
ΘΕΑΤΡΟ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ-ΧΟΡΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

(σχολικό έτος 2013-14)  
 

1. Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης - «Ελίζα» της Ξ. Καλογεροπούλου 

 
 

 

 

Παρακολουθήσαμε μια πολύ ωραία θεατρική παράσταση στο 

κινηματοθέατρο: ΟΛΥΜΠΙΟΝ. Το Νέο θέατρο Θεσ/νίκης 

παρουσίασε, το πολύ γνωστό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου, 

«Ελίζα». Η «Ελίζα» δεν είναι μόνο ένα έργο για παιδιά, είναι 

ένα από τα σημαντικότερα κείμενα του νεοελληνικού θεάτρου, 

ένα κείμενο ουσιαστικής παιδείας, που απευθύνεται σε θεατές 

κάθε ηλικίας.  

Μέσα από την έντονη ροή του με ναυμαχίες, ξιφομαχίες, 

αράπικα παζάρια, Σουλτάνους, πειρατές, σ’ ένα 

συναρπαστικό σκηνικό και με νέα μουσική σύνθεση ξεκινάει η 

«Ελίζα» με τρεις φίλους της κι ...  έναν πράσινο παπαγάλο 

να βρει τον καλό της. 

 

2. Επίσκεψη στο Μέγαρο Μουσικής - Fantasia Live in Concert 
 

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσ/νίκης σε μια συμπαραγωγή με το 

Μέγαρο Μουσικής παρουσίασε το μουσικό & κινηματογραφικό 

υπερθέαμα Fantasia Live in Concert του Disney. 

Η θρυλική ταινία του Disney που συνδύασε για πρώτη φορά τη 

συμφωνική μουσική με τα κινούμενα σχέδια είχε έρθει στη πόλη 

μας για λίγες μοναδικές παραστάσεις, σε μια σύνθεση της 

Fantasia του 1940 και της Fantasia 2000. Οι μαθητές μας 

είχαν την τύχη να απολαύσουν από την Κρατική Ορχήστρα τη 

μουσική του Μαθητευόμενου Μάγου, όσο παρακολουθούσαν τις 

προσπάθειες του Μίκυ Μάους να μάθει τα μαγικά ξόρκια, τη 

Σουίτα από τον Καρυοθραύστη του Τσαϊκόφσκι στο χορό της 

φύσης που σηματοδοτεί την εναλλαγή των εποχών, το έργο Ο 

Χορός των Ωρών με τις Στρουθοκαμήλους, τους Ελέφαντες & 

τους Αλιγάτορες του Disney να επιδίδονται με χάρη σε 

χιουμοριστικές φιγούρες μπαλέτου & πολλά άλλα έργα.  

 

 
 

 

 

3. Λάχανα και Χάχανα-The musical - στο Θέατρο ΑΘΗΝΑΙΟΝ  
 

 

 

 

Τα τραγούδια του Τάσου Ιωαννίδη που ήδη γνωρίζουν και 

λατρεύουν τα παιδιά μέσα από τα βιβλία της Γλώσσας της Α’ 

Δημοτικού, τραγούδια έξυπνα, αστεία και γλυκά, που πέρα από 

την εκπ/κή τους χρησιμότητα είναι και πολύ διασκεδαστικά, 

απόλαυσαν οι μαθητές του Α1 μαζί με τη δασκάλα τους την κα 

Ρούλα Κυριακίδου μέσα από την παράσταση «Λάχανα και 

Χάχανα-The Musical». Ένα σύγχρονο κι επίκαιρο μιούζικαλ 

με δράση, φαντασία, γέλιο, χαρά και τραγούδι, με χαρακτήρες 

πολύ γνώριμους από την καθημερινή ζωή των παιδιών και 

άλλους φανταστικούς, παρμένους από τον κόσμο του ονείρου. 

Η παράσταση πραγματεύεται δύο «φαινομενικά» αντίθετους 

πόλους: την Τέχνη & την Τεχνολογία, και πώς αυτοί 

συγκρούονται ή συνομιλούν κατά τη διάρκεια της μαθησιακής 

διαδικασίας.  



