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ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

πιο παλιά τοπικοί Αγώνες στους οποίους
διεξαγόταν μόνο ένα αγώνισμα, η κούρσα
του σταδίου. Από το 776 π.Χ. και μετά, οι
Αγώνες, σιγά-σιγά, έγιναν πιο σημαντικοί σε
ολόκληρη την αρχαία Ελλάδα φτάνοντας
στο απόγειο τους κατά τον 5ο και 6ο αιώνα
π. Χ. Οι Ολυμπιακοί είχαν επίσης θρησκευτική σημασία αφού γίνονταν προς τιμή του
θεού Δία, του οποίου το τεράστιο άγαλμα
στεκόταν στην Ολυμπία. Τα αγωνίσματα
έγιναν είκοσι και ο εορτασμός γινόταν στην
διάρκεια μερικών ημερών. Οι νικητές των
αγώνων θαυμάζονταν και γίνονταν αθάνατοι μέσα από ποιήματα και αγάλματα. Το
έπαθλο για τους νικητές ήταν ένα στεφάνι
από κλαδιά ελιάς.
Το 393 μ.Χ., ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος
απαγόρευσε την διεξαγωγή των αγώνων
γιατί τους θεωρούσε ως μια παγανιστική
γιορτή και προσβλητική όσο αφορά τον Χρι-

στιανισμό. Με αυτό τον
τρόπο τελείωσε μια περίοδος
χιλίων χρόνων κατά την
οποία οι Ολυμπιακοί διεξάγονταν συνέχεια κάθε τέσσερα χρόνια.
Οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί
Αγώνες
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκίνησαν το 1896 στην
Αθήνα(Ελλάδα), το 1900 στο
Παρίσι(Γαλλία), το 1904 στο
Σεντ Λούις(ΗΠΑ), το 1908
στο Λονδίνο(Ηνωμένο Βασίλειο), το 1912 στη Στοκχόλμη(Σουηδία), το 1920
στην Αμβέρσα(Βέλγιο), το 1924 στο Παρίσι(Γαλλία), το 1928 στο Άμστερνταμ(Ολλανδία), το 1932 στο Λος Άντζελες(ΗΠΑ),
το 1936 στο Βερολίνο(Γερμανία), το 1948
στο Λονδίνο(Ηνωμένο Βασίλειο), το
1952 στο Ελσίνκι(Φινλανδία), το 1956
στη Μελβούρνη(Αυστραλία),το 1960
στη Ρώμη(Ιταλία), το 1964 στο Τόκιο
(Ιαπωνία), το 1968 στη Πόλη του Μεξικού(Μεξικό), το 1972 στο Μόναχο(Γερμανία),
το
1976
στο
Μόντρεαλ(Καναδάς), το 1980 στη
Μόσχα(Ρωσία), το 1984 στο Λος Άντζελες(ΗΠΑ), το 1988 στο Σεούλ(Νότια
Κορέα), το 1992 στη Βαρκελώνη(Ισπανία), το 1996 στην Ατλάντα(ΗΠΑ), το
2000 στο Σύδνεϊ(Αυστραλία), το 2004
στην Αθήνα(Ελλάδα), το 2008 στο Πεκίνο(Κίνα), το 2012 στο Λονδίνο(Ηνωμένο Βασίλειο) και το 2016 στο Ρίο ντε

ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΑ
Στο μάθημα της μουσικής χωριστήκαμε σε ομάδες και ασχοληθήκαμε με κατασκευές αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων.
Ήταν μια ευχάριστη, ψυχαγωγική και συγχρόνως διδακτική και
δημιουργική εμπειρία. Ανακαλύψαμε ότι πολλά πράγματα παράγουν ήχους. Από απλά υλικά, όπως χαρτόνια, κονσερβοκούτια. Μπολόνια, πλαστελίνες, συνδετήρες, κλωστές και άλλα
ανακυκλώσιμα υλικά, που κατασκευάσαμε τα μουσικά όργανα.
Μας εντυπωσίασε το γεγονός ότι από τόσο απλές πρώτες ύλες
που βρήκαμε στο άμεσο περιβάλλον μας, φτιάξαμε τόσο ξεχωριστά μουσικά όργανα, που άρεσαν σε όλους μας.
Ήταν μια υπέροχη εμπειρία, που μας έφερε πιο κοντά με τους
συμμαθητές μας, με τους οποίους δεν είχαμε ιδιαίτερη επαφή.
Ελπίζουμε να είδατε και να θαυμάσατε κι εσείς την έκθεσή μας
και ευχόμαστε να ξαναεπαναληφθεί αυτή η όμορφη δραστηριότητα.
Ελπίδα Αρεάλη Γ1, Αλίκη Παλαμίδα Γ1

