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Το Α’ Δημοτικό Σχολείο Λατσιών είναι το δικό μου σχολείο. Βρίσκεται στην οδό 

Ελευθερίας 10 και χτίστηκε περίπου τη δεκαετία του πενήντα. Ένα από τα 

χαρακτηριστικά του είναι ότι βρίσκεται σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή όπου λίγοι 

άνθρωποι μπορούν να το δουν. 

Όταν μπαίνεις από την κύρια είσοδο, βλέπεις το γραφείο της διευθύντριας και 

το γραφείο των δασκάλων. Μετά κοιτάς την πλακόστρωτη αυλή, όπου παίζουν μικρά 

παιδιά φιδάκι ή κουτσό. Δεξιά είναι η αίθουσα Μουσικής, που έχει διάφορα μουσικά 

όργανα, όπως αρμόνιο, ξυλόφωνα, ντραμς, κιθάρες κι άλλα πολλά. Όταν 

προχωρήσεις είναι η αίθουσα της Τεχνολογίας και της Επιστήμης. Στην αίθουσα της 

Τεχνολογίας υπάρχουν πολλά χρήσιμα εργαλεία, το ίδιο και στην αίθουσα 

Επιστήμης. Παραπέρα βρίσκονται τα τμήματα της πρώτης τάξης. Ανεβαίνοντας στον 

πρώτο όροφο συναντάς τα υπόλοιπα τμήματα και τη ζωγραφιά του Έλμερ, του 

πολύχρωμου ελέφαντα. 

Ο αγαπημένος μου χώρος στο σχολείο είναι η βόρεια αυλή. Είναι πίσω από 

την αίθουσα Μουσικής. Έχει πανύψηλα και πελώρια δέντρα. Τις πιο πολλές φορές 

είναι ανήλιαγος ο χώρος. Μου αρέσει γιατί τα καλοκαίρια παίζω με τους συμμαθητές 

μου κυνηγητό ή κρυφτό. Μάλιστα είναι και δροσιά. Κάποιες φορές πηγαίνω με τους 

φίλους μου στην άκρη της βόρειας αυλής και λέμε μυστικά.  

Εγώ στο σχολείο κάνω διάφορα μαθήματα, αλλά το αγαπημένο μου είναι τα 

Μαθηματικά. Η δασκάλα μας είναι πολύ καλή. Τα διαλείμματα πηγαίνω στο τέλος 

του μεγάλου γηπέδου και κουβεντιάζω με τους φίλους μου. Αυτό, όμως, που δεν μου 

αρέσει είναι ότι συγκεντρωνόμαστε στο τέλος του διαλείμματος για να πάει το κάθε 

τμήμα στην τάξη του.  

Π. Χ., Στ’1 
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Το Α’ Δημοτικό Σχολείο Λατσιών βρίσκεται στην οδό Ελευθερίας 10. Το σχολείο 

κτίστηκε τη δεκαετία του πενήντα, τρυπωμένο μέσα σε μια γειτονιά. Το σχολείο αυτό 

κτίστηκε από πολίτες που το συντηρούσαν μέχρι να γίνει δημόσιο. 

Το σχολείο αυτό έχει αρκετά πράσινα σημεία. Τα τμήματα μαθητών είναι 

δώδεκα και οι αίθουσες ακόμη περισσότερες. Επίσης, έχει πέντε εισόδους για να 

μπεις μέσα. Αφού μπεις, θα δεις μερικά από τα πράσινα σημεία και μερικές 

αίθουσες. Όλες οι τάξεις και οι αίθουσες είναι ειδικά διαμορφωμένες, ώστε να 

αντέχουν σε καιρικά φαινόμενα ή σε σεισμούς. Επίσης, διαθέτουν όλες οι τάξεις 

διαδραστικούς πίνακες για καλύτερη εκμάθηση. 

Ένας χώρος που μου αρέσει ιδιαίτερα είναι εσωτερική πλακόστρωτη αυλή. 