4. Επίσκεψη στον κινηματογράφο 

 

5. Η θεατρική σκηνή του σχολείου μας  
Στη θεατρική σκηνή του σχολείου την οποία χρησιμοποιούμε 

από κοινού με το 6ο Νηπιαγωγείο και το 3ο Γυμνάσιο 

(συστεγάζονται μαζί μας) τα παιδιά μας ανέβασαν φέτος 

διάφορες μικρές παραστάσεις στο τέλος της χρονιάς αρχές 

Ιουνίου καθώς και την 28η Οκτωβρίου, την ημέρα του 

εορτασμού του Πολυτεχνείου, τα Χριστούγεννα, την 25η 

Μαρτίου, την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, την 

Παγκόσμια Ημέρα των Ρομά.   
 

6. Φεστιβάλ Παιδικών Χορευτικών Συγκροτημάτων Δήμου Ευόσμου 
 

 

19ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ  

Δημοτικών, 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 με μεγάλη χαρά και η χορευτική ομάδα του σχολείου για 

10η συνεχόμενη χρονιά, με την παραδοσιακή ομάδα χορευτών, 

του σχολείου μας, η οποία αριθμεί περί τους 100 χορευτές 

/τριες. Την επιμέλεια της ομάδας είχε η κα Μπαδέμη Μαρία. 
 
 

7. Φεστιβάλ Παιδικών Χορευτικών Συγκροτημάτων Δήμου Συκεών 
22ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ  

Στο φεστιβάλ αυτό, το οποίο συνδιοργάνωσε με το Δήμο 

Συκεών το Εργαστήρι Παραδοσιακών Χορών Δασκάλων-

Νηπιαγωγών Θεσ/νίκης συμμετείχαν 160 συγκροτήματα, πήρε 

μέρος με χαρά, για 12η συνεχόμενη χρονιά με την παραδοσιακή 

ομάδα χορευτών του σχολείου, η οποία αριθμεί περί τους 100 

χορευτές. Την επιμέλεια είχε η κα Μπαδέμη Μαρία. 

 

 

Παρακολουθήσαμε την κινηματογραφική ταινία: Ψυχρά κι 

Ανάποδα (Frozen) στο κινηματογράφο: ΦΑΡΓΚΑΝΗ.  

Λίγα λόγια: Εντυπωσιακά φροντισμένο το «Ψυχρά κι Ανάποδα» 

υμνεί τις παραδοσιακές αξίες της οικογένειας, της αγάπης και 

της φιλίας, καθιστώντας το ασφαλές κι ευχάριστο για τα παιδιά. 

Υπόθεση: Η κωμική αυτή περιπέτεια αφηγείται την 

προσπάθεια της πριγκίπισσας Άννας να λύσει τα μάγια που 

έχουν φέρει τον παγετό στο βασίλειο του Άρεντελ. Υπεύθυνη γι 

αυτή την κατάσταση είναι - άθελά της - η μεγαλύτερη αδερφή 

της πριγκίπισσας, η παγωμένη Βασίλισσα Έλσα. Η αδυναμία της 

τελευταίας να τιθασεύσει την ικανότητά της να παράγει χιόνι 

και πάγο, την έχει αναγκάσει να κρατά σε απόσταση εκείνη που 

αγαπά περισσότερο στον κόσμο, την Άννα. Με την αμφισβήτηση 

στο πρόσωπο της Βασίλισσας να κλιμακώνεται μεταξύ των 

ισχυρών του βασιλείου, η Άννα καλείται να στηριχθεί στη 

βοήθεια του Κριστόφ, ενός άξεστου αλλά καλοκάγαθου 

βουνίσιου, του ταράνδου του αλλά κι ενός απίθανου 

χιονάνθρωπου, του Όλαφ, προκειμένου να εντοπίσει την 

εξαφανισμένη αδερφή της, να επαναφέρουν μαζί την καλοκαιρία 

στο Άρεντελ. Στο ταξίδι τους, βέβαια, θα συναντήσουν μυθικά 

πλάσματα, απρόσμενους εχθρούς και κινδύνους.  

