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Μία πράξη αγάπης…………………… 

 

   Οι μαθητές της Γ1 τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου 

Μυκόνου την Παραμονή των Χριστουγέννων συνοδευόμενοι από 

τη δασκάλα της τάξης κα Σουρλίγκα Ελένη και τη δασκάλα του 

ολοημέρου κα Αντωνία Σκαράκη τραγούδησαν τα κάλαντα στα 

καντούνια της χώρας Μυκόνου, συγκεντρώνοντας χρήματα για 

το χαμόγελο του παιδιού. 

  Η συγκεκριμένη δράση ήταν η αφορμή για επόμενες 

δραστηριότητες που ακολούθησαν στα πλαίσια του σχολικού 

προγράμματος της τάξης με σκοπό την ανάπτυξη 

συναισθημάτων αλληλεγγύης, συνεισφοράς και κοινωνικής 

προσφοράς. 

   Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους οι μαθητές 

ενημερώθηκαν για διεθνείς οργανισμούς όπως η UNICEF, 

ACTION AID,Γιατροί Χωρίς Σύνορα, κ.a και τον τρόπο 

συμμετοχής των μαθητών στις δράσεις αυτών.  

    

 

 

 



 

Αθλητικά νέα!!!!!!!!!!!!

 

  Στη χρονιά που ολοκληρώνεται προσπαθήσαμε να κάνουμε το μάθημα της Φυσικής 

Αγωγής  για τους μαθητές ευχάριστο αλλά και πλούσιο σε νέες γνώσεις και εμπειρίες, 

διδάσκοντας το σύνολο των αθλοπαιδιών και διοργανώνοντας  αρκετές αθλητικές 

εκδηλώσεις, προωθώντας στα παιδιά την ευγενή 

άμιλλα και το ολυμπιακό ιδεώδες.  
 

        Με πρωτοβουλία του σχολείου μας 

πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή 

αγώνες ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης 

και στίβου στους οποίους συμμετείχαν όλα τα σχολεία 

του νησιού. Επίσης σε συνεργασία με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ 

Κυκλάδων διοργανώθηκε το πρόγραμμα KIDS’ 

ATHLETICS όπου μέσα       από το  παιχνίδι 

προάγεται ο αθλητισμός και το φίλαθλο πνεύμα. 

                                                      

      Ελπίζουμε η φετινή χρονιά να είναι για τα παιδιά 

και τους γονείς μια ευχάριστη ανάμνηση και να 

δόθηκε  ένα έναυσμα σε όλους για περισσότερη 

σωματική άσκηση.                                                    

 

Καλό καλοκαίρι 

Τσίλας  Χρήστος 

Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής 

  



ΕΚΔΡΟΜΕΣ- ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Επίσκεψη στα ΕΛ.ΤΑ.  

 

  Σήμερα, 7-04-2014, οι μαθητές της Β2 τάξης 

του 1ου Δημ. Σχολείου Μυκόνου 

επισκεφτήκαμε τα ΕΛ.ΤΑ. του νησιού μας.  

     Έχοντας διαβάσει επιστολές, γράμματα, e-

mails και μηνύματα καταλήξαμε πως το πιο 

γοητευτικό απ’ όλα είναι να αποτυπώνεις τις 

σκέψεις και τις επιθυμίες σου με το δικό σου 

γραφικό χαρακτήρα. 

     Μαζί μας συμφώνησε και ο κ. Φραντζέσκος 

Κουτσούκος που μας ξενάγησε στο χώρο με 

χαρά. Μας εξήγησε πώς φτάνουν τα γράμματα 

στον προορισμό τους και πώς η κάθε σειρά 

γραμματοσήμων που εκδίδεται μας δείχνει και 

μας μαθαίνει ένα κομμάτι της Ελλάδας.  

     Αυτή τη στιγμή τα γράμματα μας ταξιδεύουν 

στη Μύκονο, την Κρήτη και τη Λάρισα, την 

Αλβανία και την Ολλανδία, έχοντας πάνω τα 

θαυμάσια ελληνικά γραμματόσημα. 

