
3 Δεκεμβρίου 
Τέλος τριμήνου

3 Δεκεμβρίου
Έναρξη εγγραφών για συνεντεύξεις 
εισδοχής για Νηπιαγωγείο, 
Προδημοτική και Α’ Δημοτικού 

5 Δεκεμβρίου
Χριστουγεννιάτικο παζαράκι 
Secondary School

7 Δεκεμβρίου
Δελτία επίδοσης Νηπιαγωγείου 

8 Δεκεμβρίου
Δελτία επίδοσης Δημοτικού 

10-11 Δεκεμβρίου
Εξετάσεις Εισδοχής Τάξη Στ’ 

13 Δεκεμβρίου
Μέρα Χωρίς Στολή (Σύνδ. Γονέων)

16 Δεκεμβρίου
Χριστουγεννιάτικο πάρτι  
Συνδέσμου Γονέων

20 Δεκεμβρίου
Εκκλησιασμός

21 Δεκεμβρίου
Χριστουγεννιάτικη γιορτή 
Νηπιαγωγείου 

21 Δεκεμβρίου
Χριστουγεννιάτικη γιορτή Δημοτικού

21 Δεκεμβρίου
Τελευταία μέρα - Διακοπές 
Χριστουγέννων 

Τα παιδιά του ομίλου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, στα πλαίσια της σύμπραξής 

τους με σχολείο από την Πολωνία, ετοιμάζουν χριστουγεννιάτικες κάρτες, οι 

οποίες θα σταλούν ταχυδρομικώς στους «ηλεκτρονικούς» τους φίλους. 

Ενημερωτικό Δελτίο
Νοέμβριος 2012 - Τεύχος 24

The G C School of Careers 
Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ



12 Νοεμβρίου 
Πραγματοποιείται η αθλητική ημερίδα του Δημοτικού 
σχολείου στο χώρο του GCS Secondary School. Όλα 
τα παιδιά αγωνίζονται σε 4 αθλήματα: δρόμο ταχύτητας 
και αντοχής, άλμα εις μήκος και μπαλάκι. 

14 Νοεμβρίου 
Πραγματοποιείται η αθλητική ημερίδα του Νηπιαγωγείου 
και της Προδημοτικής στο χώρο του GCS Secondary 
School. Τα παιδιά συμμετέχουν σε διάφορα παιχνίδια 
και αθλήματα όπως άλμα εις μήκος, τρέξιμο σε διάφορες 
διαδρομές, ρίξιμο και μάζεμα αντικειμένων και μουσικά 
στεφάνια. Δίνεται σε όλα τα παιδιά αναμνηστικό μετάλλιο 
και πιστοποιητικό συμμετοχής. 

15 Νοεμβρίου 
Ο όμιλος «Μικροί Επιστήμονες» επισκέπτεται την 
έκθεση «Η Αρχή της Εξέλιξης» στο Τσιρίδειον Ίδρυμα 
Λευκωσίας. Μέσα από την παρουσίαση των πρώτων 
αρχέγονων μορφών ζωής, βλέπουν την εξέλιξη της ζωής 
στον πλανήτη μας μέχρι την εμφάνιση του ανθρώπου. 

16 Νοεμβρίου 
Οι μαθητές της Δ΄ τάξης ξεναγούνται στο Λεβέντειο 
Μουσείο όπου φιλοξενείται η έκθεση «Δομήνικος 
Θεοτοκόπουλος: Από τον Χάνδακα στο Τολέδο, στα 
βήματα μιας Ευρωπαϊκής Διαδρομής»  και συμμετέχουν  
στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Το πινέλο του 
Δομήνικου». 

16 Νοεμβρίου
Οι μαθητές της Β΄ τάξης παρακολουθούν το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα “Οι θησαυροί που κρύβω μέσα μου”, που 
πραγματοποιείται στο Παιδικό Μουσείο Ρότα. Μέσα 
από τον κόσμο των συναισθημάτων φαντάζονται, 
δημιουργούν και φτιάχνουν το δικό τους παραμύθι. 



16 Νοεμβρίου
Το σχολείο επισκέπτεται ο κύριος Dass, δάσκαλος από 
την Ινδία και παρουσιάζει στα παιδιά τη διαδικασία 
κατασκευής διάφορων χάρτινων διακοσμητικών. 

21 Νοεμβρίου 
Η Δ΄ τάξη επισκέπτεται το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής 
στα πλαίσια της ενότητας «Ασφαλώς κυκλοφορώ» του 
μαθήματος των Ελληνικών.  Οι μαθητές, έχουν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν διάλεξη και να κάνουν 
πρακτική εξάσκηση σε θέματα οδικής ασφάλειας. 

23 Νοεμβρίου 
Γίνεται η φωτογράφιση των παιδιών με τους υπεύθυνους 
δασκάλους τους σε Δημοτικό και Νηπιαγωγείο. 

24 Νοεμβρίου
Τα παιδιά της Ε΄ και της Στ΄ τάξης παρακάθονται σε 
εξετάσεις (E-Kids) στις ενότητες Αριθμοί & Υπολογισμοί 
και Βασικές έννοιες Η.Υ αντίστοιχα. 

23-25 Νοεμβρίου 
Μέσα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος 
Comenius – Σχολικές Συμπράξεις, επισκέπτονται το 
σχολείο μας τρεις εκπαιδευτικοί από Ισπανία, Ελλάδα και 
Πολωνία. Σκοπός της προπαρασκευαστικής επίσκεψης 
είναι η εύρεση των στόχων, των δραστηριοτήτων και των 
τελικών προϊόντων της σύμπραξης με θέμα «Η Ποιότητα 
Ζωής» για την οποία θα υποβληθεί η αίτηση αρχές  
του 2013. 

Κατά τη διάρκεια 

του Νοεμβρίου, 

μαζεύονται τρόφιμα, 

ρούχα και παιχνίδια 

για να δοθούν σε 

άπορες οικογένειες. 

Μέρος των πιο πάνω 

μεταφέρονται στο 

Δημοτικό Συμβούλιο 

Νεολαίας του Δήμου 

Λατσιών. 


