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Διακρίσεις Μαθητών 

1 Φεβρουαρίου
Παρουσίαση Βιβλίων 

Η συγγραφέας Μάρω 
Κουσιάππα παρουσιάζει τα 
βιβλία της στους μαθητές 
της Ε΄ τάξης. Η εκδήλωση 
πραγματοποιείται στα 
πλαίσια της ενότητας του 
μαθήματος των Ελληνικών 
«Βιβλία και Βιβλιοθήκες». 

4 Φεβρουαρίου
Starry Night - Βραδιά Ταλέντων 

Μαθήτριες του Σχολείου μας της Ε’ και Στ’ τάξης, λαμβάνουν μέρος στο 
Starry Night (βραδιά ταλέντων), που διοργανώνεται από τους μαθητές της 
7ης τάξης του GCS Secondary School. Την όλη ευθύνη της συμμετοχής έχει 
η δασκάλα Φυσικής Αγωγής του Σχολείου μας, κυρία Χαρά Κωνσταντίνου, η 
οποία συνοδεύει τις μαθήτριές της επί σκηνής!   

2 Μαρτίου 
Δείπνο Συνδέσμου Γονέων με το 
Προσωπικό του Σχολείου 

16 Μαρτίου 
Τέλος 2ου Τριμήνου

19 Μαρτίου
«Νερό… σταγόνες ζωής» - 
εκδήλωση στο Τμήμα Αναπτύξεως 
Υδάτων στα πλαίσια της 
Παγκόσμιας Μέρας Νερού 

23 Μαρτίου
Θεατρική παράσταση 

23 Μαρτίου
Δελτία Επίδοσης 

24 Μαρτίου
Εορτασμός 25ης Μαρτίου     

31 Μαρτίου
Εορτασμός 1ης Απριλίου 

Η Έρικα Νεοφύτου της 5 Μπλε 
καταλαμβάνει την 4η θέση σε 
Παγκύπριους αγώνες κολύμβησης 
στα 200 μέτρα πρόσθιο. 

Ο Νέστορας Κακογιάννης της 6 
Μπλε συμμετέχει σε Παγκύπριους 
αγώνες κολύμβησης και κερδίζει 
Αργυρό Μετάλλιο στα 100 μέτρα 
ύπτιο και Χάλκινο στα 50 μέτρα 
ύπτιο και στα 200 μέτρα ύπτιο. 



7 Φεβρουαρίου
Εκδρομή Δημοτικού

Η δεύτερη εκδρομή του Δημοτικού πραγματοποιείται στη 
Λάρνακα. Τα παιδιά ξεναγούνται στους χώρους του νέου 
αερολιμένα Λάρνακας και ακολούθως περνούν ελεύθερο 
χρόνο στο χώρο της παραλίας Μακένζι. 

21 Φεβρουαρίου
Επίσκεψη Νηπιαγωγείου 

Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου επισκέπτονται τα φυτώρια 
Σολωμού λίγο έξω από το Δάλι. Μετά την άφιξή τους, οι 
υπεύθυνοι του φυτώριου μιλούν στα παιδιά για τα διάφορα 
φυτά και τα ξεναγούν στο χώρο. Κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψης τα παιδιά φυτεύουν τα δικά τους λουλούδια. 

24 Φεβρουαρίου
Telethon 

Tα παιδιά μαζεύουν χρήματα για την υποστήριξη του θεσμού 
του Telethon, σκοπός του οποίου είναι η προσφορά βοήθειας 
στα παιδιά με μυϊκή δυστροφία. Η δωρεά του ποσού 
πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην οποία 
γίνεται παρουσίαση στα παιδιά από υπεύθυνους του Telethon, 
με στόχο την περαιτέρω πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση 
για το θεσμό. 



24 Φεβρουαρίου
Τσικνοπέμπτη

Το Σχολείο διοργανώνει παραδοσιακά παιχνίδια όπως 
σακουλοδρομίες, αυγοδρομίες, ζίζηρος κ.λ.π, στα οποία 
συμμετέχουν (με ιδιαίτερο ζήλο) οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί 
τόσο του Νηπιαγωγείου, όσο και του Δημοτικού. Στο τέλος 
της εκδήλωσης, ο Σύνδεσμος Γονέων του Σχολείου μας, 
προσφέρει μπουρέκια σε όλους τους ‘διαγωνιζόμενους’. 

Στείλτε μας τα σχόλια σας 
για το ενημερωτικό δελτίο στο 

info@gcsc.ac.cy

26 Φεβρουαρίου
Καρναβαλίστικος Χορός 

Ο Σύνδεσμος Γονέων διοργανώνει καρναβαλίστικο χορό 
στην καφετερία του GCS Secondary School, κατά τη διάρκεια 
του οποίου τα παιδιά χορεύουν, παίζουν και διασκεδάζουν 
με τους συμμαθητές τους, υπό την επίβλεψη των μελών του 
Συνδέσμου.    


