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Εισαγωγικό σημείωμα: 
 

 

Το έντυπο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής. Περιέχει εν-

δεικτικές εργασίες των μαθητών σε διάφορα μαθήματα, καθώς και εκπαιδευτικές δράσεις 

της Ε΄ Δημοτικού για το σχολικό έτος που μόλις ολοκληρώθηκε. 

 

 Η ιδέα του εγχειρήματος αυτού προέκυψε αυθόρμητα και μαζί με τους μαθητές  αποφασί-

σαμε να την υλοποιήσουμε. Όλοι - μικροί και μεγάλοι - δουλέψαμε με κέφι και δημιουργικό-

τητα, εργαστήκαμε σε ομάδες, ανταλλάξαμε ιδέες, διαφωνήσαμε, κουραστήκαμε, ζωγραφί-

σαμε, γελάσαμε ...  

 

Η συλλογή του υλικού έγινε από τα παιδιά, την κα. Μελίνα Χαιρέτη (δασκάλα της τάξης), 

την κα. Ελένη Αλεξοπούλου (καθηγήτρια Αγγλικών), την κα. Χριστιάνα Μαυρομάτη 

(καθηγήτρια Γαλλικών), την κα. Φωτεινή Κασσάκη (καθηγήτρια Γερμανικών) και την κα. 

Φανή Φουντουλάκη (καθηγήτρια Πληροφορικής), η οποία σχεδίασε και υλοποίησε το συ-

γκεκριμένο project. Η διόρθωση των κειμένων έγινε από την κα. Μαρία Γωνιανάκη 

(δασκάλα της Β΄ Δημοτικού). 

 

Καλή ανάγνωση… 

           Οι δάσκαλοι της τάξης 
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Χάρτινο το φεγγαράκι 

 

Τότε το φεγγάρι  σκόνταψε στις ιτιές κι έπεσε στο πυκνό χορτάρι. 
Μεγάλο σούσουρο έγινε στα φύλλα. 
Τρέξανε τα παιδιά, πήραν στα παχουλά τους χέρια το φεγγάρι κι όλη τη νύ-
χτα παίζανε στον κάμπο. 
Τώρα τα χέρια τους είναι χρυσά, τα πόδια τους χρυσά, κι όπου πατούν α-
φήνουνε κάτι μικρά φεγγάρια στο νοτισμένο χώμα. Μα, ευτυχώς, οι μεγάλοι 
που ξέρουν πολλά, δεν καλοβλέπουν. Μονάχα οι μάνες κάτι υποψιάστηκαν. 
Γι αυτό τα παιδιά κρύβουνε τα χρυσωμένα χέρια τους στις άδειες τσέπες, 

μην τα μαλώσει η μάνα τους που όλη τη νύχτα παίζανε κρυφά με 

το φεγγάρι.» […] 

Γ. ΡΙΤΣΟΣ: Όνειρο καλοκαιρινού μεσημεριού  

Στις 25/5/2017, πραγματοποιήθηκε 

στον χώρο του σχολείου μας η συ-

ναυλία της Ε΄ Δημοτικού, με θέμα 

«Μια βόλτα στο φεγγάρι». Τα παιδιά 

για άλλη μια φορά μας χάρισαν μια 

μοναδική βραδιά! Μαέστρος ήταν ο 

δάσκαλος μουσικής κ. Λεωνίδας  

Πεπονάκης. 

«Μια βόλτα στο φεγγάρι» 
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Μαγική η χθεσινή βραδιά στο «Παγκρήτιο Εκπαιδευτήριο» 
 

Τα παιδιά της Ε' Δημοτικού θέλησαν να μας ταξιδέψουν με το φεγγάρι σ' ένα ταξίδι ρομαντι-

κό. Της θύμησης ο ιστός μάς τράβηξε από τον λήθαργο, τα παιδικά μας χρόνια και τα όνειρα 

ζωντάνεψαν, όπως τότε που ξενυχτούσαμε στις αυλές μας προσπαθώντας να τραβήξουμε 

το φεγγάρι, για να παίξει κι αυτό μαζί μας.  

