
ΘΕΑΤΡΟ-ΧΟΡΟΣ-ΧΟΡΩ∆ΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
(σχολικό έτος 2007-08)  

 

1. Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης – ΑΝΝΙΕ 
 

 
 

 
 
 

Ως σχολείο όλοι µαζί επισκεφτήκαµε τον κινηµατοθέατρο 
ΡΑ∆ΙΟ ΣΙΤΥ. Η παιδική σκηνή της Μαριάννας Τόλη 
παρουσίασε το υπέροχο, πολυβραβευµένο µιούζικαλ ΑΝΝΙΕ 
που παίχτηκε επί δυο συνεχή έτη µε τεράστια επιτυχία στο 
θέατρο Μπρόντγουαιη της Αθήνας και το οποίο πραγµατεύεται 
την αισιοδοξία που είναι τόσο σπάνια στις µέρες µας. Η δύναµη 
µιας παιδικής καρδιάς που µπορεί ν' αλλάξει το µέλλον µιας 
ολόκληρης χώρας και τον εσωτερικό κόσµο των ανθρώπων µε τους 
οποίους έρχεται σε επαφή, είναι το θέµα του πολυβραβευµένου 
αυτού έργου που παίχτηκε µε τεράστια επιτυχία στις µεγάλες 
πρωτεύουσες του κόσµου και στην Αθήνα. Στην παράσταση µε 
τα πλούσια σκηνικά και τα 160 κοστούµια, συµµετέχουν 20 
ηθοποιοί, χορευτές, τραγουδιστές καθώς και 10 παιδιά. 

 

2. Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης – Η κοιµωµένη ξύπνησε 
 

Όλο τα παιδιά του σχολείου παρακολούθησαν µια πολύ ωραία 
θεατρική παράσταση στο κινηµατοθέατρο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ 
Το Νέο θέατρο Θεσ/νίκης παρουσίασε µε τη Νεανική Σκηνή 
του το έργο « η κοιµωµένη ξύπνησε » της Ξένιας 
Καλογεροπούλου και του Θωµά Μοσχόπουλου.  
Η Ωραία κοιµωµένη διατηρεί πεισµατικά µια σηµαντική θέση 
στον κόσµο των παραµυθιών. Οι αιώνες περνούν, η ιστορία της 
αλλάζει, ξαναγράφεται, αλλά µέσα στις αµέτρητες 
µεταµορφώσεις της διατηρεί πάντα κάτι από τον αρχικό της 
πυρήνα. Αυτή τη φορά η Κοιµωµένη του κλασικού παραµυθιού 
«ξυπνά» στη σηµερινή εποχή σε µια πραγµατικότητα χωρίς 
νεράιδες, πύργους και πριγκιπόπουλα. Στον 21ο αιώνα των 
µεγάλων αυτοκινητοδρόµων, των υπολογιστών, των κινητών 
τηλεφώνων και των υπερπροστατευµένων παιδιών. Μπορεί να 
υπάρξει παραµύθι σ' έναν τέτοιο κόσµο; Σε µια εποχή σαν τη 
δική µας, όπου όχι µόνο τα παιδιά αλλά και πολλοί ενήλικοι 
δυσκολεύονται «να µεγαλώσουν», η προσαρµογή «της 
µαγεµένης βασιλοπούλας», στην πραγµατικότητα αποτελεί µια 
πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, όχι µόνο για τους µικρούς 
θεατρόφιλους αλλά και για όσους αγαπούν το θέατρο.  

 
 

3. Θεατρική σκηνή του σχολείου µας  
 

 

 
Στη θεατρική σκηνή του σχολείου µας την οποία 
χρησιµοποιούµε από κοινού µε το 6ο Νηπιαγωγείο και το 3ο 
Γυµνάσιο ( συστεγάζονται µαζί µας ) τα παιδιά µας ανέβασαν 
φέτος διάφορες µικρές παραστάσεις την 28η Οκτωβρίου, την 
ηµέρα του εορτασµού του Πολυτεχνείου, τα Χριστούγεννα, 
την Παγκόσµια Ηµέρα Παιδικού Βιβλίου και την 25η 
Μαρτίου.  

 
 



4. Φεστιβάλ Παιδικών Χορευτικών Συγκροτηµάτων ∆ήµου Συκεών 
 

 

16ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ  

 
Στο φεστιβάλ αυτό, το οποίο συνδιοργάνωσε µε το ∆ήµο 
Συκεών το Εργαστήρι Παραδοσιακών Χορών ∆ασκάλων-
Νηπιαγωγών Θεσ/νίκης συµµετείχαν 173 συγκροτήµατα, πήρε 
µέρος και η χορευτική οµάδα του σχολείου µας µε 2 τµήµατα 
και 30 µαθητές µας της Γ, ∆, Ε και ΣΤ τάξης, µε µεγάλη χαρά. 
Τα παιδιά χόρεψαν για τα ενισχύσουν τα παιδιά του 4ου Ειδικού 
∆ηµοτικού Θεσ/νίκης και του Ιδρύµατος ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ.  
Οι στολές που φορούσαν τα παιδιά µας έχουν αγοραστεί από το 
Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων και είναι περιουσία του 
σχολείου. Την επιµέλεια της οµάδας είχε η δασκάλα του χορού: 
κα Μπαδέµη Μαρία.  

