Η εφημερίδα του Α1
Ζνα ςχολείο ςκζτθ
ηωγραφιά!
Εγϊ και οι ςυμμακθτζσ μου
από το Α1 ςτθ διάρκεια των
διαλειμμάτων ςκεφτικαμε
μια πολφ φαεινι ιδζα:
Γκράφιτι το ςχολείο!

Να γεμίςουμε όλουσ τουσ
τοίχουσ με ηωγραφιζσ που κα
περνοφςαν πολλά μθνφματα
ςε όλουσ τουσ μακθτζσ του
ςχολείου μασ και ςυγχρόνωσ
κάποια παιδιά κα αναδείξουν
το ταλζντο τουσ.

Απρίλιος 2018
Βοφκα Διμθτρα.

Θ ανταλλαγι γερμανϊν
μακθτϊν ςτο ςχολείο μασ
Ζνα πρωί μετά τθν προςευχι
ςτο ςχολείο μασ ο κφριοσ
Διευκυντισ μασ ανακοίνωςε
πωσ για μια εβδομάδα κα
φιλοξενοφςαμε μακθτζσ από
τθν Γερμανία . Τα παιδιά
πιγαν διάφορεσ εκδρομζσ
όπωσ:
Αρχαία
Κόρινκο,
Ναφπλιο κ.α. Ραρόλο που τα
παιδιά αυτά μακαίνουν τθν
γλϊςςα τουσ μακαίνουν και
τθν Αρχαία Ελλθνικι γλϊςςα
γιϋ αυτό
ιξεραν λίγα
ελλθνικά. Θ θλικία των
παιδιϊν ιταν περίπου 14
χρόνων. Απ' ό,τι μασ είπαν
τουσ άρεςε πολφ θ Ελλάδα
και κα ικελαν να μείνουν για
πάντα εδϊ. Μια μζρα πριν
φφγουν, το ςχολείο μασ τουσ
ζκανε ζνα αποχαιρετιςτιριο
πάρτι. Απ' ότι είδαμε τουσ
άρεςε
πάρα
πολφ!!!!

Ζτςι το ςχολείο κα γεμίςει
χρϊματα και κα γίνει πιο
όμορφο και ξεχωριςτό .Τα
μθνφματα –ηωγραφιζσ κα μασ
βοθκιςουν όλουσ τουσ
ςυμμακθτζσ να ηοφμε πιο
αγαπθμζνοι!

Γκεηερλισ Δθμιτρθσ
Γεωργίου Κωνςταντίνοσ

Και είμαι ςίγουρθ ότι ακόμα
και οι πιο ηωθροί μακθτζσ κα
το ςκεφτοφν πολφ να τισ
καταςτρζψουν .
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Ο ΚΖΠΟΣ ΤΟΥ ΣΦΟΛΔΗΟΥ ΜΑΣ

Ππωσ γνωρίηουν οι περιςςότεροι από το 2ο Γυμνάςιο Κορίνκου, θ Κυρία Φραγκιάδου
Βαςιλεία κάνει ζνα πρόγραμμα με ονομαςία: «Νζοι Εκελοντζσ Για Τθ Ηωι». Σκοπόσ του
προγράμματοσ είναι τα παιδιά να μάκουν να αγαποφν το ζμψυχο και άψυχο περιβάλλον
τουσ και να προςφζρουν εκελοντικά ςε μια καλφτερθ ηωι !!
Οι μακθτζσ που ςυμμετζχουν κακϊσ και θ Κυρία Φραγκιάδου ανζλαβαν να φτιάξουν, ςτον
χϊρο που περιφράχκθκε, ζναν κιπο. Εδϊ και κάμποςεσ εβδομάδεσ φυτεφουν λουλοφδια
και κακαρίηουν τα χόρτα από τον χϊρο. Θ προςπάκεια τθσ κυρίασ Φραγκιάδου να φτιάξει
ζνα χϊρο ςε κιπο ιταν επιτυχισ.
Τα υπόλοιπα πράγματα που ζχει κάνει αυτι θ ομάδα είναι να κακαρίςουν τθν παραλία από
τα χιλιάδεσ πλαςτικά απορρίμματα, να μεταμορφϊςουν ζνα χϊρο ςε κιπο και να
βοθκιςουν ςτο Κοινωνικό Ιατρείο. Θ ομάδα αυτι αποτελείται από τριάντα πζντε άτομα
περίπου αλλά μόνο τα δζκα με δεκαπζντε μζλθ είναι αυτά που βοικθςαν ςε όλα τα ζργα.
Ελπίηουμε να βοθκιςουν και οι υπόλοιποι ενεργά !Αναμζνουμε να κάνουν κι άλλα ωραία
πράγματα ςαν τα υπόλοιπα αλλά από ό τι γνωρίηουμε οι περιςςότεροι κα βάψουν τον πίςω
τοίχο των τουαλετϊν του λυκείου για να ομορφφνουν τον χϊρο και παράλλθλα να
μεταφζρουν τα μθνφματά τουσ και ςτουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ .

