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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Πέμπηη 11-10-2012: 1η ςνάνηηζη
Γλσξηκία κε ηνπο καζεηέο- Αληαιιαγή ηειεθψλσλ θαη ειεθηξνληθψλ
δηεπζχλζεσλ.
Γίλεηαη ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ- κειψλ ηνπ νκίινπ φηη ν φκηινο ιεηηνχξγεζε
άηππα θαη ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά θαη κάιηζηα νη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ
έδσζαλ θαη ην φλνκα «ΠΔΗΡ- ΟΚΑΓΟΛ» ζηνλ φκηιν. Σα λέα κέιε ηνπ νκίινπ
απνθαζίδνπλ λα θξαηήζνπλ ην ίδην φλνκα γηα ηνλ φκηιν πεηξακάησλ. ηε ζπλέρεηα
γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηελ κέξα θαη ηελ ψξα ιεηηνπξγίαο ηνπ νκίινπ. Θαζνξίδεηαη ε
Πέκπηε θαη ψξα 2.30-4.30 κκ.
ην ηέινο γίλεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ νκίινπ.
18-10-2012: 2η ςνάνηηζη
Καθοδηγούμενο Πείπαμα: Κεηαηξνπή ειαηεξίνπ ζε δπγαξηά κάδαο- Κέηξεζε
ηεο ππθλφηεηαο ηνπ πιηθνχ ησλ θαξθηψλ.
01-11-2012: 3η ςνάνηηζη
Καθοδηγούμενο Πείπαμα: Υξφλνο Σαιάλησζεο- Τπνινγηζκφο g.
08-11-2012: 4η ςνάνηηζη
Πείπαμα- in head: Ρνιφτ θνπ-θνπ. Έλαο Έιιελαο αγφξαζε έλα πνιφη θνπ-θνπ
απφ ηελ Γεξκαλία. Όηαλ ήξζε εδψ δηαπίζησζε φηη έραλε 2min ην 24σξν.
Τπάξρνπλ πιηθά ζηνλ κπξνζηηλφ πάγθν. θεθηείηε, πεηξακαηηζηείηε θαη βξέζηε πσο
ζα δηνξζσζεί ην ιάζνο.
Οη καζεηέο πεηξακαηίζηεθαλ θαη νδεγήζεθαλ απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπο ζε ζσζηά
ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ δηφξζσζε ηνπ ιάζνπο.
15-11-2012: 5η ςνάνηηζη
Παποςζίαζη αποηελεζμάηων ζηην ολομέλεια: Θάζε νκάδα παξνπζηάδεη ηε
πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινχζεζε ηε πξνεγνχκελε εβδνκάδα γηα λα
επηιχζεη ην πξφβιεκα ηνπ ξνινγηνχ θνπ-θνπ.
ηε ζπλέρεηα ε δηδάθησξ θαη ζπλεξγάηεο ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο θ. ηακαηία
Αξηέκε αλαπηχζζεη ζηνπο καζεηέο ρξεζηκνπνηψληαο Power Point ηνλ ηξφπν
δηεμαγσγήο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ
ηεο ψζηε λα νδεγεζνχλ νη εξεπλεηέο ζηα ζσζηά ζπκπεξάζκαηα.
22-11-2012: 6η ςνάνηηζη
Πείπαμα in head: «Ο Γχηεο ηνπ Θαξηεζίνπ»
Θαηαξρήλ γίλεηαη επίδεημε ζηνπο καζεηέο ηνπ δχηε. Σα πιηθά βξίζθνληαη ζηνλ
κπξνζηηλφ πάγθν. Εεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα θηηάμνπλ έλα δχηε. Λα εμεγήζνπλ
ην θαηλφκελν θαη λα δηεξεπλήζνπλ κε πνην ηξφπν κπνξνχλ λα θάλνπλ πην γξήγνξν
ηνλ δχηε. Υξνλνκεηξνχληαη φινη νη δχηεο θαη ν πην γξήγνξνο βξαβεχεηαη.
29-11-2012: 7η ςνάνηηζη
Πείπαμα in head: «Ρχδη- νπβιάθη»
Γίλεηαη επίδεημε ζηνπο καζεηέο: Έλα θαιακάθη απφ ζνπβιάθη ρσκέλν ζε έλα κηθξφ
κπνπθάιη λεξνχ γεκάην ξχδη. Θξαηψληαο ην θαιακάθη ζεθψλνπκε ςειά ην
κπνπθάιη κε ην ξχδη.

Εεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα επαλαιάβνπλ ην πείξακα θαη λα εμεγήζνπλ ην
θαηλφκελν.
