ΣΧΟΛΙΚΉ
ZΩΉ
τεύχος 4 Aπρίλιος 2017

Τετραήμερη εκδρομή των Ε’ και
Στ’ τάξεων στην Αθήνα
Οι μαθητές και οι μαθήτριες των Ε’ και Στ΄
τάξεων επισκέφθηκαν την πρωτεύουσα
της χώρας μας και γέμισαν όμορφες
αναμνήσεις κατά τη διάρκεια της
εκδρομής.
Τα παιδιά επισκέφθηκαν τον λόφο και το
μουσείο της Ακρόπολης, ξεναγήθηκαν στο
ιστορικό κτίριο της Βουλής των Ελλήνων
και έκατσαν στα έδρανα της ολομέλειας.
Επισκέφθηκαν ακόμα το πάρκο του
ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το μουσείο
Ηρακλειδών, το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο
και το ΣΕΦ.
Απολαυστική ήταν η παράσταση “Mamma
mia” που παρακολούθησαν, ενώ μαμάδες
και παιδιά διασκέδασαν κι ένα βράδυ
στην Πλάκα!

Απολαύστε
ένα βίντεο με
τις καλύτερες
στιγμές μας εδώ.

δράσεις
Οι μαθητές της Δ’ τάξης γράφουν
για τα μάρμαρα του Παρθενώνα…

■■ Αξιότιμε/η κύριε/α,
Σας στέλνω αυτή την
επιστολή διότι θέλω τα
μάρμαρα του Παρθενώνα να επιστραφούν
πίσω. Η φράση «ελγίνεια μάρμαρα» δεν
ισχύει. Αυτά τα μάρμαρα είναι δικά μας
και πρέπει να επιστραφούν σε εμάς. Έχετε
ισχυριστεί το επιχείρημα «αν δεν τα έπαιρνε
ο Έλγιν, θα τα έπαιρνε
κάποιος άλλος». Αυτή
η πληροφορία είναι
αβάσιμη. Πώς μπορείτε να ξέρετε ότι ένα
αόριστο άτομο θα τα
έκλεβε; Ακόμη, θέλουμε τα μάρμαρα πίσω
επειδή τα έφτιαξαν οι
πρόγονοί μας πολλά
χρόνια πριν, είναι κομμάτι του πολιτισμού
και της καρδιάς μας
και θα τα προσέχουμε
πολύ καλά στο φυσικό
τους περιβάλλον.
Με εκτίμηση,
Αλέξανδρος Μ.
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Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ' Δημοτικού στα πλαίσια του μαθήματος της
Ιστορίας μελέτησαν την Ακρόπολη του
χρυσού αιώνα του Περικλή.
Γνώρισαν τα κτίσματα που φτιάχτηκαν
εκείνη την εποχή, τον τρόπο και τα υλικά
με τα οποία τα έχτιζαν και βασικά στοιχεία αρχιτεκτονικής των μνημείων, με ιδιαίτερη έμφαση στον Παρθενώνα.
Τέλος, έγραψαν επιστολή με την οποία
ζητούσαν από το Βρετανικό Μουσείο την
επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα.
Διαβάστε αποσπάσματα:

■■ Αξιότιμοι κύριοι του
Βρετανικού Μουσείου,
Θα ήθελα να δώσετε την προσοχή σας σε αυτή την επιστολή που αφορά στην επιστολή
των μαρμάρων του Παρθενώνα.
Συνεχίζετε αυτή την εγκληματική ενέργεια του Έλγιν απέναντι
στη χώρα μου. Αν τα κρατάτε
για πάντα τα αγάλματα, κανένας Έλληνας δε θα μπορεί να
δει τα αρχαία της χώρας του.
Δε γίνεται να βλέπουμε μισό
τον Παρθενώνα. Θέλω να δω
ολόκληρη την ιστορία απεικονισμένη σ’ αυτό το λαμπρό
μνημείο! Θα μπορούσατε να διορθώσετε το λάθος και να μας
φέρετε τα μάρμαρα που ανήκουν στην Ελλάδα; Τα αγάλματά μας πρέπει να επιστραφούν
διότι έχουμε έναν καταπληκτικό
χώρο για να τα προφυλάξουμε,
το νέο Μουσείο της Ακρόπολης.
Επιστρέψτε τα, γιατί έχουν μεγάλη αξία για μας! Τα αγάλματα θέλουν το περιβάλλον τους,
δηλαδή την Ακρόπολη.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
για το ενδιαφέρον που είμαι
σίγουρη πως θα δείξετε!
Νίκη Β.

