
Σχολική εφημερίδα του 4ου 

 

Τα μολύβια του 4
«Ο διαδικτυακός μας τόπος  

 

 

 

 

  

 

 

 

Το διαδίκτυο αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της ζωής των νέων σήμερα και τους παρέχει μια  πλατφόρμα για να 
μοιραστούν ιδέες, ταλέντα και επιτεύγματα με μια τεράστια διαδικτυακή κοινότητα  ανθρώπων από όλο τον 
κόσμο. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί και μια πηγή πολλών κινδύνων, όπως είναι ο διαδικτυακός 
εκφοβισμός(bullying), η διαδικτυακή αποπλάνηση και 
Τι πρέπει να προσέχουμε στο διαδίκτυο:

1. Να μην αποκαλύπτουμε τα προσωπικά μας δεδομένα.
2. Να μη μιλάμε με αγνώστους.
3. Να μην παίζουμε παιχνίδια ακατάλληλα για την ηλικία μας.
4. Να μην παραμελούμε τις δραστηριότητες μας για χάρη του διαδικτύου.
5. Να σεβόμαστε τους άλλους χρήστες του διαδικτύου.
6. Όταν κάτι μας ανησυχήσει το πούμε σε έναν ενήλικα που εμπιστευόμαστε.
7. Δε δεχόμαστε αιτήματα φιλίας και δε συνομιλούμε ποτέ με αγνώστους.

υπολογιστή μπορεί να κρύβεται οποιοσδήποτε. Ακόμα και 
10χρονος. 

8. Δε δεχόμαστε ποτέ να συναντηθούμε μόνοι μας με κάποιον που γνωρίσαμε διαδικτυακά, όσο χρόνο και 
αν συνομιλούμε μαζί του  

9. Αν κάποιος μας ενοχλεί ή μας κάνει να νιώσουμε άβολα το λέμε σε έναν ενήλικα. 

Πώς παράγεται το λάδι

      Αρχικά χτυπάμε με το κοντάρι τα κλαδιά του δέντρου για να 
πέσουν οι καρποί στο πανί που έχουμε απλώσει γύρω από το 
δέντρο. 
      Έπειτα μαζεύουμε όσους τους καρπούς σε τσουβάλια. Στη 
συνέχεια οι καρποί πηγαίνουν στο ελαιοτριβείο. Εκεί πρώτα τους 
πλένουν και τους ξεχωρίζουν από τα φύλλα.
      Μετά μπαίνουν σε ένα μηχάνημα που τους λιώνει και έπειτα 
σε ένα άλλο που τους στύβει.    
     Τέλος το ελαιόλαδο βγαίνει από μια βρύση και το 
αποθηκεύουμε σε δοχεία. 
 

Σχολική εφημερίδα του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αμαλιάδας 

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

 

  

Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο 

Το διαδίκτυο αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της ζωής των νέων σήμερα και τους παρέχει μια  πλατφόρμα για να 
επιτεύγματα με μια τεράστια διαδικτυακή κοινότητα  ανθρώπων από όλο τον 

κόσμο. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί και μια πηγή πολλών κινδύνων, όπως είναι ο διαδικτυακός 
), η διαδικτυακή αποπλάνηση και o εθισμός στο διαδίκτυο, καθώς και η παραπληρ

Τι πρέπει να προσέχουμε στο διαδίκτυο: 

Να μην αποκαλύπτουμε τα προσωπικά μας δεδομένα. 
Να μη μιλάμε με αγνώστους. 
Να μην παίζουμε παιχνίδια ακατάλληλα για την ηλικία μας. 
Να μην παραμελούμε τις δραστηριότητες μας για χάρη του διαδικτύου. 

αστε τους άλλους χρήστες του διαδικτύου. 
Όταν κάτι μας ανησυχήσει το πούμε σε έναν ενήλικα που εμπιστευόμαστε. 
Δε δεχόμαστε αιτήματα φιλίας και δε συνομιλούμε ποτέ με αγνώστους. Πίσω από την οθόνη του 
υπολογιστή μπορεί να κρύβεται οποιοσδήποτε. Ακόμα και ένας 50χρονος που λέει ψέματα ότι είναι 

Δε δεχόμαστε ποτέ να συναντηθούμε μόνοι μας με κάποιον που γνωρίσαμε διαδικτυακά, όσο χρόνο και 

Αν κάποιος μας ενοχλεί ή μας κάνει να νιώσουμε άβολα το λέμε σε έναν ενήλικα. 
Πηγή: https://saferinternet4kids.gr

Περίπατος έξω στη φύση

Μια μέρα πήγα έναν περίπατο στη φύση 
και βρήκα ένα σπάνιο φυτό. Έψαξα στο 
βιβλίο για τα μεσογειακά φυτά και 
λέγεται αγριοπανσές
κι άλλο ένα φυτό, το Νεπέτα.
και τα έβγαλα φωτογραφία.
 
