


Ios Primary School, Class 5, February 2014 

  

PROJECT  

“WE TAKE CARE OF OUR ENVIRONMENT” 

 
Environmental PROBLEMS 

&   

suggested SOLUTIONS 

  

English, Pupil’s Book Unit 5 

Worksheets 5.5.11  –  5.5.12  -  5.5.2  -  5.5.3 

  



Step 1: Find the environmental problems! 

 

• Sometimes there is rubbish & pollution in the sea, on the beaches, on 
the ground in the streets & paths (oil, broken glasses, cigarette ends, 
plastic bottles, rubbish, old tyres, animals poop, … ) 

• We dump all our rubbish in Almyros, near the beach. Some rubbish 
may end up in the sea & on the beach. The pollution may affect the 
ground & water.  

• Some people set fire to the rubbish at Almyros and that causes air 
pollution. 

• There are not enough rubbish bins in and around Hora. 

• There are smells of cooking, rubbish etc. in Hora. 

• There is too much noise in Hora in summer nights. 

• There are broken glass bottles in Hora & along the pathway to the 
Port in summer. 

• There are not many trees on the island. We cut down trees. 

• There is no sewage system in Mylopotas. 

• Some people burn dry grass & plants and pollute the air; this is also 
dangerous, because the wind may spread the fire. 

• We don’t recycle! There are no recycle bins. 

• Some people poison dogs & cats. 

• It doesn’t rain often, so we don’t have enough fresh water. 



Step 2:  
Suggest ways to solve the environmental problems! 
  
• We mustn’t throw rubbish in the sea, on the ground 

and on the beaches. We must keep our 
environment clean. We mustn’t  litter. We must put 
all the rubbish in the litter bins. 

• We must put bins everywhere. 
• We must clean our street from rubbish. 
• We mustn’t pollute the ground, the air and the 

water. We must not pour oil from our boats into the 
sea. We mustn’t  burn the rubbish. 

• We must clean our own pets’ poop. 
• We must not make loud noises. We should respect 

other people and not disturb them. 
• We mustn’t light fires when it is windy.  
• We must recycle. 



Step 3: Organize your action! 
 

• Visit & clean up beaches & the village. 

• Visit Mylopotas Reservoir and check how 

much water there is. 

• Write letters to the Mayor, the Police, the Port 

Police; visit them & talk about the 

environmental problems & solutions to them. 

• Make leaflets & posters;  post them around 

Hora, the Port, beaches etc. & give to people. 

• Take photos of all visits. 

• Upload project & ideas on school website. 

• Participate in the photo contest. 

 



Δημοτικό Σχολείο Ίου, ΣΤ’  τάξη, Ιούνιος 2014 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, ΑΙΤΗΜΑΤΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

σχετικά με ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ στο νησί 
 

Προς τον Δήμαρχο Ιητών 

•Να μαζεύετε τα σκουπίδια από όλες τις παραλίες. 

•Γιατί δεν υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης;  

•Να βάλετε κάδους ανακύκλωσης για καπάκια, χαρτί, γυαλί. 

•Να μαζεύετε πιο συχνά τα σκουπίδια. 

•Τι πρέπει να γίνει για να καθαριστούν όλα τα σκουπίδια από κάτω; 

•Να βάλετε πιο πολλούς κάδους. 

•Να βάζετε πρόστιμο σε όσους πετάνε σκουπίδια στις ακτές. 

•Γιατί δεν σκουπίζετε όλη τη Χώρα και τη γύρω κατοικημένη περιοχή; 

•Γιατί δεν καθαρίζετε όλη την  Ίο; 

•Πόσα μηχανήματα χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό των παραλιών; 

•Τι μηχάνημα πρέπει να φέρετε στην Ίο για να καθαριστούν τα σκουπίδια από τη 

θάλασσα; 

•Τι μηχανήματα πρέπει να φέρετε για να καθαρίζετε όλη τη Νιο; 

•Όταν ένα ξενοδοχείο πετά τα σκουπίδια στη θάλασσα, να το κλείνετε! 

•Το νησί μας είναι φέτος πιο καθαρό από πέρσι; 

•Γιατί θέλετε να κρατάτε καθαρές τις ακτές; 

•(να διορθωθεί το γήπεδο ποδοσφαίρου) 



Δημοτικό Σχολείο Ίου, ΣΤ’  τάξη, Ιούνιος 2014 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, ΑΙΤΗΜΑΤΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

σχετικά με ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ στο νησί 
 

Προς τον Διοικητή της Αστυνομίας Ίου 

 

•Κάποιοι άνθρωποι βάζουν φόλες σε σκυλιά και γατιά. 

•Να κάνετε περιπολία το βράδυ για τους μεθυσμένους τουρίστες που 

τσακώνονται και κάνουν φασαρία. 

•Σας έχουν κάνει παρατηρήσεις σε σχέση με το περιβάλλον; 

 

 

Προς τον Λιμενάρχη Ίου 

 

•Θέλω να μην είναι βρώμικη η θάλασσα. 

•Οι ακτές του νησιού μας είναι πιο καθαρές σε σχέση με πέρσι; 

•Να καθαρίζετε τη θάλασσα κάθε χρόνο. 

•Γιατί έχετε τέτοια ευθύνη για τις παραλίες; 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΟΥ, Ε΄ & ΣΤ΄ τάξεις 

29 ΜΑΪΟΥ 2014 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΗΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΝΔΡΥΛΙΩΝ 
 
 

Ε΄ τάξη 
 

Φορέσαμε τα γάντια που μας προμήθευσε ο Δήμος Ιητών και ψάξαμε όλη την 

αμμουδιά. Βρήκαμε σκουπίδια από αλουμίνιο, γυαλί, πλαστικό, χαρτί, 

αποτσίγαρα, σκοινί, φελιζόλ. 

Είδαμε επίσης τα μηχανήματα με τα οποία ο Δήμος Ιητών είχε καθαρίσει την 

άμμο. 

Στις 18 Μαρτίου 2014 είχαμε πάει στο Μυλοπότα και φυτέψαμε (στην άκρη της 

αμμουδιάς δίπλα στο δρόμο, από τη μέσα πλευρά του τοιχίου) δεντράκια 

(αρμύρες) με τη βοήθεια του Δήμου Ιητών. 

Είχαμε δει ότι στον υγροβιότοπο υπήρχε αρκετό νερό.  

Στις 29 Μαϊου όταν επισκεφθήκαμε πάλι το Μυλοπότα για τον καθαρισμό της 

παραλίας, είδαμε ότι κάποια λίγα είχαν ξεραθεί, αλλά τα περισσότερα φυτά μας 

είχαν μεγαλώσει αρκετά!  

Ο υγροβιότοπος ήταν στεγνός. 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΟΥ, Ε΄ & ΣΤ΄ τάξεις 

29 ΜΑΪΟΥ 2014 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΗΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΝΔΡΥΛΙΩΝ 
 

Class 6 
 

Questions & answers: 

• What kind of rubbish did you find on the beach? 

We found plastic, aluminium, glass, paper, cigarette ends, small pieces of   

ropes & nets. 

• Were they large, medium or small? 

They were medium, small and very small. 

• Was it difficult or easy to pick them? 

It was easy to pick them. 

• Had the trees grown? Did you see any dry trees? 

Yes, they had grown. Very few were dry. 

• Was there any fresh water on the sand? 

No, there was no fresh water on the sand. The sand was dry. 



αφίσες Ε΄ τάξης 

 

class 5 posters 




























