν ως τον 
σοφότερο. Να μερικά από τα σοφά λόγια 
που είπε:

1. "Μην επαινείς τον πλούσιο αν είναι 
άνθρωπος χωρίς αξία"
2".Να ακούς πολλά-να  μιλάς τη 
στιγμή που πρέπει"
3."Να αγαπάς τη φρόνηση"
4."Να έχεις συναίσθηση των πράξεών 
σου"
5. "Όλα όσα μου ανήκουν τα 
κουβαλάω μαζί μου"
6. "Να παίρνεις με πειθώ και όχι με 
βία"



στη Δ�τάξη 
παίζουμε και 
σκάκι !



-ΕΕΕλάτε να ...παγώσουμε 
μαζί στην Ε�τάξη!



ΚΟΜΙΚ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ

Αγγλικό κόμικ από την 
Στ΄τάξη



Άρθρο Μιχαέλας Ε΄ τάξη

Πατρινό καρναβάλι

 Το πατρινό καρναβαλι 
αποτελεί τη μεγαλύτερη και 
την παλαιότερη αποκριάτικη 
εκδήλωση στην Ελλάδα. Έχει 
τις ρίζες του στις αρχές του 
19ου αιώνα. Περιλαμβάνει 

χορούς, παρελάσεις, κυνήγι 
κρυμμένου θησαυρού, 

καρναβάλι των μικρών κ.α. Οι 
εκδηλώσεις αρχίζουν στις 17 
Γενάρη και διαρκούν μέχρι 

και την Καθαρά Δευτέρα.

Αποκριές στην ελλάδα

Ξανθιώτικο καρναβάλι

Η Ξάνθη διοργανώνει το 
μεγαλύτερο καρναβάλι της 
Βόρειας Ελλάδας και το 2ο 

μεγαλύτερο σε όλη την 
Ελλάδα, μετά το καρναβάλι 

της Πάτρας. Ξεκίνησε το 
1966. Περιλαμβάνει 

εκδηλώσεις γύρω από τη 
μουσική, τον χορό και το 
θέατρο καθώς και πολλές 
επιλογές για ψυχαγωγία, 
ξεφάντωμα και γλέντι. 

Εά άρθρα-έρευνες



Καρναβάλι Μοσχάτου: στο 
δήμο Μοσχάτου από το 1987 
φιλοξενείται κάθε χρόνο το 
μεγαλύτερο καρναβάλι της 

ευρύτερης περιοχής της 
Αθήνας. Διαρκεί δυο 

εβδομάδες όπου 
διοργανώνονται μουσικές 

και πολιτιστικές 
εκδηλώσεις. Ολοκληρώνεται 
με την νυχτερινή παρέλαση 
στον Ταύρο και με τη μεγάλη 

παρέλαση στη λεωφόρο 
Μακρυγιάννη στο Μοσχάτο.

Μπούλες ή Γενίτσαροι: 
είναι παλαιότατο 

αποκριάτικο έθιμο της 
Νάουσας Ημαθίας. Το 

φύλο των τελεστών είναι 
μόνο άνδρες. Τη 

γυναικεία μορφή ( νύφη/
μπούλα) την υποδύεται 
πάντα άνδρας. Το έθιμο 

έχει ρίζες στην 
αρχαιότητα. 



Μόστρα Θυμιανών Χίου: το έθιμο έχει τις 
ρίζες του στο Μεσαίωνα, όταν πειρατές και κουρσάροι 
λεηλατούσαν τα παράλια των νησιών και άρπαζαν τις 
σοδειές των κατοίκων. Κάποτε στην περίοδο της 
Αποκριάς, την Παρασκευή της Τυρινής, καθώς όλο το 
χωριό γλεντούσε, οι φύλακες από τις βίγλες ειδοποίησαν 
ότι έρχονταν πειρατές. Οι Θυμιανούσοι όπως ήταν από το 
γλέντι, κίνησαν προς την παραλία και τους έστησαν 
ενέδρα. Στη μάχη που ακολούθησε, οι πειρατές 
κατατροπώθηκαν και οι χωριανοί μετέφεραν τους 
αιχμαλώτους στη πλατεία του χωριού και τους 
<<μόστραραν>>, συνεχίζοντας το γλέντι τους μέχρι την 
Τυρινή Κυριακή. Σε ανάμνηση την Τυρινή Παρασκευή το 
βράδυ, οι Θυμιανούσοι ντυμένοι <<κουδουνάτοι>> 
ανεβάζουν την Μόστρα. Την Τυρινή Κυριακή χορεύουν το 
<<ταλίμι>> αναπαριστώντας τους πολεμιστές.



Add headingΕδώ, φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μας 
τεύχους!

Ευχαριστούμε που μας ακολουθήσατε!
Θα συγκεντρώσουμε τα νέα μας , οπότε 

περιμένετε και το δεύτερο τεύχος!
Όχι, εμάς του 4ου, δεν θα μας πάρει από 

κάτω η καραντίνα. Επιμένουμε να 
επικοινωνούμε, επιμένουμε στην 

εξωστρέφεια , τηρούμε τα μέτρα για να 
επιστρέψουμε υγιείς όλοι.

y
Υ.Γ.: στο επόμενο τεύχος, δυο σελίδες θα μείνουν 
κενές από μας για να φιλοξενηθεί η επικοινωνία με 
άλλα σχολεία. Να μάθουμε , οι συμμαθητές  εκτός 
του σχολείου μας,τι κάνουν, πώς τα περνούν και τι 
σκέψεις έχουν. Μπορούμε να τους γνωρίσουμε και 
μέσα από το webex αν συμφωνήσουν οι δάσκαλοί 
μας για διασχολικές συνεργασίες! 
ΑΝΥΠΟΜΟΝΟΥΜΕ!



Eεε! Και κάποιος να 
πεί στην Άνοιξη να 
φτάσει επιτέλους! 

Βαρεθήκαμε βροχή, 
ψιλό- βροχο, 

βροχούλα.