Το φεγγάρι είναι κόκκινο το ποτάμι είναι γαλάζιο.... και το κουβάρι μεμιάς ξετυλίχτηκε και 

σχημάτισε μονοπάτια απάτητα, για να διαβούμε με την υπέροχη μουσική των παιδιών. Οι 

μικροί, με τα φεγγαρόλουστα τάλαντα  της μουσικής, του λόγου και του τραγουδιού, τράβη-

ξαν επιτέλους, έστω και για μερικά λεπτά, την καταχνιά της ψυχής μας και μας έλουσαν με 

φεγγαρόφωτο, μας πασπάλισαν με φεγγαρόσκονη για να ταξιδέψουμε μαζί τους, για να γί-

νουμε και πάλι παιδιά. 

Η προσπάθεια μεγάλη και η κυρία Μελίνα με το χαμόγελο της νιότης της, καθησυχάζει τους 

μαθητές της και εν αρμονία με το παράγγελμα του μαέστρου κου Λεωνίδα, το ταξίδι ξεκινά.. 

Οι ήχοι της μουσικής ήταν οι παλμοί της καρδιάς μας που ολοένα δυνάμωναν από συγκίνη-

ση, χαρά και ρομαντική διάθεση! 

...Τότε το φεγγάρι σκόνταψε στις ιτιές κι έπεσε στο πυκνό χορτάρι. Μεγάλο σούσουρο έγινε 

στα φύλλα. Τρέξανε τα παιδιά πήρανε στα παχουλά τους χέρια το φεγγάρι κι όλη τη νύχτα 

παίζανε στον κάμπο... 

 

Εύα Καπελλάκη – Κοντού [Εκπαιδευτικός και αρθρογράφος Lettere Classiche dell’ Universita’ 

degli studi di Napoli “Federico II”]. 
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Ημέρα Αθλητισμού 3/10/16 

Στο πλαίσιο της ημέρας αυτής, τα παιδιά όλων των τάξεων συμμετείχαν σε ομαδικά αθλητι-

κά παιχνίδια με την καθοδήγηση των γυμναστών μας (κα. Μαρία Γεωργουλάκη και κ. Αλέξη 

Ανδρουλιδάκη). 

Η Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις πήραν μέρος σε τουρνουά ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Κατόπιν, οι 

μαθητές παρακολούθησαν προβολή με στιγμιότυπα από αγώνες, στο πλαίσιο του “fairplay”. 

Επίσης, έπαιξαν θεατρικά παιχνίδια εμπιστοσύνης, συμμετοχής και συνεργασίας με την κα. 

Πωλίνα Κοκορέλια. 
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Χριστουγεννιάτικο παζάρι 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββα-

το 17-12-2016 στην πλατεία του Αγ. Τίτου, το χρι-

στουγεννιάτικο φιλανθρωπικό παζάρι μας. 

Χειροτεχνίες των ίδιων των παιδιών, bazaar βιβλίων 

και παιχνιδιών, αλλά και γλυκίσματα, δώρα και 

δημιουργίες που έφτιαξαν οι γονείς, πωλήθηκαν 

στους πάγκους που είχαν στηθεί. 

Η πλατεία του Αγ. Τίτου πλημμύρισε από Χριστου-

γεννιάτικες μελωδίες, ενώ η χορωδία του σχολείου, με αγαπημένα Χριστουγεννιάτικα τρα-

γούδια, έκανε την ατμόσφαιρα ακόμα πιο γιορτινή. Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν, δια-

τέθηκαν στα παρακάτω ιδρύματα: 

 Ζωοδόχος Πηγή 

 Παιδικά χωριά SOS 

 Σπίτι των Αγγέλων 
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Την Πέμπτη 31/ 3/2017 ο π. Αρσένιος Προκοπάκης, δάσκαλος της Σχολής Αγιογραφίας  της 

Ι.Μ. Γορτύνης και Αρκαδίας, μίλησε στα παιδιά της Ε΄ τάξης για την τέχνη της αγιογραφίας. 

Όλα τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη δημιουργία μιας αγιογραφίας υπό 

τις οδηγίες του π. Αρσένιου.  

Η τέχνη της Αγιογραφίας 

Αγιογραφίες του μαθητή της Ε΄Δημοτικού, Κωνσταντίνου Κοντού 
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Στις 15/5/2017, τα παιδιά της Ε΄ Δημοτικού επισκέφθηκαν το Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου 

και παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πρόσκληση σε Βυζαντινό δείπνο- Γνω-

ριμία με τη διατροφή των Βυζαντινών».  