Αυτήν την αυλή τη λατρεύω γιατί υπάρχουν επιδαπέδια παιχνίδια, όπως το τεράστιο  

φιδάκι και ένας βασιλέας, όπου πηγαίνω κάθε μέρα με τους φίλους μου και 

παίζουμε. Στο ανατολικό μέρος του τεράστιου πλακόστρωτου, κάτω από ένα 

υπόστεγο, τοποθετήθηκαν πολλά ξύλινα παγκάκια για να ξεκουραζόμαστε. Εκεί 

βρίσκεται και το κυλικείο, απ’ όπου ο καθένας μπορεί να αγοράζει φαγητά. Εγώ όταν 

αγοράζω από την καντίνα, μοιράζομαι τα φαγητά με τους φίλους μου. 

Προσωπικά, νιώθω ότι κάθε μέρα που φεύγω από το σχολείο είμαι 

ευχαριστημένος κι ότι κατάλαβα όλα όσα διδαχτήκαμε. Αισθάνομαι ότι όλες οι 

δασκάλες και οι δάσκαλοι είναι εξαιρετικοί. Το μόνο που δεν μου αρέσει είναι η ώρα 

που συγκεντρωνόμαστε κάτω. Νομίζω ότι αξίζει να γράψετε το παιδί σας σ’ αυτό το 

σχολείο. 

Γ. Μ., Στ’1 
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Το Α’ Δημοτικό Σχολείο Λατσιών, δηλαδή το σχολείο μου, βρίσκεται στα 

Λατσιά, στην οδό Ελευθερίας 10 και ιδρύθηκε τη δεκαετία του ’50. 

Αυτό το σχολείο δεν είναι πολύ μεγάλο, αλλά ούτε και πολύ μικρό. Έχει πολλές 

ευρύχωρες και ευήλιες αίθουσες. Επίσης, υπάρχει και ένα μικρό εκκλησάκι στον 

προαύλιο χώρο.  

Στο πλακόστρωτο δάπεδο υπάρχουν επιδαπέδια παιχνίδια, όπως κουτσό, 

τρίλιζα, φιδάκι. Ακόμη παντού στο σχολείο έχει δέντρα. Λίγο πιο πέρα βρίσκεται το 

κυλικείο απ’ όπου ψωνίζουμε διάφορα τρόφιμα και ποτά. Απέναντι είναι οι 

τουαλέτες και λίγο πιο πέρα η μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων, όπου κάνουμε 

συνήθως τις γιορτές μας. Δίπλα είναι η σκάλα και η βόρεια αυλή όπου παίζουμε 

αρκετά συχνά, μιας κι έχει δροσιά. Στη βόρεια αυλή υπάρχουν πολλά παγκάκια∙ άλλα 

πιο χαμηλά και άλλα πιο ψηλά. Εκεί καθόμαστε και συζητάμε. Γύρω μας παντού έχει 

ψηλά δέντρα. Δυστυχώς, όμως, οι δασκάλες και οι δάσκαλοι δεν μας αφήνουν να 

παίζουμε στη βόρεια αυλή τον χειμώνα γιατί κάνει τσουχτερό κρύο. Γι’ αυτό εμείς 

τότε παίζουμε στο γήπεδο. Καθόμαστε στις κερκίδες ή σ’ ένα πολύχρωμο παγκάκι , 

που έχει σε μια γωνιά του γηπέδου, κάτω από πανύψηλους πεύκους. Επίσης, το 

γήπεδο του σχολείου μας περιέχει δυο μπασκέτες και τέσσερα τέρματα 

ποδοσφαίρου. Ανάμεσα στο γήπεδο και τη βόρεια αυλή είναι κτισμένες οι δεύτερες 

τουαλέτες, που είναι λίγο μεγαλύτερες από τις υπόλοιπες. 

