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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΟΝΗΠΙΟΥ - 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Τα µικρούλικα του παιδικού σταθµού επισκέπτoνται την "SEFERLAND" και συµµετέχουν στο 

βιωµατικό προγραµµα: "Η τέχνη του κουκλοθεάτρου" 

Τα προνηπιάκια και τα νηπιάκια επισκέπτονται το µουσείο πειραµάτων και συµµετεχουν στα εξής 

βιωµατικά προγράµµατα: Προνήπιο: "Αγωγή υγείας- παίζουµε µε τα µικρόβια;" 

Νηπιο: "Παλαιοντολογία - στα ίχνη των δεινοσαύρων"

Οι γονείς των µαθητών του ∆ηµοτικού, Νηπίου, Προνηπίου και Παιδικού σταθµού ενηµερώνονται 

για την πρόοδο των παιδιών τους. Ώρα 6.00-8.00 µ.µ.

Εχει  δοθεί το πρόγραµµα εξεταστικής Νοεµβρίου για  τους µαθητές του Γυµνασίου και Λυκείου.

Εφαρµόζεται ήδη στο σχολείο µας το τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού ΑΡΙΣΤΟΝ για µαθητές  

Γυµνασίου. Λυκείου και το ΑΡΙΣΤΟΝ learning styles για µαθητές δηµοτικού. Οι γονείς που 

ενδιαφέρονται µπορούν να επικοινωνούν µε το ∆ιευθυντή του Λυκείου κ. Αντωνόπουλο και µε την κ. 

Παυλάκη, Γενική ∆ιευθύντρια.

Είµαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενηµερώσουµε πως και το ∆ηµοτικό Σχολείο µας συµµετέχει από φέτος στο διετές Ευρωπαικό Περιβαλλοντικό 

Πρόγραµµα ERASMUS+ µε τίτλο "G.E.A.R."

Η Ε' ∆ηµοτικού επισκέπτεται την Ampersand και παρακολουθεί το πρόγραµµα Ροµποτικής 

"Ενέργεια"

Οι µαθητές του Λυκείου παρακολουθούν τη θεατρική παράσταση "Μια µέρα χωρίς" στο θέατρο Τέχνης 

Καροόλου Κουν.

Η Β' ∆ηµοτικού επισκέπτεται το Θεµατικό Πάρκο-Μουσείο για το πρόγραµµα 'Ηρακλής- 

οι 12 άθλοι"

Η ΣΤ' ∆ηµοτικού επισκέπτεται το Μουσείο Πειραµάτων και παρακολουθεί το πρόγραµµα "CSI: 

Μυστήριο στο εργαστήριο"

Η Α' ∆ηµοτικού επισκέπτεται το Θεµατικό Πάρκο-Μουσείο για το πρόγραµµα 'Ηρακλής-οι 12 άθλοι"

Οι µαθητές του δηµοτικού, που επιθυµούν να συµµετάσχουν θα επισκεφθούν το Πολιτιστικό Πάρκο 

Λαυρίου 

Οι µαθητές της Α Γυµνασίου επισκέπτονται το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και συµµετέχουν σε εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα.

Οι µαθητές της Β Γυµνασίου επισκέπτονται τον αρχαιολογικό χώρο της Μονής Καισαριανής.

Οι µαθητές της Γ Γυµνασίου επισκέπτονται το Μουσείο της Πόλης των Αθηνών και παρακολουθούν το εκπαιδευτικό πρόγραµµα: 

"Ταξίδι σε ένα σπίτι του 19ου αιώνα.

Οι µαθητές Β΄, Γ' Γυµνασίου και όλων των τάξεων του Λυκείου συµµετέχουν όπως κάθε χρόνο στον 

Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό Μαθηµατικών "ΘΑΛΗΣ"

Οι γονείς των µαθητών του Λυκείου ενηµερώνονται για την πρόοδο των µαθητών. 

Ωρα 6:00 - 8:00 µ.µ

Η Γ' ∆ηµοτικού επισκέπτεται το Θεµατικό Πάρκο-Μουσείο και παρακολουθεί το πρόγραµµα   " 

Ηρακλής-Οι 12 άθλοι"
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Υπενθυµίζουµε ότι:

η γραµµατεία του Σχολείου λειτουργεί  7:30πµ. – 4:30µµ.  καθηµερινά και στις συγκεντρώσεις γονέων µέχρι τις 8:00 µ.µ.      

Η ΧΟΡΩ∆ΙΑ ΤΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ Μ. 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Α.Σ.Ι.Σ

ΑΝΩΜΑΛΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

(Ε'-ΣΤ' ∆ΗΜ)

Α.Σ.Ι.Σ.

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΛΥΚΕΙΩΝ

ΓΙΟΡΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ∆' 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
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 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ

Θα πραγµατοποιηθεί η 1η αγωνιστική των αγώνων καλαθοσφαίρισης στο κλειστό γυµναστήριο της 

Λεοντείου Νέας Σµύρνης.