Επίσκεψη στο Ιστορικό Μουσείο 

Τη Δευτέρα 20-3-2017 είχαμε τη χαρά να απολαύσουμε τη θεατρική παράσταση   

“VAGOR & BELLAVITA” από τους DROMOCOSMICAS . 

Η παράσταση αυτή ήταν ένα αφιέρωμα στο βουβό κινηματογράφο. Με τη χρήση στοιχείων 

από το θέατρο-τσίρκο, το σωματικό θέατρο και την τέχνη του κλόουν αφηγείται ένα διαχρο-

νικό παραμύθι για τη δύναμη της φιλίας, της αλληλεγγύης και τη σημασία του να μένουμε 

πιστοί στα όνειρά μας.  

Θεατρική Παράσταση 
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Λογοτεχνικό βιβλίο 

Φέτος, διαβάσαμε στην τάξη το βιβλίο «Μείνε εκεί που είσαι 

και μετά φύγε» από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Είναι ένα πολύ ω-

ραίο βιβλίο για μικρούς και μεγάλους. 

Κάθε βράδυ, πριν κοιμηθεί, ο Άλφι προσπαθούσε να θυμηθεί 

πώς ήταν η ζωή του πριν από τον πόλεμο. Την ημέρα που ξέ-

σπασε ο πόλεμος ήταν τα πέμπτα του γενέθλια. Έχουν περάσει 

4 χρόνια από τότε που ο μπαμπάς του έφυγε για το μέτωπο και 

ο Άλφι ανησυχεί, γιατί έχει πάψει εδώ και καιρό να επικοινωνεί 

μαζί τους. Η ζωή του έχει αλλάξει και τώρα πια νιώθει ότι είναι 

ο άντρας του σπιτιού, γι’ αυτό και προσπαθεί να βοηθήσει τη 

μαμά του καθαρίζοντας παπούτσια στη στάση του μετρό.  Μια 

μέρα καθαρίζοντας τα παπούτσια ενός γιατρού ανακαλύπτει 

ότι ο μπαμπάς του είναι ζωντανός και είναι κλεισμένος σ’ ένα 

νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται ασθενείς με περίεργα συμπτώ-

ματα. Ο Αλφι είναι αποφασισμένος να κάνει τη δικιά του απο-

στολή και να βρει τον μπαμπά του. 

Το βιβλίο του Τζον Μπόιν μάς περιγράφει τη δυνατή σχέση 

μεταξύ πατέρα και γιου. Είναι συγκινητικό και μας δείχνει τις 

θλιβερές συνέπειες οποιουδήποτε πολέμου. Μας περιγράφει 

συγχρόνως, και τη ζωή στις μικρές γειτονιές της Αγγλίας. Είναι 

ένα υπέροχο βιβλίο που απολαύσαμε, 

όταν το διαβάσαμε. Εύχομαι να διαβά-

σουμε και του χρόνου ένα τέτοιο βιβλίο! 

Δαματοπούλου - Χαλκιαδάκη Δάφνη 

Ζαχαράκη Λίννα 

Τσατσάκης Πάρης 
 

Δημιουργίες μαθητών στο μάθημα των Εικαστικών και όχι μόνο... 
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Καλλιτεχνικές φωτογραφίες από τη μαθήτρια 

Δαματοπούλου -  Χαλκιαδάκη Δάφνη 

Ζωγραφιές από τη μαθήτρια Χάρις Ορφανού 
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Φέτος, στο πλαίσιο του μαθήματος των Αγγλικών, οι  μαθητές της Ε΄ δημοτικού διάβασαν το 

παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο «Pollyanna». Εδώ, σας παραθέτουμε ζωγραφιές των μαθητών, 

καθώς και αποσπάσματα από εργασίες των μαθητών για διάφορα θέματα που εμφανίζο-

νται στο  βιβλίο αυτό. 

When you live in a house you have your own family who loves you and cares about you. 

When you live in a home you don’t have your family and you feel alone in your heart and 

there they don’t respect you and you feel very bad too.  

 

With my family we’re doing things together like watching TV , going out and even doing 

work together. If I do things that help my family I don’t care if I am tired.      

Family and love are very important in our life. People can’t live happily when they are alone. 

They need somebody to love. 

I have experienced misunderstanding in my family but not often. It’s not nice but we talk and 

make it work. 

