
  

Η εφημερίδα του Α3  

Δεν πήγε ούτε στο Survivor, ούτε τραγούδησε 
στη Eurovision για να την γνωρίζει όλη η Ελλάδα 
και να αξίζει μια θέση στις πρώτες ειδήσεις των 
μεγάλων ηλεκτρονικών εφημερίδων… 
Η Άννα Ντουντουνάκη από τη Κρήτη κατέκτησε 
το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. πεταλούδα, στο 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης και 
ξεκινάει πλέον με τις καλύτερες προϋποθέσεις 
το ταξίδι της για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Τόκιο.  
Η Άννα έφτασε στη κορυφή της Ευρώπης μετά 
από 21 έτη προπονήσεων από τα πέντε της 
χρόνια. Τα τελευταία 10 έτη έκανε μάλιστα 
πολύωρη καθημερινή προπόνηση. Την ίδια 
στιγμή έβρισκε χρόνο για να τελειώσει τη 
Νομική με άριστα, να κάνει μεταπτυχιακές 
σπουδές στο Λονδίνο στο «Εμπορικό και 
Εταιρικό Δίκαιο» και παράλληλα να μάθει 
Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά και πιάνο στο 
ωδείο.  
Στη δική μας σχολική εφημερίδα η Άννα 
αναφέρεται ως το καλύτερο πρότυπο για εμάς 
τους μαθητές! 
 

      
Σουρή Ζέτα 
 

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 
 

 

Το σχολείο μας 
1ο Γυμνάσιο Κηφισιάς 
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Ποιό είδος εκπαίδευσης προτιμούν 
οι μαθητές 

 
Ρωτήσαμε 30 παιδιά της Α’ τάξης  και 

αυτές είναι οι απαντήσεις τους: 

 
Όλοι ξέρουμε ότι αυτή η χρονιά ήταν δύσκολη όχι 
μόνο για τους μαθητές, αλλά και για τους καθηγητές.  
Όλοι οι μαθητές έχουν κάνει μαθήματα  δια ζώσης, 
αλλά και εξ αποστάσεως. Κάποιοι θεωρούν ότι αυτό 
που ζήσαμε ήταν ωραίο ενώ κάποιοι άλλοι μαθητές 
πιστεύουν το αντίθετο. Το σίγουρο, όμως,  είναι ότι 
όλοι οι μαθητές έβαλαν τα δυνατά τους και 
κατάφεραν να ξεπεράσουν αυτήν την δύσκολη 
χρονιά. 
ΖΩΗ ΜΠΑΡΛΑ  ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ 
ΜΑΤΑΛΑ 

 

Είδος 
εκπαίδευσης 

Διαζώσης 

ΟΙ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ 

 Ρωτήθηκαν 20 μαθητές της  Α΄ τάξης και σας 
παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα: 
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Αριθμός μαθητών 

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ Α3 

Όπως φαίνεται και στο διπλανό διάγραμμα 
η πλειονότητα των μαθητών ήταν μπροστά 
από τον υπολογιστή 9 έως 10 ώρες, κατι το 
οποίο είναι αρκετά επιζήμιο σε τόσο μικρή 
ηλικία, παρόλο που μπορεί να υπάρχει ένας 
σημαντικός λόγος γι΄αυτό, όπως μία 
σχολική εργασία. 

Δημοσθένης Κουρούδης 
 
 



 
 ΚΑΛΟΚΑΙΡΑΚΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΑΙΝΙΕΣ - ΒΙΒΛΙΑ-GAMING 

 

 

 

    Διαμόρφωση Σελίδας: Λιβαθηνός Χρήστος 
    Υπεύθυνη καθηγήτρια: Καβαλλάρη Ξανθή 

      ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

 
GODZILLA vs KONG 
 

 
Το Godzilla εναντίον Κονγκ είναι μια αμερικανική 

ταινία  του 2021 σε σκηνοθεσία του Adam Wingard. Μια 
συνέχεια του Godzilla: King of the Monsters and Kong: 
Skull Island. 