Βαζούκη Βίκυ
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Επύςκεψη Στο Κοινωνικό Ιατρεύο
«Νϋοι Εθελοντϋσ Στην Ζωό»
2ο Γυμνϊςιο Κορύνθου

Φζτοσ θ Εκελοντικι Ομάδα του 2ου Γυμναςίου Κορίνκου «Νζοι Εκελοντζσ Στθν Ηωι»
ςχεδίαςαν μια εκπαιδευτικι εκδρομι ςτο Κοινωνικό Ιατρείο τθσ περιοχισ. Εκεί οι μακθτζσ
βοικθςαν με προκυμία ςτθν δουλειά που τουσ ανζκεςαν.
Πταν οι μακθτζσ ζφταςαν εκεί, είδαν τον χϊρο κάποιοι για πρϊτθ φορά αλλά και άλλοι για
δεφτερθ ι τρίτθ φορά. Μετά από αυτό οι μακθτζσ οδθγικθκαν ςε ζνα δωμάτιο όπου εκεί
τουσ δόκθκε δουλειά θ όποια ιταν να τςεκάρουν τα κουτιά των φαρμάκων και να δουν αν
ιταν όλα τα φάρμακα μζςα και τθν θμερομθνία λιξθσ τουσ.
Επίςθσ εκεί μίλθςαν για τα φάρμακα που ςτζλνουν οι άλλεσ χϊρεσ και για τουσ ανκρϊπουσ
που πθγαίνουν και τα παίρνουν. Επίςθσ τουσ είπαν για τουσ γιατροφσ που ζρχονται και
ελζγχουν τουσ αςκενείσ .
Οι μικροί εκελοντζσ μετά από αυτιν τθν πρόςφορα βοικειασ ζνοιωςαν ευχαρίςτθςθ και
χαρά. Επίςθσ από τα λεγόμενα των μακθτϊν ιταν μια φανταςτικι εμπειρία θ οποία τουσ
βοικθςε να καταλάβουν τι ςθμαίνει εκελοντιςμόσ.

Αντριάνα Γκιολένα Α1
Μαριλένα Βενετσάνου Α1
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Νϋοι Εθελοντϋσ για τη Ζωό

«Νέοι Εθελοντέσ για τη Ζωή».
Πλοι ξζρουμε πωσ ςτον
Σε αυτό τα παιδιά μαθαίνουν
πλανιτθ μασ υπάρχει μεγάλο
να βοηθούν όςουσ έχουν
πρόβλθμα με τθν ρφπανςθ και
ανάγκη.
Επιπλέον,
γενικότερα τθν καταςτροφι του
ευαιςθητοποιούνται
ςε
περιβάλλοντοσ. Επιπροςκζτωσ
θέματα που απαςχολούν
παρατθρείται το φαινόμενο
ανήμπορα και αδέςποτα ζώα.
κακοποίθςθσ των ηϊων και
Ακόμη,
μαθαίνουν
να
ιδιαίτερα των ςκυλιϊν. Αυτό το
προςτατεύουν το περιβάλλον
γεγονόσ είναι πολφ λυπθτερό
και να καλλιεργούν την
και για αυτό πολλοί άνκρωποι
ανεκμετάλλευτη γη. Είναι ένα
καταβάλλουν
μεγάλεσ
πρόγραμμα, το οποίο βοηθάει
προςπάκειεσ για ζνα καλφτερο
τα παιδιά να διευρύνουν τουσ
κόςμο . Μια από αυτοφσ είναι η
ορίζοντέσ τουσ καθώσ επίςησ
κα Φραγκιάδου, φιλόλογοσ
και να μην αποξενώνονται
του 2ου Γυμναςίου Κορίνθου, η
από τα ςύγχρονα τεχνολογικά
οποία
διοργανώνει
ένα
μέςα.
πρόγραμμα, που ονομάζεται
Μερικϋσ από τισ δρϊςεισ του προγρϊμματοσ εύναι οι εξόσ :
επύςκεψη ςτο κοινωνικό ιατρεύο
δημιουργύα κόπου ςτον ανεκμετϊλλευτο χώρο του ςχολεύου
επύςκεψη ςτο κϋντρο περύθαλψησ ϊγριων ζώων ςτην Αύγινα
καθαριςμόσ παραλύασ
Ασλλάνι Ανδριάνα
Γεωργάκη Ειρήνη
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«Το Χριςτουγεννιϊτικο bazaar του
ςχολεύου μασ»