I think that money can give us better life because we can do a lot of things like travelling , va-

cation, buying new things that bring us pleasure. 

But  money isn’t important for a happy life. The important thing is to have love in your heart 

and people who care and love you. 
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Εργασίες στο μάθημα των Γαλλικών 
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Lieber Paul, 

ich habe vier Haustiere: einen Hund, eine Schildkröte, 

einen Papagei und einen Pinguin. 

Bello, mein Hund ist braun und schwarz. Er kann gut 

Fußball spielen. Meine Schildkröte Karo ist grün. Sie 

kann schwimmen. Sie ist so lustig! 

Mein Papagei ist grün und gelb. Er ist genial, er kann 

Deutschsprechen und fliegen.                                               

Mein Pinguin heißt Kapitän, er ist schwarz und weiß 

und er kann gut Playstation spielen. 

Scheib mir bald, 

Dein Sven. 

Alexia Metaxa 

Φέτος, στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής, οι  μαθητές της Ε΄ δημοτικού  εργά-

στηκαν πάνω σε διάφορα θέματα, για παράδειγμα: 

 Έρευνα για τον εθισμό στο διαδίκτυο και στα ηλεκτρονικά παιχνίδια 

 Ο τόπος μας, το Ηράκλειο 

 Νίκος Καζαντζάκης 

 Ρύπανση του περιβάλλοντος (Ηχορρύπανση, Ατμοσφαιρική ρύπανση) 

 Το ηλιακό μας σύστημα 

 Τα παράξενα του διαστήματος 

 Legoland, κ.ά. 

Εργασίες στο μάθημα της Πληροφορικής 

Οι εργασίες των μαθητών έγιναν σε διάφορα εφαρμογές, όπως στα Microsoft Power Point, 

Word, Publisher, Excel. Σας παραθέτουμε  αποσπάσματα από διάφορες εργασίες: 

Εθισμός στο διαδίκτυο: 
Αναμφισβήτητα η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαί-

δευση αλλά και την καθημερινή κοινωνική μας ζωή έχει κά-

νει την τεχνολογία μέρος της ζωής μας. Νύχτα-μέρα 

«αγκαλιά» με τον υπολογιστή είναι όλο και περισσότερα παι-

διά στη χώρα μας. Αυτό έχει συνέπειες στην κοινωνική τους 

ζωή και την ατομική τους κατάσταση. Σε σχετικές έρευνες, 

ένα παιδί 12 ετών απάντησε πως "αν μου πάρεις το κινητό, 

μου παίρνεις ένα κομμάτι του εαυτού μου". Το Διαδίκτυο 

όμως δεν κρύβει μόνο γοητεία, αλλά και κινδύνους.  
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Τα παιδιά και οι νέοι εύκολα μπορεί να εγκλωβιστούν σε δικτυακές δραστηριότητες όπως τα 

παιχνίδια με πολλούς παίκτες, τα δωμάτια συζητήσεων κ.τ.λ. 

Όλα αυτά έχουν, όπως είναι επόμενο, σοβαρές επιπτώσεις σε διάφορους τομείς της λειτουρ-

γικότητας του ατόμου. Μειώνεται ο χρόνος που περνάει ο έφηβος με την οικογένειά του, πε-

ριορίζονται τα χόμπι και οι κοινωνικές συναναστροφές του, αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνι-

σης διαφόρων προβλημάτων στην υγεία του ατόμου... 

 

Λίννα Ζαχαράκη, Ευαγγελία Νικολαΐδη, Βίβιαν Σκουλά, Χάρις Σταυρακάκη 

 

Οι παραπάνω μαθήτριες στο πλαίσιο της εργασίας «Εθισμός στο διαδίκτυο» δημιούργησαν 

και μοίρασαν ένα ερωτηματολόγιο στους μαθητές της Ε΄,  της ΣΤ΄ δημοτικού, καθώς και 

στην Α΄ γυμνασίου. Κάποιες από τις ερωτήσεις και τα αποτελέσματα της τάξης τους φαίνο-

νται στα παρακάτω διαγράμματα. 
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1 έως 22 έως 33 έως 4 πάνω 
από 4

Πόσες ώρες την ημέρα χρησιμοποιείς 

το Internet;

ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ

17

6

Ναι

Όχι

Γνωρίζεις περιπτώσεις παιδιών  

εθισμένων στο διαδίκτυο; 