Χμμμ, τι έμεινε τώρα; Αααα! Ναι. Η κεντρική είσοδος. Η κεντρική είσοδος έχει 

την πιο ωραία διακόσμηση και βρίσκεται ανάμεσα στην αίθουσα εκδηλώσεων, το 

γραφείο της διευθύντριας και την αίθουσα δασκάλων. Μόλις μπεις, βλέπεις 

διάφορες κατασκευές των μαθητών και ένα τεράστιο βαρέλι, όπου μαζεύουμε λάδια 

για την «Τηγανοκίνηση». Λίγο πιο μέσα, υπάρχει ένα τραπέζι με χρωματιστές 

καρέκλες. Αλλά αυτό που μου αρέσει πιο πολύ είναι το μικρό σαλονάκι. Το σαλονάκι 

περιλαμβάνει ένα μικρό γυάλινο τραπεζάκι και δυο πάρα πολύ άνετοι καναπέδες. 

Δεν πηγαίνουμε πολύ συχνά, αλλά και πάλι είναι ο αγαπημένος μου χώρος. Θεωρώ 

ότι φοιτώ στο καλύτερο και ωραιότερο σχολείο. 

 

Μ. Γ., Στ’1 
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 Το σχολείο μου βρίσκεται στην οδό Ελευθερίας 10. Ιδρύθηκε τη δεκαετία του 

’50 και είναι το πρώτο σχολείο που ιδρύθηκε στα Λατσιά. Βρίσκεται σε μια 

πυκνοκατοικημένη περιοχή στα Λατσιά. 

 Αν μπεις από την κύρια είσοδο του σχολείου, θα δεις το γραφείο της 

διευθύντριας και το γραφείο των δασκάλων. Συνεχίζοντας βλέπεις το πλακόστρωτο 

που είναι στην κεντρική αυλή του σχολείου. Υπάρχει και ένα μεγάλο γήπεδο. Το 

γήπεδο μοιράζεται σ’ ένα γήπεδο μπάσκετ και σ’ ένα μεγάλο γήπεδο ποδοσφαίρου 

με τέσσερα τέρματα. Στον πάνω όροφο βρίσκονται οι αίθουσες των τμημάτων με 

εξαίρεση τις πρώτες τάξεις και τη μία έκτη τάξη, που είναι στο ισόγειο. Εκτός από 

αυτές, έχει και ειδικές αίθουσες για κάποια μαθήματα, όπως την αίθουσα 

Επιστήμης, του Σχεδιασμού και της Τεχνολογίας και της Μουσικής. 

 Η αίθουσα της Μουσικής είναι κάτι ιδιαίτερο για εμένα, γιατί εκεί έμαθα να 

παίζω κιθάρα και μπάσο. Έχει πολλά μουσικά όργανα, όπως τα ντραμς, τα μαντολίνα, 

τις κιθάρες, ακόμη και το μπάσο. Στο πίσω μέρος βρίσκονται τα ξυλόφωνα και τα 

αρμόνια. Το πιο μεγάλο όργανο είναι το πιάνο που συντροφεύει τα αρμόνια. 

 Εδώ στο σχολείο πέρασα έξι χρόνια και δεν ξέρω πώς θα είναι όταν φύγω. 

Βλέποντας το κτήριο από μακριά, ξέρω να προσανατολίζομαι. Κι όταν βρίσκομαι σ’ 

αυτό, ξέρω ακριβώς πού είναι το κάθε τι στο σχολείο. Μου αρέσει να έρχομαι στο 

σχολείο. Φέτος είναι ο τελευταίος μου χρόνος κι αντιλαμβάνομαι πως γενικά πέρασα 

πολλά σ’ αυτό το σχολείο∙ ευχάριστα ή δυσάρεστα. Εδώ γνώρισα πολλούς φίλους. Η 

τάξη μου έχει αλλάξει πολύ από τότε. Βασικά νιώθω πολύ οικεία όταν βρίσκομαι 

εδώ. Έχω μπει σε όλες τις αίθουσες, ενώ κάποιοι όχι. Το νιώθω σαν το δεύτερό μου 

σπίτι. 