Το Χριςτουγεννιάτικο bazaar του Σχολείου μασ, με ςκοπό να ςυνδράμουμε ςτουσ κατοίκουσ τθσ Μάνδρασ
που πζραςαν τραγικζσ ςτιγμζσ ολοκλθρϊκθκε με επιτυχία! Οι μακθτζσ τθσ Τρίτθσ Γυμναςίου είχαν τθν
καλοςφνθ να δθμιουργιςουν και να μαγειρζψουν πολφ νόςτιμα γλυκά και όμορφεσ καταςκευζσ με δικά
τουσ ζξοδα . Θ πρόκεςθ και θ διάκεςθ των μακθτϊν αυτϊν είχε ωσ αποτζλεςμα ζνα bazaar ςτο οποίο
είχαν όλοι οι μακθτζσ του ςχολείου τθν ευκαιρία να ςυμμετάςχουν και να αγοράςουν ό, τι τουσ ζκανε
εντφπωςθ. Υπιρχαν γλυκά, πορτοκαλάδεσ και πολφ όμορφεσ καταςκευζσ, όπωσ θμερολόγια και καρτζλεσ
με ευχζσ για τθν καινοφρια χρονιά. Οι καταναλωτζσ ζμειναν ζκπλθκτοι με ό, τι γεφτθκαν και αγόραςαν, ωσ
ενκφμιο ι διακοςμθτικό. Αλλά ακόμα περιςςότερο χάρθκαν τα παιδιά που ποφλθςαν προϊόντα, διότι ο
κόποσ και θ καλοςφνθ τουσ δεν φάνθκε από τουσ ίδιουσ, αλλά από τα χαμόγελα ευχαρίςτθςθσ των
παιδιϊν που αγόραςαν προϊόντα. Πλο αυτό λοιπόν ςυντζλεςε τθν διαςκζδαςθ παιδιϊν και κακθγθτϊν
αλλά φυςικά και τθν ικανοποίθςθ όςων ιταν υπεφκυνοι. Φςτερα από ζνα τόςο όμορφο bazaar - πάρτυ οι
αναμνιςεισ που ζχουν όλοι, δεν ςβινονται. Τζλοσ το χρθματικό ποςό, που ειςζπραξε το ςχολείο μασ,
ςτάλκθκε ςτουσ επιηϊντεσ μετά τθν ολζκρια καιρικι καταςτροφι που ςυνζβθ ςτθν Μάνδρα Αττικισ, με
ςκοπό να εξαςφαλιςτεί, ζςτω και λίγο, ζνα καλφτερο αφριο ςε ανκρϊπουσ που το ζχουν πραγματικά
ανάγκθ.

