
Δημιουργούμε ένα περιβαλλοντικό λόφο… Το μονοπάτι μας προς την Αειφορία 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΙΜΟΛΟΦΟΥ 2017-2018 



Κατά  τη σχολική χρονιά 2016-2017 
μέσα από μια διαδικασία δοκιμασιών 
(10 οικολογικές δοκιμασίες) 
μετατραπήκαμε σε φρουρούς 
αειφορίας. 

Τώρα πια νιώθουμε πως αυτό δεν είναι 
αρκετό. Μόνοι μας δεν μπορούμε. Θα 
μετατραπούμε σε πρεσβευτές 
αειφορίας για να μοιραστούμε το όραμά 
μας με τους κατοίκους της κοινότητας, 
αλλά και με τους επισκέπτες του λόφου. 

Αποφασίσαμε λοιπόν να αλλάξουμε τον 
λόφο. Να τον μετατρέψουμε σε 
περιβαλλοντικό πάρκο και να 
δημιουργήσουμε το μονοπάτι προς την 
αειφορία, αφού η περιδιάβαση στο 
λόφο θα δίνει στους επισκέπτες 
μαθήματα οικολογίας και θα τους 
φέρνει σε επαφή με τη φύση. 

 
 

 

 

 



Ο λόφος που γειτνιάζει με το σχολείο μας. 

Ο λόφος που έδωσε το όνομα στην κοινότητα. 

Ο όψιμος λόφος (γόνιμος ή εκείνος που έχει σχήμα ψωμιού). 



Η απελευθέρωση του Ανθούλη (σκαντζόχοιρος)- Ο Φρουρός του λόφου: 
Φιλοξενούμε το σχολείο του Αναλυόντα 



Του τραγουδήσαμε  … και τον ελευθερώσαμε 



Ο Ανθούλης βρίσκει τον φυσικό του 
χώρο 

… τον αποχαιρετίσαμε 



 

Έχω ένα φιλαράκι 

Το μικρό σκαντζοχοιράκι 

Το όνομά του Αγκανθούλης 

Ο μικρός γλυκός Ανθούλης 

Μες το δάσος τριγυρνά 

Και στο λόφο μας κυλά 

Δεν τον παίρνω αγκαλιά 

Με τ΄αγκάθια με τσιμπά 

Εντομάκια κυνηγά 

Και τα κάνει μια χαψιά! 

 



 

Καθαρίσαμε… 
Τελικά τα σκουπίδια κρύβονται 
καλά… 



Για να έχουμε ευκολότερη πρόσβαση 
στο νερό 

Αλήθεια πόσο όμορφα νιώσαμε… 



Το πικνίκ στον λόφο   

 Μια φορά κι έναν καιρό οι ήρωες της Α΄2 πήγαν για πικνίκ στον 
λόφο της Ψιμολόφου. Ο Ίκι το ποντίκι, ο Φοίβος, ο Έλμερ, το 
Τιγράκι, η Μόλη, ο Παναγιώτης, η Σεμέλη, η Ήρα, η Ολίβια, η Νίνα, ο 
Λάρι το λιοντάρι, η Νανά, η Μίλη, ο Αντρέας, η Λίζα και ο Φάνης 
συναντήθηκαν αίθουσα της Α΄2 και ξεκίνησαν για ένα υπέροχο 
πικνίκ στον λόφο.  Πέρασαν από το δασάκι, διέσχισαν το γήπεδο 
και ανέβηκαν στον λόφο. Συνάντησαν  εκεί τον πιο δυνατό, γενναίο, 
σπουδαίο και πανέμορφο φρουρό του   λόφου, τον  γνωστότατο σε 
όλους Ανθούλη τον Αγκανθούλη.  Ο Ανθούλης ο Αγκανθούλης έδειξε 
στους ήρωες τον χρυσό τρούλο της Ρωσικής Εκκλησίας, τον    
Πενταδάκτυλο, όλη την Ψιμολόφου και το δημοτικό σχολείο.  Ο 
Ανθούλης ο Αγκανθούλης είχε ένα παράπονο… 

-Είμαι λυπημένος, γιατί οι άνθρωποι πετούν σκουπίδια παντού…. 