Ά. Π., Στ’1 
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Το σχολείο μου είναι το Α’ Δημοτικό Σχολείο Λατσιών. Είναι από τα πρώτα 

σχολεία που κτίστηκαν στα Λατσιά. Βρίσκεται στην οδό Ελευθερίας 10. 

Είναι ένα μικρό σχολείο. Μόλις μπεις μέσα από την κύρια είσοδο, βλέπεις χίλια 

δυο πολύχρωμα λουλούδια, που μυρίζουν πολύ όμορφα. Μετά, όταν περάσεις την 

πόρτα και μπεις στο σχολείο, στα δεξιά σου θα δεις υπέροχες κατασκευές παιδιών 

που έφτιαξαν κατά τις προηγούμενες χρονιές. Μια από τις κατασκευές είναι η Γη με 

τα διάφορα και διαφορετικά ανθρωπάκια που συμβολίζουν την ισότητα και τη 

διαφορετικότητα. Όταν προχωρήσεις λίγο ακόμη, θα δεις το γραφείο της 

διευθύντριας και το γραφείο των δασκάλων, ενώ ακριβώς απέναντι είναι η αίθουσα 

των εκδηλώσεων και δίπλα της ένα μικρό σαλονάκι, που μπορούν οι δάσκαλοι να 

μιλούν με τους γονείς των παιδιών του σχολείου. Ακόμη υπάρχει και το γραφείο της 

γραμματέως μας και το ιατρείο. Απέναντι από αυτά τα δυο γραφεία είναι ένας μικρός 

προαύλιος χώρος, όπου κάνουμε τους Αγιασμούς μας. Παραπέρα είναι και μια μικρή 

αίθουσα της Ειδικής Εκπαίδευσης, όπου εκεί οι δασκάλες βοηθούν κάποια παιδιά 

που χρειάζονται ειδική βοήθεια.  

Δίπλα βρίσκεται η πλακόστρωτη αυλή του σχολείου, γεμάτη με όμορφα ξύλινα 

παγκάκια. Ακόμη εκεί είναι και η καντίνα του σχολείου μας με τα καγκελόφραχτα 

γαλάζια παράθυρα, που τα παιδιά μπορούν να αγοράσουν φαγητό να φάνε. Στην 

κύρια αυλή του σχολείου υπάρχουν διάφορα επιδαπέδια παιχνίδια για να παίξεις. 

Ακριβώς απέναντι από αυτά τα παιχνίδια βρίσκονται τα τμήματα Α’1 και Α’2. Στα 

δεξιά της κύριας αυλής είναι η αίθουσα της Μουσικής, του Σχεδιασμού και 

Τεχνολογίας και της Επιστήμης, ακόμη και το τμήμα Στ’2. Δίπλα από την αίθουσα 

Μουσικής είναι η τουαλέτα κι ένα μικρό δρομάκι που σε οδηγεί στη βόρεια αυλή του 

σχολείου με τα πράσινα παγκάκια. Σ’ εκείνο το μικρό δρομάκι, σε μια μικροσκοπική 

κουζίνα, βρίσκονται οι επιστάτριες που καθαρίζουν το σχολείο. Στη βόρεια αυλή μια 

γαλάζια καγκελόπορτα σε οδηγεί σ’ ένα παρκάκι του Δήμου Λατσιών. Εκεί μπορούν 

να παίξουν τα παιδιά, αλλά αυτή η πόρτα ανοίγει μόνο όταν είναι η ώρα για να 

σχολάσουμε. Όταν περάσεις από τη βόρεια αυλή στα δυτικά είναι οι τουαλέτες και 

στα νότια τους είναι το γήπεδο. Αυτό διαχωρίζεται σε 2 γήπεδα του ποδοσφαίρου 

και 1 της καλαθόσφαιρας.  

