Πραζηλίδοσκε ηο ζτοιείο κας,
βειηηώλοσκε ηελ ποηόηεηα δφής κας
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
αλ Οηθνινγηθό ρνιείν απνθαζίζακε λα επηιέμνπκε γηα ζέκα ηεο
θεηηλήο ζρνιηθήο ρξνληάο ηε ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ. Έηζη ζα κπνξνύζακε
λα πξνσζήζνπκε θαη ηνλ 2ν ζηόρν ηεο θεηηλήο ρξνληάο «Πξαζηλίδνπκε
ηα ζρνιεία καο, βειηηώλνπκε ηελ πνηόηεηα δσήο καο». Βαζηθή
πξνηεξαηόηεηα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο είλαη ε αλάπηπμε
ζεηηθώλ ζηάζεσλ αλάκεζα ζηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ καζεηώλ
αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθόηεξα.
Σν ρνιείν καο είλαη έλα ηζόγεην θηήξην απισκέλν ζε κηα έθηαζε
82.000 ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ. Έλα πνιύ κεγάιν κέξνο ηεο ζρνιηθήο
απιήο είλαη θπηεκέλν κε κηα κεγάιε πνηθηιία δέληξσλ, ζάκλσλ θαη
αξσκαηηθώλ θπηώλ. Απηό δεκηνπξγεί έλα θαηαπξάζηλν θαη πνιύ
επράξηζην πεξηβάιινλ πνπ βνεζά ηνπο καζεηέο καο λα πεξλνύλ
επράξηζηα ηα δηαιείκκαηά ηνπο.
Σν κόλν θελό ζηελ δεληξνθύηεπζε ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ ήηαλ ην
πεδνδξόκην έμσ από ην ζρνιείν. Αλ θαη είρε γίλεη όιε ε θαηάιιειε
ππνδνκή από ηνλ Γήκν Γεξύλεηαο γηα λα δεληξνθπηεπηεί, κέρξη θέηνο
ν ρώξνο απηόο έκελε άδεηνο. Γη απηό πνιύ πξόζπκα αληαπνθξηζήθακε
ζηελ πξόζθιεζε ηνπ Γήκνπ Γεξύλεηαο λα ζπλεξγαζηνύκε θαη λα
νινθιεξώζνπκε ηελ δεληξνθύηεπζε.
Διπίδα καο είλαη νη καζεηέο λα απνθηήζνπλ ζεκαληηθέο εκπεηξίεο θαη
λα δηακνξθώζνπλ ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, ζρεηηθά κε ηελ αηνκηθή
θαη ζπιινγηθή επζύλε καο απέλαληη ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο
ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνηόηεηαο δσήο, κε ζηόρν ηε
δηαζθάιηζεο ηεο θνηλσληθήο, πνιηηηζηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη
πεξηβαιινληηθήο αεηθνξίαο γηα ηηο ησξηλέο θαη ηηο επόκελεο γεληέο.

Επηζθέυεης Περηβαιιοληηθώλ οκάδφλ ηοσ ζτοιείοσ κας
Ο ξόινο ηνπ ζρνιείνπ είλαη θαζνξηζηηθόο ζηελ πξνώζεζε ηεο
αεηθόξνπ αλάπηπμεο. Με ηε βνήζεηα ηνπ ζρνιείνπ, νη απξηαλνί πνιίηεο
κπνξνύλ λα απνθηήζνπλ λέεο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο έηζη ώζηε λα
θαηαλνήζνπλ θαιύηεξα ηνλ θόζκν ζηνλ νπνίν δνπλ θαη λα
θαηαλνήζνπλ ηελ πνιππινθόηεηα θαη ηνλ ζπζηεκηθό ραξαθηήξα ησλ
πεξηβαιινληηθώλ δεηεκάησλ θαη ησλ δεηεκάησλ ηεο αεηθόξνπ
αλάπηπμεο.
Μηα νκάδα καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ καο, πνπ αζρνινύληαη ελεξγά κε ηα
πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα, επηζθέθηεθαλ ην Αηνιηθό Πάξθν ζηελ
Αγία Άλλα θαη ηνλ Βνηαλόθεπν Cyherbia ζην Απγόξνπ.
ην Αηνιηθό Πάξθν ελεκεξώζεθαλ
από ηνλ ππεύζπλν γηα ηνλ ηξόπν
ιεηηνπξγίαο ηνπ Πάξθνπ, αιιά θαη
γηα ηε κεγάιε ζεκαζία ηεο
πξάζηλεο ελέξγεηαο ζηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη
ηελ αεηθόξν αλάπηπμε.

