
1

Τα νέα του σχολείου μας  
Μια ιδέα για τον πλανήτη σου!

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟΥΠΑΣ 2 MARCH 2022

Ήξερες ότι… 
Πάνω από τα μισά 
ενδημικά δέντρα 
της Ευρώπης 
απειλούνται; 

Ήξερες ότι.. 

Κινδυνεύει το ένα 
πέμπτο των 
αμφιβίων και των 
ερπετών; 

Ήξερες ότι… 
Ένα στα οκτώ 
εκατομμύρια είδη 
παγκοσμίως 
κινδυνεύουν με 
εξαφάνιση;

ΑΝΤΙΛΗΨΗ 
Συνειδητοποίησε το 
πρόβλημα και τις 

προεκτάσεις του στη 
ζωή σου

1
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Βοήθησε στην επίλυση 
του, οργανωμένα και 

αποφασιστικά

2
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Εφάρμοσε τις λύσεις 
στην πράξη. Συνέβαλλε 

και εσύ
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Το παράπονο των ζώων 
“Το παράπονο των ζώων που είτε χάνουν τη ζωή τους, είτε το 
σπίτι τους” 

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας πυροσβέστης επισκέφτηκε το σχολείο μας και 
μας μίλησε για το πρόβλημα που δημιουργείται από τις φωτιές στα δάση. 
Μα πιο πολύ μας μίλησε για το παράπονο των ζώων που είτε χάνουν τη 
ζωή τους, είτε το σπίτι τους. Τον ακούσαμε προσεκτικά, συζητήσαμε μαζί 
του, προτείναμε λύσεις και αποφασίσαμε πως θα ήταν άδικο να μην 
ενημερώναμε και εσάς για το πρόβλημα… Τι και αν η ηλικία μας είναι 
μικρή… Είμαστε και εμείς πολίτες!
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ΆΛΛΑΞΕ ΤΗΝ ΑΝΤΊΛΗΨΗ ΣΟΥ 
Όλη μας η σκέψη βρίσκεται στην αλλαγή των στάσεων και των 
αντιλήψεων των πολιτών σε τέτοια ευαίσθητα ζητήματα.  

Εμείς σας προτείνουμε να αγαπάτε πρώτα από όλα τη γειτονιά σας, 
να τη διατηρείτε καθαρή και όμορφη. Φροντίστε τα αδέσποτα 
ζωάκια που βρίσκονται στη γειτονιά σας, βάλτε τους νερό και 
φαγητό. Υιοθετήστε ένα αδέσποτο, αλλά αν δεν είστε σίγουροι μην 
το κάνετε. Απλά φροντίστε το στο δρόμο. Μην πετάτε σκουπίδια 
κάτω, είναι ανάρμοστη και ανεύθυνη συμπεριφορά. Σεβαστείτε το 
περιβάλλον, αγαπήστε τον εαυτό σας! 

Αν αγαπάς τα ζώα… 
Συμβουλές των παιδιών 

“Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τα σκουπίδια 
που πετάμε στα δάση. Είναι επικίνδυνο για τον 
άνθρωπο και τα ζώα. Έχει ήλιο, παίρνει φωτιά, 
καίγονται τα δάση. Τα δάση είναι το σπίτι των 
ζώων. 

“ Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να βάζουμε 
επίτηδες φωτιά στο δάσος.” 

“Δεν πετάμε σκουπίδια και πλαστικές σακούλες 
στη θάλασσα. Τα ψάρια και οι χελώνες νομίζουν 
ότι είναι φαγητό, τα τρώνε και πεθαίνουν” 

“Δεν ψαρεύουμε πολλά ψάρια μαζί γιατί μετά δεν 
θα έχει ψάρια.” 

Περιορίζουμε τη χρήση χαρτιού. Δεν χαλάμε πολλά 
χαρτιά για να μην κόβουμε τα δέντρα και χαλάμε 
τα δάση.” 

“ Προστατεύουμε τα ζώα.” Οδηγούμε προσεκτικά. 
Τα αδέσποτα και τα ζώα του δάσους μπορεί να 
πεταχτούν στο δρόμο. 

“Προστατεύουμε τα ζώα υπό εξαφάνιση για να 
μην χαλάσει η τροφική αλυσίδα.” 

Μια γεύση από τις δράσεις μας 
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Stoupas Kindergarten News 
There is NO Planet B

STOUPAS KINDERGARTEN 2 MARCH 2022

Did you know 
that… 
More than half of 
Europe’s endemic 
trees are 
threatened? 

Did you know 
that..                    
One fifth of 
amphibians and 
reptiles is 
endangered 

Did you know 
that… 
One in eight million 
species worldwide 
is endangered

PERCEPTION 
Be aware of the 
problem and its 

implications to your life

1
DECISION MAKING 

Decide to help in 
solving the problem. 

Design solutions

2
ACTION 

Apply solutions. You 
can also contribute
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Animal Welfare 
When Animals Complain, either 
because they loose their lives or their 
home 
It all started when a firefighter visited our school and informed us about the 
problem caused by forest fires. He especially draw our attention to the poor 
animals losing their lives and sweet home. We listened to him carefully, 
talked to him and finally suggested solutions to fix the problem. 

Thus, it would be unfair if we don’t let you know about this increasing 
problem. Listen to us! We are citizens like you!
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CHANGE YOUR PERCEPTION 
All we need now is to shift the attitudes and 
perceptions of the citizens on such sensitive issues. 
Our suggestion is to love your neighborhood first, 
keep it clean and beautiful. Take care of stray 
animals in your neighborhood, give them water 
and food. Adopt a stray animal, but if you are not 
sure, do not. Just take care of it on the road. Do 
not throw rubbish down, it is inappropriate and 
irresponsible behavior. Respect the environment, 
love yourself! 

If you love Animals… 
Children’s tips 

“We have to be careful with the rubbish we 
throw in the woods. It is dangerous to humans 
and animals. Respect the forest, it’s the home of 
animals” 

“ Forest fire danger extremes in Europe under 
climate change. Be aware of the problem” 

“Plastic bags are petroleum-based and do 
not biodegrade. · Sea turtles and other marine 
creatures mistake plastics and 
other garbage as food (such as jellyfish). Keep 
the shores clean” 

“Do not overfish. There are species facing the 
risk of extinction” 

“Limit the use of paper in order to protect the 
forests” 

“Drive carefully. Stray and forest animals can 
appear on the road” 

“Protect endangered animals. The damage of the 
food chain will affect you as well” 

A brief look at our actions 
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