 
 
 

. 

 

Πώς παράγεται το λάδι 

Αρχικά χτυπάμε με το κοντάρι τα κλαδιά του δέντρου για να 
πέσουν οι καρποί στο πανί που έχουμε απλώσει γύρω από το 

Έπειτα μαζεύουμε όσους τους καρπούς σε τσουβάλια. Στη 
συνέχεια οι καρποί πηγαίνουν στο ελαιοτριβείο. Εκεί πρώτα τους 
πλένουν και τους ξεχωρίζουν από τα φύλλα. 

Μετά μπαίνουν σε ένα μηχάνημα που τους λιώνει και έπειτα 

Τέλος το ελαιόλαδο βγαίνει από μια βρύση και το 

 
Ραφαήλ Μπατζαλής 
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γράφουν… 

Το διαδίκτυο αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της ζωής των νέων σήμερα και τους παρέχει μια  πλατφόρμα για να 
επιτεύγματα με μια τεράστια διαδικτυακή κοινότητα  ανθρώπων από όλο τον 

κόσμο. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί και μια πηγή πολλών κινδύνων, όπως είναι ο διαδικτυακός 
εθισμός στο διαδίκτυο, καθώς και η παραπληροφόρηση.  

Πίσω από την οθόνη του 
ένας 50χρονος που λέει ψέματα ότι είναι 

Δε δεχόμαστε ποτέ να συναντηθούμε μόνοι μας με κάποιον που γνωρίσαμε διαδικτυακά, όσο χρόνο και 

Αν κάποιος μας ενοχλεί ή μας κάνει να νιώσουμε άβολα το λέμε σε έναν ενήλικα.  
https://saferinternet4kids.gr 

Περίπατος έξω στη φύση 

Μια μέρα πήγα έναν περίπατο στη φύση 
και βρήκα ένα σπάνιο φυτό. Έψαξα στο 
βιβλίο για τα μεσογειακά φυτά και 
λέγεται αγριοπανσές του Πάρνωνα. Είδα 
κι άλλο ένα φυτό, το Νεπέτα. Τα μύρισα 
και τα έβγαλα φωτογραφία. 

 

Άγγελος Μίλε 
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Θέλοντας να μάθω πώς ήταν η ζωή παλιά ρώτησα τον παππού μου τον Γιάννη που είναι 90 χρόνων:

«Στα παλιά τα χρόνια η ζωή ήταν

μόνο ένα – δύο φορτηγά που έκαναν τις δουλειές, ούτε οι δρόμοι ήταν από άσφαλτο,. Ο κόσμος δούλευε στα 

χωράφια από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όταν γύριζαν από τις εργασίες τους οι άνδρες πήγαιναν στ

όπου εκεί συναντούσαν τους συγχωριανούς τους και μάθαιναν όλα τα νέα. Δεν υπήρχε ούτε τηλεόραση, ούτε 

εφημερίδες, ούτε ηλεκτρικό ρεύμα. Η ζωή ήταν δύσκολη και το μόνο που σε ενδιέφερε ήταν να έχεις φαγητό 

για να μεγαλώσεις την οικογένειά σου, όχ

πάντα». 