ηνλ Βνηαλόθεπν γλώξηζαλ κε πνιύ επράξηζην ηξόπν ηα πην
αληηπξνζσπεπηηθά είδε ηεο ρισξίδαο ηνπ ηόπνπ καο θαη
έκαζαλ πνιιά θαη ρξήζηκα πξάγκαηα ζρεηηθά κε ηα αξσκαηηθά
θπηά καο θαη ηηο πνιιέο ρξεζηκόηεηέο ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή
καο δσή.

Γηορηή ηοσ Δέληροσ
Φέηνο ην ζρνιείν καο γηνξηάζε κε θάζε επηζεκόηεηα ηελ Γηνξηή ηνπ
Γέληξνπ. Μαο ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ε Δπίηξνπνο
Πεξηβάιινληνο θ. Παλαγηώηνπ, Βνπιεπηέο ηεο επαξρίαο καο, νη
δήκαξρνη Γεξύλεηαο θαη σηήξαο θαη άιινη ηνπηθνί παξάγνληεο, ηεξείο
θαη πνιινί άιινη πξνζθεθιεηκέλνη. Διπίδνπκε ε εθδεισζε απηή λα
βνήζεζε ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ θαιύηεξα ηε ζεκαζία ησλ
δέληξσλ ζηε δσή καο.

Δεληροθύηεσζε
ηόρνο ηεο εβδνκάδαο ηνπ δέληξνπ είλαη λα ππελζπκίζεη ζε όινπο καο
ηε κεγάιε αμία θαη πξνζθνξά ηνπ δέληξνπ, αιιά θαη ηελ αλαγθαηόηεηα
γηα πξνζηαζία θαη επέθηαζε ηνπ πξαζίλνπ. Σν ηέινο ηνπ ρεηκώλα είλαη
ε θαιύηεξε επνρή γηα λα θπηέςνπκε θαη κεηο έλα δέληξν, λα
ζπλεηζθέξνπκε έζησ θαη ην ειάρηζην ζηελ αύμεζε θαη ηε δηαηήξεζε
ηνπ πξαζίλνπ ζηνλ ηόπν καο.
Άο κε μερλνύκε όηη ε Κύπξνο, ην ρξπζνπξάζηλν θύιιν πνπ ξίρηεθε
ζην πέιαγνο, ε γε ηνπ πεύθνπ θαη ηνπ θππαξηζζηνύ ζα ράζεη ηελ
ηαπηόηεηά ηεο ρσξίο ηα δέληξα θαη ηα δάζε ηεο.
Γη απηό κεηά ην ηέινο ηεο γηνξηήο αθνινύζεζε δεληξνθύηεπζε ηνπ
πεδνδξνκίνπ έμσ από ην ζρνιείν ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ νη Γήκαξρνη
θαη ηα Γεκνηηθά πκβνύιηα Γεξύλεηαο θαη σηήξαο, ε Γηεύζπλζε θαη
θαζεγεηέο ηνπ ρνιείνπ καο, ην Κεληξηθό Μαζεηηθό πκβνύιην θαη νη
Πξόεδξνη ησλ ηκεκάησλ ηνπ ρνιείνπ καο.