■■ Αξιότιμοι κύριοι,
Η αρπαγή των ελληνικών
μαρμάρων του Παρθενώνα από τον λόρδο Έλγιν
είναι μία μεγάλη αδικία.
Θα είναι μεγάλη τιμή για
εσάς να επιστρέψετε τα
αγάλματα στη χώρα
μου. Εμείς οι Έλληνες δε
θα ξαναδούμε τα πραγματικά αγάλματα που
μας πήρατε, που είχαν
δημιουργήσει οι πρόγονοί μας. Το μνημείο έχει
χωριστεί και το έργο
δεν είναι ολοκληρωμένο.
Αυτά τα μάρμαρα έχουν
πολύ μεγάλη σημασία
για εμάς τους Έλληνες
γιατί αποτελούν μέρος
της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς. Έφτασε επιτέλους η ώρα να
επιστρέψετε πίσω αυτά
που έχουν κλαπεί. Αυτό
είναι ντροπή κι έτσι προσβάλετε τον εαυτό σας.
Είμαστε έτοιμοι πλέον
να προφυλάξουμε και να
διατηρήσουμε τα μνημεία μας.
Γιώργος Μ.

Επιστροφή των
μαρμάρων του
Παρθενώνα

■■ Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ της
Αγγλίας,
Σας εκλιπαρώ έως και αυτή τη χρονική στιγμή να μεσολαβήσετε για
την επιστροφή των γλυπτών και
των μαρμάρων του Παρθενώνα
στην Ελλάδα, τα οποία ο πρόγονός σας ο Έλγιν αφαίρεσε κατά την
περίοδο της Τουρκοκρατίας έναντι
ευτελούς αξίας από τους Τούρκους.
Αν δεν τα δώσετε, θα στερήσετε
από τους Έλληνες την ευκαιρία
να δουν ένα σημαντικό κομμάτι
της Ιστορίας των προγόνων τους.
Επίσης, τα γλυπτά και τα μάρμαρα
αυτά έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία
για μας τους Έλληνες, παρά για
τους Άγγλους που τα αγόρασαν σε
εξευτελιστική τιμή. Αν δεχτείτε την
πρότασή μου αυτή, θα αποκαταστήσετε το κακό που έκανε ο Έλγιν. Το μνημείο δεν πρέπει να είναι
κομματιασμένο, αλλά να βρίσκεται
στο δικό του περιβάλλον ολόκληρο.
Ελπίζω να λάβετε υπόψιν σας τη
μεγάλη συναισθηματική αξία που
έχουν για εμάς αυτά τα μάρμαρα
που είναι παράλληλα και πολιτιστική μας κληρονομιά για την οποία
είμαστε περήφανοι ως Έλληνες.
Με εκτίμηση,
Κατερίνα Α.

■■ Αξιότιμε πρόεδρε της UNESCO,
Ονομάζομαι Σούρας Ιάσονας και είμαι μαθητής στη Δ’ δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων
Ανδρεάδη. Σήμερα θα σας ενημερώσω για ένα
σοβαρό θέμα που δεν απασχολεί μόνο εμένα, αλλά και όλη την Ελλάδα. Είμαι σίγουρος
πως ξέρετε ότι εδώ και 2 αιώνες περίπου έχουν
κλαπεί από τον Λόρδο Έλγιν πολλά αρχαία
ευρήματα από την Ακρόπολη της Αθήνας,
όπως μετόπες από τον Παρθενώνα, μία από τις
Καρυάτιδες του Ερεχθείου και άλλα. Πιστεύω
ότι συνεχίζεται η αδικία κρατώντας τα μνημεία μας μέχρι σήμερα. Σας προσκαλώ να σας
ξεναγήσω με την δασκάλα μου, κυρία Ασλάνογλου Περσεφόνη, στην Ακρόπολη, για να
δείτε πόσο άσχημος είναι ο Παρθενώνας χωρίς
τις μετόπες που είναι στο Βρετανικό Μουσείο.
Μέχρι πριν λίγα χρόνια οι Βρετανοί έλεγαν
σαν δικαιολογία για να μην μας τα επιστρέψουν ότι δεν είχαμε έναν ασφαλή χώρο για
να τα προφυλάξουμε. Σήμερα στην Ακρόπολη
έχουμε φτιάξει ένα από τα πιο ασφαλέστερα
μουσεία της Γης. Δεν ξέρω αν οι Άγγλοι νιώθουν
κάτι όταν τα κοιτάνε, αλλά εμείς οι Έλληνες
νιώθουμε πολύ περήφανοι για τους προγόνους
μας που τα έφτιαξαν. Ονειρεύομαι την στιγμή που θα δω μια μέρα τον Παρθενώνα όπως
ήταν παλιά. Εκ μέρους όλης της Ελλάδας θέλω
να βοηθήσετε κι εσείς για να πραγματοποιηθεί
το όνειρό μου.
Με εκτίμηση,
Ιάσονας Σ.
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δράσεις

