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Παηδηά ηεξ μμάδαξ… 



 Ιαζεηέξ ηεξ Ομάδαξ   
• Ακαγκςζημπμύιμο Άκκα      
• Άμπμο Γιπίδα 
• Ημννέ Δαμπέηα 
• Ημομμοκδμύνμο  Ηανμιίκα 
• Ηναββανίηε Ιαηίκα 
• Ιαθνμδήμεηναξ Ιηπάιεξ 
• Ιαθνοκίθα Γιέκε 
• Ιαονμμάηεξ Κίθμξ 
• Ιήιια ηαμαηία 
• Ιίανε Γιίκα 
• Ιπηνμπίιεξ Κίθμξ 
• Πακαγόπμοιμξ Δεμήηνεξ 
• Πνμζήιηαξ Γηώνγμξ 
• Ρέππαξ Δεμήηνεξ 
• Σζίπε Ζςάκκα 
• Υαηδεπνήζημο Θεμδώνα 

 



…μαθητές ποσ είταμ…. 

τημ καλλιτετμική επιμέλια :  

• Θςνίδαξ ηναηήξ  

• Δαιώκεξ Κίθμξ 

τημ ηλεκτρομική επιμέλια : 

• Ακηςκηάδεξ Υνηζηόθμνμξ 

• Δεμεηνμοιόπμοιμξ Δεμήηνεξ 

• Βηνηζηώκεξ Ηώζηαξ 

• Ιαονμμάηεξ Κίθμξ 



Τπεύζοκμη θαζεγεηέξ 
• Αζεμαθμπμύιμο Ιανία 

• Ιακςιάθμο Ακηςκία 

• Ιεηζάθε Γιέκε 

• Ιηπαιόπμοιμξ Ακηώκεξ 



Παζπαιηκό παδάνη 
Ιε ό,ηη δεμημονγήζαμε… 

Γμθηαιςμέκμ ενοζνό λενό θναζί 
Ανςμαηηζμέκμ ειαηόιαδμ 
Γιηέξ (δηαθόνςκ εηδώκ) 

Παζπαιηκά δηαθμζμεηηθά από δομάνη 
Παζπαιηκέξ ιαμπάδεξ                                                                   



















Γηθόκεξ από ηεκ 
πανμοζίαζε ηεξ δμοιεηάξ 

μαξ 
ημ αμθηζέαηνμ ημο ζπμιείμο μαξ 

 
            ζηηξ 18  Ιαίμο 2005 



Ε πνόζθιεζή μαξ 



 

 

       Όπα,όπα,όπα......                                                                                       

 

Η παράζηαζη αρτίζει........ 

 

 

Ακούζαηε..! Ακούζαηε....! Η ομάδα Αγωγής Υγείας ηοσ 1
οσ

 Γσμναζίοσ  Ηλιούπολης 

         ζηο «μπερνηέ» ηοσ ζτολείοσ μας,εκεί  ζηο αμθιθέαηρο ηοσ ζτολείοσ μας 

θα  παροσζιάζει  ηην Τεηάρηη, 18 Μαΐοσ 2005,ζηις 12 ηο μεζημέρι 

        

         ηο καλό ποσ μας κάνοσν ηο λαδάκι,ηο κραζάκι,ηο υφμάκι 

                                     ζηο θηφτό μας ζηοματάκι.......                     

 

 

                                                              για περάζηε, για περάζηε.......... 

                                                                                         ζας  περιμένοσμε.    

 

     Ο Διεσθσνηής                                           Οι σπεύθσνοι  καθηγηηές                           



Σμ πνόγναμμα ηεξ 
εθδήιςζήξ μαξ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΗ ΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ 

1
ΟΤ

 ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ 

 

 

 Καλωζόριζμα  απο  ηοσς  σπεύθσνοσς  καθηγηηές  ηων  ομάδων   Αγωγής  Υγείας. 

 Ειζαγωγή: Αθορμή για ηο θεηεινό μας πρόγραμμα.......      

                                ΛΑΔΙ 

           Οι δραζηηριόηηηες μας . 

           Οι < Ελαίοσ εγκώμιον >.......,η  νοθεία ηοσ και οι προηάζεις μας.      

.                                   ΨΩΜΙ 

 Οι δραζηηριόηηηες  μας.                                   

 <  Ο άρηος ο επιούζιος.>.....,η νοθεία ηοσ και οι προηάζεις μας. 

                                    ΚΡΑΙ 

 Οι  δραζηηριόηηηες  μας.                         

 <  Οίνος  ο αγαπηηός.> ....και  οι  παρενέργιες  ηοσ. 



Δημιοσργίες ηων παιδιών… 

θμιάδ 



Σμ πακώ μαξ 
 



Ημιάδ γηα ημ ρςμί… 



…γηα ημ θναζί… 



Γηα ημ ιάδη ζηε δηαηνμθή 
μαξ… 



…γηα ημ ιάδη ζηε ζνεζθεία 
μαξ… 



…γηα ηηξ πεμηθέξ ακηηδνάζεηξ 
ζηε δύμςζε ημο θναζημύ… 



…γηα ηεκ Ιεζμγεηαθή 
Δηαηνμθή…. 



Παναθμιμοζμύμε 

Σηξ εκδηαθένμοζεξ ενγαζίεξ ηςκ 
παηδηώκ…. 



…γηα ημ ρςμί… 



…ημ θναζί… 



…ημ ιάδη… 



…γηα ηε κμζεία…. 



…γηα ηηξ βημιμγηθέξ 
θαιιηένγεηεξ … 



θεκέξ  
από ημ ζεαηνηθό μαξ 

δνώμεκμ 

Απ  βνε θνακηδμιίηζα μμο ! ! 









 