Με πνιινύο θαη δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο όπσο πνηήκαηα, ηξαγνύδηα,
ζθεηζάθηα, θηικάθηα θαη θαηαηνπηζηηθά ζπλδεηηθά θείκελα,
πξνζπαζήζακε λα αγγίμνπκε ηηο επαίζζεηεο ρνξδέο ησλ παηδηώλ θαη
λα ηα ελεκεξώζνπκε γηα ην πόζν ζεκαληηθή είλαη ε δηαηήξεζε ηεο
βηνπνηθηιόηεηαο ζηνλ πιαλήηε καο θαη ηε ζεκαζία ηεο αεηθόξνπ
αλάπηπμεο ζ’ απηό.
Γηορηή ηοσ Δέληροσ
ποίεκα ηοσ Ξελή Πάηζαιοσ
Άδξσπε, βαζηιηά ηεο γεο πνπ δεηο ηδηαη βαζηιεύθεηο
λα η’ αγαπήζεηο ηα δεληξά, παληνύ λα ηα θπηεύθεηο.
Σδεη κέζα λα δθηαλεύθεζαη, ηδεη κέζα λα δνπιεύθεηο,
ηνύηε ελ ε παξάδεηζνο ηδη άιιελ λα κελ γπξεύθεηο.
Σα δέληξα ελ παξάδεηζνο ηδεη πνπ ’ λαη θπηεκέλα
γηαηί ινγήο ινγηώλ πνπιηά ελ πάλσ θνπιηεκέλα.
Σα δέληξα όπνπ θπηεπηνύλ ηδ’ ν ηόπνο πξαζηλίζεη
ηδεη κέζα λα δθηαλεύθεηαη ην πιάζκαλ
ζεξαπεύθεηαη καθάξηλ λα΄ζηεη θζίζελ.
Πν’ ζελ ην άςπρν δεληξόλ ηα’αζώνλ λησκέλνλ
πν’ ζελ εθάκαλ ην ζηαπξόλ ηνλ ηξηζκαθαξηζκέλνλ,
ηδείλνλ πνπ βάζηαλ ην Χξηζηόλ πάλσ ηνπ ζηαπξσκέλνλ.

ΓΥΜΝΑΙΟ
ΓΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΓΛΓΥΘΓΡΙΑ
Οηθμιμγηθόξ Κώδηθαξ

 ώζηε θοηά θαη δώα… ώζηε ημκ
πιακήηε ΜΑ!!! ώζηε ηε δωή ΜΑ!!!
 Βημπμηιηθόηεηα είκαη ε πμηθηιία ηεξ
δωήξ. Γίζαη θαη ζο, θη εγώ θη μ θάζε
άκζνωπμξ ζ’ αοηό ημκ θόζμμ. Άνα
πνμζηάηεψέ ηεκ!
 Μεκ νοπαίκεηε ημοξ βημηόπμοξ γηαηί
ελαθακίδμκηαη είδε μνγακηζμώκ πμο
αθόμα δεκ ακαθαιύθζεθακ!
 Βημπμηθηιόηεηα: Μηα αιοζίδα πμο δεκ
πνέπεη κα ζπάζεη πμηέ!!! Πνμζηάηεψέ
ηεκ!
 Γίμαη μ ιεοθόξ νηκόθενμξ. Γζύ πμημξ
είζαη; Γίμαη ημ δέκηνμ θαη ζμο δίκω ηεκ
ζθηά μμο. Γζύ ηη δίκεηξ;
 Αθήκμκηαξ κα ελαθακηζηεί έζηω θαη έκαξ
μνγακηζμόξ αθήκμομε κα θαηαζηναθεί μ
θόζμμξ μαξ!
 Η ηζμννμπεμέκε βημπμηθηιόηεηα δίκεη δωή
ζε όιμοξ. Γη αοηό μεκ ηεκ αιιμηώκεηξ.
 Οη θνίθμη ιηγμζηεύμοκ … Μήπωξ
θηκδοκεύεηξ θη εζύ;
 Μεκ γίκεηξ εζύ ε αηηία γηα ηεκ
θαηαζηνμθή ηεξ βημπμηθηιόηεηαξ.
Πνμζηάηεψέ ηεκ γηα κα πνμζηαηέψεηξ θαη
ηεκ δωή ζμο!
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