06-12-2012: 8η ςνάνηηζη
Πείπαμα in head: Ζ παξακφξθσζε ηεο πιαζηειίλεο.
Εεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα βξνπλ έλα ηξφπν λα κειεηήζνπλ ηελ παξακφξθσζε
πνπ παζαίλεη έλα κπαιάθη πιαζηειίλεο φηαλ αθήλεηαη απφ δηάθνξα χςε θαη λα
θαηαζθεπάζνπλ ην δηάγξακκα παξακφξθσζε vs χςνο.
13-12-2012: 9η ςνάνηηζη
Σα Φςζικά Μαγικά ηων Υπιζηοςγέννων: Παξνπζηάδνληαη ζηνπο καζεηέο, απφ
ηελ θ. ηακαηία Αξηέκε, θπζηθά καγηθά ηα νπνία κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ ζηε
Υξηζηνπγελληάηηθε εθδήισζε ηνπ ζρνιείνπ.
1. Κπηζθφηα: Σα μσηηθά ηνπ Αε-Βαζίιε κπέξδεςαλ ηα πιηθά.
2.Πψο ηαμηδεχεη ν Αε- Βαζηιεο: Σν κπαιφλη πχξαπινο.
3.Τπεξαπνξξνθεηηθά κπαιάθηα: Σα αγγίδνπκε αιιά δελ ηα βιέπνπκε.
4. Πεηξάκαηα κε θεξηά.
βήλεη έλα θεξί κέζα απφ έλα αλάπνδν ρσλί;
Πψο αλάβνπκε έλα θεξί απφ καθξηά.
5.Έλαο αλακκέλνο αλαπηήξαο θνληά ζε έλα θνπζθσκέλν κπαιφλη. Γηαηί δελ ζθάεη
ην κπαιφλη;
6. Σα ρξψκαηα ησλ ππξνηερλεκάησλ.
7. Κπαιφλη-νπβιάθη.
20-12-2012: 10η ςνάνηηζη
Σα Φςζικά Μαγικά ηων Υπιζηοςγέννων: Οη καζεηέο εθπαηδεχνληαη θαη
εηνηκάδνπλ ηα θπζηθά καγηθά πνπ ζα παξνπζηάζνπλ αχξην ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο.
10-1-2013: 11η ςνάνηηζη
Η άλμη για ηο λάσανο ηοςπζί: Γίλεηαη ζηνπο καζεηέο ε πιεξνθνξία φηη
θαηάιιειε άικε γηα ην ιάραλν ηνπξζί είλαη απηή πνπ αλ βάινπκε κέζα έλα απγφ
απηφ επηπιέεη θαη θαίλεηαη επηθάλεηα ηνπ φζν έλα δεθάιεπην. Εεηείηαη απφ ηνπο
καζεηέο λα θηηάμνπλ ηε ζσζηή άικε θαη λα ππνινγίζνπλ ηε w/w πεξηεθηεθφηεηα
ζε αιάηη.
Υημικό Μαγικό: Δείκηηρ από λάσανο: ε έμη πνηήξηα δέζεο ππάξρεη κηθξή
πνζφηεηα απφ μχδη, ιεκφλη, πδξνρισξηθφ νμχ, λεξφ, απνξππαληηθφ, ζφδα.
Ρίρλνπκε ην δνπκί απφ ιάραλν δηαηάδνληαο θάζε θνξά λα αιιάμεη ην ρξψκα ηνπ.
Σν πείξακα ηεο ζεκεξηλήο κέξαο θαζνδεγήζεθε απφ ην ρεκηθφ ηνπ ζρνιείνπ καο θ.
Κεκεηδίδε. Ο ίδηνο παξνπζίαζε θαη ην ρεκηθφ καγηθφ.
17-1-2013: 12η ςνάνηηζη
Πειπάμαηα ζηην άλμη (in head): Εεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ
θαηαξρήλ άικε φπσο θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά. ηε ζπλέρεηα ηνπο δεηείηαη λα
κεηξήζνπλ κε δχν ηξφπνπο ηελ άλσζε ηνπ απγνχ κέζα ζηελ άικε.
24-1-2013: 13η ςνάνηηζη
Διαγωνιζμόρ Φςζικήρ: πδεηνχληαη θάπνηα παιηά ζέκαηα απφ δηαγσληζκνχο
Φπζηθήο.
Φςζικό Μαγικό: Ζ νδνληφθξεκα ηνπ ειέθαληα: Δπίδεημε απφ ηελ θ. ηακαηία
Αξηέκε.