Παντελισ Ευςτακίου
χολικόσ κανονιςμόσ – ποινι
Ο ςχολικόσ κανονιςμόσ είναι το ςφνταγμα του ςχολείου, γι’ αυτό ςτθν αρχι τθσ χρονιάσ πρζπει να
γίνεται ςυηιτθςθ ςτισ τάξεισ για τθν ςφνταξθ του κανονιςμοφ και τον πεικαρχικό του ρόλο.
Οι κανόνεσ κα πρζπει να είναι ξεκάκαροι που κα περιλαμβάνουν όχι μόνο τισ υποχρεϊςεισ και τα
δικαιϊματα των μακθτϊν αλλά επίςθσ και των κακθγθτϊν. Το κάπνιςμα, το κινθτό, ο
ςτιγματιςμόσ του μακθτι ςε καλό ι κακό μακθτι είναι απαγορευτικόσ. Θ τιμωρία ςτθν
παράβαςθ των κανονιςμϊν κα ζπρεπε να ζχει παιδαγωγικό χαρακτιρα, να είναι ανάλογθ τθσ
πράξθσ και να ζχει προειδοποιθκεί ο μακθτισ. Θ ποινι δεν πρζπει να προςβάλει τθν
αξιοπρζπεια οφτε να εξευτελίηει τα πρόςωπα που παραβιάηουν τουσ κανόνεσ. Θ επίπλθξθ πρζπει
να γίνεται προςωπικά, δεν πρζπει να μειϊνεται θ βακμολογία λόγο ςυμπεριφοράσ και να μθν
γίνεται κατάχρθςθ τθσ ωριαίασ αποβολισ. Αποκατάςταςθ φκορϊν, ςυντιρθςθ από τουσ ίδιουσ
μακθτζσ είναι κυρϊςεισ που κα φανοφν ωφζλιμεσ και ςτο ςχολείο.
Γεϊργαρθσ Παναγιϊτθσ
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ΧΟΛΙΚΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ

Οι ςχολικζσ εκδρομζσ παλιότερα γίνονταν εντόσ του
ελλαδικοφ χϊρου, αλλά τα τελευταία χρόνια παρατθροφμε ότι
διεξάγονται και ςτο εξωτερικό. Αποτελοφν ζνα ςθμαντικό
κομμάτι τθσ ςχολικισ ηωισ και προςφζρουν μια μοναδικι
εμπειρία για τουσ μακθτζσ που κα τθ βιϊςουν.

Το 2ο Γυμνάςιο Κορίνκου μζςω διαφόρων προγραμμάτων πραγματοποιεί τζτοιου είδουσ εκδρομζσ με
τεράςτια επιτυχία. Οι μακθτζσ αποκομίηουν πολλά οφζλθ από τθν επαφι και γνωριμία τουσ με αλλά ζκνθ
κι ζχουν τθ ευκαιρία να επιςκεφτοφν και να καυμάςουν ευρζωσ γνωςτά αξιοκζατα. Επιπροςκζτωσ, οι
μακθτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα να ςυναντιςουν διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ και να επικοινωνιςουν με ξζνουσ
λαοφσ. Ζτςι ανοίγει ο ορίηοντασ τθσ ςκζψθσ τουσ, διευρφνεται θ αντίλθψθ τουσ και εμπλουτίηεται ο
πνευματικόσ τουσ κόςμοσ.
Είναι αξιόλογθ , λοιπόν, θ προςπάκεια των κακθγθτϊν μασ να καταφζρνουν κάκε χρόνο να πραγματοποιοφν
εκδρομζσ ςτο εξωτερικό. Ειδικά ςτισ μζρεσ μασ, που υπάρχει οικονομικι δυςχζρεια, ζχουν πετφχει να
φζρνουν χορθγίεσ για το ςκοπό αυτό.
Ωςτόςο, δεν μπορεί κανείσ να παραβλζψει τουσ κινδφνουσ που μπορεί να ςυναντιςει κάποιοσ ςε μια
εκδρομι ςτο εξωτερικό. Για παράδειγμα μπορεί να παρουςιαςτοφν προβλιματα ςτθν υγεία από τισ
διαφορετικζσ διατροφικζσ ςυνικειεσ , κακϊσ όταν είμαςτε ςυνθκιςμζνοι ςε ζνα ςυγκεκριμζνο τρόπο
διατροφισ , θ αλλαγι μπορεί να μασ πειράξει. Μια άλλθ δυςκολία είναι θ επικοινωνία με τουσ ανκρϊπουσ
τθσ άλλθσ χϊρασ λόγω διαφορετικισ γλϊςςασ και νοοτροπίασ. Τζλοσ , οι μακθτζσ είναι πικανόν να είναι πιο
ευάλωτοι ςτθν εγκλθματικότθτα, διότι δεν γνωρίηουν τον τρόπο ηωισ και τθ ςυμπεριφορά των ανκρϊπων
μιασ ξζνθσ χϊρασ.
Θεωρϊ πάντωσ ότι με λίγθ προςοχι μποροφν να ξεπεράςουν τα παραπάνω προβλιματα και να ζχουν μια
ευχάριςτθ διαμονι. Ρροςωπικά, δεν μου ζχει δοκεί θ ευκαιρία να ςυμμετζχω ςε μια τζτοια εκδρομι αλλά
εφχομαι ςτο μζλλον να μπορϊ κι εγϊ να ηιςω αυτι τθν αξζχαςτθ εμπειρία μαηί με τουσ ςυμμακθτζσ και
κακθγθτζσ μου.