Συμμετοχή στο 9ο
Μαθητικό Συνέδριο
Πληροφορικής

Δώρα αγάπης - Πάσχα 2017

Μαθητές και μαθήτριες των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων
παρέδωσαν στις 7 Απριλίου τα «Δώρα αγάπης» στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου
στο Ωραιόκαστρο.
Με τη δική σας συμβολή ενισχύσαμε την
τράπεζα τροφίμων της εκκλησίας και βοηθήσαμε άπορες οικογένειες της ενορίας που το
είχαν ανάγκη.
Η ανταπόκρισή σας ήταν εξαιρετική και συγκεντρώθηκαν μεγάλες ποσότητες στερεάς
τροφής. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας, αλλά κυρίως γιατί συμβάλατε με
αυτό τον τρόπο σε ένα «μάθημα» ευαισθητοποίησης των παιδιών μας σε θέματα εθελοντισμού!

Εργαστήρι κατασκευής λαμπάδας
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Την τελευταία Παρασκευή πριν τις πασχαλινές
διακοπές το σχολείο μας μετατράπηκε σε εργαστήρι κατασκευής πασχαλινής λαμπάδας!

Μαθητές και μαθήτριες
της Στ' τάξης συμμετείχαν στο 9ο Μαθητικό
Συνέδριο Πληροφορικής
που έγινε στις 26 Απριλίου στο Noesis. Τα παιδιά
έφτιαξαν το δικό τους
βίντεο με θέμα "Internet
και πραγματικότητα,
δύο παράλληλοι κόσμοι".
Παράλληλα, έδωσαν συνέντευξη στο ραδιόφωνο του συνεδρίου "train
studio".
Συγχαίρουμε τους μαθητές μας για την άριστη
συμμετοχή τους!

Κάθε παιδί έφτιαξε τη δική του λαμπάδα με κορδέλες, άμμο, διάφορα διακοσμητικά και ένα
παιχνίδι δώρο από την εταιρία AS Company. Υποδεχτήκαμε έτσι με τον πιο δημιουργικό τρόπο τις πασχαλινές διακοπές!
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Πασχαλινές κατασκευές
από τη Γ' δημοτικού
Εν όψει των διακοπών του Πάσχα, κλείσαμε για λίγο
τα βιβλία μας και επιδοθήκαμε σε Πασχαλινές κατασκευές. Τα τριτάκια μας έφτιαξαν έναν λαγό, γεμάτο γλυκιές εκπλήξεις! Ευχηθήκαμε με τον πιο γλυκό
τρόπο "Καλό Πάσχα!"

Η παράσταση
αρχίζει…

Πασχαλινά καλαθάκια από
τη Β' δημοτικού

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ’ τάξης
υλοποίησαν το project «Η παράσταση αρχίζει» γνωρίζοντας έτσι το σύγχρονο θέατρο.
Παρακολούθησαν θεατρική παράσταση
στο Βασιλικό θέατρο, συνομίλησαν με τους
ηθοποιούς της παράστασης που τους ενημέρωσαν για τους ανθρώπους που συντελούν
στη δημιουργία ενός θεατρικού έργου.
Τέλος, δημιούργησαν το δικό τους θεατρικό
"Η Κακοσκουφίτσα και ο καλός λύκος" και το
παρουσίασαν στους μαθητές και στις μαθήτριες της Α' δημοτικού.

Δεν θα γινόταν να φτάσουμε στις
διακοπές του Πάσχα χωρίς να
φτιάξουμε ένα πασχαλινό καλαθάκι! Έτσι, οι μαθητές της Β’ τάξης
έφτιαξαν τα δικά τους πολύχρωμα
πασχαλινά καλαθάκια, τα οποία
τα γέμισαν με σοκολατένιες λιχουδιές!
Παρακολουθήστε το βίντεο
της παράστασης εδώ.

