
τον  δρόμο για τθν 
αειφορία



Δημοτικό Σχολείο Ψιμολόφου

Σο ςχολείο μασ βρίςκεται ςτθν 
επαρχία Λευκωςίασ. Φζτοσ φοιτοφν 
ςτο ςχολείο 140 μακθτζσ.
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• Το ςχολείο μασ κατά τη φετινή ςχολική χρονιά 2016 
- 2017 ςυμμετζχει ςτα πιο κάτω προγράμματα:

• Οικολογικά χολεία: Αειφόρεσ πόλεισ και 
κοινότθτεσ, Τπεφκυνθ  παραγωγι και 
κατανάλωςθ

• Σθγανοκίνθςθ

• Litter Less

Λιγότερα ςκουπίδια

• Leaf -Μακαίνω για τα δάςθ

• Τιοκεςία πλοίου
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Οι οικολογικζσ μασ δραςτηριότητεσ
• 1θ ςυνεδρία  οικολογικισ  επιτροπισ μετά τθν επιςκόπθςθ 

του ςχολικοφ περιβάλλοντοσ και τον εντοπιςμό  
προβλθμάτων ςτο ςχολικό  χώρο.

-Εημημάζηεθακ ηα θαιαζάθηα γηα ζοιιμγή ηςκ 
μνγακηθώκ ζθμοπηδηώκ ζηηξ ηάλεηξ. Σε 
θμμμάηη πανημθηβςηίμο γνάθηεθακ  ηα είδε 
ηςκ μνγακηθώκ ζθμοπηδηώκ πμο μπαίκμοκ ζημκ 
θμμπμζημπμηεηή.



Σα παιδιά ετοίμαςαν ςε μορφι δζντρου το 
πρόγραμμα ςυλλογισ των  απορριμμάτων  ςτο 
ςχολείο μασ.



-Μάδεμα ζθμοπηδηώκ από ηεκ αοιή.

-Δηαπςνηζμόξ ζθμοπηδηώκ θαη 
θαηαμέηνεζε ημοξ.

-Εημημαζία γναθηθήξ πανάζηαζεξ με 
ηεκ πμζόηεηα ηςκ ζθμοπηδηώκ ακά 
είδμξ.

-Τα πενηζζόηενα ζθμοπίδηα ήηακ 
αιμομηκόπανηα.

-Σοδήηεζε θαη ιήρε απμθάζεςκ από 
ηεκ μηθμιμγηθή επηη. Γηα δνάζεηξ με 
ζηόπμ ηε μείςζε  ηςκ ζθμοπηδηώκ 
θαη εηδηθόηενα ηςκ αιμομηκόπανηςκ.



υλλογι  και ηφγιςμα ανακυκλώςιμου χαρτιοφ από παιδιά τθσ οικολογικισ 
επιτροπισ.  Εβδομαδιαίεσ μετριςεισ και ετοιμαςία γραφικισ παράςταςθσ με τισ 
μετριςεισ.

Μπήθακ ζημκ θμμπμζημπμηεηή ηα 
πνώηα  μνγακηθά  ζθμοπίδηα  πμο 
μαδεύηεθακ από ηηξ ηάλεηξ ηα μπμία 
ζα γίκμοκ μνγακηθό ιίπαζμα.



Τηγανοκίνηςη

Κάζε Παναζθεοή, παηδηά ηεξ 
μηθμιμγηθήξ επηηνμπήξ έπαηνκακ ημ 
ιάδη πμο έθενκακ από ημ ζπίηη ημοξ 
ηα παηδηά όιε ηεκ εβδμμάδα θαη ημ 
ένηπκακ ζημ βανέιη πμο έπμομε ζημ 
ζπμιείμ γηα κα ζογθεκηνώκμομε ηα 
ηεγακέιαηα. 



Γίνομαι…

Φρουρόσ Αειφορίασ
Αειφορία κζλω και μπορώ

Να φζρω εγώ ςτον πλανιτθ αυτό!

Εγώ και Εςφ

Μαηί πιο δυνατοί!