Ανδριτςάκθ Αικατερίνθ, Α1
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ΑΘΛΘΣΙΜΟ: το μζλλον των ςυγχρόνων μακθτϊν
Ακλθτικό ιδεϊδεσ είναι το ςφνολο των αρχϊν και των αξιϊν με τισ οποίεσ ο αρχαίοσ ελλθνικόσ πολιτιςμόσ
εμπλοφτιςε τον ακλθτιςμό, προάγοντάσ τον ςε μζςο εξάςκθςθσ του ςϊματοσ, καλλιζργειασ του πνεφματοσ,
εξευγενιςμοφ τθσ ψυχισ και ςφςφιξθσ των ανκρωπίνων ςχζςεων. Ο ακλθτιςμόσ για τουσ αρχαίουσ Ζλλθνεσ ςιμαινε
αγϊνασ για τθν κατάκτθςθ του «άκλου», του επίπονου και ςπάνιου κατορκϊματοσ. Ζτςι και για τουσ ςφγχρονουσ
νζουσ ο ακλθτιςμόσ ςθμαίνει ελευκερία, ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων και τρόποσ ηωισ. Με αφορμι λοιπόν τθ
Ραγκόςμια θμζρα Ακλθτιςμοφ είναι αναγκαίο να τονιςτοφν οι τρόποι με τουσ οποίουσ το ςχολείο μπορεί να
προάγει τον ακλθτιςμό.
Τόςο το ςχολείο όςο και οι υπόλοιποι φορείσ κοινωνικοποίθςθσ μποροφν να ςυμβάλουν ςτθν προϊκθςθ του
ακλθτιςμοφ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ αναβάκμιςθ του ακλθτιςμοφ ςτα ςχολεία μπορεί να πραγματοποιθκεί με
κατάλλθλα προγράμματα που προάγουν τθν ακλθτικι αγωγι κεμελιϊνοντασ τθν ςτισ αρχζσ τθσ αρετισ και τθσ
άμιλλασ.
Για τθν «επζκταςθ» του ακλθτιςμοφ ςτα ςχολεία είναι απαραίτθτθ και θ ςυμβολι των ίδιων των νεαρϊν
ακλθτϊν. Οι ίδιοι οι νζοι μζςα από ςυηθτιςεισ που λαμβάνουν χϊρα ςτα ςχολεία μποροφν να παρακινθκοφν, ϊςτε
να διαφυλάξουν το ακλθτικό ιδεϊδεσ .Βζβαια για να επιτευχκεί αυτι θ διαφφλαξθ απαραίτθτεσ είναι οριςμζνεσ
προχποκζςεισ. Μζςα ςε αυτζσ περιλαμβάνεται θ ανακεϊρθςθ των ςφγχρονων αξιϊν και θ αντικατάςταςθ τουσ
από τα ανκρωπιςτικά ιδεϊδθ, όπωσ ο ςεβαςμόσ ςτον άνκρωπο ,οι ςχζςεισ φιλαλλθλίασ και αλλθλεγγφθσ
.Ραράλλθλα οι νζοι χρειάηεται να ενεργιςουν οι ίδιοι για τουσ εαυτοφσ τουσ μζςω τθσ εξυγίανςθσ, τθσ
αποδζςμευςθσ από ςυμφζροντα και από υλικζσ εξαρτιςεισ . Με αυτό το τρόπο κα καταφζρουν να αποκτιςουν μια
άμεςθ ςχζςθ με τον ακλθτιςμό και να αναγνωρίςουν τθν αξία του.
Τζλοσ, το ςχολείο ζχει τθ δυνατότθτα να προςεγγίςει πνευματικοφσ ανκρϊπουσ ,οι οποίοι κα μποροφςαν να
παρευρεκοφν ςτα ςχολεία και να προςανατολίςουν κατάλλθλα τουσ μακθτζσ . Μζςα από αυτζσ τισ ομιλίεσ, που
οργανϊνονται τακτικά ςτο Σχολείο μασ, οι νεαροί ακλθτζσ κα ςυνειδθτοποιιςουν τθν ευκφνθ τουσ και παράλλθλα
μποροφν να προςφζρουν πρότυπα για δθμιουργικι προςπάκεια και αγωνιςτικότθτα ςε ακόμθ νεότερουσ, ενϊ
ςυνάμα μποροφν να γίνουν εργάτεσ τθσ ειρινθσ , να φζρουν ς ‘επαφι λαοφσ με διαφορετικι κουλτοφρα ,ιδεολογία
και αξίεσ.
Συμπεραςματικά ,ο ακλθτιςμόσ αποτελεί ζνα από τα ςθμαντικότερα ιδεϊδθ ςτθ ηωι του ανκρϊπου , κακϊσ
ςτοχεφει ςτθ εξάςκθςθ του ςϊματοσ αλλά και του πνεφματοσ. Ραρόλα αυτά θ ανάδειξθ τθσ πραγματικισ αξίασ του
ακλθτιςμοφ απαιτεί ςυνεχόμενθ προςπάκεια και δράςθ τόςο από το ίδιο το ςχολείο αλλά και τουσ ίδιουσ τουσ
μακθτζσ , ϊςτε να προαχκεί ο ακλθτιςμόσ και να αποτελζςει το μζλλον των μακθτϊν.

