
για την διαμόρφωση της αυλής 

Οι μικροί τοπογράφοι 

του 18ου Δ.Σ. Σερρών 

προτείνουν 

Σχολικό Έτος 2018-2019 

Μαθητές/τριες Ε1 και Ε2 τάξεων 

Υπεύθυνοι εκπ/κοι: 

Γκουτουλούδη Μαρία 

Γιαννογλούδη Ελένη 

Τουλουμτζή Ελένη 

 



Σύμφωνα με τις μετρήσεις μας, τις 

απόψεις μαθητών/τριών για την αυλή 

αλλά και τις δικές μας απόψεις, 

προτείνουμε τα ακόλουθα: 
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1η πρόταση 
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1η πρόταση 
⚫ Στο μπροστινό μέρος να 

μπουν λάστιχα για τα μικρά 
παιδιά και για φυτά 
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2η πρόταση 
να μπει χρώμα επιτέλους στο 

μπροστινό περβάζι !! 
Και να γίνουν τρίλιζες να 
παίζουν οι μικροί του 
σχολείου 
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3η πρόταση 
Να γίνει λαχανόκηπος 
ώστε και να 
μάθουμε πως 
καλλιεργούμε  και 
να φάμε λαχανικά 
μέχρι το καλοκαίρι 
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3η πρόταση  
(συνέχεια) 
Η 1η πρασιά/κήπος από την μεριά του 
ποδοσφαίρου έχει διαστάσεις  
4,30μ  X  4,50μ. και εμβαδόν 
19,35τ.μ. 
 
Προτείνουμε να γίνει λαχανόκηπος και να 
καλλιεργηθούν καρότα και πατάτες 
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3η πρόταση  
(συνέχεια) 
Η 2η πρασιά/κήπος απο την μεριά του 
ποδοσφαίρου έχει διαστάσεις 4,20μ X 
5,40μ Και εμβαδόν 22,68 τ.μ. 
 
Προτείνουμε να γίνει λαχανόκηπος και να 
καλλιεργηθούν ντομάτες και αγγούρια 
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3η πρόταση  
(συνέχεια) 
Η 3η πρασιά/κήπος από την μεριά του 
ποδοσφαίρου έχει διαστάσεις 5,70μ X 
4,10μ   Και εμβαδόν 23,37 τ.μ. 
 
Προτείνουμε να γίνει λαχανόκηπος και να 
καλλιεργηθούν λάχανα και μαρούλια 
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3η πρόταση  
(συνέχεια) 
Η 4η πρασιά/κήπος απο την μεριά του 
ποδοσφαίρου έχει διαστάσεις 4μ X 
4,46μ Και εμβαδόν 17,84 τ.μ. 
 
Προτείνουμε να γίνει λαχανόκηπος και να 
καλλιεργηθούν σέλινο και κρεμμύδια. 
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3η πρόταση  
(συνέχεια) 
Η 5η πρασιά/κήπος απο την μεριά του 
ποδοσφαίρου έχει διαστάσεις 4,2μ X 
4,6μ και εμβαδόν 19,32 τ.μ. 
 
Προτείνουμε να γίνει λαχανόκηπος και να 
καλλιεργηθούν φράουλες 
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3η πρόταση  
(συνέχεια) 
Η 5η πρασιά/κήπος απο την μεριά του 
ποδοσφαίρου έχει διαστάσεις 4,12μ X 
4,7μ και εμβαδόν 19,36 τ.μ. 
 
Προτείνουμε να γίνει λαχανόκηπος και να 
καλλιεργηθούν καρπούζια 
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3η πρόταση  
(συνέχεια) 
Εάν πάλι μας πέφτουν πολλοί οι 
λαχανόκηποι, προτείνουμε να γίνουν στις 
3 πρώτες πρασιές και να φυτευτούν όλα τα 
λαχανικά που αναφέραμε πριν. 

13 



4η πρόταση 
Να δημιουργηθεί twister στον 
προτεινόμενο χώρο 1 του χάρτη 
μας, καθότι βγήκε 1ο στις 
προτιμήσεις των μαθητών/τριών 
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5η πρόταση 
Δημιουργία επιδαπέδιου σκάκι. Το σκάκι 
πρέπει να είναι 8X 8.   

Προτείνουμε επίσης να αγοραστούν 
πιόνια. 
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6η πρόταση 
Δημιουργία ηλιακού ρολογιού στον 
προτεινόμενο χώρο 3, καθότι βγήκε 3ο 
στις προτιμήσεις των μαθητών/τριών 
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7η πρόταση 
Να μπει χρώμα στις κερκίδες 
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8η πρόταση 
Να βαφούν οι γραμμένοι τοίχοι. 
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9η Πρόταση 
Στις γραμμές στο χώρο συγκέντρωσης/προσευχής να 
αναγραφούν οι τάξεις και τα τμήματα του σχολείου 
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