Σα  παιδιά τθσ Ε΄ τάξθσ μασ 
παρουςίαςαν το βιβλιαράκι με 
τισ 10 δοκιμαςίεσ που κα 
πρζπει να περάςουμε για να 
γίνουμε φρουροί αειφορίασ. 
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1.ΓΙΝΟΜΑΙ  ΦΡΟΤΡΟ  ΝΕΡΟΤ
2. ΓΙΝΟΜΑΙ ΦΡΟΤΡΟ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ
3. ΔΕΜΕΤΟΜΑΙ ΝΑ…ΜΘΝ ΧΡΘΙΜΟΠΟΙΩ
ΠΛΑΣΙΚΕ ΜΠΟΤΚΑΛΕ ΜΕ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ
ΝΕΡΟ
4.ΔΕΜΕΤΟΜΑΙ ΝΑ ΦΕΡΝΩ ΣΟ ΦΑΓΘΣΟ ΜΟΤ ΣΟ 
ΧΟΛΕΙΟ Ε  ΕΙΔΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ
5. ΔΕΜΕΤΟΜΑΙ ΝΑ ΚΛΕΙΩ ΣΘΝ ΣΘΛΕΟΡΑΘ (KAI
ΟΛΑ ΣΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ)  ΚΑΙ ΝΑ 
ΑΝΟΙΞΩ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ…ΓΙΑΣΙ ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΟ
6.ΔΕΜΕΤΟΜΑΙ ΝΑ  ΜΘΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΝΩ ΤΧΝΑ
TAKE AWAY KAI FAST FOOD
ΓΙΑΣΙ.. ΚΑΝΕΙ ΚΑΚΟ ΣΘΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΣΘ ΔΙΚΘ ΜΑ…ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
7.  ΔΕΜΕΤΟΜΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΩ ΕΜΠΡΑΚΣΑ ΠΩ: 
- ΤΜΜΕΣΕΧΩ…ΣΘΝ ΑΝΑΚΤΚΛΩΘ
-ΣΘΝ ΣΘΓΑΝΟΚΙΝΘΘ
-ΣΘΝ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΘ
ΜΕ ΑΤΣΟ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ ΤΜΜΕΣΕΧΩ ΣΙ ΔΡΑΕΙ
ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΜΟΤ ΚΑΙ ΠΕΙΘΩ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ ΜΟΤ 
ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ
8. ΔΕΜΕΤΟΜΑΙ ΝΑ ΜΘΝ ΧΡΘΙΜΟΠΟΙΩ
ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ

9. ΔΕΜΕΤΟΜΑΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΗΩ ΜΟΝΟ ΟΣΙ
ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΧΡΕΙΑΗΟΜΑΙ ΒΑΗΟΝΣΑ Ε 
ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΑ ΣΩΝ 5 R…
REFUSE=ΑΡΝΟΤΜΑΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΩ ΚΑΣΙ ΠΟΤ 
ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΗΟΜΑΙ
RETHINK=ΑΝ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΜΟΤ ΑΡΕΕΙ ΣΟ 
ΞΑΝΑΚΕΦΣΟΜΑΙ
REDUSE=ΑΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΓΟΡΑΩ 2 ΑΓΟΡΑΗΩ 
ΜΟΝΟ 1
REUSE=ΑΝΣΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΩ ΚΑΣΙ ΣΟ 
ΔΑΝΕΙΗΟΜΑΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟ ΦΙΛΟ ΚΑΙ ΣΟ 
ΧΡΘΙΜΟΠΟΙΩ
RECYCLE=ΕΝΝΟΕΙΣΑΙ ΠΩ ΠΑΝΣΑ 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΝΩ

10.ΔΕΜΕΤΟΜΑΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΠΡΕΒΕΤΣΘ 
ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Οι δοκιμαςίεσ ιταν…
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ

ΘΜΕΡΙΔΑ

- Παρακολοφκθςθ διαλζξεων 
για τθ χλωρίδα και τθν πανίδα  
τθσ Κφπρου και ςωςτι 
διαχείριςθ απορριμμάτων - Παιχνίδι κρυμμζνου 

κθςαυροφ

- Οικολογικά παιχνίδια



- Θεατρικό  παιχνίδι με 
βάςθ το παραμφκι « Σο 
μικρό δάςοσ τθσ 
οφίασ» - Φφτεμα ςπόρων ςε 

πλαςτικό ποτιρι και 
ςτόλιςμα ποτθριοφ με 
ανακυκλώςιμα υλικά 

- Παιχνίδι προςανατολιςμοφ 
ςτο λόφο που γειτνιάηει με το 
ςχολείο μασ και από τον οποίο 
πιρε το όνομά του το χωριό 
μασ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ

ΘΜΕΡΙΔΑ



τθν περιβαλλοντικι μασ θμερίδα κάκε τάξθ 
ςφνκεςε ςτιχάκια για κάκε μια από τισ 
δοκιμαςίεσ που είχαμε για να γίνουμε φρουροί 
αειφορίασ. Σα ςτιχάκια αυτά ζγιναν ο 
οικολογικόσ μασ  κώδικασ. Σα παιδιά τθσ 
οικολογικισ επιτροπισ  ζβαλαν ρυκμό ςτα 
ςτιχάκια   χρθςιμοποιώντασ πλαςτικά δοχεία .  
Σα παιδιά  τθσ οικολογικισ προετοιμάςτθκαν 
για να παρουςιάςουν τον κώδικα  ςτουσ 
μακθτζσ του ςχολείου, ςτθν «χαροφμενθ 
Παραςκευι».



Ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΑ  ΚΩΔΙΚΑ

Ετοιμάςαμε τον οικολογικό 
μασ κώδικα ςε φφλλα ενόσ 
δζντρου και τα τοποκετιςαμε 
ςτθν πινακίδα ςτθν 
μπροςτινι μασ αυλι. 
Ξεκινιςαμε από δζντρο και 
καταλιξαμε ςε αυτό. 





Φτιάξαμε πολλζσ καταςκευζσ με ανακυκλώςιμα υλικά, 
ανακυκλωμζνο χαρτί και υλικά που ςυλλζξαμε από το δάςοσ.



Θ καταςκευι των παιδιών τθσ Δ΄1 τάξθσ με 
φφλλα, ξυλάκια, κουκουνάρια και χαρτί από 
καςόνια. Θ καταςκευι πιρε το  πρώτο βραβείο 
ςτον διαγωνιςμό του προγράμματοσ «Μακαίνω 
για τα δάςθ».



Τα  Χνηζημύγεκκα

Σα παιδιά  ζφτιαξαν οικολογικά χριςτουγεννιάτικα ςτολίδια  
τα οποία πωλικθκαν από τον .Γ. ςτθ χριςτουγεννιάτικθ 
εκδιλωςθ φωταγώγθςθσ τθσ πλατείασ του χωριοφ. Με τα 
χριματα που μαηεφτθκαν βοθκικθκαν άπορεσ οικογζνειεσ 
του ςχολείου μασ. τθ χριςτουγεννιάτικθ θμερίδα μασ, ςε ζνα 
από τουσ ςτακμοφσ, τα παιδιά χρθςιμοποίθςαν παλιά  
χριςτουγεννιάτικα ςτολίδια και χρυςοκορδζλεσ για να 

μεταμορφωκοφν ςε χριςτουγεννιάτικα  δζντρα!



Σα  παιδιά τθσ Α΄ τάξθσ ζφτιαξαν παςχαλινά 
λαγουδάκια με ποτιρια από πολυςτερίνθ. 
Ακόμα  τα  παιδιά των τάξεων τ΄, Ε΄ και Δ΄1 
διακόςμθςαν τισ λαμπάδεσ τουσ με 
ανακυκλώςιμα υλικά.



Σα  παιδιά τθσ Α΄ τάξθσ ςτα πλαίςια προγράμματοσ «Litter Less» ζμακαν για τθν 
επαναχρθςιμοποίθςθ . Ζτςι ζφεραν από το ςπίτι πλαςτικά δοχεία μαλακτικοφ των 
ροφχων  και φτιάξαμε με αυτά ςπιτάκια. τθν ςυνζχεια ζφεραν φιγοφρεσ 
αγαπθμζνων τουσ θρώων και ζπαιξαν με τουσ φίλουσ τουσ ςτο «χωριουδάκι » που 
ζφτιαξαν.

ΣΙΠΟΣΑ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟ! 



Σα παιδιά του ςχολείου μασ ςυμμετείχαν ςτθν εκςτρατεία για κακαριότθτα
τθσ κοινότθτάσ μασ, ςτα πλαίςια του προγράμματοσ «Litter Less”.



Σα παιδιά τθσ οικολογικισ παρουςίαςαν το τραγοφδι του οικολογικοφ μασ κώδικα ςτθν
πλατεία τθσ κοινότθτασ. Οι μακθτζσ τθσ Δ΄2 παρουςίαςαν το δικό τουσ τραγοφδι για τθν
ανακφκλωςθ. Σα παιδιά ζβαλαν ιχο και ρυκμό ςτα τραγοφδια τουσ χρθςιμοποιώντασ
αυτοςχζδια όργανα που ζφτιαξαν με ανακυκλώςιμα υλικά.



Ετοιμάςτθκε ενθμερωτικό ζντυπο που αφοροφςε τθ
ςωςτι διαχείριςθ των απορριμμάτων και μοιράςτθκε
ςτουσ κατοίκουσ τθσ κοινότθτασ από τα μζλθ τθσ
οικολογικισ επιτροπισ.



Ετοιμάςτθκαν πανό με οικολογικά ςυνκιματα που κα αναρτθκοφν ςτθν κοινότθτα.



Σα ςυνκιματά μασ



Ευχαριςτοφμε για την προςοχή ςασ!