ΔΕΔΕ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ

Η εφημερίδα του Α1

Απρίλιος 2018

Σα ακλθτικά
Τθν θμζρα του Ακλθτιςμοφ διοργανϊνεται κάκε χρόνο ςχολικό πρωτάκλθμα, που ξεκινάει ςτα μζςα του μινα
Μαΐου και οι μακθτζσ αγωνίηονται ανά τμιματα, ϊςπου ν’ ανακθρυχτεί ο μεγάλοσ νικθτισ. Ραρακάτω
αναφζρονται οι νικθτζσ των προθγοφμενων πρωτακλθμάτων:

Κιαζζηθόο Αζιεηηζκόο
Σηέθεο Βαζίιεηνο (Γ4) … 1ε Θέζε … ζην δξόκν 150κ
Οηθνλόκνπ Βαζίιεηνο (Β4) … 1ε Θέζε … ζην δξόκν 300κ
Μπερξάθεο Ίσλαο (Γ4) … 1ε Θέζε … ζην Άικα εηο Ύςνο
Σηαπξόπνπινο Νίθνο (Γ5) … 2ε Θέζε … ζην Άικα εηο Ύςνο
Μπακπάη Δκκάλνπει (Γ5) … 3ε Θέζε … ζην Άικα εηο Μήθνο
Γθνβέδεο Γεκήηξεο (Γ5) … 3ε Θέζε … ζηε Σθαίξα
Τζάπν Άξληηη (Γ5) … 3ε Θέζε … ζηνλ Αθνληηζκό
Φαηδή Γήκεηξα (Β5) … 2ε Θέζε … ζην δξόκν 2000κ
Ταγαξά Μαξία (Β5) … 3ε Θέζε … ζηε Σθαίξα

Καλακοςφαίριςθ Αγοριϊν
Μεικτι ομάδα:


1θ Θζςθ ςτον όμιλο ςτο τουρνουά 3×3 Αγοριϊν Γυμναςίων Κορινκίασ.

Οι μακθτζσ που ςυμμετείχαν: Ανδρικόπουλοσ Χαράλαμποσ (Γ1), Βλάςςθσ Ιάςονασ (Γ1), Καρποφηοσ
Φίλιπποσ (Γ2), Κωνςταντόπουλοσ Αλκιβιάδθσ (Γ3), Μαρδίκθσ Παναγιϊτθσ (Γ3), Ποφλοσ Κων/νοσ (Γ4),
αρακινιϊτθσ Βαςίλειοσ (Γ4).
Ομάδα τμιματοσ:


3θ Θζςθ ςτον όμιλο τμθμάτων ςτο τουρνουά 3×3 Αγοριϊν Γυμναςίων Κορινκίασ.