Βράβευση στο διαγωνισμό "Όλοι
μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο"

Όταν το λεμόνι… παράγει
ηλεκτρικό ρεύμα
Με απλά υλικά, τα παιδιά της Ε τάξης
έφτιαξαν τη δική τους "μπαταρία" παρακολουθώντας τις χημικές μεταβολές που
μετατρέπονται σε ηλεκτρική ενέργεια.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε’ δημοτικού
βραβεύτηκαν από το φορέα Safer Internet για
τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό «Όλοι μαζί
για ένα καλύτερο διαδίκτυο». Τα παιδιά συμμετείχαν με τη δημιουργία ενός βίντεο με τίτλο
«Μάθε παππού μου ίντερνετ».
Μπορείτε να παρακολουθήσετε το
βίντεο εδώ.
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δράσεις

Ενόργανη
γυμναστική

Αυχενικές στηρίξεις, γέφυρες και
στατικές ισορροπίες από τις μαθήτριες του fitness club

Andreadis English Academy Library
Οι μαθητές του Andreadis English Academy, έφτιαξαν τους
δικούς τους σελιδοδείκτες (bookmarks) και διάλεξαν οι ίδιοι
το αγγλικό βιβλίο που τους αρέσει από τη δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου μας,για να το διαβάσουν στις διακοπές του Πάσχα. Στη συνέχεια παρουσίασαν στους συμμαθητές τους στην τάξη τα book reports που ετοίμασαν.

Τabata Fit

από το Fitness Club των
Ε’ και ΣΤ’ τάξεων
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Μαθαίνουμε την ώρα ενώ γυμναζόμαστε

Βιωματικά Παιχνίδια και Δράσεις για την εκμάθηση της ώρας, από τους μαθητές/τριες
της Β΄τάξης την ώρα της Φυσικής Αγωγής. Με το παιχνίδι μαθαίνεις καλύτερα!
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Φτιάχνουμε πρωτομαγιάτικα
στεφάνια
Οι μαθητές της Β’ τάξης, μπαίνοντας
πια σε ανοιξιάτικη διάθεση, έφτιαξαν
τα πρωτομαγιάτικα στεφάνια τους
στολίζοντάς τα με διάφορες ζωγραφιές!
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δράσεις
Στο κατώφλι του Μάη
Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ' τάξης
αποχαιρέτησαν τον Απρίλη και ετοιμάσαν
ένα όμορφο μπουκέτο για να υποδεχτούν
τον ευωδιαστό Μάη! Κάλη Πρωτομαγιά!

ΩΡΑ για
διασκεδαστικό
μάθημα

Εξετάσεις Αγγλικών
Young Learners

The secret agents
cooking show
Οι μυστικοί πράκτορες της Δ' τάξης
φορούν ποδιές, γάντια και σκούφους
και σας παρουσιάζουν τις μυστικές
τους συνταγές.
Φτιάξτε απίθανα cookies και mille
feuile ακολουθώντας τις οδηγίες
τους στα παρακάτω videos.
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Δεν βλέπαμε την ώρα... να γυρίσουμε στο σχολείο! Οι υπερήρωες της
Τρίτης δημοτικού, ανέλαβαν ακόμη μια δύσκολη αποστολή. Αυτή τη
φορά γίναμε ειδικοί στην ώρα! Μέσα από διαδραστικά και επιτραπέζια
παιχνίδια, μάθαμε να διαβάζουμε και να γράφουμε σωστά την ώρα, σε
αναλογικό και ψηφιακό ρολόι. Στο τέλος της ενότητας, ο κάθε μαθητής/τρια, κατασκεύασε το δικό του ρολόι, ώστε να εξασκούμαστε με
κάθε ευκαιρία στην εκμάθηση της ώρας!

Και για όσους έχασαν τη μυστική συνταγή των
υπερηρώων της Γ’ τάξης για milkshake, παρακολουθείστε το video της συνταγής.

cookies

mille feuille

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν
στις 28 Απριλίου οι εξετάσεις
Young Learners του Πανεπιστημίου Cambridge και για τα τρία
επίπεδα: Starters, Movers, Flyers
στο χώρο των Εκπαιδευτηρίων.
Ευχόμαστε καλά αποτελέσματα
σε όλους τους μαθητές μας!

milkshake
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Διακρίσεις

Πανελλήνια πρωτιά
στο Μαθητικό Διαγωνισμό

“21 Λυσίας”
ος

Συγχαίρουμε το μαθητή της Δ’ τάξης του
δημοτικού μας, Μαυρίδη Γεώργιο, που κατέκτησε
την 1η θέση πανελλαδικά στην τελική φάση του
μαθητικού διαγωνισμού “21ος Λυσίας”.

