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2 Απριλίου
«Έκθεση χρησιμοποιημένων 
βιβλίων», Συνδέσμου Γονέων
 
3 Απριλίου
Επίσκεψη στα φυλακισμένα 
μνήματα 

5 Απριλίου
Εκκλησιασμός 

6 Απριλίου
Unicef

6 Απριλίου
Τέλος μαθημάτων 

23 Απριλίου
Αρχή μαθημάτων 

Στείλτε μας τα σχόλια σας 

για το ενημερωτικό δελτίο 

στο info@gcsc.ac.cy

1 Μαρτίου
Ο Σύνδεσμος Γονέων διοργανώνει δείπνο για όλο 
το προσωπικό του Σχολείου.  

2 Μαρτίου
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου επισκέπτονται 
εργοστάσιο ανακύκλωσης μετάλλων στη Λευκωσία. 
Μετά την άφιξή τους, υπεύθυνοι του εργοστασίου 
μιλούν στα παιδιά για την ανακύκλωση μετάλλων 
και τα ξεναγούν στο χώρο.

Εθνικοί 
Εορτασμοί



9 Μαρτίου
Ο Σύνδεσμος Γονέων διοργανώνει τη φιλανθρωπική 
εκδήλωση «Βγάζω τη στολή και προσφέρω». Τα παιδιά 
έρχονται στο σχολείο χωρίς τη στολή τους και δίνουν 5 
ευρώ για φιλανθρωπικό σκοπό. Όλα τα έσοδα δίνονται 
για την οικονομική ενίσχυση του φιλανθρωπικού 
οργανισμού «ΒΑΓΟΝΙ ΑΓΑΠΗΣ». 

13 Μαρτίου
Οι τάξεις 6 Μπλε, 6 Πράσινο και 6 Πορτοκαλί 
επισκέπτονται το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής 
Κύπρου. Εκεί παρακολουθούν διάλεξη για το σκοπό 
και το έργο του Ινστιτούτου και ακολουθεί ξενάγηση στα 
εργαστήρια. 

13 Μαρτίου
Μαθητές της Ε’ και Στ’ τάξης, μετά από κλήρωση, 
λαμβάνουν μέρος στην πρώτη έκθεση επιστήμης 
(the 1st Annual GCS Science Fair) που διοργανώνει 
το Τμήμα Επιστημών του Secondary School. Εκεί, 
παρουσιάζουν διάφορες εργασίες και πειράματα που 
έγιναν στο μάθημα της Επιστήμης. 

14 Μαρτίου
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας του «π» (3,14), 
της μαθηματικής σταθεράς, διοργανώνεται μαθηματικός 
διαγωνισμός για τους μαθητές του Β΄ Κύκλου. Στο 
διαγωνισμό πρωτεύουν δύο μαθητές της 6 Πορτοκαλί, ο 
Κτωρίδης Αίας και ο Χατζηκυριάκος Έρμος. Στη δεύτερη 
θέση ισοβαθμήσουν οι Ιακωβίδης Ιάκωβος, Κακούρη 
Δομινίκη της 6 Μπλε και η Σιακόλα Κωσταντίνα της 5 
Μπλε. Νικήτρια τάξη αναδεικνύεται η 6 Πορτοκαλί, οι 
μαθητές της οποίας έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν μια 
μέρα να έρθουν χωρίς στολή στο σχολείο.



15 Μαρτίου
Τα 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 των €2,827.00 πραγματοποιείται κατά 
τη διάρκεια εκδήλωσης στην οποία γίνεται παρουσίαση 
στα παιδιά της Δ’ και Ε’ τάξης, από υπεύθυνους του 
Telethon, με στόχο την περαιτέρω πληροφόρηση 
και ευαισθητοποίηση για το θεσμό. Τα παιδιά του 
Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής περπατούν γύρω 
από το Σχολείου ως ένδειξη υποστήριξης του θεσμού 
αυτού.

15 Μαρτίου
Ο Σύνδεσμος Γονέων διοργανώνει διάλεξη με θέμα 
«Βλέποντας τον κόσμο του παιδιού, προβληματισμοί, 
σκέψεις και αισθήματα». Ο  κλινικός ψυχολόγος, 
Αχιλλέας Κουκίδης, μιλά για διάφορα καίρια θέματα που 
απασχολούν γονείς και εκπαιδευτικούς και απαντά σε 
απορίες γονέων. 

16 Μαρτίου
Οι γονείς των μαθητών του Νηπιαγωγείου 
παραλαμβάνουν τα δελτία επίδοσης των παιδιών τους.

17 Μαρτίου
Δίδονται δελτία επίδοσης Β΄ τριμήνου στους γονείς των 
παιδιών του Δημοτικού σχολείου.  