Οι μακθτζσ που ςυμμετείχαν: Γκοβζςθσ Δθμιτριοσ (Γ5), κοφρτθσ Παναγιϊτθσ (Γ5), Χαρμπάτςθσ Πζτροσ
(Γ5), ταυρόπουλοσ Νικόλαοσ (Γ5).
Καλακοςφαίριςθ Κοριτςιϊν


2θ Θζςθ ςτο τουρνουά 3×3 Κοριτςιϊν Γυμναςίων Κορινκίασ.

Οι μακιτριεσ που ςυμμετείχαν: Δαμουλι Ζλενα (Β1), Γκζλθ Διμθτρα (Β1), Μακρίδου Χριςτίνα (Β3),
Πζρρα Μαργαρίτα (Β4), Χατηι Διμθτρα (Β5), Δαμουλι Χριςτίνα (Α1).
Διαγωνιςμόσ Ελεφκερων Βολϊν και Σριπόντων
Στο Δθμοτικό Ακλθτικό Κζντρο Κορίνκου διεξιχκθ και διαγωνιςμόσ ελεφκερων βολϊν και τριπόντων
Γυμναςίων Κορινκίασ, που διοργάνωςε το Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ Κορινκίασ.
Κωνςταντόπουλοσ Αλκιβιάδθσ (Γ3) … 1θ Θζςθ … ςτα τρίποντα
Μακρίδου Χριςτίνα (Β3) … 1θ Θζςθ … ςτα τρίποντα
Γλυκοφρφδθσ πφροσ (Γ3) … 2θ Θζςθ … ςτισ ελεφκερεσ βολζσ
Χατηι Διμθτρα (Β5) … 3θ Θζςθ … ςτισ ελεφκερεσ βολζσ
Ποδόςφαιρο
1θ Θζςθ ςτον 2ο όμιλο, ςτο τουρνουά Ροδοςφαίρου Αγοριϊν Γυμναςίων Κορινκίασ.
Οι μακθτζσ που ςυμμετείχαν: ΛΕΣΙ ΓΙΟΗΕΦ (Γ3), ΜΡΑΜΡΑΪ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ (Γ3), ΡΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Γ4),
ΝΤΟΜΙ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ (Γ4), ΣΚΟΗΑ ΑΛΕΞΑΝΔΟ (Γ4), ΚΥΕΜΑΔΙ ΕΜΙΛΙΑΝΟ (Β3), ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
(Β4), ΜΡΑΜΡΑΪ ΝΤΑΝΙΕΛ (Α3).


3θ Θζςθ ςτον 4ο όμιλο, ςτο τουρνουά Ροδοςφαίρου Αγοριϊν Γυμναςίων Κορινκίασ.

Οι μακιτριεσ που ςυμμετείχαν: ΑΝΔΙΚΟΡΟΥΛΟΣ ΧΑΑΛΑΜΡΟΣ (Γ1), ΔΑΦΝΘΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Γ1),
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Γ2), ΜΙΝΙΑ ΜΡΟΙΑΝ (Γ3), ΡΙΡΙΝΘΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Γ4), ΣΤΕΦΘΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Γ5),
ΤΣΑΡΟ ΑΝΤΙΤ (Γ5), ΤΣΟΡΕΘΣ ΓΕΩΓΙΟΣ (Γ5), ΣΤΕΓΙΟΡΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Γ5), ΣΤΑΥΟΡΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(Γ5).
Γθόηζεο Μάξηνο, Εαλί Αιέμαλδξνο Α1
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Α) Εφκολθ Καταςκευι Βαηάκι για Μπιςκότα κφλου