Πείπαμα καθοδηγούμενο: Κέηξεζε ηεο αληίζηαζεο ηνπ γξαθίηε: Οη καζεηέο
εηνηκάδνπλ ισξίδεο κε δηαθνξεηηθά κήθε θαη πιάηε πνπ ηηο βάθνπλ κε
δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο κνιπβηψλ(HB,2B,3B θιπ.)
31-1-2013: 14η ςνάνηηζη
Επίδειξη Πολςμέηπος: Παξνπζηάδεηαη ζηνπο καζεηέο ην πνιχκεηξν θαη γίλεηαη
επίδεημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ σο σκφκεηξν, βνιηφκεηξν θαη ακπεξφκεηξν.

Πείπαμα in head: Κέηξεζε ηεο αληίζηαζεο Γξαθίηε
Εεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα νξγαλψζνπλ θαηάιιεια πεηξάκαηα ψζηε:
Α. Λα πξνζδηνξίζνπλ πεηξακαηηθά ηελ αληίζηαζε ηνπ γξαθίηε.
Β. Λα πξνζδηνξίζνπλ πεηξακαηηθά ηελ εμάξηεζε ηεο αληίζηαζεο απφ ην κήθνο θαη
ην πιάηνο ηεο ισξίδαο γξαθίηε θαζψο θαη ηελ εμάξηεζε ηεο αληίζηαζεο απφ ην
είδνο ηνπ γξαθίηε.
07-02-2013: 15η ςνάνηηζη
Πείπαμα in head: πλερίδεηαη ε κειέηε ηεο πξνεγνχκελεο εβδνκάδαο.
07-2-2013: 16η ςνάνηηζη
Καθοδηγούμενο Πείπαμα: Υαξαθηεξηζηηθή θακπχιε ειεθηξηθνχ ζηνηρείνπΠεηξακαηηθφο πξνζδηνξηζκφο αληίζηαζεο αληηζηάηε.
28-02-2013: 17η ςνάνηηζη
Πποεηοιμαζία για ηον 1ο Διαγωνιζμό Δημιοςπγικών Πειπαμάηων: Οη
καζεηέο ηνπ νκίινπ ρξεζηκνπνηψληαο κηθξά κπνπθάιηα λεξνχ θαη θαιακάθηα θαη
πιαζηειίλε θηηάρλνπλ πδξνβνιείο γηα ηνλ δηαγσληζκφ.
07-03-2013: 18η ςνάνηηζη
Πώρ θηιάσνοςμε λάσανο ηοςπζί και γιαηί γίνεηαι ηο λάσανο ηοςπζί Ι: Οη
καζεηέο ελεκεξψλνληαη απφ ηελ θ. Διηζάβεη πκεσλίδνπ- εθπαηδεπηηθφ Βηνιφγν
γηα ηελ ζπληήξεζε ηξνθίκσλ θαη ην ξφιν ησλ κηθξννξγαληζκψλ ζηε ζπληήξεζε.
ηε ζπλέρεηα εηνηκάδνπλ ην ιάραλν θαη ην ηνπνζεηνχλ ζηα βάδα ηα νπνία θιείλνπλ
αεξνζηεγψο.
14-03-2013: 19η ςνάνηηζη
Πώρ θηιάσνοςμε λάσανο ηοςπζί και γιαηί γίνεηαι ηο λάσανο ηοςπζί ΙΙ:
πλερίδεηαη ε ελεκέξσζε απφ ηελ θ. πκεσλίδνπ γηα ην ξφιν ησλ
κηθξννξγαληζκψλ. ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο παίξλνληαο ρπκφ απφ ηα βάδα ηνλ
αξαηψλνπλ θαη ελνθζαικηνχλ ηξηβιία πνπ πεξηέρνπλ άγαξ. Θιείλνπλ ηα ηξηβιία θαη
ηα θπιάζζνπλ ψζηε λα αλαπηπρζνχλ απνηθίεο κηθξννξγαληζκψλ.
21-03-2013: 19η ςνάνηηζη
Πώρ θηιάσνοςμε λάσανο ηοςπζί και γιαηί γίνεηαι ηο λάσανο ηοςπζί ΙΙΙ:
Οη καζεηέο εμεηάδνπλ ηα ηξηβιία κε ην άγαξ θαη βιέπνπλ ζην κηθξνζθφπην ηηο
απνηθίεο ησλ κηθξννξγαληζκψλ.
04-04-2013: 20η ςνάνηηζη
Πειπαμαηικόρ πποζδιοπιζμόρ ηηρ μονωηικήρ ικανόηηηαρ ηηρ πληθιάρ, ηος
άζππος θελιζόλ και ηος μπλε θελιζόλ.
