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Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο

7 Ιανουαρίου
Έναρξη μαθημάτων 
 
11 Ιανουαρίου 
Θεατρική παράσταση για τους 
μαθητές του Δημοτικού στο 
Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου 

26 Ιανουαρίου 
Επίσκεψη μαθητών της Γ’ τάξης 
στη Χοιροκοιτία 

28 Ιανουαρίου 
Εορτασμός - Τρεις Ιεράρχες 

31 Ιανουαρίου 
Ενδοσχολικός Διαγωνισμός 
Γενικών Γνώσεων

4 Δεκεμβρίου
Οι μαθητές του Σχολείου μας Αθηνά 
Ευαγγέλου και Μιχάλης Σταύρου της 
6 Μπλε λαμβάνουν μέρος σε αγώνες 
Taekwondo. Ο Μιχάλης καταλαμβάνει 
τη δεύτερη θέση και η Αθηνά την 
τρίτη. 

Διακρίσεις Μαθητών 

20 Δεκεμβρίου
Δύο μαθητές μας λαμβάνουν 
μέρος και διακρίνονται στο 12ο 
Παγκύπριο Αναπτυξιακό Πρωτάθλημα 
Αντισφαίρισης που διοργανώνεται 
από την Κυπριακή Ομοσπονδία 
Αντισφαίρισης. O 
Δημήτρης Λιβέρας 
της 5 Μπλε 
καταλαμβάνει την 
πρώτη θέση και 
ο Ραφαήλ Φειδία 
της 3 Μπλε τη 
δεύτερη θέση. 

Χριστούγεννα 
στο GCS



1 Δεκεμβρίου
Θεατρική Παράσταση
Όλοι οι μαθητές του Δημοτικού και τα παιδιά των δύο 
μεγαλύτερων τάξεων του Νηπιαγωγείου παρακολουθούν τη 
θεατρική παράσταση «ΤΟΣΟΔΟΥΛΑ» στο Zena Palace. 

6-7 Δεκεμβρίου
Εισαγωγικές Εξετάσεις G C School of Careers – 
Secondary Education
Οι μαθητές της Στ’ τάξης του Δημοτικού, παρακάθονται τις 
Εισαγωγικές Εξετάσεις Δεκεμβρίου για εξασφάλιση θέσης 
στο G C School of Careers – Secondary Education για το 
ακαδημαϊκό έτος 2011-2012. 

8 Δεκεμβρίου
Επίσκεψη Νηπιαγωγείου
Στα πλαίσια του μαθήματος με θέμα «Τα Επαγγέλματα», 
των δίχρονων παιδιών του Νηπιαγωγείου, πραγματοποιείται 
επίσκεψη σε φάρμα αλόγων στην Ανθούπολη. Υπεύθυνοι 
της φάρμας μιλούν στα παιδιά για το επάγγελμά τους ως 
φροντιστές αλόγων και τα ξεναγούν στο χώρο. 

10 Δεκεμβρίου
Έκθεση Χειροποίητων Μουσικών Οργάνων
Οι μαθητές της Ε’ τάξης πραγματοποιούν έκθεση χειροποίητων 
μουσικών οργάνων μέσα στα πλαίσια της ενότητας του 
μαθήματος της Γλώσσας «Μουσική». Τα παιδιά εκθέτουν τα 
όργανα που έφτιαξαν μαζί με τις αφίσες όπου αναγράφονται 
τα υλικά και η διαδικασία εκτέλεσης του μουσικού οργάνου.  

11 Δεκεμβρίου
Δελτία Επίδοσης
Γονείς και κηδεμόνες των παιδιών τόσο του Νηπιαγωγείου, 
όσο και του Δημοτικού παραλαμβάνουν τα δελτία επίδοσης 
των παιδιών τους. 

15 Δεκεμβρίου
Δωρεά Βιβλίων στο Σχολείο
Ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, κύριος 
Αθανάσιος Γαγάτσης, καθηγητής της Διδακτικής των 
Μαθηματικών, δωρίζει βιβλία για τη βιβλιοθήκη του Σχολείου 
μας. Τα βιβλία απευθύνονται κυρίως στους εκπαιδευτικούς 
και αφορούν σύγχρονες έρευνες στη διδασκαλία των 
Μαθηματικών τόσο στο Νηπιαγωγείο όσο και στο Δημοτικό.  

20 Δεκεμβρίου
Εκκλησιασμός
Τα παιδιά του Σχολείου, συνοδευμένα από τους δασκάλους 
τους, μεταβαίνουν στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στην 
Ακρόπολη, για το χριστουγεννιάτικο εκκλησιασμό. 



20 Δεκεμβρίου
Χριστουγεννιάτικη Γιορτή
Όλα τα παιδιά του Σχολείου λαμβάνουν μέρος και δίνουν τον 
καλύτερό τους εαυτό κατά τη διάρκεια της Χριστουγεννιάτικης 
τους Γιορτής, την οποία παρακολουθούν πολλοί φίλοι και 
συγγενείς τους. Η εκδήλωση διοργανώνεται στην αίθουσα 
τελετών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. 

21 Δεκεμβρίου
Φιλανθρωπική Εκδήλωση και Χριστουγεννιάτικο 
Γεύμα Συνδέσμου Γονέων
Στα πλαίσια των φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων του 
Συνδέσμου Γονέων του Σχολείου μας, τα μέλη του 
Συνδέσμου διοργανώνουν το ‘No Uniform Day’. Τα παιδιά 
δεν προσέρχονται στο Σχολείο με τη στολή τους και ως 
‘πρόστιμο’ δίνει το καθένα €5. Όλα τα έσοδα δίνονται στο 
Παιδογκολογικό Θάλαμο του Μακάριου Νοσοκομείου. Το 
μεσημέρι της ίδιας μέρας ο Σύνδεσμος Γονέων προσφέρει 
γεύμα σε όλα τα παιδιά του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου. 
Η χριστουγεννιάτικη αυτή εκδήλωση πραγματοποιείται στην 
καφετερία του Σχολείου. 

22 Δεκεμβρίου
Επίσκεψη Αγίου Βασίλη στο Σχολείο
Ο Άγιος Βασίλης επισκέπτεται το Σχολείο μας, προσφέρει 
δώρα σε όλα τα παιδιά του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου 
και βγάζει μαζί τους αναμνηστικές φωτογραφίες. 

22 Δεκεμβρίου
Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση Προσωπικού
Μετά τη λήξη των μαθημάτων πραγματοποιείται 
χριστουγεννιάτικο γεύμα για τη Διεύθυνση και το Προσωπικό 
του Σχολείου. Ακολουθεί το κόψιμο της βασιλόπιτας από 
τον κ. Αιμίλιο Χατζηπετρή. Το απόγευμα της ίδιας μέρας 
η Επιτροπή Εκδηλώσεων του G C School of Careers 
διοργανώνει χριστουγεννιάτικο πάρτι για τα παιδιά όλου του 
προσωπικού. 



Χριστουγεννιάτικη Γιορτή 