Στον πρώτο όροφο του σχολείου είναι υπόλοιπες αίθουσες διδασκαλίας, 

δηλαδή η Β’1, η Β’2, η Γ’1 και η Γ’2, οι οποίες είναι οι πιο μεγάλες τάξεις, αφού 

φοιτούν 25 παιδιά σε κάθε τμήμα. Είναι ακόμη η Δ’1, η Δ’2, η Ε’1, Ε’2 και η Στ’1, η 

τάξη μου. Στον πρώτο όροφο υπάρχουν ακόμη 2 αίθουσες: η μικρή αποθήκη με 
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διάφορα υλικά για τα μαθήματα και ακόμη μια αίθουσα της Ειδικής Εκπαίδευσης, 

όπως και οι τουαλέτες του πρώτου ορόφου. 

Το αγαπημένο μου μέρος στο σχολείο είναι η βόρεια αυλή, διότι εκεί είναι ο 

πιο δροσερός τόπος του σχολείου. Έτσι, μετά το διάλειμμα δεν πηγαίνουμε 

ιδρωμένοι στην τάξη, αφού εκεί καθόμαστε με τις φίλες μου και μιλάμε. 

Το σχολείο μου δεν είναι και το πιο μεγάλο, αλλά δεν με ενοχλεί γιατί το 

αγαπάω. Για εμένα είναι το δεύτερό μου σπίτι. Αγαπώ το σχολείο μου. 

Ε. Β., Στ’1 
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Το σχολείο μου είναι το Α’ Δημοτικό Λατσιών. Βρίσκεται στα Λατσιά, στην οδό 

Ελευθερίας 10 και κτίστηκε τη δεκαετία του ’50. Είναι το πιο παλιό σχολείο στα 

Λατσιά. 

Το σχολείο έχει 250 μαθητές και αίθουσες για μάθημα, μια αίθουσα 

πολλαπλής χρήσης, δυο αίθουσες ειδικής εκπαίδευσης και τα γραφεία των 

δασκάλων, τη γραμματεία και το γραφείο της διευθύντριας. 

Το σχολείο είναι σε καλή κατάσταση. Είναι μεγάλο και ευρύχωρο. Υπάρχει ένα 

μεγάλο σε έκταση γήπεδο, που παίζουμε συχνά τα διαλείμματα ή κάνουμε το 

μάθημα της Γυμναστικής. Πίσω από το γήπεδο υπάρχουν τουαλέτες και δίπλα 

βρίσκεται η βόρεια αυλή, που είναι η πιο δροσερή στο σχολείο. Οπότε, όταν έχει 

ζέστη, παίζουμε εκεί τα διαλείμματα. Μπροστά από τη βόρεια αυλή είναι το 

πλακόστρωτο. Σε αυτόν το χώρο βρίσκεται και το κυλικείο, όπου παίρνουμε το 

φαγητό μας. Απέναντι υπάρχουν μεγάλες σκάλες, που μας οδηγούν στις τάξεις του 

πρώτου ορόφου. 

Οι πιο πολλές τάξεις είναι ευρύχωρες και δροσερές. Όμως, υπάρχουν δυο τρεις 

τάξεις που είναι ευήλιες, ειδικά αυτές που είναι προς τα δυτικά. Τα θρανία μας και 

οι καρέκλες μας είναι ξύλινα, τα παράθυρα είναι καγκελωμένα και μεγάλα. Στις 

τάξεις υπάρχει διαδραστικός πίνακας κι ένας κανονικός. Επίσης, δεν υπάρχει 

κλιματιστικό στις τάξεις. Η μόνη τάξη που διαθέτει κλιματιστικό είναι η τάξη της 

Επιστήμης. 

Ο αγαπημένος μου χώρος στο σχολείο είναι το γήπεδο. Το γήπεδο είναι 

τεράστιο. Στο γήπεδο υπάρχει γήπεδο καλαθόσφαιρας και γήπεδο ποδοσφαίρου. Η 

πλειοψηφία των παιδιών της τάξης παίζει στο γήπεδο ποδοσφαίρου. Το γήπεδο της 

καλαθόσφαιρας έχει δυο μπασκέτες και είναι ασφαλτοστρωμένο. Το άλλο γήπεδο 

έχει δυο τέρματα και είναι χωματένιο. Επίσης, υπάρχει ένας τεράστιος πεύκος και 

από κάτω ένα πολύχρωμο παγκάκι. Στο γήπεδο περάνω τα περισσότερα διαλείμματά 

μου. 