Οη καζεηέο ηνπ νκίινπ ρσξίδνληαη ζε ηξεηο νκάδεο:
Α Οκάδα: Φηηάρλεη κε ιάζπε θαη άρπξν πιηζηά θαη «θηίδεη» έλα θχιηλδξν κε ηξχπα
ζηε κέζε θαη θαζ χςνο ψζηε λα ηνπνζεηεζεί ζε απηφλ ηνλ θελφ ρψξν ειεθηξνληθφ
ζεξκνδεχγνο.
Β Οκάδα: Δηνηκάδεη φκνην θχιηλδξν κε ηελ πιηζηά αιιά απφ άζπξν θειηδφι.
Γ Οκάδα: Δηνηκάδεη φκνην θχιηλδξν απφ κπιέ θειηδφι.
Κεηξνχκε ηελ ζεξκνθξαζία ζην εζσηεξηθφ ησλ θπιίλδξσλ θαη έρνληαο σο
ζεξκνθξαζία αλαθνξάο ηελ ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο.
11-04-2013: 21η ςνάνηηζη
Οι μαθηηέρ εξαζκούνηαι ζηα Φςζικά Μαγικά
Απιά αιιά ζπρλά εληππσζηαθά πεηξάκαηα πνπ φκσο ρξεηάδνληαη πάληα θαη κηα
εμήγεζε. Οη καζεηέο αζρνινχληαη κε ηέζζεξα πεηξάκαηα:
1. Ζ θνχπα ηνπ Ππζαγφξα θαη γηαηί αδεηάδεη φηαλ ην λεξφ μεπεξάζεη
ζπγθεθξηκέλν χςνο;
2. πξέπ- Φεθαζηήξη: Γηαηί θπζψληαο ζην θαιακάθη αλεβαίλεη ην λεξφ θαη

ςεθάδεη;
3. Γαυίδ θαη Γνιιηάζ: Έλα βαξχ θαη έλα ειαθξχ αληηθείκελν ζηηο άθξεο ελφο
λήκαηνο. Αλ ηνπνζεηήζνπκε κία ξάβδν θάπνπ ζηε κέζε ηνπ λήκαηνο θαη
αθήζνπκε ηα ζψκαηα ειέπζεξα ηη ζα ζπκβεί;
4. Σν ηξχπην κπνπθάιη : Τπάξρεη ηξφπνο λα κελ αδεηάζεη;
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ
1. Πποεηοιμαζία για ηον Διαγωνιζμό Πειπαμάηων EUSO.
Παξάιιεια κε ηε εβδνκαδηαία ιεηηνπξγία ηνπ νκίινπ, νξγαλψζεθε, ζε ζπλεξγαζία
κε ηνλ ρεκηθφ ηνπ ζρνιείνπ καο θ. Κεκεηδίδε θαη κε Βηνιφγν ηνπ 18 νπ ΓΔΙ. θ. Δι.
πκεσλίδνπ ε εθπαίδεπζε ησλ νκάδσλ πνπ πήξαλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ
πεηξακάησλ EUSO. ην πιαίζην απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο εθπαηδεχηεθαλ δχν νκάδεο
απφ ην ζρνιείν καο, κία νκάδα απφ ην 18 ν ΓΔΙ θαη κία απφ ην 10ν ΓΔΙ
Θεζζαζινλίθεο. Σν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ηνπο ήηαλ:4 ψξεο ζηε Υεκεία, 6 ψξεο
ζηε Βηνινγία θαη 8 ψξεο ζηε Φπζηθή.
2.Πειπαμαηικέρ Επγαζίερ για ηο ACSTAC.
ηηο 13/12 νη δχν νκάδεο πνπ ζα πάξνπλ κέξνο ζην ζπλέδξην Acstac αξρίδνπλ ηα
πεηξάκαηα ηνπο. Ζ πξψηε νκάδα πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο καζεηέο ηεο Β Ιπθείνπ
Καληδαξίδε Γ., Υαξαιακπίδε Γ. θαη Λίθα Αιέμε έρεη ζέκα: « Δλέξγεηα ….Ση ηξψκε
θαη ηη….Πεηάκε».
Ζ δεχηεξε νκάδα πνπ απνηειείηαη απφ ηηο καζήηξηεο ηεο Β Ιπθείνπ:
Θενραξνπνχινπ Ζι., Οηθνλφκνπ Δπαγ., ακαξά Θαη.,Κπαθηξηδή Γεζ. θαη Σδάκνπ
Βάζσ έρεη ζέκα: « Ζ παξάμελε ζπκπεξηθνξά ησλ κε Λεπηψλεησλ πγξψλ»