8:45 Λεόντειος Ν. Σµύρνης -Ε.Ο. Θεµιστοκλής

11:15 Ε.Ο. Θεµιστοκλής - Σχολή Μωραίτη.

Θα γίνει λειτουργία µε αρτοκλασία και Θεία Κοινωνία µαθητών, Νηπιαγωγείου,  ∆ηµοτικού και 

Γυµνασίου. Όσοι µαθητές επιθυµούν και αφού προετοιµασθούν κατάλληλα, µπορούν να 

κοινωνήσουν.

Τα πρωτάκια µας κάνουν το ντεµπούτο τους στην ανάγνωση και µας διαβάζουν βιβλία, εφηµερίδες, 

περιοδικά κ.α.

Η χορωδία του "ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ" ανάβει, όπως κάθε χρόνο το Χριστουγεννιάτο δένδρο του 

ξενοδοχείου Μ. Βρετανία.

Στο πλαίσιο της συµµετοχής µας στις Αθλητικές Συναντήσεις Ιδιωτικών Σχολείων, οι µαθητές και οι 

µαθήτριες της Ε'-ΣΤ' δηµ συµµετέχουν στη διοργάνωση του Ανωµάλου ∆ρόµου, που θα 

πραγµατοποιηθεί στο Πάρκο της Νέας Φιλαδέλφιας.

Το σχολείο µας συµµετέχει στους αγώνες Κολύµβησης Γυµνασίων-Λυκείων που θα διεξαχθούν στις 

εγκαταστάσεις  του Αµερικανικού Κολλεγίου Αθηνών (Pierce College).

Η ∆' ∆ηµοτικού επισκέπτεται το Μουσείο Συναισθηµάτων και παρακολουθεί το πρόγραµµα 'Παλάτι 

του Θυµού'

Η άγνωστη λίµνη και το Φράγµα της Ραπεντώσα στην Πεντέλη 
 

Η Ραπεντώσα είναι νεόκτιστος οικισµός της ανατολικής Αττικής που βρί-

σκεται στην διαδροµή µεταξύ ∆ιονύσου και Νέας Μάκρης, πολύ κοντά στα 

λατοµεία ∆ιονύσου.  

Είναι ιδιαίτερα µικρός οικισµός µε ακτινωτή ρυµοτοµία και έχει µόνιµο 

πληθυσµό 106 κατοίκους, σύµφωνα µε την Απογραφή του 2011. 

Η Ραπεντώσα έχει βρεθεί αρκετές φορές στην πορεία καταστροφικών πυρ-

καγιών που έχουν κάψει την ανατολική και βόρεια πλευρά της Πεντέλης. 

Κινδύνευσε, επίσης, και από τη µεγάλη πυρκαγιά της Ανατολικής Αττικής, 

το 2009.  

Μετά από µια αρκετά δύσκολη για Ι.Χ αµάξι οδική ανάβαση φθάσαµε στο 

φράγµα που ξεκινά το ρέµα της Ραπεντώσα, το λεγόµενο φράγµα της Ρα-

πεντώσα, στην περιοχή της Νταρδίζας. 

Η Ραπεντώσα είναι περιοχή η οποία διασχίζεται από τρία µεγάλα ρέµατα : 

αυτό της Ραπεντώσα, τη Βαθιά Χούνη και το ρέµα Βάγια Νταρδίζα. Η ονοµασία είναι αρβανίτικη και σηµαίνει…<< τόπος 

των γουρουνιών>>. 

Ο επισκέπτης αναγκάζεται σταθµεύσει στο τέλος του χωµατόδροµου και 

να κατηφορίσει µε τα πόδια µέχρι την αποµονωµένη κοιλάδα της Νταρδί-

ζας. Το φράγµα είναι το πρώτο πράγµα που συναντάει ο παρατηρητής και 

το αµέσως επόµενο είναι η µαγευτική λίµνη, δηµιουργώντας της αίσθηση 

ότι βρίσκεσαι σε κάποιο αποκαλυπτικό τοπίο. Πρόκειται για ένα φράγµα 

της ΕΥ∆ΑΠ µήκους 145 µέτρων και ύψους 39 µέτρων όπου κατασκευά-

στηκε το 2004 προκειµένου να ανασχέσει τις πληµµύρες που ταλαιπω-

ρούσαν την ευρύτερη περιοχή του Μαραθώνα. 

Με την κατασκευή του φράγµατος δηµιουργήθηκε µια λίµνη 1.265.000 

κυβικών µέτρων νερού που τον χειµώνα µε τις πολλές βροχοπτώσεις είναι 

εντυπωσιακή. 

Ποιος θα περίµενε να βρει µια λίµνη εντός της Αττικής; 