Εμένα μου αρέσει ο χώρος του σχολείου μου. Μ’ αρέσει πολύ, επίσης, επειδή 

έχω παρέα. Είναι το πιο ωραίο σχολείο! 

Ε. Σ., Στ’1 
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Το σχολείο μου βρίσκεται στην οδό Ελευθερίας 10 και είναι περίπου 68 
χρονών. Το σχολείο δεν ξεχωρίζει από μακριά γιατί η περιοχή είναι ήδη 
πυκνοκατοικημένη και φαίνεται σαν να είναι στρυμωγμένο στον ίδιο του τον εαυτό. 
Οι κάτοικοι της περιοχής ίδρυσαν αρχικά το σχολείο, μέχρι που έγινε δημόσιο 
σχολείο. 

Στην είσοδο του σχολείου αντικρίζεις μια μεγάλη πινακίδα που γράφει «Δεν 
ξεχνώ» -ακριβώς πάνω από την πόρτα εισόδου. Γύρω από την είσοδο φουντώνουν 
διάφοροι θάμνοι. Μπαίνοντας μέσα θα δεις το γραφείο της διευθύντριας και λίγο 
πιο κάτω την αίθουσα των δασκάλων. Όταν περάσεις απ’ αυτά, βλέπεις την 
πλακόστρωτη αυλή του σχολείου, όπου στο πάτωμα είναι μπογιατισμένα μερικά 
παιχνίδια σαν το φιδάκι και το κουτσό. Στα αριστερά ορθώνεται το μικρό πέτρινο 
εκκλησάκι. Επίσης, στους εξωτερικούς τοίχους των τάξεων υπάρχουν διάφορες 
αφηρημένες ζωγραφιές μαζί με το σύνθημα του σχολείου. 

Το κτήριο είναι διώροφο και φτιαγμένο σαν να σου δίνει μια αγκαλιά. Πίσω 
από το εκκλησάκι είναι το γήπεδο. Στο γήπεδο περιλαμβάνεται ένα γήπεδο μπάσκετ 
και δυο χωμάτινα γήπεδα ποδοσφαίρου. Τα διαλείμματα, αν θέλεις να τρέξεις και 
να παίξεις, το γήπεδο είναι ο κατάλληλος χώρος γι’ αυτό, παρόλο που σχεδόν όλη τη 
μέρα έχει ήλιο. Γι’ αυτό μερικά παιδιά δεν πηγαίνουν εκεί και προτιμούν τη βόρεια 
αυλή.  

Η βόρεια αυλή βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του σχολείου, πίσω από το 
κτήριο. Ο χώρος εκεί είναι πολύ απλός με ψηλά δέντρα και πράσινα παγκάκια. Έχει 
σκιά και μερικές παρέες, που τους αρέσει η ησυχία και η ηρεμία, λατρεύουν τον 
χώρο αυτό. Μόλις βγεις από τη βόρεια αυλή και περάσεις τη βόρεια σκάλα, θα δεις 
την αίθουσα εκδηλώσεων. Σαν μπεις στην αίθουσα αυτή, βλέπεις μια ξύλινη σκηνή 
όπου κάνουμε εκδηλώσεις και παραστάσεις στο σχολείο για τους γονείς και τους 
συμμαθητές μας. Οι τοίχοι είναι τούβλινοι και πάνω σ’ έναν από αυτούς δεσπόζει το 
πορτρέτο του Αντρέα Προδρόμου, ο οποίος φοίτησε σε αυτό το σχολείο και πέθανε 
προσπαθώντας να σώσει κάποιους ανθρώπους από άγρια προσγείωση αεροπλάνου. 
Δεξιά κι αριστερά είναι τοποθετημένα τραπέζια του πιγκ-πογκ, ποδοσφαιράκια και 
πολλές στοιβαγμένες πλαστικές καρέκλες. 