Υψηλές
διακρίσεις
και για τους
υπόλοιπους
μαθητές μας:

 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ
4η στην Δ’ Δημοτικού
 ΚΡΙΚΕΛΗ ΕΛΛΗ
8η στην Δ’ Δημοτικού
 ΣΟΥΡΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ
13ος στην Δ’ Δημοτικού

 ΚΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
29ος στην Ε’ Δημοτικού
 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
29ος στην ΣΤ’ Δημοτικού

Συγχαρητήρια και σε όλους τους
μαθητές μας πέρασαν στην τελική
φάση!
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Ονοματεπώνυμο

Τάξη

Ξυγκάκη Σμαρώ
Τσιβελίκας Λάμπρος
Πατρικάκη Αθηνά

Ε
Ε
ΣΤ
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Μεγάλη
Πανελλαδική διάκριση
στις Ξένες Γλώσσες
για τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη
Τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη και
το Andreadis English Academy
κατέκτησαν το BRONZE μετάλλιο
στη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών
από το θεσμό Education Business
Awards 2017.
Προσωπικότητες από τον χώρο
της εκπαίδευσης και την πολιτεία,
εκπρόσωποι ιδιωτικών και δημοσίων
φορέων, εκπαιδευτικό προσωπικό,
ακαδημαϊκοί και δημοσιογράφοι,
παραβρέθηκαν την Παρασκευή 5
Μαΐου στις 19:00, στον Πολυχώρο
Αθηναΐδα στην Αθήνα, όπου
βραβεύτηκαν οι καλύτερες πρακτικές
στο χώρο της Εκπαίδευσης!
Το βραβείο αυτό αφιερώνεται στην
κυρία Ζαφειριάδου Ρένα και τη
συνεργάτη της, κυρία Μπασλή
Μαρία για το έργο που προσφέρουν
στη διδασκαλία της Αγγλικής
γλώσσας, αλλά και σε όλο το
προσωπικό των Εκπαιδευτηρίων
που καθημερινά προγραμματίζει
τις εκπαιδευτικές δράσεις του με
γνώμονα πάντα την πρωτοπορία!

Και εις ανώτερα!
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Διακρίσεις

Διακρίσεις στο
Διεθνή Μαθηματικό Διαγωνισμό
«Καγκουρό»
Το Σάββατο 18 Μαρτίου μαθητές των Β’,
Γ’, Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεων του σχολείου μας
πήραν μέρος στο Διεθνή Μαθηματικό
Διαγωνισμό Καγκουρό.
Οι μαθητές που διακρίθηκαν είναι:
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Ονοματεπώνυμο

Τάξη

Κατσαρός Γρηγόρης

Β

Τσιβελίκας Αναστάσιος

Β

Μπούρσης Θάνος

Β

Σαμαράς Παύλος

Β

Μισαηλίδου Ανδρονίκη

Γ

Παναγοπούλου Κουτεράνη
Μαριλίνα

Γ

Μπαλάρη Αυγουστίνα

Γ

Καπετανάκη Ελπίδα

Δ

Κοράτζι Κατερίνα

Δ

Μαυρίδης Γιώργος

Δ

Τσιβελίκας Λάμπρος

Ε

Κεσόπουλος Παναγιώτης

Ε

Κούσης Νίκος

ΣΤ

100% επιτυχία στις
εξετάσεις της Global
Την Τετάρτη 10 Μαΐου στο εργαστήρι
πληροφορικής του σχολείου
πραγματοποιήθηκαν οι εξετάσεις της
Global στην ενότητα
“Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων”.
Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριές μας που
συμμετείχαν στις εξετάσεις πέτυχαν με
πολύ υψηλά ποσοστά.
Συγχαίρουμε τους μαθητές μας:

 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
 ΒΛΑΧΟΥ ΝΙΚΗ
 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ
 ΚΟΡΑΤΖΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 ΚΡΙΚΕΛΗ ΕΛΛΗ
 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΜΕΣΙΑΚΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 ΠΑΓΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
 ΣΟΥΡΑΣ ΙΑΣΩΝ
 ΤΣΙΒΕΛΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
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ΣΧΟΛΙΚΉ ZΩΉ

Ωραιόκαστρο, Τ.Κ.: 570 13
 2310 699 900 - 2310
696772 - 2310 697608
info@andreadis-school.gr
facebook.com/andreadis.school

www.andreadis-school.gr