 

 
 

 

Επίσκεψη στη Δήλο. 

Στις 30 Απριλίου, οι μαθητές της ΣΤ’ 

τάξης, επισκέφθηκαν τον αρχαιολογικό 

χώρο της Δήλου. Ξεναγήθηκαν σε 

κεντρικά σημεία του νησιού και στη 

συνέχεια επισκέφθηκαν το 

αρχαιολογικό μουσείο της Δήλου, όπου 

είχαν την ευκαιρία να  θαυμάσουν τα 

εκθέματα, τα ψηφιδωτά και τα αυθ 

εντικά λιοντάρια των Ναξίων.  

   Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου 

ευχαριστεί  θερμά τον κ.Φραντζέσκο 

Νάζο για τη μεταφορά των μαθητών 

στο νησί της Δήλου, καθώς και την 

κα.Αμαρυλλίς Γρυπάρη για την όμορφη 

ξενάγηση που πρόσφερε στα παιδιά. 

 

            Και του χρόνου!!! 

Καλά ταξίδια!!!!!!!!!! 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

  ΘΕΜΑ: Νερά και πηγάδια της Μυκόνου…. 

 

Οι μαθητές της Δ1 και του Β2 τάξεων ασχολούνται με τα νερά και τα 

πηγάδια της Μυκόνου και τον κύκλο του νερού 

στη φύση αντίστοιχα.

 

   Στα πλαίσια 

αυτού του 

προγράμματος επισκέφθηκαν το φράγμα 

Μαραθίου και τις εγκαταστάσεις της 

ΔΕΥΑΜ.  

   Ο υπεύθυνος κ. Γιώργος Συριανός 

μας υποδέχθηκε στους παραπάνω χώρους και μας ξενάγησε 

υπομονετικά. Μας πληροφόρησε πως ο ήλιος και ο αέρας «κλέβουν» 

διπλάσια ποσότητα νερού απ’ αυτή που εμείς καταναλώνουμε. Η λίμνη 

εφοδιάζει με νερό όλο το νησί εκτός από την ‘Ανω- Μερά ενώ το 

νεράκι που μας κέρασαν καθαρίζεται με βιοδιασπώμενα προϊόντα. Το 

φράγμα φιλοξενεί κορμοράνους, φλαμίνγκο, λευκούς γερανούς και 

πέρδικες που ξεκουράζονται εκεί πριν συνεχίσουν το ταξίδι τους.  

  Δυστυχώς αυτή την εποχή υπάρχει έλλειψη νερού που θα δυσκολέψει 

τον εφοδιασμό του νησιού κατά την τουριστική περίοδο. 

                               

    Από τους μαθητές.. 



Οι μαθητές της ΣΤ΄2 τάξης γράφουν…… 

 

 

 

 

 



UNICEF-EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

«ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ 

ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΝ  ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΤΟΥΣ» 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες των 

τμημάτων Β1 , Δ1  ΣΤ1 και ΣΤ2 πήραν 

μέρος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 

UNICEF <Τα παιδιά γράφουν και 

ζωγραφίζουν  τα δικαιώματά τους>. 

Φέτος είναι μια ξεχωριστή χρονιά διότι 

όλη η ανθρωπότητα γιορτάζει τα 25 

χρόνια της Σύμβασης των δικαιωμάτων 

του Παιδιού. 

Σκοπός αυτού του προγράμματος ήταν 

να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές να 

γνωρίσουν τα δικαιώματά τους. 

Έτσι λοιπόν τα παραπάνω τμήματα 

συμμετείχαν ενεργά σε αυτό το 

πρόγραμμα. 

Πιο συγκεκριμένα: Οι μαθητές του Β1  

δημιούργησαν μία αφίσα σχετική με τα 

δικαιώματα των παιδιών. 

