
ΘΕΑΤΡΟ-ΧΟΡΟΣ-ΧΟΡΩ∆ΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
(σχολικό έτος 2009-10)  

 

1. Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης  
– Η Κούλα, η Κατσικούλα και το κλεµµένο τραγούδι 

 

 

 
 

 

Παρακολουθήσαµε µια πολύ ωραία θεατρική παράσταση στο 
κινηµατοθέατρο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ Το Νέο θέατρο Θεσ/νίκης 
παρουσίασε µε τη Νεανική Σκηνή του το έργο του γνωστού σε 
όλους µας, Ευγένιου Τριβιζά: «Η Κούλα, η Κατσικούλα και το 
κλεµµένο τραγούδι». «Όλα αρχίζουν µε µια ιδέα». Με αυτή 
την απλή φράση γιορτάστηκε η Παγκόσµια Ηµέρα Πνευµατικών 
∆ικαιωµάτων που έγινε αφορµή να γραφτεί η «Κούλα η 
κατσικούλα», µε σκοπό την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των 
παιδιών γύρω από αυτό το θέµα. Τα παιδιά πρέπει από νωρίς να 
µάθουν να αναγνωρίζουν και να σέβονται, στο σχολείο, στο 
Πανεπιστήµιο, στην επαγγελµατική αργότερα ζωή τους, την 
πνευµατική ιδιοκτησία των συνανθρώπων τους. Το άτοµο το 
οποίο παράνοµα εκµεταλλεύεται την πνευµατική ιδιοκτησία, δεν 
είναι λιγότερο κατακριτέο από έναν πορτοφολά που αρπάζει ένα 
πορτοφόλι ή από ένα διαρρήκτη που κλέβει ένα βραχιόλι. τα 
κηρύγµατα, αντί να πείθουν, απωθούν µάλλον τα παιδιά, η 
«Κούλα η κατσικούλα» έρχεται να µεταδώσει αυτά τα µηνύµατα 
έµµεσα, µε ένα διασκεδαστικό και ανάλαφρο τρόπο, µέσα από 
ένα παιχνίδι παραµυθιού, αλληγορίας, χιούµορ και φαντασίας. 

 

 
2. Η 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 στη θεατρική εβδοµάδα 
του σχολείου µας στο τέλος της χρονιάς, αρχές Ιουνίου 
καθώς και την 28η Οκτωβρίου, την ηµέρα του εορτασµού του 
Πολυτεχνείου, τα Χριστούγεννα και  την 25η Μαρτίου. 

 
 

 
3. Φεστιβάλ Παιδικών Χορευτικών Συγκροτηµάτων ∆ήµου Ευόσµου 

 

 

 

14ο 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 για 6η 
συνεχόµενη χρονιά, µε 2 τµήµατα και 30 χορευτές µας της Α, 
και Β τάξης, µε µεγάλη χαρά. Την επιµέλεια της οµάδας είχε η 
κα Μπαδέµη Μαρία και οι χοροί που παρουσιάστηκαν ήταν από 
την Ήπειρο και τη Θράκη.   

 



4. Φεστιβάλ Παιδικών Χορευτικών Συγκροτηµάτων ∆ήµου Συκεών 
 

18ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ  
 

Στο φεστιβάλ αυτό, το οποίο συνδιοργάνωσε µε το ∆ήµο 
Συκεών το Εργαστήρι Παραδοσιακών Χορών ∆ασκάλων-
Νηπιαγωγών Θεσ/νίκης συµµετείχαν 180 συγκροτήµατα, πήρε 
µέρος για 8η συνεχόµενη χρονιά και η χορευτική οµάδα του 
σχολείου µας µε 2 τµήµατα και 30 χορευτές µας της Γ, ∆, Ε και 
ΣΤ τάξης, µε µεγάλη χαρά. Τα παιδιά χόρεψαν για να 
ενισχύσουν το Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου. Την επιµέλεια 
της οµάδας είχε η κα Μπαδέµη Μαρία και οι χοροί που 
παρουσιάστηκαν ήταν από τη Μακεδονία και τη Θράκη.   

 

 

 
 

5. Κυκλοφορία του πρώτου µουσικού CD της χορωδίας  
 

 

 

 

 

Συνεχίστηκε κι αυτή τη σχολική χρονιά η διανοµή του πρώτου 
µουσικού CD της χορωδίας µας, µε τίτλο: «Ταξιδεύοντας … µε 
τα τραγούδια µας», µε 12 τραγούδια από διάφορες χώρες του 
κόσµου: Αγγλία, Ρωσία, Αλβανία, Βολιβία, Γεωργία, ΗΠΑ, 
Ιταλία, Σερβία, Σενεγάλη, Γερµανία και Ελλάδα. Είναι µια 
µικρή περιπλάνηση που ξεκινάει από την Αµερική και µέσω 
Αφρικής φτάνει ως την Ευρώπη.  

 

 

6. Νοµαρχιακοί αγώνες βόλεϊ, ποδοσφαίρου, στίβου των ∆ηµοτικών Σχολείων 
∆υτικής Θεσ/νίκης – επιτυχίες των οµάδων µας 

 

 
 
 
Η οµάδα βόλεϊ κοριτσιών, η οµάδα ποδοσφαίρου των αγοριών 
και η οµάδα στίβου κοριτσιών-αγοριών πήραν µέρος µε 
επιτυχία στους νοµαρχιακούς αγώνες µίνι πετοσφαίρισης, 
ποδοσφαίρου και στίβου των δηµοτικών της ∆/νσης Π.Ε. 
∆υτικής Θεσ/νίκης, οι οποίοι έγιναν στο ΕΑΚ Αµπελοκήπων.  
 

Αξίζουν ένα µεγάλο µπράβο: τα κορίτσια και τα αγόρια των 
οµάδων µας, η γυµνάστρια Χαλιαµάλια Βάννα (προπονήτρια της 
οµάδας βόλεϊ και στίβου), ο διευθυντής του σχολείου 
Παπαδόπουλος Στέργιος (προπονητής της οµάδας 
ποδοσφαίρου). Συνέβαλαν και βοήθησαν πολύ ο Σύλλογος 
Γονέων & Κηδεµόνων και οι γονείς των µαθητών.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