 
 

 



 

8. Το αθλητικό τμήμα του σχολείου μας  

    στους αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ και στίβου  
 

 
 

 

 

 

Η Γυμνάστρια μας κα Βάννα Χαλιαμάλια, προετοίμασε με πολύ 

μεράκι κατά τη διάρκεια της χρονιάς τις ομάδες του σχολείου 

που θα συμμετείχαν στους αθλητικούς αγώνες ποδοσφαίρου, 

μπάσκετ και βόλεϊ που διοργάνωσε η Δ/νση Π.Ε. Δυτ. 

Θες/νίκης και το Γραφείο Φυσικής Αγωγής.  

 

Μέσα από τους αγώνες πέρασε στα παιδιά το μήνυμα της 

χαράς της συμμετοχής στον αθλητισμό και της ευγενικής 

άμιλλας. Πρέπει να απονείμουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια 

στα παιδιά, στην κα Βάννα και στο Σύλλογο Γονέων & 

Κηδεμόνων που στηρίζει τέτοιες προσπάθειες.   

 

9. Ολυμπιακό Μουσείο – Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα 

Οι μαθητές της ΣΤ τάξης με τη συνοδεία της κας Χαλιαμάλια 

Βαΐας (γυμνάστριας του σχολείου), και των δασκάλων τους κας 

Χρήστου Σαμέλη & Μακρίνας Καραγιαννίδου, επισκέφτηκαν το 

Ολυμπιακό Μουσείο Αθλητισμού Θεσ/νίκης και συμμετείχαν σε 

δυο εκπαιδευτικά προγράμματα.  

Από την αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων το 

1896 έως και τους αγώνες του Πεκίνου το 2012, η ιστορία των 

αγώνων αναβιώνει μέσα από τα πρόσωπα, αφίσες, μετάλλια, 

δάδες και μασκότ. Έλληνες & ξένοι Ολυμπιονίκες διηγούνται 

μέσα απ’ την προσωπική κι αθλητική τους ιστορία τα 

χαρακτηριστικότερα γεγονότα. Με διαθεματική προσέγγιση τα 

παιδιά εισάγονται στις βασικές έννοιες του Ολυμπισμού 

γνωρίζοντας νέα στοιχεία και συνάγοντας συμπεράσματα σε 

ανώτερο επίπεδο. Παράλληλα, με την ενίσχυση της βιωματικής 

μάθησης, ο εκθεσιακός χώρος έχει μετατραπεί σε στίβο.  

Η έκθεση ‘’Επιστήμη των Αθλημάτων’’, αποτελεί μια 

διαδραστική πρόκληση για παιδιά όλων των ηλικιακών ομάδων, 

βασιζόμενη στην ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος και της 

απαίτησης για σωματική συμμετοχή. Η διασύνδεση του 

αθλητισμού με τη φυσική, τη χημεία, τη βιολογία, την ιατρική, 

αποτελούν τον καλύτερο τρόπο ενημέρωσης και πληροφόρησης 

των επισκεπτών. Ο παιγνιώδης τρόπος μάθησης, καθώς 

πρόκειται κυρίως για μηχανήματα εξομοίωσης των αθλημάτων 

και το πλούσιο εποπτικό υλικό, δημιουργούν το καλύτερο 

περιβάλλον μύησης στον αθλητισμό. Πως λειτουργεί η όραση; 

Ποια η σημασία του ιδανικού βάρους ενός ατόμου; Η ευλυγισία 

και τα αντανακλαστικά είναι αναπτυσσόμενες δεξιότητες;  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



10. "ΧΑΙΡΟΜΑΙ, ΧΟΡΕΥΩ, ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΑΞΙΔΕΥΩ..." 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

«Ο χορός είναι η κρυμμένη γλώσσα της ψυχής», είχε πει 

κάποτε η διάσημη αμερικανίδα χορεύτρια Martha Graham. Και 

είναι αλήθεια. Ο χορός είναι έκφραση,  απελευθέρωση  του 

σώματος και της ψυχής… Μια πολύ όμορφη εκδήλωση 

πραγματοποίησαν οι μαθητές του ολοήμερου με χορούς από 

διάφορες χώρες του κόσμου. (ΡΩΣΙΑ-ΚΑΛΙΝΚΑ, ΙΤΑΛΙΑ-

ΤΑΡΑΝΤΕΛΑ, ΑΛΒΑΝΙΑ-ΤΖΙΤΖΙΛΕ, ΤΟΥΡΚΙΑ-DAMAT 

HALAYI, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ-ΤΑΛΙΜΑ, ΑΡΜΕΝΙΑ-CAAROON, 

ΧΑΒΑΗ-ΧΟΥΚΙΛΑΟΥ). Σεβόμαστε κι αποδεχόμαστε τη 

διαφορετικότητα, βρίσκουμε αυτά που μας ενώνουν. 
 

