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Τα μολύβια του 4ου γράφουν… 
«Ο διαδικτυακός μας τόπος  blogs.sch.gr/4dimamal» 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

«Αν θες να πας κάπου γρήγορα, πήγαινε μόνος. Αν θες να πας μακριά, πήγαινε με 
πολλούς». 

Αυτό το γνωμικό, ως ιδεολογική αρχή ακολουθούν δύο δημοτικά σχολεία της Αμαλιάδας, το 2ο και το 4ο, τα 
οποία μέσω της συνεργασίας τους επιδιώκουν την ανάδειξη της δύναμης της ομαδικότητας με στόχο ένα 
«κοινό καλύτερο μέλλον». Την Τετάρτη στις 21/02/2018 τα δύο σχολεία σε συνεργασία με την εθελοντική 
ομάδα Κοινωνικοί Λειτουργοί ΕΝ τάξη σχεδίασαν και υλοποίησαν ενημέρωση των γονέων σχετικά με την 
ασφαλή πλοήγηση των παιδιών τους στο Διαδίκτυο. Πριν από αυτό, προηγήθηκε ενημέρωση των μαθητών του 
2ου, του 4ου και του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αμαλιάδας μέσω του κουκλοθεάτρου της ομάδας «e-
κοκκινοσκουφίτσα στο Διαδικτυοδάσος», το οποίο συνιστά σημαντικό μέσο αγωγής και μάθησης κανόνων 
ορθής διαδικτυακής συμπεριφοράς. Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί την αρχή μόνο της συνεργασίας των 
σχολείων και της τοπικής και ευρύτερης κοινότητας. 

Στη φάρμα των ζώων 
      Πριν από έναν μήνα πήγαμε στη 
φάρμα Π.  με το σχολείο. Ήταν πολύ 
ωραία γιατί είδαμε ελάφια, άλογα, 
κουνελάκια κι άλλα πολλά ζώα. 
Κάτσαμε πολλή ώρα. Ήμουν πολύ 
ενθουσιασμένη. Υπήρχαν κούνιες πάνω 
στο γρασίδι και μια καφετέρια.  
     Μια κυρία έψηνε σουβλάκια, όταν 
ένα κουνέλι πετάχτηκε στην ψησταριά 
και χωρίς να το καταλάβουμε 
ξεροψήθηκε. 

 

Ειρήνη Αντωνιάδη – Δ1 

Η Σελήνη μας 
      Η Σελήνη δημιουργήθηκε από τη σύγκρουση της ακόμα 
νεαρής Γης, μ’ έναν άλλον, πολύ μικρότερο πλανήτη. 
     Όταν ο μικρός πλανήτης συγκρούστηκε με τη Γη, που ήταν 
ακόμα σε διάπυρη κατάσταση, έγινε χίλια κομμάτια. Τα 
συντρίμμια του πλανήτη και μαλακά τμήματα της Γης 
εκσφενδονίστηκαν.  
     Με τη δύναμη της βαρύτητας τα φλογερά κομμάτια της Γης 
και του μικρού πλανήτη συσσωματώθηκαν και δημιουργήθηκε η 
Σελήνη. Η Σελήνη δεν έχει ατμόσφαιρα. 
    Γι ‘αυτό κι εκεί δεν υπάρχουν καιρικά φαινόμενα και όλοι οι 
κρατήρες διατηρήθηκαν. 

 

Άρης Βασιλάκης – Δ1 
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Έρευνα για τις τηλεοπτικές συνήθειες των μαθητών του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αμαλιάδας 

Οι μαθητές του Στ΄1 τμήματος κατά τη σχολική χρονιά 2016 – 17 οργάνωσαν έρευνα σχετικά με τις τηλεοπτικές 
συνήθειες των μαθητών των Δ', Ε', ΣΤ', τάξεων του σχολείου μας, στα πλαίσια της ενότητας "Τηλεόραση" του 
μαθήματος της Γλώσσας. Συγκεντρώθηκαν 59 απαντήσεις.  

 Φέτος αναλύθηκαν οι απαντήσεις για κάθε ερώτηση και έγιναν και κάποιες προτάσεις. 

 

Βλέπουμε ότι οι περισσότεροι μαθητές βλέπουν τηλεόραση από τις 6 μ.μ. έως τις 10 μ.μ. Θα πρέπει να μας ανησυχεί 
ότι πολλοί μαθητές επίσης κάθονται μέχρι αργά τα βράδια (μετά τις 10μ.μ.) μπροστά από την οθόνη. Θεωρούμε ότι 
τα παιδιά δεν πρέπει να βλέπουν τόσες ώρες τηλεόραση. Επίσης, είναι καλό να ασχολούνται με αθλητικές ή άλλες 
δημιουργικές δραστηριότητες αλλά και να κοιμούνται νωρίς. 

Επεξεργασία: Δουλαβέρης Γεώργιος, Σιακκάς Γιάννης 

 

Στο ραβδόγραμμα παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών παρακολουθούν τηλεόραση πάνω από 
τρεις ώρες την ημέρα. Κατά τη δικιά μας άποψη είναι παράλογο που οι μαθητές παρακολουθούν τηλεόραση πάνω 
από 3 ώρες ∙ θα μπορούσαν να βλέπουν τηλεόραση λιγότερο από 3 ώρες και τον υπόλοιπο χρόνο να τον περνάνε με 
αθλητισμό, διαβάζοντας ή και με το να πηγαίνουν βόλτες. 