Το αγαπημένο μου σημείο είναι η βόρεια αυλή, γιατί έχει ησυχία, ηρεμία και 
ψηλά δέντρα. Σχεδόν κάθε χρόνο είναι το σημείο συνάντησης των εκταίων. Εκεί 
κουβεντιάζουμε και γελούμε. Είναι σαν μια μικρή παράδοση των εκταίων. Το έδαφος 
είναι γεμάτο πετρούλες, όπως και το γήπεδο, αλλά παρ’ όλ’ αυτά η βόρεια αυλή είναι 
το καλύτερο σημείο του σχολείου για μένα. 

Μ. Σ., Στ’1 



Το σχολείο μου 
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Το σχολείο μου βρίσκεται στα Λατσιά στην οδό Ελευθερίας 10 και είναι αρκετά 

παλιό, χρονολογείται περίπου από το 1950. Παρά τη χρονολογία που κτίστηκε είναι 

αρκετά μεγάλο. Βρίσκεται σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή. 

Σαν βρεθείς στην είσοδο και προχωρήσεις, θα μπεις σ’ ένα μικρό σαλονάκι. 

Εκεί θα αντικρίσεις εργασίες που έκαναν τα παιδιά του σχολείου. Αριστερά είναι το 

γραφείο της διευθύντριας και των δασκάλων και δεξιά η αίθουσα εκδηλώσεων. 

Προχωρώντας στα δεξιά θα δεις αρωματικά φυτά και αριστερά το γραφείο της 

γραμματέως, το ιατρείο και την αίθουσα της Ειδικής Εκπαίδευσης. Στην εσωτερική 

αυλή τοποθετήθηκαν αρκετά ξύλινα παγκάκια και βρίσκονται κάποιες αίθουσες 

διδασκαλίας. Η εσωτερική αυλή είναι πλακόστρωτη με επιδαπέδια παιχνίδια, όπως 

φιδάκι, κουτσό και πολλά άλλα. Αριστερά η καντίνα και λίγο πιο μπροστά το 

εκκλησάκι προς τιμήν του Αγίου Μάξιμου. Από πίσω σε ένα μικρό κηπάκι ανθίζουν 

πολλά όμορφα λουλούδια. Στο ισόγειο είναι οι αίθουσες διδασκαλίας των τμημάτων 

Α’1, Α’2 και απέναντι του Στ’2, οι ειδικές αίθουσες Μουσικής, Επιστήμης και 

Τεχνολογίας. Πάνω στον πρώτο όροφο η Ε’1, Γ’2, Στ’1, Γ’1, Β’2, Β’1 και απέναντι η Ε’2, 

Δ’1 και Δ’2. Είναι όλες οι τάξεις ευρύχωρες, με πολλά θρανία και καρέκλες. 

Ας πάμε στο γήπεδο. Είναι μεγάλο και χωρίζεται σε γήπεδο μπάσκετ και δυο 

γήπεδα ποδοσφαίρου. Κάτω από τέσσερις πεύκους, στη δροσιά και στον ίσκιο, 

τοποθετήθηκε ένα μεγάλο ξύλινο και πολύχρωμο τραπέζι, όπου μπορείς να κάτσεις 

για χαλάρωση και ηρεμία. Στο γήπεδο μπορείς να παίξεις ή να ξεκουραστείς στις 

τεράστιες κερκίδες. Στο γήπεδο, όπως και στις άλλες αυλές, έχουν φυτευτεί δέντρα 

και λουλούδια για καλύτερη ατμόσφαιρα για όλους μας. Προχωρώντας σε μια στενή 

«είσοδο» οδηγείσαι στη βόρεια αυλή, όπου εκεί νιώθεις πάντα δροσιά, αφού εδώ 

σκιάζουν πολλά κυπαρίσσια και πεύκα. Εκεί υπάρχουν πολλά μπλε παγκάκια. 

