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Μαΐου

The G C School of Careers 
Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο

16 Μαΐου 
Ημέρα δράσης στα πλαίσια 
του οικολογικού σχολείου

17 Μαΐου 
Διάλεξη για γονείς με θέμα 
«Ασφάλεια στο διαδίκτυο»

19 Μαΐου 
Εξετάσεις εισδοχής στις 
τάξεις Β΄- Στ΄

21, 23, 25 Μαΐου 
Τελικές εξετάσεις Β΄ Κύκλου

28 Μαΐου 
Εκδρομή δημοτικού

Στείλτε μας τα σχόλια σας 

για το ενημερωτικό δελτίο 

στο info@gcsc.ac.cy
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Coming soon...

Επίσκεψη στα  
Φυλακισμένα Μνήματα



2 Απριλίου

Ο μαθητής της 6 Μπλε, Τάκης Παπαφιλίππου, κερδίζει το 

πρώτο βραβείο στον παγκύπριο διαγωνισμό ποιήματος 

στα Αγγλικά. Το βραβείο παραδίδει η υπεύθυνη των 

αγγλικών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, κυρία 

Εγγλεζάκη. Δίνονται επίσης πιστοποιητικά συμμετοχής 

σε όλους τους μαθητές της Ε  ́και Στ  ́τάξης του Σχολείου 

μας.

2 Απριλίου

Με επιτυχία διοργανώνεται η έκθεση βιβλίου με θέμα 

«Προσφέρω και Ανακυκλώνω», μέσα στα πλαίσια της 

προσφοράς και της περιβαλλοντικής συνείδησης, από το 

Σύνδεσμο Γονέων του σχολείου. Το χρηματικό ποσό που 

μαζεύεται από την πώληση των βιβλίων, που φέρνουν 

τα ίδια τα παιδιά, προσφέρεται για φιλανθρωπικό σκοπό. 

2 Απριλίου

Στα πλαίσια της εθνικής επετείου της 1ης Απριλίου, η 

προδημοτική και δημοτικό επισκέπτονται στο χώρο 

των κεντρικών φυλακών, τα φυλακισμένα μνήματα. Τα 

παιδιά ξεναγούνται στο χώρο από υπεύθυνο άτομο του 

τμήματος των φυλακών και καταθέτουν λουλούδια στους 

τάφους των ηρώων.

5 Απριλίου

Οι μαθητές  και οι εκπαιδευτικοί όλου το σχολείου, 

δημοτικού και νηπιαγωγείου, μεταφέρονται στην εκκλησία 

του Αγίου Δημητρίου για τον καθιερωμένο εκκλησιασμό 

του Πάσχα.My favourite monster

There is a monster under my bed
Who is my best friend Ed
His eyes are big and purple
Like a colourful turtle
And his hair is orange and thick
Like a big sunny wig

He likes to eat apple pie
And for all the sweets of the world
He could die
He is very cute when he eats
And when he grows like a ball
He cannot walk but only roll

When he gets out in the yard
He scares Tom the cat
And when he goes to school
All the children stay on the roof
But I love him so much
That I can’t go without him at the match

By Takis Papaphilippou – 6 Blue



6 Απριλίου

H Unicef επισκέπτεται το σχολείο μας για το καθιερωμένο 

παζαράκι. Τα παιδιά του σχολείου έχουν την ευκαιρία να 

αγοράσουν διάφορα προϊόντα, συμβάλλοντας με αυτό 

τον τρόπο στο φιλανθρωπικό σκοπό του οργανισμού. 

6 Απριλίου

Τελευταία μέρα πριν από τις διακοπές του Πάσχα 

και τα παιδιά φτιάχνουν τα δικά τους πασχαλινά 

στολίδια, λαμβάνουν μέρος σε διάφορες ενδοσχολικές 

δραστηριότητες και παίζουν παιχνίδια στις τάξεις τους.  

18 Απριλίου

H Διεύθυνση του Σχολείου προσκαλεί όλο το προσωπικό 

και το Σύνδεσμο Γονέων σε δείπνο.

26 Απριλίου

Η Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου και η νηπιαγωγός 

των τρίχρονων παιδιών παρακολουθούν την ημερίδα 

ενημέρωσης που διοργανώνουν τα Οικολογικά 

Νηπιαγωγεία Λευκωσίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού και την Περιβαλλοντική 

Οργάνωση CYMEPA.

26 Απριλίου

Οι δασκάλες της Γ’ τάξης παρακολουθούν σεμινάριο με 

θέμα «Γλώσσα και Πολιτισμός» που διοργανώνεται στα 

πλαίσια επιμόρφωσης στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα. 

29 Απριλίου

Όλοι οι  μαθητές της Γ, Δ ,́ Ε  ́και Στ  ́τάξης, συμμετέχουν 

στη 13η Μαθηματική Ολυμπιάδα που διεξάγεται από την 

κυπριακή μαθηματική εταιρεία στην Πανεπιστημιούπολη.



Το σχολείο μας συμμετέχει στο Σχέδιο κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών, που συγχρηματοδοτείται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Σχέδιο αυτό δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να λαμβάνουν φρούτο 

ή λαχανικό δωρεάν στο σχολείο μία φορά τη βδομάδα και να ενημερώνονται σχετικά με το θέμα της 

υγιεινής διατροφής και τα οφέλη της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών.

Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου της 5 Πράσινο 

αποκτά τη μαύρη ζώνη στο TAE KWON 

DO (WTF-WORLD TAEKWONDO 

FEDERATION).