Επεξεργασία: Άννα Πέτρου, Χριστίνα Αντωνιάδη 
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Φαίνεται ότι τα παιδιά προτιμούν να βλέπουν περισσότερο τηλεπαιχνίδια γιατί τους αρέσει η δράση. Νομίζουμε 
ότι δεν είναι τόσο σωστό να παρακολουθούμε τηλεπαιχνίδια για 3 ώρες καθημερινά αλλά μπορούμε να 
βλέπουμε επίσης ξένες ταινίες και ψυχαγωγικές εκπομπές. 

Επεξεργασία: Ανδρέας Κυριαζής, Νεφέλη Αργυρίου, Γιώργος Δριβέλας, Δημήτρης Μπατζαλής 

 

Τέλος, τα παιδιά θα θέλανε να προβάλλονται περισσότερο τηλεπαιχνίδια. Τα τηλεπαιχνίδια είναι τόσο καλά όσο 
οι ταινίες και οι παιδικές εκπομπές. 

Επεξεργασία: Θεοδώρα Καλογεροπούλου, Τόνια Θεοδόση, Γιώργος Μιχαλόπουλος, Αριστοτέλης Μπαμπίκης 
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Οι γρίφοι μας 

1. Ο Κύριος Τάκης φτάνει στο εξοχικό 
του. Είναι Χειμώνας και το κρύο είναι 
ιδιαίτερα έντονο. Μέσα στο σπίτι 
υπάρχουν, μια εφημερίδα, ένα τζάκι, 
μια λάμπα κηροζίνης, αρκετά 
προσανάμματα,  κι ένα σπίρτο. Τι 
πρέπει να ανάψει πριν από οτιδήποτε 
άλλο; 

 

Απαντήσεις του προηγούμενου τεύχους 

1. Δίχως πόδια κι όμως τρέχει, δίχως 
χέρια και παλεύει. Όπου ύψωμα εκεί 
τρέχει, για να ανεβεί. Τι είναι; O 
άνεμος. 

2. Όσο και να πεινάει ένας κάτοικος της 
Αρκτικής δεν θα φάει ποτέ του αυγό 
πιγκουΐνου. Γιατί; Πιγκουίνοι 
υπάρχουν μόνο στην Ανταρκτική. 

 

«Η Γατοπυροσβέστης» 

 Χθες το πρωί, η Σόνια βοήθησε να σβηστεί μια 
φωτιά στο διπλανό σπίτι. Ο κύριος Ντίνος είχε βάλει 
από νωρίς φωτιά για να κάψει ξερά φύλλα και 
πευκοβελόνες. Η Σόνια, στην αρχή, δεν ανησύχησε 
γιατί η φωτιά δεν είχε πλησιάσει στο δέντρο, στο οποίο 
πέρναγε πολλές ώρες. Η φωτιά όμως επεκτάθηκε και 
προχώρησε ανεξέλεγκτα. Η Σόνια έτρεξε γρήγορα να 
πάει να σβήσει τη φωτιά με ένα λάστιχο. Η Μαρία 
τότε, η κόρη του αφεντικού, ξύπνησε από τη φασαρία 
και κάλεσε την πυροσβεστική και την άμεση δράση. 

 

Τελικά η φωτιά έσβησε. Η πυροσβεστική ανακήρυξε τη 
Σόνια «επίτιμο γατοπυροσβέστη». Συγχαρητήρια 
Σόνια, σου αξίζουν πολλά «μπράβο» και μερικά 
ψαράκια!!! 

Της ολομέλειας του Στ’ 1 

 

Συνέντευξη με ένα δέντρο 
 
-Πού μεγάλωσες; 
-Μεγάλωσα στην Αγγλία. 
-Πώς σε λένε; 
-Με λένε Δήμητρα. 
-Πόσα φύλλα έχεις; 
-Έχω 10.000 φύλλα. 
-Τι δέντρο είσαι; 
- Είμαι μουριά. 
-Πόσο νερό πίνεις; 
-Πίνω δέκα λίτρα την ημέρα. 
-Τι χρώμα έχουν τα φύλλα 
σου; 
-Έχουνε λαχανί χρώμα. 
 
 
 

-Πώς περνάς με τα πουλιά; 
-Ωραία περνάω! Λέμε ιστορίες 
τρομακτικές, λυπητερές... 
-Πόσων χρονών είσαι; 
-Είμαι 12. 
-Τι σκέφτεσαι και τι νιώθεις 
για τους ανθρώπους και τα 
άλλα δέντρα; 
- Σκέφτομαι ότι οι άνθρωποι 
είναι πολύ καλοί. Τα δέντρα 
είναι πολύ καλά μαζί μου. 
 

-Πώς είναι ο καρπός και πώς ο καρπός 
σου; 
-Ο κορμός μου είναι γερός και ο καρπός 
μου μεγαλώνει όλο και περισσότερο. 
 
Σαμάντα Αβντίου- Δ1 

 
 


