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7 Μαρτίου 
Τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί, το προσωπικό και ο 

Σύνδεσμος Γονέων του σχολείου μας, γιορτάζουν 

τη μέρα της Τσικνοπέμπτης. Τα παιδιά παίζουν 

παραδοσιακά παιχνίδια όπως σχοινί, αυγοδρομίες, 

ζίζηρο και άλλα. Ο Σύνδεσμος Γονέων ετοιμάζει και 

προσφέρει στα παιδιά σουβλάκια και λουκουμάδες.

10 Μαρτίου 
Ο Σύνδεσμος Γονέων του σχολείου μας, 

διοργανώνει καρναβαλίστικο χορό στο Hilton Park. 

Μικροί και μεγάλοι διασκεδάζουν με την ψυχή τους.

14 Μαρτίου 
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος για παιδιά με καρκίνο 

και συναφείς παθήσεις, «Ένα Όνειρο μια Ευχή», 

διοργανώνει τη 13η ετήσια διαδρομή αγάπης. 

Με την ευκαιρία αυτή, το σχολείο μας προσφέρει 

στους μοτοσικλετιστές τα χρήματα που μάζεψαν οι 

μαθητές, για το σκοπό αυτό.



14 Μαρτίου 
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας του «π», 

της μαθηματικής σταθεράς (3,14), διοργανώνεται 

μαθηματικός διαγωνισμός για τους μαθητές του Β΄ 

Κύκλου. Νικήτρια τάξη αναδεικνύεται η 6 Πράσινο, 

οι μαθητές της οποίας θα έρθουν μια μέρα στο 

σχολείο χωρίς στολή.

14 Μαρτίου 
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου, με αφορμή την 

Καθαρά Δευτέρα, κάνουν πικ-νικ στην αυλή του 

σχολείου. Φτιάχνουν σάντουιτς στο σχολείο και 

φέρνουν από το σπίτι άλλα φαγητά που σχετίζονται 

με το έθιμο αυτό (λαγάνες, ταραμοσαλάτα, ταχίνι 

κτλ).

15 Μαρτίου
Πραγματοποιείται αποκριάτικο πάρτι για όλα τα 

παιδιά του νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής 

όπου τα παιδιά παίζουν διάφορα παιχνίδια (όπως 

μουσικό δώρο, μουσικά αγάλματα κ.ά.) και έρχονται 

στο σχολείο, ντυμένα με τις αποκριάτικες στολές.

15 Μαρτίου
Οι γονείς των παιδιών του Νηπιαγωγείου και της 

Προδημοτικής παραλαμβάνουν τα δελτία επίδοσης 

των παιδιών τους για το δεύτερο τρίμηνο.

20 Μαρτίου 
Δίδονται δελτία επίδοσης Β΄ τριμήνου στους γονείς 

των παιδιών του Δημοτικού σχολείου.

22 Μαρτίου 
Το σχολείο μας τιμά την εθνική επέτειο της 25ης 

Μαρτίου. Οι μαθητές της Στ’ τάξης, της 1 πράσινο, 

του μουσικού ομίλου και τα παιδιά της Προδημοτικής 

(Τιγράκια) ετοιμάζουν τον ενδοσχολικό εορτασμό 

που περιλαμβάνει ποιήματα, θεατρικά και 

τραγούδια.

29 Μαρτίου 
Οι μαθητές της 6ης τάξης, τα παιδιά της 

Προδημοτικής (Λιονταράκια) και ο μουσικός όμιλος, 

διοργανώνουν ενδοσχολικό εορτασμό για να 

τιμήσουν τον απελευθερωτικό αγώνα της Κύπρου 

1955-1959. Στον εορτασμό παρευρίσκεται και ο 

αγωνιστής της ΕΟΚΑ, κύριος Ρένος Λυσιώτης.



Επιτυχίες 

Η Στυλιανίδη Μαρία-Χαρά της 6 Μπλε, ο Πασχάλη Πασχάλης και ο Σαββίδης Ορέστης της 6 Πράσινο 

λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό «Ήθη και έθιμα της Κύπρου» που διοργανώνει ο Οργανισμός  «Παιδικό 

Μουσείο Κύπρου».

 

Ο μαθητής της 5 Πράσινο, Μιχάλης Μιχαηλίδης, 

κερδίζει το χάλκινο μετάλλιο στους Παγκύπριους 

Αγώνες Καράτε για παιδιά.  

Ο μαθητής της 5 Πράσινο, Παναγιώτης Ζερβός, κερδίζει 

το αργυρό μετάλλιο στο 7ο Παγκύπριο Πρωτάθλημα 

Καράτε SHOTOKAN JUNIOR CUP 2013. 

Ο Ραφαήλ Φειδία της 5 Πράσινο, παρευρίσκεται στην 

τελετή βράβευσης (3ο βραβείο διηγήματος δημοτικών 

σχολείων) του Πανελλήνιου λογοτεχνικού διαγωνισμού 

ποίησης και διηγήματος στην αίθουσα της Εταιρίας 

Ελλήνων Λογοτεχνών στην Αθήνα. 