Τζανέιρο(Βραζιλία).
Τα αθλήματα των Ολυμπιακών αγώνων
Τα αθλήματα των Ολυμπιακών Αγώνων
είνα: Στίβος, Ποδηλασία, Τοξοβολία, Ρυθμική Γυμναστική, Ποδηλασία BMX, Τραμπολίνο, Αντιπτέριση (tennis), Πυγμαχία,
Χειροσφαίριση (handball), Μπέιζμπολ,
Κανόε καγιάκ (sprint), Τζούντο, Καλαθοσφαίριση (Basket), Κανόε, καγιάκ (slalom),
Μοντέρνο Πένταθλο, Beach Volley, Καταδύσεις, Κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης, Ιστιοπλοΐα, Ιππασία, Κωπηλασία, Σκοποβολή,
Ξιφασκία, Ποδόσφαιρο, Σόφτμπολ, Χόκεϊ,
Ενόργανη Γυμναστική, Κολύμβηση, Πετοσφαίριση (volley), Συγχρονισμένη Κολύμβηση, Αντισφαίριση, Υδατοσφαίριση (polo),
Επιτραπέζια, αντισφαίριση (ping, pong),
Τρίαθλο, Άρση Βαρών, Πάλη, Τάε Κβον ντό
Ελένη Πολυδώρου
Γιώργος Κομινάτος Γεννατάς

ΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!!!
Το βιβλίο που θα σας παρουσιάσω είναι ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία. Είναι το
βιβλίο «Κολλητές για πάντα »
της Τζάκλιν Ουίλσον. Στην
αρχή αγχώθηκα πολύ γιατί
ήταν η πρώτη φορά που παρουσίαζα ένα βιβλίο. Όμως
όταν ξεκίνησα να μιλάω ήταν
τόσο μεγάλη η αγάπη μου και
ο ενθουσιασμός που είχα για
το βιβλίο αυτό που ξεπέρασα
τους φόβους μου και άρχισα
να μιλάω με άνεση.
Το βιβλίο αυτό αναφέρεται
στην ιστορία δύο κοριτσιών
της Ρουμπίνη και της Εβίτα
που ήταν φίλες από την μέρα
που γεννήθηκαν. Μπορεί να
είχαν διαφορετικά ενδιαφέροντα και στην Ρουμπίνη να
άρεσε το ποδόσφαιρο ενώ
στην Εβίτα η ζωγραφική. Μπορεί να έχουν διαφορετικούς χαρακτήρες, η μία να φλυαρεί ακατάσχετα ενώ η άλλη να κάθετε να ακούει. Όμως ποτέ δεν
μάλωναν, μοιράζονταν τα πάντα και ήταν αγαπημένες. Δυστυχώς
όμως ήρθε η στιγμή που η Εβίτα έπρεπε να μετακομίσει μακριά.
Έτσι άρχισε μικρή περιπέτεια που τα δύο κορίτσια αποφάσισαν να
το σκάσουν έτσι ώστε να μην μπορέσουν να χωρίσουν ποτέ και
να παραμείνουν για πάντα κολλητές.
Το σχέδιο τους όμως θα πετύχει ή θα υπάρξει κάτι που θα τις σταματήσει;
Όμως ένα είναι σίγουρο ότι στην πραγματική και δυνατή φιλία δεν
παίζει ρόλο η απόσταση αλλά πόσο δυνατή είναι η αγάπη και η
σκέψη που έχεις γι’ αυτόν!!!!
Σας προτείνω ανεπιφύλακτα να το διαβάσετε γιατί είναι μια γλυκύτατη, συγκινητική, και διασκεδαστική ιστορία για την αξία της
φιλίας!!!
Δήμητρα Σκολή