-Εμείς θα καθαρίσουμε τον λόφο και θα φέρουμε και έναν κάλαθο 
εδώ πάνω, για να πετάνε οι άνθρωποι τα σκουπίδια τους! 

-Ευχαριστώ πολύ, πολύ σας αγαπώ και σας εκτιμώ! Από σήμερα 
είστε οι βοηθοί φρουροί του λόφου! 



Περάσαμε τέλεια… 



Στην Χαρούμενη Παρασκευή Είπαμε τι θέλουμε να κάνουμε 



Τους εξηγήσαμε τις ιδέες μας και 
ζητήσαμε  τις δικές τους  



Είναι δίπλα από το σχολείο και 
εξοικονομούμε χρόνο και ενέργεια 

Είναι ένα ζωντανό σχολείο μέσα στη 
φύση 



 Να εμπλέξουμε τους γονείς σε εθελοντικές δράσεις 

 Να εμπλέξουμε την κοινότητα 

 Τις υπηρεσίες του κράτους (τμήμα δασών/ υπηρεσία περιβάλλοντος) 

 Να βρούμε χορηγούς 

 

Θέλουμε ο λόφος μας να γίνει χώρος μάθησης και χαράς για τα παιδιά του σχολείου 
και χώρος συνάντησης για τους κατοίκους της κοινότητας! 



 
Ένα ασφαλές μονοπάτι- το μονοπάτι της αειφορίας- για πρόσβαση στον λόφο 

Ενημερωτικές πινακίδες τις οποίες θα κατασκευάσουμε εμείς και οι οποίες θα τοποθετηθούν στα διάφορα σημεία- 
σταθμούς του λόφου 

Κάθε σταθμός θα λειτουργεί ως σημείο «εκπαίδευσης» για τον επισκέπτη (παιδί ή και ενήλικα) 

Έκδοση ενός μικρού οδηγού για τον περιβαλλοντικό λόφο και το μονοπάτι αειφορίας για να δίνεται σε οργανωμένες 
επισκέψεις 

Σημείο θέας-προσανατολισμού, με τηλεσκόπιο και για τους αστερισμούς και για τα γύρω χωριά 

Χώρος περιβαλλοντικής μελέτης- κιόσκι ή εκδρομικά παγκάκια  

Φως με φωτοβολταϊκά  

Λαχανόκηπος στις παρυφές του λόφου- κοντά στο σχολείο 

Βοτανόκηπος με ενδημικούς θάμνους και βότανα στην κορυφή του λόφου 

Σημείο ανακύκλωσης και ενημέρωσης για την ανακύκλωση 

Σημείο περιβαλλοντικών παιχνιδιών 

Χώρος πικνικ 

Παρατηρητήριο πουλιών-φωλιές για πουλιά  

 

 







 Φτιάξαμε λαχανόκηπο 

 



Ζωγραφίσαμε πέτρες για   Δημιουργήσαμε τη μακέτα του λόφου μας 

Το «Μονοπάτι της αειφορίας» 





Ένας, ένας είναι ο λόφος 

Λαλεί μωρέ λαλεί 

Και εκεί μας προσκαλεί 

  

Δύο, δύο τα παιδιά του 

λόφου 

ένας είναι ο λόφος 

Λαλεί μωρέ λαλεί 

και εκεί μας προσκαλεί 

  
  

  

  

 Τρία, είναι η Ψιμολόφου 

Δύο μικρά παιδιά αντάμα 

ένας είναι ο λόφος 

Λαλεί μωρέ λαλεί 

και εκεί μας προσκαλεί 

 

Τέσσερα, τέσσερα  τα 

μονοπάτια, 

Τρία, είναι η Ψιμολόφου 

Δύο μικρά παιδιά αντάμα 

ένας είναι ο λόφος 

Λαλεί μωρέ λαλεί 

και εκεί μας προσκαλεί 

   

Πέντε, πέντε όμορφα παιχνίδια 

Τέσσερα, τα μονοπάτια, 

Τρία, είναι η Ψιμολόφου 

Δύο μικρά παιδιά αντάμα 

ένας είναι ο λόφος 

Λαλεί μωρέ λαλεί 

και εκεί μας προσκαλεί. 

  

  



SOS  Students Organising Solutions 
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