Νοέµβριος 2002: Μια που το µάζεµα του καρπού της ελιάς
είναι στην επικαιρότητα οι µικροί µαθητές µας επισκέφθηκαν
το ελαιοτριβείο του χωριού µας όπου άκουσαν από τον
υπεύθυνο του ελαιοτριβείου για όλα τα στάδια επεξεργασίας
του καρπού και έµαθαν για τα µηχανήµατα του ελαιοτριβείου.
Οκτώβριος 2002: Ενδιαφέρον ψηφιακό ντοκιµαντέρ σχετικό
µε την επέτειο του ’40 παρακολούθησαν µαθητές και γονείς
του σχολείου µας στην αίθουσα τελετών του σχολείου µας.
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Ένα ηλεκτρονικό
οδοιπορικό στην
Ελληνική εποποιία
του 1940.
1940.
Η παραγωγή αυτή
απευθύνεται σε
γονείς µαθητές και
εκπαιδευτικούς στα
πλαίσια του
εορτασµού της
επετείου της 28ης
Οκτωβρίου 1940 στα
σχολειά µας.
µας.

∆εκέµβριος 2002: Οι µαθητές µας επισκέφθηκαν το Φεστιβάλ
Κινηµατογράφου Ολυµπίας για νέους και παιδιά στην
Αµαλιάδα µαζί µε τα σχολεία του Βελανιδίου και Λαγανά!

Σε ώρα εργασίας στην αίθουσα πληροφορικής του σχολείου
µας ετοιµάζοντας το πρώτο τεύχος της «Κυψέλης».
Αριστερά: Κολάζ των µαθητών της Γ’ & ∆’ τάξης για την
Παγκόσµια ηµέρα των ζώων.

Στα πλαίσια της «ηµέρας του Παιδιού» οι µαθητές του σχολείου µας συνέταξαν τις προτάσεις τους που θα
απευθύνουν στους τοπικούς φορείς της περιοχής µας γνωρίζοντας ότι τα ίδια είναι το µέλλον του κόσµου και ζητώντας
από τους αρµόδιους να το αποδείξουν µε τις πράξεις τους. Μερικές από τις προτάσεις των παιδιών είναι:
Να λειτουργήσει το σχολείο µας ως πολυδύναµο αλλά και να γίνει ολοήµερο από τη νέα σχολική χρονιά
Να γίνουν έργα που να αναδεικνύουν την Αρχαία Ολυµπία και τις άλλες περιοχές του νοµού µας ενόψει
µάλιστα της Ολυµπιάδας του 2004.
Περισσότερους Η/Υ για το σχολείο µας ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για δηµιουργία.
Περισσότερους φίλους-συµµαθητές στο σχολείο µας κάνοντας έτσι την κοινωνία µας ευρύτερη αποδίδοντας
‘ετσι περισσότερο σε δηµιουργικές ιδέες.
Αναθέρµανση της υπαίθρου που κοντεύει να ερηµώσει από ανθρώπους για να γυρίσει ο κόσµος στις εστίες
του και να ξαναβρεί η περιοχή µας τη δυναµική της.
Κλείνοντας, όχι άλλους πολέµους και όχι κόσµο δύο ταχυτήτων – Ειρήνη και φιλία µεταξύ των λαών

(Οµαδική Εργασία των µαθητών της Γ΄& ∆΄τάξης)
Αγαπηµένε µου Άι-Βασίλη,
Με λένε Βάσω Γεωργοπούλου και θα’θελα να προσφέρεις τα δώρα σου πρώτα στα
φτωχά παιδιά και αν κάτι έχεις και για µένα θα το περιµένω µε ευχαρίστηση. Να ξέρεις
όµως προτιµώ µια κούκλα Μπάρµπυ!
Ο Άι-Βασίλης είναι πολύ καλόκαρδος και αγαπά τα παιδιά γιατί του φέρνουν
πολύ χαρά όπως λέει. Εγώ θα τον έχω για πάντα στην καρδιά µου και την
ψυχή µου. Θα περιµένω να µπεί από τη καµινάδα του σπιτιού µου να µου
φέρει µια κόκκινη «φερράρι» γρήγορη δυνατή και όµορφη!
∆ιονύσης Γεωργίου Λιάτσης
Θα ήθελα να ζητήσω µια χάρη. Εγώ δε θέλω δώρο από τον Άγιο Βασίλη –
θέλω τα δώρα του να τα δώσει στα φτωχά λαι άρρωστα παιδάκια. Πάνω
απ’όλα να δώσει στον κόσµο υγεία-ευτυχία-χαρά!
Θέµης Γαλάνης
Εµείς τα παιδιά αγαπάµε τον Άγιο Βασίλη και τον περιµένουµε ανυπόµονα. Εγώ θα του ζητούσα να µου φέρει
ένα µικρό αρκουδάκι. Αλλά δε θα ζητούσα να µου φέρει µόνο εµένα δώρο. Θα του ζητούσα να φέρει δώρα
σ’όλα τα παιδιά του κόσµου!
Ειρήνη Λιούγκα
Σύµφωνα µε τις λαικές παραδόσεις ο Άγιος των παιδιών φορά ζεστά κόκκινα ρούχα,µαύρες µπότες και έχει µια
µεγάλη άσπρη γενειάδα. Έρχεται φορτωµένος µε πολλά δώρα από την Καισάρεια…
∆ηµήτρης Μποτζολής
Καλέ µου Άγιε Βασίλη σε παρακαλώ αν µπορείς φέρε µου για δώρο ένα µωράκι-ζουζουνάκι. Αν όµως δεν
µπορείς σε θερµοπαρακαλώ φέρε µου ένα αρκουδάκι. Ότι όµως και να µου φέρεις δε θα µε πειράξει. Στο λέω
αυτό γιατί ξέρω πως όλα τα παιδιά της γης σου ζητάνε δώρα.
Ιωάννα Λιάση

Τα Χριστούγεννα θα ήθελα να πάω µε τους γονείς µου στο Γαλαξείδι. Εκεί είναι πολύ ωραία, χιονίζει κάθε λίγο και
λιγάκι και παίζω µε τα ξαδέρφια µου χιονοπόλεµο. Στο Γαλαξείδι έχει ένα χωράφι που γεµίζει από πάγο και
κάνουµε πατινάζ. Τα Χριστούγεννα είναι η καλύτερή µου γιορτή πρώτα γιατί χιονίζει και δεύτερο γιατί γεννήθηκε ο
Χριστός. Το όνειρό µου όµως είναι να χιονίζει και να βρέχει έξω κι εγώ να κάθοµαι δίπλα στο τζάκι και να πίνω µια
ζεστή σοκολάτα ή ένα ζεστό σοκολατούχο γάλα. Αυτό δεν είναι µόνο δική µου επιθυµία αλλά αρέσει σ’όλη την
οικογένεια αλλά πιο πολύ στη µαµά. Η µαµά µου τρελαίνεται για τα χιόνια. Έτσι θα ήθελα να περάσω τα
Χριστούγεννα που θα µας έρθουν.
Ευγενία Γερασιµοπούλου
µαθήτρια Ε΄τάξης