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
Η ταινία αυτή ήταν μια παραγωγή άπο την διάσημη 

Warner Bros και την Legendary Pictures.Κυκλοφόρησε 
στις 24 Μάρτιου 2021και έχει πάνω από 100 εκ. 
προβολές. 

ΚΡΙΤΙΚΕΣ 
Η ταινία έλαβε εκατομμύρια κριτικές και το 93% από 

αυτές είναι θετικές. Η ταινία αυτή επίσης κατάφερε να 
βγάλει πάνω από 50 εκ. δολάρια σε λιγότερο από 5 
ημέρες αφού κυκλοφόρησε.  

Τέλος, θέλω να σας δώσω και την δικιά μου άποψη 
για αυτήν την ταινία και θα σας έλεγα να την δείτε είναι 
διαθέσιμη σε πάρα πολλά sites και πιστεύω ότι θα αξίζει 
τον χρόνο σας.                 Μπαμίχας Ευθύμης 

 

Starwars   Η δύναμη ξυπνάει 

 
 Σκηνοθεσία: Τζέι Τζέι Έιμπραμς με 

τους: Χάρισον Φορντ, Άνταμ Ντράιβερ, 

Όσκαρ Άιζακ, Τζον Μπογιέγκα, Ντέιζι 

Ρίντλεϊ 

 

 Σύντομη περιγραφή: Πανίσχυρες ξανά, οι 
δυνάμεις της Αυτοκρατορίας αναζητούν τον 
αποσυρμένο Λιουκ Σκάιγουοκερ, τον 
τελευταίο ζωντανό Τζεντάι. Το ίδιο και η 
Αντίσταση, ένας πιλότος της οποίας έχει βρει 
τον χάρτη που οδηγεί στο κρησφύγετό του. 

 Διάρκεια:135 λεπτά 
 Προσωπική αξιολόγηση:**** (με άριστα το 5) 
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα για την  ταινία    

 
                          Μαρκέλλα Ματάλα 
 

 

 

Oι Μικρές κυρίες 

 
 

Οι  μικρές κυρίες ένα από τα πιο αγαπητά βιβλία όλων των 

εποχών. Είναι ένα βιβλίο,που όσοι το διαβάζουν,το αγαπούν. 

Ο λόγος δεν ένας άλλα πολλοί, το κυριότερο όμως είναι ότι 

καθώς μας εξιστορεί αυτά τα γεγονότα μας διδάσκει πράγματα 

για τη ζωή. Οι τέσσερεις ηρωίδες μας: Η Μεγκ, η Τζο, Η Μπεθ 

και η Ειμί ζουν μια έντονη ζωή με πολλές περιπέτειες, είναι 

όμως αγαπημένες και διδάσκονται απο τα λάθη τους. Παρόλο 

που το μυθιστόρημα αυτό γράφτηκε πάνω από έναν αιώνα 

πριν, το βιβλίο εξακολουθεί να συναρπάζει χάρη στους 

κρυστάλλινους χαρακτήρες του και τα διαχρονικά του 

μηνύματα. Το βιβλίο αυτό είναι το αγαπημένο μου βιβλίο, διότι 

προκαλεί έντονα συναισθήματα στον αναγνώστη και όσοι 

άνθρωποι το διαβάζουν, το αγαπούν και μένει πάντα στην 

καρδιά τους.      Δειτε πατώντας  εδώ σχετικό video    

                        Καλαντζοπούλου Κάτια 

                                 

 

 

ΠΟΙΑ GAMES ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΤΗΣ Α΄ΤΑΞΗΣ; 

 
ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΗΣ 
 
Διαμόρφωση Σελίδας: Λιβαθηνός Χρήστος 
Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Καβαλλάρη Ξανθή 

 
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ! 

https://el.wikipedia.org/wiki/Star_Wars:_%CE%97_%CE%94%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B7_%CE%9E%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%AC%CE%B5%CE%B9
https://youtu.be/b6HziIyq0Qk