Υπήρξαν φορές που νιώσατε ανησυχία και δυσά-

ρεστα συναισθήματα γιατί δεν μπορούσατε να 

έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο; 

12

11
Ναι

Όχι

Σας δημιούργησε ποτέ εσάς προσωπικά, 

δυσάρεστες συνέπειες η χρήση του 

Internet; 

4

19

Ναι

Όχι

Εικόνες από την ερ-

γασία των μαθητών 

Σπύρου Καρακώστα 

και Γιάννη Αντωνα-

κάκη, που παρουσία-

σαν στο μάθημα των 

Αγγλικών. 

Legoland …   
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Εικόνα από την εργασία 

των μαθητριών: Αλεξία 

Μεταξά, Χάρις Ορφανού 

Με αφορμή το έτος Καζαντζάκη …   

ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ (1204 μ.Χ. –1669 μ.Χ.) 

Το 1204 (έτος κατάλυσης της Βυζαντινής αυτοκρα-

τορίας από τους Σταυροφόρους) η Κρήτη περνά στα χέρια των Βενετών και η κυριαρχία 

τους οριστικοποιείται το 1211 (1206-1211: κατάληψη από Γενοβέζους πειρατές). Το όνομα 

της πόλης από Χάνδακας έγινε Candia και αποτέλεσε τη σημαντικότερη βάση της Βενετίας 

στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι Ενετοί βελτίωσαν την οχύρωση της πόλης χτίζοντας επιβλητι-

κά τείχη (1462), το καλύτερα διατηρημένο οχυρωματικό έργο στη Μεσόγειο.  

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ –ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1898 μ.Χ. –1913 μ.Χ.) 

Λίγο καιρό μετά τη σφαγή άμαχου πληθυσμού στις 25 Αυγούστου 1898 ο τουρκικός στρα-

τός αποχωρεί από την Κρήτη και εγκαθιδρύεται η Κρητική Πολιτεία υπό την προστασία των 

μεγάλων δυνάμεων: Αγγλίας, Ιταλίας, Γαλλίας και Ρωσίας. Το 1913 η Κρήτη ενώνεται με την 

Ελλάδα. Από τις αρχές του 20ού αιώνα η πόλη παίρνει πάλι την παλιά ονομασία Ηράκλειο 

και αρχίζει να αναπτύσσεται ραγδαία μέχρι τις μέρες μας.  

Ο Τόπος μου, το Ηράκλειο 
Απόσπασμα από την εργασία των μαθη-

τών  Αδάμ Καπετανάκη, Κωνσταντίνου 

Κοντού και Σταύρου Κοπιδάκη. 

Φωτογραφίες από το  

εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
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Ε΄ Δημοτικού - Σχολικό έτος: 2016 - 2017 

Μαθητές: 

Αντωνακάκης Γιάννης, Γιαννούλης Γιάννης, Δαματοπούλου - Χαλκιαδάκη Δάφνη, Δασκαλάκης 

Κωνσταντίνος, Ζαχαράκη Αλίκη Ιωάννα, Καλατζής Αλέξανδρος, Καπετανάκης Αδάμ, Καρακώστας 

Σπύρος, Κεγκέρογλου Νικόλαος, Κισσαμιτάκης Απόστολος, Κλαδά Μαρίνα, Κολοβός Σόφιος  

Δημήτριος, Κοντός Κωνσταντίνος, Κοπιδάκης Σταύρος, Μεταξά Αλεξία, Μιχαλάκης Αναστάσιος, 

Μπουνάκης Δημήτρης, Νεκτάριος Αθανάσιος, Νικολαΐδου Ευαγγελία, Ντακανάλης Κωνσταντίνος, 

Ορφανού Χάρις, Πανταλός Μηνάς, Παπαχατζάκης Ταξιάρχης, Σκουλά Βιργινία, Σταυρακάκη Χάρις, 

Τσατσάκης Πάρης, Τσούκης Αναστάσιος. 

Έφτασε το Καλοκαίρι! Ένα μικρό ενθύμιο για να θυμάστε τις όμορφες στιγμές 

που μοιραστήκαμε μαζί τη χρονιά που πέρασε. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα 

όμορφο και χαρούμενο καλοκαίρι! 

          Οι διδάσκοντες της Ε΄ τάξης  
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