 
 
 
 
 
 

 

 
5. Φεστιβάλ Παιδικών Χορευτικών Συγκροτηµάτων ∆ήµου Ευόσµου 

 

 

13ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ  

∆ηµοτικών, Γυµνασίων και Λυκείων του ν. Θεσ/νίκης 
 

Στο φεστιβάλ αυτό, το οποίο διοργανώνει κάθε χρόνο ο 
Σύλλογος Πτυχιούχων των Σχολών Φυσικής Αγωγής µε 
ειδικότητα παραδοσιακών χορών Βόρειας Ελλάδας, πήρε 
µέρος και η χορευτική οµάδα του σχολείου µας µε 2 τµήµατα 
και 30 µαθητές µας της Α, Β, Ε και ΣΤ τάξης, µε µεγάλη χαρά.  
Την επιµέλεια της οµάδας είχε η κα Μπαδέµη Μαρία.   

 
 

6. Συµµετοχή της χορωδίας µας σε διάφορες δραστηριότητες  
 

 

 
Η χορωδία του σχολείου µας, η οποία δηµιουργήθηκε εδώ και 
τέσσερα χρόνια µε πολύ µεράκι από τη µουσικό του σχολείου 
µας κα Ντριγκόγια Παναγιώτα, αποτελούµενη από 35 µαθητές 
της ∆ ως ΣΤ τάξης, συµµετείχε σε διάφορες εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες όλη τη χρονιά.  
 

 
7. Νοµαρχιακοί αγώνες στίβου, βόλεϊ, ποδοσφαίρου των ∆ηµοτικών ∆υτικής Θεσ/νίκης 

 

Η οµάδα στίβου του σχολείου πήρε µέρος (µε 10 παιδιά) στους 
νοµαρχιακούς αγώνες στίβου των δηµοτικών σχολείων ∆υτικής 
Θεσ/νίκης, στους οποίους αγώνες πήραν µέρος τα περισσότερα 
σχολεία και οι οποίοι έγιναν  στο ΕΑΚ Αµπελοκήπων. Η 
συµµετοχή όλων των παιδιών µας ήταν πάρα πολύ καλή. Στον 
αθλητισµό όµως σηµασία έχει η συµµετοχή και όχι η νίκη. Αυτό 
το µήνυµα προσπαθούµε να περνάµε συνέχεια στα παιδιά µας.  
Επίσης η οµάδα βόλεϊ των κοριτσιών έφτασε στον τελικό του 
ενός οµίλου. Η οµάδα ποδοσφαίρου των αγοριών έφτασε ένα 
βήµα πριν από τον τελικό. Ηττήθηκε στον τρίτο αγώνα της 
ύστερα από έναν ισόπαλο αγώνα στα πέναλντυ.  
Αξίζει ένα µεγάλο µπράβο στη γυµνάστρια του ολοηµέρου 
σχολείου µας κα Χαλιαµάλια Βαΐα, η οποία είχε όλη την 
ευθύνη και την προετοιµασία των οµάδων µας. 

 
 

 

 



8. Πολιτιστικός µήνας του δήµου « Περνάµε την πόρτα του σχολείου » 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Στα πλαίσια του πολιτιστικού µήνα του δήµου και των 
εκδηλώσεων µε την ονοµασία: « Περνάµε την πόρτα του 
σχολείου », παιδιά του σχολείου µας ετοίµασαν και 
παρουσίασαν µε πολύ κέφι και µεράκι την παράσταση: 
Όλοι οι δρόµοι οδηγούν στις ρίζες µας  
Μια παράσταση από τους µαθητές της παραδοσιακής 
χορευτικής οµάδας και τους µαθητές της ΣΤ τάξης του 
σχολείου µας µε τη συνοδεία ζωντανής ορχήστρας 
Πρέπει να ευχαριστήσουµε θερµά τη γυµνάστρια του σχολείου 
κα Αρβανιτίδου Βιργινία, και τη γυµνάστρια µε ειδικότητα 
στους παραδοσιακούς χορούς, κα Μπαδέµη Μαρία, που 
έστησαν όλη την παράσταση. 

 

Χορεύοντας 
το χθες  

και το σήµερα 
Από 

µαθητές/τριες 
της Στ΄και 
Ε΄τάξης 

Crazy girl 
Χασάπικο - Πολίτικο 
This is the end 
Αϊβαλιώτικος - Ζεϊµπέκικος 
Bongo song / Αχ θάλασσά µου / Σούστα rave 
Το χασάπικο του Σάκενα 
Έχε γεια Παναγιά 

  

Χορεύοντας 
την Ήπειρο 

Από 
µαθητές/τριες 
της Α΄και 
Β΄τάξης 

Κοντούλα Λεµονιά (Συρτός στα τρία) 
Γιατρός  
Νεραντζιά (Χασάπικο Ηπείρου) 

  

Χορεύοντας 
τη Θράκη 

Από 
µαθητές/τριες 

της Γ΄και 
∆΄τάξης 

Αρχοντογιός παντρεύεται (Συρτός Θράκης) 
Στέργιος επεισµάνεψε (Ζωναράδικος ) 
Ποδαράκι 
Ήταν ένα πουλάκι (Ξέσυρτος) 
Έχε γεια Παναγιά (Χασάπικος γρήγορος 
Θράκης) 

  

Χορεύοντας 
τον Πόντο 

Από 
µαθητές/τριες 
της Στ΄και 
Ε΄τάξης 

Συµέλα (οργανικός ποντιακός σκοπός, παιγµένος 
από τη λύρα µιας µαθήτριας της Ε΄τάξης) 
Οµάλ 
Τικ  
Κότσαρι 
Εµπροπίς 

 

 
Ένα µεγάλο Μπράβο!!! σε όλα τα παιδιά 

που πήραν µέρος στην παράσταση 

 
 