22 Μαρτίου
Οι Στ’ τάξεις συμμετέχουν σε αθλητικούς περιφερειακούς 
αγώνες που διοργανώνει το 4ο Δημοτικό Αγλατζιάς 
στα βοηθητικά γήπεδα του σταδίου ΓΣΠ. Τα παιδιά 
διαγωνίζονται σε πέντε αθλήματα: άλμα εις μήκος, άλμα 
εις ύψος, μπαλάκι, αφρώδες ακόντιο και δρόμο. 

23 Μαρτίου
Η επέτειος της 25ης Μαρτίου τιμάται με ενδοσχολικό 
εορτασμό που ετοιμάζουν οι Στ’ τάξεις του Σχολείου, σε 
συνεργασία με το Μουσικό Όμιλο και το Νηπιαγωγείο. 



26 Μαρτίου
Οι τάξεις 4 Πράσινο και 4 Μπλε, στα πλαίσια της 
ενότητας των Ελληνικών «Όλοι διαφορετικοί, Όλοι 
ίδιοι» υποδέχονται τα παιδιά της ομάδας 1 του ειδικού 
σχολείου Λευκωσίας. Αρχικά γίνεται μια γνωριμία και 
ακολουθούν παιχνίδια.  

27 Μαρτίου
Οι μαθητές της 3 Μπλε και 3 Πράσινο επισκέπτονται 
το αρχαιολογικό μουσείο στα πλαίσια του μαθήματος 
της ιστορίας με θέμα τη Νεολιθική Εποχή. Την ίδια 
μέρα επισκέπτονται και εργοστάσιο ανακύκλωσης 
μετάλλων στη Λευκωσία, στα πλαίσια περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης οικολογικής 
συνείδησης. 

27 Μαρτίου
Η Διευθύντρια του Δημοτικού σχολείου, απονέμει 
επαίνους στα παιδιά του Β΄κύκλου που είχαν επίδοση 
Α* και  Α στο δεύτερο τρίμηνο. 

30 Μαρτίου
Πραγματοποιείται επετειακός εορτασμός για την 1η 
Απριλίου. Τον εορτασμό ετοιμάζει η Προδημοτική, οι Στ’ 
τάξεις και ο Μουσικός Όμιλος του Σχολείου. 

Διάκριση
Ο Δημήτρης Λιβέρας της 6 Μπλε κατακτά το πρώτο 
βραβείο στο 13ο πρωτάθλημα F.P. Valley Tennis club 
στο ατομικό αγοριών μέχρι 12 χρονών. 

Σεμινάριο:
Οι δασκάλες της Α’ τάξης παρακολουθούν σεμινάριο 
επιμόρφωσης μάχιμων εκπαιδευτικών, που διοργανώνει 
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, για την αλλαγή των 
αναλυτικών προγραμμάτων στα μαθηματικά.  



Γενικά 
Ευρώπη: 
Στα πλαίσια της ανάληψης της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, 
οι εργασίες που έγιναν από τις τάξεις Δ’, Ε’ και Στ’ είναι 
οι εξής: 

Δ τάξη: Κάθε μαθητής φτιάχνει ένα κουτί με πληροφορίες 
μιας χώρας μέλος της Ε.Ε (σημαία, αξιοθέατα, φαγητά, 
πολιτισμό, γλώσσα, μουσική κ.ά.). Το κουτί συμβολίζει 
το μέγεθος της κάθε χώρας. 

Ε τάξη: Αφίσα/poster που έχει ως στόχο την προβολή 
της Κύπρου (μνημεία, αξιοθέατα,  πολιτισμό) στις άλλες  
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στ τάξη: Δημιουργία παιχνιδιού ερωτήσεων που αφορά 

την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Κάθε τάξη ετοιμάζει ερωτήσεις 
που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και η 6 Πράσινο 
δημιουργεί το ταμπλό. 

E- twinning project:
H B΄ τάξη λαμβάνει μέρος στο πρόγραμμα «Η Χιονάτη 
και οι εφτά νάνοι – Ψηφιακό παραμύθι» σε συνεργασία 
με τα παιδιά της Β΄ τάξης του δημοτικού σχολείου του 
Lublin της Πολωνίας. Στόχος είναι η δημιουργία κοινού 
παραμυθιού και στις δύο γλώσσες.  Επιπρόσθετα 
γίνεται γνωριμία της κουλτούρας της κάθε χώρας 
και ανταλλαγή απόψεων και ιδεών.  Στα πλαίσια του 
προγράμματος αυτού τα παιδιά ετοιμάζουν πασχαλινές 
κάρτες στο μάθημα των αγγλικών και τις αποστέλλουν 
σε κάθε παιδί ονομαστικά στην Πολωνία. 