Ο αγαπημένος μου χώρος είναι η βόρεια αυλή, γιατί έχει πολλή δροσιά. 

Επίσης, στη βόρεια αυλή, πίσω πίσω σε μια αδιέξοδο, όπου εκεί συγκεντρώνεται 

μάλλον όλη η τάξη και λέμε ο καθένας το κουτσομπολιό του και χασομερούμε.  

Το σχολείο μου το αγαπώ πολύ. Νομίζω ότι στο σχολείο αυτό γνώρισα πολύ 

καλά παιδιά ανεξαρτήτως ηλικίας. Αλλά νομίζω ότι το σχολείο μου θα χρειαζόταν 

κάτι ακόμη για να βελτιωθεί, όπως μερικά καινούρια βιβλία και κάτι στο γήπεδο, 

ώστε να είναι λίγο πιο ασφαλές. 

Ν. Γ., Στ’1 
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Το σχολείο μου κτίστηκε περίπου το 1950 στα Λατσιά. Η διεύθυνσή του είναι 

Ελευθερίας 10. Είναι σχετικά μεγάλο σχολείο, μ’ ένα επίσης πολύ μεγάλο γήπεδο και 

μια εσωτερική αυλή. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι βρίσκεται σε μια 

πυκνοκατοικημένη περιοχή, όχι σαν πολλά άλλα σχολεία. 

Έχουμε τέσσερις εισόδους στο σχολείο μας, μια βόρεια, δυο ότια και μία 

ανατολικά. Η κεντρική είσοδος είναι ανατολική, εκεί όπου βρίσκεται το γραφείο της 

διευθύντριας και των δασκάλων. Μετά είναι το δωμάτιο της γραμματείας, το ιατρείο 

και η καντίνα. Έχουμε δώδεκα αίθουσες για τα δώδεκα τμήματα του σχολείου μας 

και επιπλέον τις αίθουσες Επιστήμης, του Σχεδιασμού και της Μουσικής.  

Στο ισόγειο βρίσκεται η αίθουσα των δασκάλων και της διευθύντριας, η 

αίθουσα Μουσικής, του Σχεδιασμού, της Επιστήμης, η αίθουσας Ειδικής 

Εκπαίδευσης και Λογοθεραπείας, η καντίνα, οι δυο πρώτες τάξεις και η μία έκτη 

τάξη. Όλες οι υπόλοιπες τάξεις των τμημάτων βρίσκονται στον πρώτο όροφο, μαζί 

με ακόμη μια αίθουσα Ειδικής Εκπαίδευσης. Τα διαλείμματα εγώ με τους φίλους 

μου, πηγαίνουμε στο γήπεδο και κουβεντιάζουμε. 

Μία ιδιαίτερη αίθουσα για μένα είναι η αίθουσα εκδηλώσεων με μια μεγάλη 

σκηνή, όπου εκεί κάναμε τόσες πρόβες και τόσες παραστάσεις. Τα ξύλινα βάθρα 

μπροστά εξυπηρετούν την ορχήστρα και τη χορωδία. Ο άπλετος χώρος στη μέση 

χρειάζεται για να μπαίνουν οι καρέκλες κι ακόμα τρία βάθρα  στα πλάγια. Όταν είναι 

χειμώνας, μπαίνουμε τα διαλείμματα για να μην κρυώνουμε ή όταν κάνουμε 

γυμναστική κάποιες φορές. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι μια τόσο ιδιαίτερη και σημαντική 

αίθουσα για μένα. 

Φέτος είναι η τελευταία μου χρονιά σ’ αυτό το σχολείο. Φίλοι, εχθροί, 

τσακωμοί, συγχωρέσεις… Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό το σχολείο, ούτε τους δασκάλους 

του. Κάποιοι νιώθουν το σχολείο σαν αχρείαστο ή φυλακή, αλλά εγώ το νιώθω σαν 

το δεύτερό μου σπίτι. 

Ο. Χ., Στ’1 

 