 

Οι μαθητές του Δ2 δημιούργησαν ένα 

παραμύθι με τίτλο «χρώματα και 

δικαιώματα». 

 

 

Οι μαθητές των τμημάτων Στ1 και 

Στ2 δημιούργησαν ένα βιβλίο με θέμα 

τα δικαιώματα των παιδιών.Ο τίτλος 

του βιβλίου ήταν «Έχω δικαίωμα». 

 

 
Για τη συμμετοχή τους αυτή η UNICEF 

έστειλε επαίνους για μαθητές και 

δασκάλους καθώς θα γίνει και 

παρουσίαση όλων των έργων των 

μαθητών στην Αθήνα. 

Ένα δέντρο που έχει να πει 

πολλά!!!!!!!!!!! 

Οι μαθητές του Ε΄2 γέμισαν ένα δέντρο 

με ιστορίες. 

Για κάθε 

βιβλίο που 

διάβαζαν 

πρόσθεταν 

και ένα 

φυλλαράκι στο 

βιβλιόδεντρο 

που βλέπετε… 



ΜΙΚΡΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΣ – ΖΩΓΡΑΦΟΙ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ!!!! 

 

Φέτος οι μαθητές από όλες τις τάξεις του σχολείου μας, μας ενθουσίασαν με 

το ταλέντο τους στις κατασκευές και τις ζωγραφιές…. 

    Πάρτε μια γεύση………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Και τώρα λίγη 

διασκέδαση!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Ανέκδοτα…… 

-Γιατί πηγαίνουμε στο σχολείο? 

-Γιατί το σχολείο δεν έρχεται σε μας. 

-Γιατί το φεγγάρι είναι χλωμό? 

-Από τα πολλά ξενύχτια. 

         Αγάπη Βαρβαρήγου Β1 

Ο δάσκαλος ρωτάει τον μαθητή 

-Για πες Γιώργο πόσο κάνει 8-8? 

-Δεν ξέρω κύριε. 

-Για σκέψου λίγο, αν έχω 8 κεράσια και 

φάω και τα 8 τι α μου μείνει? 

-Τα κουκούτσια κύριε. 

               Θεοδώρα Β1. 

Ο πελάτης αγανακτισμένος: 

-Τι κατάσταση είναι αυτή? Όλη νύχτα 

δεν έκλεισα μάτι,παρακολουθώντας μια 

ολόκληρη μάχη ποντικών! 

Ο ξενοδόχος: 

-Και τι  θέλατε  να δείτε κύριε με τα 

λεφτά που δώσατε? Ταυρομαχίες?? 

            Έρρικα Μπάρδι ΣΤ2. 

 

Αινίγματα και σπαζοκεφαλιές…. 

-  Γιατί ο αέρας το χειμώνα είναι κρύος? 

- Γιατί οι άνθρωποι δεν τον αφήνουν να 

μπει στα σπίτια και ξεπαγιάζουν έξω. 

 

 -Γιατί η  θάλασσα είναι αρμυρή? 

-Από τις ρέγγες. 

                               Ειρήνη Β1. 

Ανεβαίνει , κατεβαίνει και στην ίδια  

θέση μένει.Τί είναι? 

                   Το στόμα. 

                              Κατιάνα  Β1. 

Ήλιος δεν είναι,ακτίνες έχει, πόδια δεν 

έχει και όμως τρέχει. Τι είναι? 

                     Το ποδήλατο. 

        Χρήστος Κολιρόπουλος Β1. 

 

      ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΡΥΖΟΓΑΛΟ: 

Σε μια κατσαρόλα βάζουμε 1kg γάλα, 

2φλιτζάνια ρύζι και 500 gr ζάχαρη. Τα 

βράζουμε όλα μαζί μέχρι να γίνει. Το 

ρίχνουμε σε μικρά μπολάκια και τα 

πασπαλίζουμε με κανέλα. 

                      Θεοδώρα Β1. 

 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!!!!!!!!!!!!!!!! 


