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Επίσκεψη στην Έκθεση: «Οι σημαντικότερες εφευρέσεις της αρχαίας Ελλάδας» – Δημοτικό Σχολείο Ολύνθου

Η ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΝΘΟΣ ΖΩΝΤΑΝΕΥΕΙ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΠΑΝΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

VIDEO ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΝΘΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ: «ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ
ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
Επίσκεψη στην Έκθεση: «Οι σημαντικότερες εφευρέσεις της αρχαίας Ελλάδας»
Με αφορμή τη φιλοξενία της έκθεσης «Οι σημαντικότερες εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων» του
Μουσείου Αρχαίας Τεχνολογίας του Κώστα Κοτσανά, από το Σύλλογο Γυναικών «Απάμεια»

ΧΑΡΤΗΣ ΣΕΛΙΔΩΝ

FORUM

Ο ΜΠΑΚΤΣΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΜΑΣ

Ο Μπακτσές της καρδιάς μας

Μουδανιών, πραγματοποιήσαμε εκπαιδευτική επίσκεψη
στα Μουδανιά . Η ξενάγηση, παρουσίαση από την
υπεύθυνη του Συλλόγου Γυναικών μας άφησε τις
καλύτερες εντυπώσεις . Οι μαθητές μας ενθουσιάστηκαν
με την ευρηματικότητα των αρχαίων Ελλήνων.
Είχαν την ευκαιρία να δουν το ρολόι ξυπνητήρι του
Πλάτωνος, το υδραυλικό ηλιακό ρολόι του Αρχιμήδη, το

WEBQUEST

ξυπνητήρι του Αριστοτέλη, τον υπολογιστικό μηχανισμό
των Αντικυθήρων, την διόπτρα του Ήρωνος, τον τοξωτό τόρνο, τον «κινηματογράφο των αρχαίων
Ελλήνων» το «στατόν» αυτόματο θέατρο του Ήρωνος του Αλεξανδρέως, την «πυρσεία και τις
φρυκτωρίες», μία μέθοδο μετάδοσης μηνυμάτων γράμμαγράμμα μεταξύ υψωμάτων με
συνδυαστικό σύστημα πυρσών και γραμμάτων, ανυψωτικά μηχανήματα των αρχαίων Ελλήνων,
καταπέλτες, την «ύδραυλις του Κτησιβίου» το πρώτο παγκσμίως πληκτροφόρο μουσικό όργανο
που εφηύρε ο Κτησίβιος το 3ο αι πΧ., την κούπα του Πυθαγόρα με την οποία ο Πυθαγόρας ήθελε
να διδάξει στους μαθητές του την ανάγκη τήρησης του μέτρου ,το οστομάχιον το πρώτο παζλ και
πολλά άλλα …

Είναι ένα WebQuest για την ανάδειξη των
αρχαίων της Ολύνθου και της ευρύτερης
περιοχής

«ΤΑ ΧΟΥΧΟΥΝΑΚΙΑ ΜΑΣ»

Η Έμμα το Χουχουνάκι μας ξεκινάει
το ταξίδι της
ads 125

Ο Ολύνθιος το Χουχουνάκι μας
ολοκλήρωσε το ταξίδι του στην
Πεδινή Ιωαννίνων 2012.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού 2016
Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στο Σχολείο μας
Εορτασμός Πολυτεχνείου 2016
Το Σχολείο μας προβάλλεται στα Μ.Μ.Ε.
Το Δημοτικό Σχολείο Ολύνθου στην Ε.Τ.3

http://olynthosschool.gr/?page_id=2658
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Ημέρα Μνήμης του Μακεδονικού Αγώνα
Ιστορία Γ΄Δημοτικού
Καλλιεργητική περίοδος 201617

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ
Κάλεσμα Προσφοράς και Αγάπης
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟ Σχ. Έτ.
201617
Εγγραφές μαθητών στην Α τάξη για το Σχ. Έτος
201617
Επίσκεψη στο σπίτι της κ. Ελένης

Ο δε χώρος φιλοξενίας της έκθεσης είχε επιμεληθεί έτσι ώστε να μην έχει τίποτα να ζηλέψει από
μια αίθουσα Μουσείου. .
Οι εντυπώσεις από την ξενάγηση και το στήσιμο της Έκθεσης, ήταν εξαιρετικές για μαθητές και
εκπαιδευτικούς. 40 μοναδικά εκθέματα που καλύπτουν την περίοδο από το 2000 πΧ μέχρι το τέλος
του αρχαίου ελληνικού κόσμου.
Μια θαυμάσια διαδρομή στη τεχνολογία μέσα από τις πραγματικά απίστευτες κατασκευές. Νιώσαμε
περήφανοι για το αρχαίο ελληνικό πνεύμα.
Μου αρέσει! Αρέσει σε 9 άτομα.

Ο σπόρος θέλει μεράκι και αγάπη να βλαστήσει
Ενημέρωση σχετικά με την Εποχιακή Γρίπη
Ενημέρωση για τον εορτασμό των Τριών
Ιεραρχών
Νέα δωρεά του Σ.Γ.Κ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΩΝ

Αποστολή

Αφήστε μια απάντηση

eTwinning (1)
Site (2)

Για να σχολιάσετε πρέπει να συνδεθείτε.

Uncategorized (13)
Ανακοινώσεις (11)
Άρθρα (1)
Αφιερώματα (1)
Βιβλία (2)
Γιορτές (11)
Γονείς (14)
Εγγραφές (2)
Εκδηλώσεις (1)
Ενδιαφέροντα (3)
Επισκέψεις (7)
Κήπος (5)
Μαθήματα Η/Υ (1)
Μαθητές (2)
Προτάσεις (2)
Σύλλογος (9)
Σχολείο (33)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
αναβάθμιση του
εξοπλισμού του σχολείου μας. Ευχαριστούμε τον
κ. Δρούγκα Νικόλαο για το βάψιμο των πορτών
του σχολείο μας. Ευχαριστούμε τον κ. Καραβάνα
Γεώργιο για την δωρεά ενός βιντεοπροβολέα
(projector) που συμβάλλει στην προσπάθεια μας
για την υλοποίηση του εργαστηρίου ΤΠΕ του
σχολείου μας. Ευχαριστούμε την κο Παναγιώτη
Σταμπουλή για τη δωρεά υλικών για το Σχολείο.
Ευχαριστούμε τον κ. Σαρίγγελο Νίκο για την
δωρεά των υλικών του φαρμακείου του Σχολείου.

ΑΡΧΕΙΟ
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