
Το καλύτερο σχολείο 

   Το σχολείο μου ονομάζεται Δημοτικό σχολείο Αγίου Τύχωνα και βρίσκεται στο 

χωριό Αγίου Τύχωνα. Η ιστορία του ξεκίνησε από το 1960, τόσο παλιό είναι!  

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο για μένα είναι στην πίσω αυλή ένα πανέμορφο μεγάλο 

γκράφιτι. Βέβαια και η εξωτερική εμφάνιση του σχολείου μου είναι εντυπωσιακή, έχει 

και παιχνίδια ζωγραφισμένα στο πάτωμα! Οι τάξεις είναι καταπληκτικές, μεγάλες και 

φωτεινές! 

 Στο ισόγειο υπάρχει το γραφείο των δασκάλων, η Πέμπτη τάξη και το εργαστήριο της 

Τέχνης μας. Επίσης το σχολείο είναι βαμμένο σε διάφορα όμορφα χρώματα. 

    Στο πάνω όροφο βρίσκεται η τάξη μας, η Τετάρτη τάξη, η Έκτη τάξη, η Πρώτη τάξη, 

η Δευτέρα και η Τρίτη τάξη. Όλες οι τάξεις είναι μεγάλες, όμορφες και με 

φρεσκοβαμμένους τοίχους.  

   Όταν βρίσκομαι στο σχολείο, νιώθω χαρά! Θυμούμαι πόσο όμορφα περάσαμε το 

περσινό καρναβάλι που παίζαμε διάφορα παιχνίδια. Βάλαμε ουρές και πιάναμε ο ένας 

την ουρά του άλλου και δεν θα το ξεχάσω ποτέ!!! 

Στεφανία Φεδοσέβα 

 

 

Το Πανέμορφο Σχολείο 

 

Το σχολείο που πηγαίνω ονομάζεται Δημοτικό Σχολείο Αγίου Τύχωνα και 

βρίσκεται στο κέντρο του χωριού.  Χτίστηκε το 1960 με τρεις μικρές και παλιές 

αίθουσες και πρόσφατα χτίστηκε ο πρώτος όροφος με τις ολοκαίνουριες αίθουσες. 

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο εξωτερικά του σχολείου μου είναι το ψηλό και 

πέτρινο περιτοίχισμα.  Έχει χρώμα λαχανί και γαλάζιο σαν τον ουρανό και πράσινα 

κάγκελα.  Επίσης έχει δύο αυλές.  Μπαίνοντας από την είσοδο θα δείτε τη μικρή 

μπροστινή αυλή με το πλακόστρωτο και τα πολύχρωμα παιχνίδια ζωγραφισμένα στο 

πάτωμα.  Ακόμη έχει και ένα μεταλλικό κιόσκι και τρεις ιστούς με σημαίες την 

Ελληνική, την Κυπριακή και την Ευρωπαική. 

Στην πίσω αυλή έχει μία μαρμαρένια βρύση και δίπλα στον τοίχο ένα γκράφιτι.  

Δεξιά κάτω απο την βρύση είναι το τεράστιο γήπεδο ποδοσφαίρου με το καταπράσινο 

χορτάρι του.  Από πάνω είναι το ασφαλτένιο γήπεδο του μπάσκετ όπου τα 



διαλλείματα παίζουμε εκεί.  Απέναντι από το μπάσκετ είναι ο πράσινος λαχανόκηπος 

μας. 

Στο ισόγειο υπάρχουν πέντε αίθουσες, δύο άνετες αίθουσες διδασκαλίας, η 

κουζινούλα και τα δύο γραφεία των δασκάλων ενώ δίπλα  είναι η σκάλα που οδηγεί 

στον πρώτο όροφο.  Ο πρώτος όροφος έχει πέντε άνετες, σύγχρονες και φωτεινές 

αίθουσες διδασκαλίας. 

Μου αρέσει πολύ το σχολείο μου γιατί εκεί περνώ ευχάριστες στιγμές με τους 

δασκάλους μου και τους συμμαθητές μου και θα θυμάμαι για πάντα αυτές τις στιγμές. 

 

Aχιλλέας Μενελάου 

 

 

Το σχολείο μου 

Το όνομα του σχολείου μου είναι Δημοτικό Σχολείο Αγίου Τύχωνα και βρίσκεται 

στην κοινότητα Αγίου Τύχωνα. Φτιάχτηκε το 1960 και τότε είχε μόνο τρεις τάξεις 

φτιαγμένες από πέτρα πελεκητή, ενώ σήμερα έχει επτά τάξεις. Η μπροστινή αυλή έχει 

ένα κιόσκι και τρεις ιστούς με σημαίες. Ακόμα, εκεί βρίσκεται μια βρύση με πόσιμο 

νερό. 