 

 
 
Φύση 
 
Ήλιος χάδι και χαρά 
Πλοίο γέλιο και στεριά 
 
Χορτάρι φύση 
Και φιλία 
Άνοιξη, ψυχή κι ανοιχτή καρδιά 
 
Φάρος, βράδυ 
Και πρωί 
Καράβι που φέρνει μουσική 
 
Γιώργος Καλαντζής 
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 Η ζωή στο χωριό παλιά 

Θέλοντας να μάθω πώς ήταν η ζωή παλιά ρώτησα τον παππού μου τον Γιάννη που είναι 90 χρόνων:

«Στα παλιά τα χρόνια η ζωή ήταν δύσκολη. Δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, όπως υπάρχουν σήμερα, παρά 

δύο φορτηγά που έκαναν τις δουλειές, ούτε οι δρόμοι ήταν από άσφαλτο,. Ο κόσμος δούλευε στα 

χωράφια από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όταν γύριζαν από τις εργασίες τους οι άνδρες πήγαιναν στ

όπου εκεί συναντούσαν τους συγχωριανούς τους και μάθαιναν όλα τα νέα. Δεν υπήρχε ούτε τηλεόραση, ούτε 

εφημερίδες, ούτε ηλεκτρικό ρεύμα. Η ζωή ήταν δύσκολη και το μόνο που σε ενδιέφερε ήταν να έχεις φαγητό 

για να μεγαλώσεις την οικογένειά σου, όχι όπως τώρα που στενοχωριούνται οι άνθρωποι αν δεν έχουν τα 

Συνέντευξη από τον παππού του Γιώργου Μιχαλόπουλου του Στ΄1

 

Ποίηση 

Φεύγοντας 
 
 Τρένο πλοίο 
Και νησί 
αστέρι αστέρι 
και βροχή 
 
Φως ήλιος 
Και χαρά 
Πέτρα χάδι 
Και πουλιά 
 
Ορέστης Μούρια 
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Θέλοντας να μάθω πώς ήταν η ζωή παλιά ρώτησα τον παππού μου τον Γιάννη που είναι 90 χρόνων: 

δύσκολη. Δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, όπως υπάρχουν σήμερα, παρά 

δύο φορτηγά που έκαναν τις δουλειές, ούτε οι δρόμοι ήταν από άσφαλτο,. Ο κόσμος δούλευε στα 

χωράφια από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όταν γύριζαν από τις εργασίες τους οι άνδρες πήγαιναν στο καφενείο 

όπου εκεί συναντούσαν τους συγχωριανούς τους και μάθαιναν όλα τα νέα. Δεν υπήρχε ούτε τηλεόραση, ούτε 

εφημερίδες, ούτε ηλεκτρικό ρεύμα. Η ζωή ήταν δύσκολη και το μόνο που σε ενδιέφερε ήταν να έχεις φαγητό 

ι όπως τώρα που στενοχωριούνται οι άνθρωποι αν δεν έχουν τα 

Συνέντευξη από τον παππού του Γιώργου Μιχαλόπουλου του Στ΄1 

 



Σχολική εφημερίδα του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αμαλιάδας – Τεύχος 4 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρόποι ζωής και επαγγέλματα 

 Πώς ήταν η καθημερινή και η επαγγελματική σου ζωή; 

Η μέρα μου ήταν γεμάτη. Σηκωνόμουν πρωί και ξεκινούσα τις δουλειές του σπιτιού ή 

πήγαινα στα χωράφια. Οι δουλειές του σπιτιού ήταν: το ζύμωμα, το πλύσιμο, το 

μαγείρεμα, η καθαριότητα. 

 

 Ποιες συνήθειες είχαν οι άνθρωποι στο χωριό; 

Συνηθίζαμε να μαζευόμαστε την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς στην κεντρική 

πλατεία του χωριού, να χορεύουμε, να τραγουδάμε γύρω από μια μεγάλη φωτιά στην 

οποία είχαμε βάλει να ψήνονται αυγά. Τη Μ. Παρασκευή το πρωί μαζεύαμε (τα 

κορίτσια) λουλούδια από το χωριό και στολίζαμε τον Επιτάφιο.  

 

 Πώς περνούσες τον ελεύθερο χρόνο σου; 

Πήγαινα βόλτες με τις φίλες μου, ενώ οι άντρες πήγαιναν στο καφενείο. 

 

 Τι σου αρέσει στο χωριό και τι όχι; 

Μ’αρέσει η ησυχία του χωριού, ο καθαρός αέρας και η ανεμελιά.  

 

 Τι θα ήθελες να αλλάξει από το χωριό; 

Τίποτα δε θέλω να αλλάξει. Να παραμείνει όπως είναι. 

 

 Τι θυμούνται οι παλαιότεροι από παλιά και τι έχει αλλάξει σήμερα; 

Τα παιδιά που έπαιζαν στο χωριό και το σχολείο που έδινε ζωή αλλά τώρα έχει κλείσει. 

