
7 Μαρτίου
Τσικνοπέμπτη

8 Μαρτίου
Τέλος τριμήνου

14 Μαρτίου
Μέρα του «Π»

15 Μαρτίου
Δελτία επίδοσης 
Νηπιαγωγείου

20 Μαρτίου
Δελτία επίδοσης Δημοτικού

22 Μαρτίου
Εορτασμός 25ης Μαρτίου

29 Μαρτίου
Εορτασμός 1ης Απριλίου

Ενημερωτικό Δελτίο
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The G C School of Careers 
Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΑΡΤΙΟΥ

Περισσότερα 

στις ιστοσελίδες μας

στο www.gcsc.ac.cy 

1 Φεβρουαρίου 
Τα παιδιά της Προδημοτικής επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστημίου Κύπρου όπου υπεύθυνοι της βιβλιοθήκης 

μιλούν στα παιδιά για το επάγγελμά τους ως βιβλιοθηκονόμοι, 

τον τρόπο λειτουργίας μιας βιβλιοθήκης και τη διαδικασία 

δανεισμού βιβλίων. Τα παιδιά ξεναγούνται τόσο στο χώρο 

της βιβλιοθήκης όσο και στους δύο ειδικά προσαρμοσμένους 

σταθμούς εργασίας για τυφλούς και για άτομα με περιορισμένη 

όραση. Στο τέλος της επίσκεψής μας, τα παιδιά δανείζονται 

βιβλία της επιλογής τους.



4 Φεβρουαρίου 
Οι μαθητές της Στ’ τάξης παραδίδουν τα χρήματα που 

μαζεύτηκαν από το Χριστουγεννιάτικο Παζαράκι του 

Συνδέσμου Γονέων (900 ευρώ) στην κυρία Καλλικά, 

εκπρόσωπο του ιδρύματος Απόστολος Λουκάς, 

που βοηθά παιδιά με αναπηρίες. Η εκπρόσωπος 

του ιδρύματος ενημερώνει τα παιδιά για τις δράσεις 

τους και τα ευχαριστεί για την προσφορά τους.

4 Φεβρουαρίου 
Οι μαθητές της Α’ 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.

7 Φεβρουαρίου 
Όλοι οι μαθητές του σχολείου, παρακολουθούν 

τη θεατρική παράσταση «Οικογένεια Νώε» που 

ανεβάζει ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, στο 

Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. 

15 Φεβρουαρίου 
Οι μαθήτριες του ομίλου της Ρυθμικής Γυμναστικής 

συμμετέχουν στο Starry Night 2013 που 

διοργανώνουν οι μαθητές της 7ης τάξης του 

Secondary School. Το χορευτικό ετοίμασε η 

δασκάλα της ρυθμικής γυμναστικής κα. Χαρά 

Κωνσταντίνου.



20 Φεβρουαρίου 
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής 

επισκέπτονται τον αναπαλαιωμένο ελιόμυλο και 

αλευρόμυλο, στο Λυθροδόντα όπου οι υπεύθυνοι 

μιλούν στα παιδιά για τη διαδικασία παραγωγής 

λαδιού και τα ξεναγούν στο χώρο. Ακολούθως, τα 

παιδιά επισκέπτονται τοπικό παιχνιδότοπο.

21 Φεβρουαρίου 
Πραγματοποιείται η δεύτερη σχολική εκδρομή μας. 

Οι μαθητές περνούν τη μέρα τους στη Λεμεσό, στον 

πολυχώρο Galactica.  

21 Φεβρουαρίου 
Ο Σύνδεσμος Γονέων διοργανώνει τη διάλεξη: 

«Σερφάρω στο διαδίκτυο με ασφάλεια - Κίνδυνοι 

και βασικές συμβουλές για γονείς και παιδιά», 

από το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού 

Εγκλήματος του Αρχηγείου Αστυνομίας.

27 Φεβρουαρίου 
Νηπιαγωγείο και Δημοτικό παρακολουθούν 

τη θεατρική παραγωγή – μιούζικαλ, με τίτλο 

«Γουρουνιάσματα», στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών. 



Επιτυχίες 

Ο μαθητής της 5 Πράσινο, Ραφαήλ Φειδία, 

βραβεύεται τρίτος στον Πανελλήνιο 

διαγωνισμό διηγήματος για δημοτικά 

σχολεία με θέμα «Η  Οικονομική κρίση 

μέσα από τα μάτια ενός παιδιού», της 

Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών.

Η Θέκλα Μωυσέως της 6 Πράσινο,  

λαμβάνει μέρος στους Παγκύπριους 

ατομικούς αγώνες παμπαίδων 

παγκορασίδων και κατατάγεται πρώτη 

στα 400μ. μεικτό και δεύτερη στα 800μ. 

ελεύθερο και στα 200μ. πεταλούδα. 

Ο Ευαγγελίδης Παρασκευάς, μαθητής 

της 6 Μπλε, λαμβάνει μέρος στους 

Παγκύπριους ατομικούς αγώνες 

κολύμβησης και καταλαμβάνει τη 2η θέση 

στα 50μ. πρόσθιο ανδρών. 