 Το πιο εντυπωσιακό σημείο στο σχολείο μου είναι οι ζωγραφισμένοι, 

πολύχρωμοι τοίχοι με εικόνες από ανθρώπους και ήρωες που τις έφτιαξαν με μεράκι 

και ενθουσιασμό τα παιδιά του σχολείου μας. 

Το κτίριο του σχολείου μας είναι μικρό και έχει σχήμα γωνιακό. Επίσης, είναι 

διώροφο με σύγχρονη αρχιτεκτονική. Ακόμη, το χρώμα του είναι πράσινο κι άσπρο. 

Η μπροστινή αυλή είναι πλακόστρωτη και μεγάλη. Υπάρχουν εκεί παιγνίδια 

ζωγραφισμένα στο πάτωμα. Στην πίσω αυλή βρίσκεται ένας περιποιημένος 

λαχανόκηπος με διάφορα φυτά και δέντρα, με τα περισσότερα να είναι κυπαρίσσια. 

Τέλος, υπάρχει ένα μεγάλο γήπεδο ποδοσφαίρου με γρασίδι και κερκίδες και ένα 

γήπεδο του μπάσκετ. 

Στο ισόγειο μπορεί να βρει κανείς το γραφείο του διευθυντή και το γραφείο των 

δασκάλων. Επίσης, έχει μια αίθουσα ειδικής εκπαίδευσης, το εργαστήρι της Τέχνης και 

η αποθήκη των μαθημάτων της Τέχνης και της Γυμναστικής. Επιπλέον, υπάρχει μια 

αίθουσα διδασκαλίας και οι τουαλέτες.  



Στον πρώτο όροφο βρίσκονται οι αίθουσες διδασκαλίας. Οι αίθουσες είναι 

ευρύχωρες με γκρίζες αλουμινένιες πόρτες και παράθυρα. Την ώρα του μαθήματος 

μαθαίνουμε πολλά, πολλά πράγματα και περνάμε ευχάριστα τον χρόνο μας με 

τραγούδια και μάθημα. 

Αυτό που θυμάμαι έντονα είναι όταν μπήκαν κάποιο βράδυ κλέφτες στο 

σχολείο και έκλεψαν τους υπολογιστές μας. Όταν την επόμενη μέρα το αντιληφθήκαμε, 

στεναχωρηθήκαμε πολύ όλα τα παιδιά γιατί πλέον δεν θα μπορούσαμε να τους 

χρησιμοποιήσουμε ώστε να μάθουμε περισσότερα στο μάθημα των υπολογιστών. 

Ευτυχώς όμως αγοράστηκαν ολοκαίνουργιοι υπολογιστές και όλα πήγαν καλά. 

Όταν είμαι στο σχολείο νιώθω ενθουσιασμό γιατί αποκτώ καινούργιες γνώσεις, 

και επίσης νιώθω χαρά επειδή βλέπω τους φίλους μου. Αγαπώ πολύ το σχολείο μου! 

 

     Μιχάλης Νικολάου 

 

 

 

 

Το νέο σχολειό      

     Το όνομά του σχολειού μου είναι το Δημοτικό σχολείο Άγιου Τύχωνα. Το σχολείο 

μου είναι κτισμένο από το 1960 και βρίσκεται στην αρχή του χωριού. Στην αρχή ήταν 

μόνο 3 τάξεις και πρόσφατα κτίστηκαν ακόμη  5 όμορφες τάξεις. 

      Το πιο ωραίο στοιχείο  στο σχολείο μου είναι τα γκράφιτι στους τοίχους της 

πίσω αυλής. Εξωτερικά έχει πράσινα κάγκελα, φρεσκοβαμμένους τοίχους, όμορφες 

βρύσες. Επίσης τα χρώματα στους τοίχους είναι: λαχανί, ροζ, μοβ, κόκκινο, κίτρινο και  

σκούρο πράσινο. 

     Στην μπροστινή αυλή έχει πάνω στο πάτωμα ζωγραφισμένες σκάλες για να 

παίζουμε κουτσό. Η  αυλή μας είναι καθαρή, μεγάλη και πλακόστρωτη. Στην πίσω 

αυλή έχει ένα μεγάλο γήπεδο ποδοσφαίρου με καταπράσινο χορτάρι, ένα γήπεδο 

μπάσκετ, ένα στενόμακρο λαχανόκηπο, ένα μεταλλικό κιόσκι με παγκάκια, 

καταπράσινα δέντρα και τέσσερις κάδους ανακύκλωσης. 