Σήμερα θα σας δείξουμε δουλειά από το ολοήμερο  

σ’ αυτόν τον κόσμο το μικρό και τον εφήμερο. 

Τραγούδια και χορούς προσεκτικά διαλέξαμε 

στις 4 γωνιές της γης στο νου μας ταξιδέψαμε. 
 

Απ’ τη Ρωσία την απέραντη και τη γειτονική Ιταλία 

τα βήματά μας έφτασαν στην άγνωστη Αρμενία. 

Κι ύστερα πεταχτήκαμε λίγο ως τη Χαβάη 

μυστήριο πώς βρεθήκαμε στην Αλβανία το βράδυ. 
 

Το πόδι μας πατήσαμε λίγο και στην Τουρκία 

κι επιστρέψαμε μετά από τη Βουλγαρία. 

Σ’ αυτή μας τη γιορτή καλωσορίσατε λοιπόν 

για να απολαύσουμε μαζί το show των χορών. 
 

Ευχαριστούμε θερμά για την επιτυχία της εκδήλωσης τα παιδιά, 

την κα Χαρούλα Μπελίδου, που επιμελήθηκε όλους τους 

χορούς, καθώς και την κα Μαλιβίτση Ζωή για τα κείμενα. 

Επίσης πρέπει να ευχαριστήσουμε τους υπόλοιπους εκπ/κούς 

του ολοήμερου Τουτζιάρη Αντωνία, Πασχαλόπουλο Κων/νο, 

Μπίσμπα Αποστολία, Τσολάκη Παναγιώτα, Μήλιο Αριστείδη, 

Σιμωνόπουλο Νίκο, Πετρίδη Αντώνιο, Αβραμίδου Στέλλα, 

Δουκίδου Κων/να. 
 

 

11. Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου Βέροιας - Επαφή με το άθλημα του σκι  
 

Τα παιδιά της ΣΤ' τάξης σε συνεργασία με το Εθνικό Χιονοδρομικό 

Κέντρο Σελίου συμμετείχαν σ’ ένα εκπ/κό πρόγραμμα εκμάθησης σκι 

κι αναψυχής στο Σέλι Ημαθίας. Ήταν μια μοναδική εμπειρία για τα 

παιδιά μας, γιατί έγινε η πρώτη τους επαφή με το άθλημα του σκι.  

Είναι κάτι που γίνεται κάθε χρόνο για τους απόφοιτους της ΣΤ. Το 

κόστος συμμετοχής για κάθε μαθητή  (μεταφορά-ενοικίαση του 

αθλητικού εξοπλισμού, έκδοση κάρτας lift και το μάθημα του σκι) 

πληρώθηκε από τα χρήματα που μάζεψαν οι μαθητές, από την 

πώληση της σχολ. εφημερίδας «Ο κόσμος στα μάτια των παιδιών» 

Το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου, είναι το 1ο οργανωμένο 

χιονοδρομικό κέντρο της Χώρας. Λειτουργεί από το 1934, χρονιά 

που οργανώθηκαν οι πρώτοι Πανελλήνιοι Αγώνες. Το 1955 

τοποθετήθηκε ο 1ος αναβατήρας της χώρας (εναέρια καρέκλα 

μήκους 750μ.) που έφτανε σε υψόμετρο 1600μ ενώ το 1968 

επεκτάθηκε κατά 500μ. φτάνοντας σε υψόμετρο 1730μ.  

 
 

 

 



 

12. Παιχνίδια – Επιδείξεις αθλημάτων και Χοροί με το τέλος της χρονιάς 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Την επιμέλεια είχε η γυμνάστρια Χαλιαμάλια Βάννα, η οποία έγραψε και τα 

κείμενα. Βοήθησε στην παρουσίαση η δασκάλα των Αγγλικών Ζωή Μαλιβίτση. 
 