Σήμερα έχει αλλάξει ο τρόπος παιχνιδιού των λιγοστών παιδιών που έχουν απομείνει. 

 

 Πώς φαντάζονται οι νεότεροι το μέλλον τους στην πόλη; 

Φαντάζονται τον εαυτό τους να σπουδάζει και να στη συνέχεια να βρίσκει μια δουλειά. 

 

Συνέντευξη από τη μητέρα του Ανδρέα Κυριαζή του Στ΄1 
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Οι γρίφοι μας 
1. Αγοράζω  ένα αντικείμενο 700 ευρώ, στη 

συνέχεια το πουλάω 800 ευρώ. Το αγοράζω ξανά 
900 ευρώ και το πουλάω ξανά 1000 ευρώ
είναι το συνολικό κέρδος; 

Απαντήσεις προηγούμενου τεύχους 

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; Το σπίρτο 

  

The biggest eagle 

The sea eagle Steler, is the biggest kind of eagles. It 
weighs 5 to 9kg and his wings open 2,2 and 2,5m. It 
lives mainly in Russia but has been spotted in Korea 
and in Japan. It is an endangered species with 5,000 
still remaining. 

The Tallest Horse  

Radar, a Belgian horse from Texas, USA was 2,02m 
when measured in 27 July 2004. 

The Shortest Man Ever Lived 

Chandra Behadur Dangi 

The Nepalese record holder was a primordial dwarf, 
that rarely sees people survive past thirty, but Mr 
Dangi remarkably lived for 75 years. At 54.6 cm tall, 
weighing just 14.5kg. Chandra held the prestigious 
title of the shortest man living in Nepal on 26
February 2012. 

The Tallest man 

Sultan Kosan from Turkey is the tallest man living 
(2,51cm). 

Written by E1
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Αγοράζω  ένα αντικείμενο 700 ευρώ, στη 
συνέχεια το πουλάω 800 ευρώ. Το αγοράζω ξανά 
900 ευρώ και το πουλάω ξανά 1000 ευρώ. Πόσο 

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 

. Τι πρέπει να ανάψει πριν από οτιδήποτε 

 

Συνέντευξη με ένα δέντρο 
 
-Πώς σε λένε; 
-Κίκκο 
-Πού γεννήθηκες; 
-Στο άπειρο κι ακόμα παραπέρα. 
-Ποιος καιρός σου αρέσει; 
-Ο ήλιος. 
-Πόσο νερό πίνεις την ημέρα; 
-Πέντε τόνους. 
-Έχεις φίλους; 
-Ναι. 
-Τι χρώμα έχουν τα φύλλα σου; 
-Μπλε, πράσινο και κόκκινο. 
-Είσαι έξυπνος; 
-Ναι. 
-Πόσο IQ έχεις; 
-0 και επίσης πόσες ερωτήσεις θα μου κάνεις ακόμα;
-Πόσα φύλλα έχεις; 
-8.000. 
-Σου αρέσει η ζωή σου; 
- Όχι. 
-Γιατί; 
-Επειδή μου κάνεις ερωτήσεις εδώ και... έναν μήνα.
-Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό;
-Το σπαθί. 
-Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι;
-Το I’m blue. 
-Τραγούδα το λίγο. 
-Ας’ το, βαρέθηκα. 
-Μπράβο σου. 

 

 

The sea eagle Steler, is the biggest kind of eagles. It 
and 2,5m. It 

lives mainly in Russia but has been spotted in Korea 
and in Japan. It is an endangered species with 5,000 

Radar, a Belgian horse from Texas, USA was 2,02m 

The Nepalese record holder was a primordial dwarf, 
that rarely sees people survive past thirty, but Mr 
Dangi remarkably lived for 75 years. At 54.6 cm tall, 
weighing just 14.5kg. Chandra held the prestigious 

est man living in Nepal on 26th 

Sultan Kosan from Turkey is the tallest man living 

Written by E1 
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0 και επίσης πόσες ερωτήσεις θα μου κάνεις ακόμα; 

Επειδή μου κάνεις ερωτήσεις εδώ και... έναν μήνα. 
Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό; 

Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι; 

Χαράλαμπος Λάβδας 

 