     Στο ισόγειο υπάρχει το γραφείο του διευθυντή και το γραφείο των δασκάλων 

που και τα 2 είναι καταπληκτικά. Θα  ήθελα να αναφέρω ότι υπάρχει και το εργαστήρι 

της Τέχνης, η αποθήκη της Γυμναστικής και της Τέχνης. Θα ήταν παράληψη μου αν δε 

θα ανέφερα  ότι υπάρχει   και  αίθουσα ειδικής εκπαίδευσης και οι τουαλέτες . 

     Νιώθω πολύ ωραία όταν βρίσκομαι στο σχολείο γιατί μαθαίνω καινούρια 

πράγματα!!!!!!!! 

 

Αναστασία Ψαρίδη 

 

Το σπίτι της γνώσης 

  Το σχολείο μου ονομάζεται Δημοτικό Σχολείο Αγίου Τύχωνα. Βρίσκεται στην αρχή 

του χωριού και χτίστηκε το 1960. Παλιά είχε μόνο τρεις τάξεις αλλά τα τελευταία 5 

χρόνια  χτιστήκαν και οι πάνω τάξεις. 

  Το υπέροχο σχολείο μου είναι κατασκευασμένο από τσιμέντο και έχει πλακόστρωτη 

αυλή. Επίσης, να αναφέρω ότι είναι αρκετά μεγάλο, καινούριο και διώροφο. Το πιο 

ωραίο γεγονός που συνδέεται μαζί μου είναι όταν γνώρισα τους συμμαθητές μου, τις 

συμμαθήτριες μου και την δασκάλα μου!!! 

  Το πιο εντυπωσιακό πράγμα  που είδα όταν ήρθα στο σχολείο, ήταν το γκράφιτι 

στην πίσω αυλή, που είχε σχεδιασμένο πάνω του ένα ελέφαντα, μια μπάλα και ένα 

τέρας. Η μπροστινή αυλή έχει γύρω-γύρω διάφορα λουλούδια με διαφορετικά 

χρώματα. Στο πάτωμα, είναι ζωγραφισμένα παιχνίδια όπως κουτσό. 

  Μπαίνοντας από την είσοδο, βλέπεις το γραφείο του σοβαρού διευθυντή και το 

γραφείο των όμορφων δάσκαλων. Δίπλα έχει μια αίθουσα ειδικής εκπαίδευσης και  

τις  τουαλέτες. Aπέναντι είναι η Πέμπτη τάξη και η κουζίνα. Επίσης, δεξιά από το 

γραφείο του διευθυντή υπάρχει ένα υπέροχο κιόσκι. 

  Στην πίσω αυλή υπάρχει μια καταπληκτική βρύση. Πιο πέρα, βλέπει κανείς το ωραίο 

μας καταπράσινο γήπεδο ποδοσφαίρου, το γήπεδο του μπάσκετ και τον ωραίο 

στενόμακρο λαχανόκηπο. Επίσης, ένα μεταλλικό κιόσκι με παγκάκια, πάρα πολύ 

όμορφα δέντρα και τέσσερις καλάθους. 

  Στον πρώτο όροφο έχει 5 ευρύχωρες αίθουσες διδασκαλίας. Έχει την Τρίτη τάξη, την 

Πρώτη τάξη, την Τετάρτη τάξη, την Δευτέρα τάξη και την Έκτη τάξη. Επίσης να αναφέρω 



ότι έχει και μια μαρμαρένια σκάλα. Σε αυτές τις τάξεις τραγουδάμε, παίζουμε, κάνουμε 

το μάθημα μας και γελάμε. 

  Όλες οι τάξεις είναι 7. Ειδικές αίθουσες είναι το εργαστήρι της Τέχνης , η αίθουσα   

ειδικής εκπαίδευσης , η αποθήκη της  Γυμναστικής  και μια αίθουσα  διδασκαλίας.  

  Όταν βρίσκομαι στο σχολείο νιώθω πάρα πολύ  μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό. 

Αυτό που  θυμάμαι έντονα, είναι την ημέρα που πρωτοπήγα στο καινούριο  μου 

σχολείο. Μου άρεσε πάρα πολύ  γιατί γνώρισα καινούριους  συμμαθητές  και 

συμμαθήτριες.  Αυτή τη μέρα δεν θα την  ξεχάσω ποτέ! Ήταν πολύ ξεχωριστή!!! 

 

Νεφέλη Ψαρίδη 

 

 