:
Τλικά Καταςκευισ
1.Βάηο
2.Αφρϊδεσ Τλικό ι Χαρτόνι
3.Πλαςτικά Ματάκια
4.Μαρκαδόροσ
5.Κορδζλα
6.4 πομ-πον
7.Ψαλίδι-κόλλα
Εκτζλεςθ Καταςκευισ:
Κόβουμε από το αφρϊδεσ υλικό το κεφάλι, τα αυτιά και τθ μφτθ και κολλάμε τα ματάκια. Κολλάμε
κορδζλα ςτο ςτόμιο του βάηου για κολάρο. Κόβουμε τθν ουρά και τθν κολλάμε ςτθ βάςθ του βάηου
και 4 πομ-πον ποδαράκια ϊςτε να ςτζκεται το βάηο ςτο πλάι.
Β) Χειροποίθτθ φραγίδα
Τλικά Καταςκευισ:
1.
Χοντρό Χαρτόνι
2.
Αφρϊδεσ Τλικό
3.
Κόλλα
4.
Ψαλίδι
τάδια Καταςκευισ:
χεδιάςτε πάνω ςτο αφρϊδεσ το όνομά ςου με παχιά γράμματα και κόψτε τα. Κόψτε από το
μακετόχαρτο ζνα ορκογϊνιο τόςο ϊςτε να χωράει το όνομά ςασ. Κόψτε 2-3 ίδια ορκογϊνια και
κολλιςτε τα πάνω ςτο πρϊτο για να αποκτιςει λίγο πάχοσ.
Με τον ίδιο τρόπο φτιάξτε και κολλιςτε πάνω ςτο ορκογϊνιο μια μικρι λαβι για να μπορείτε
να πιάνετε τθ ςφραγίδα.
Σοποκετιςτε τα γράμματα ϊςτε να ςχθματίηουν το όνομα και βάλτε κόλλα από πάνω.
Ακουμπιςτε προςεχτικά πάνω τουσ το χαρτόνι και πιζςτε το. Αφιςτε το να ςτεγνϊςει καλά.
Δοκιμάςτε τθ ςφραγίδα ςασ βουτϊντασ τθν ςε χρϊμα και πατϊντασ τθν ςτθν επιφάνεια που
κζλετε για να αφιςετε τθν υπογραφι ςασ!

ΔΑΜΑΛΑ ΓΙΑΝΝΘ
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Βάιηε ρξώκα ζηα ηεηξάδηα ζαο!

Σι κα χρειαςτείτε:
1. Σετράδια
2. Ψαλίδι
3. Σαινίεσ Κολλθτικζσ με χζδια
Εκτζλεςθ Καταςκευισ:
Παίρνετε τα τετράδια και τα καλφπτετε πλιρωσ και προςεκτικά με τθν κολλθτικι ταινία,
προςζχοντασ να μθν αφιςετε κενά και να μθν «φουςκϊςει» κάποιο ςθμείο. το τζλοσ κόβετε
τθν άκρθ και τα περιςςεφματα με το ψαλίδι.

Κάνε γκράφιτι ςτα τετράδια ςου!
Σι κα χρειαςτείσ:
1.Ζνα τετράδιο μονόχρωμο με ςκλθρό εξϊφυλλο.
2.Ζνα μπουκάλι με ψεκαςτιρι νερό.
3.Ακρυλικό χρϊμα.
4.Οινόπνευμα.

Για να φτιάξετε το δικό ςασ ςπρζι βαφισ, ςυμπλθρϊςτε το μιςό μπουκάλι ψεκαςμοφ με ίςα
μζρθ νεροφ, χρϊματοσ και οινοπνεφματοσ. Ανακινιςτε καλά το μπουκάλι. Να κυμάςτε ότι όςο
περιςςότερο χρϊμα προςκζςετε τόςο πιο ηωντανό κα είναι το χρϊμα ψεκαςμοφ. Ψεκάςτε το
τετράδιο και αφιςτε το να ςτεγνϊςει!

Γιάννθσ Δαμαλάσ Α1

Η εφημερίδα του Α1

Απρίλιος 2018

ΣΑΤΡΟΛΕΞΟ

Οριηόντια
1. Στο ςχολείο εκτόσ από γράμματα μακαίνουμε και αυτι.
3. Τθν κρατάμε πάντα κακαρι.
4. Δουλεφουμε όλοι μαηί και ...
6. Στο διάλειμμα είμαςτε όλοι εκεί.
7. Στο μάκθμα κάνουμε …

Κάκετα
2.Ειμαςτε όλοι φίλοι και παίηουμε πολλά από αυτά.
5. Τθν δίνουμε ςε όποιον τθν χρειάηεται.
6. Ακοφμε τον κακθγθτι μασ με μεγάλθ …
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Δήμα Γκρζτα Α1

