
13 Μαΐου  
Έναρξη Μαθημάτων

27 Μαΐου  
Τελικές Εξετάσεις 
Μαθηματικών - Β΄ Κύκλος

29 Μαΐου 
Τελικές Εξετάσεις 
Ελληνικών - Β΄ Κύκλος

31 Μαΐου 
Τελικές Εξετάσεις 
Αγγλικών - Β΄ Κύκλος

Ενημερωτικό Δελτίο
Απρίλιος 2013 - Τεύχος 30

The G C School of Careers 
Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μαΐου

Περισσότερα 
στις ιστοσελίδες μας
στο www.gcsc.ac.cy 

4 Απριλίου
Οι μαθητές της Στ’ τάξης, επισκέπτονται το Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Τραπέζης Κύπρου (Αρχαιολογικό Μουσείο Συλλογής Γεωργίου και 
Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη) στη Λευκωσία. Η επίσκεψη εντάσσεται 
στα πλαίσια τoυ μαθήματος της Ιστορίας. Οι μαθητές παρακολουθούν 
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο ‘’Το άγαλμα που χορεύει – Το 
αγγείο, η δική μου ιστορία’’.

5 Απριλίου
Το σχολείο μας επισκέπτεται ο Δρ. Γεωργίου, πρόεδρος του 
οργανισμού ‘’Γιατροί του Κόσμου’’, όπου ενημερώνει τα παιδιά της 
Προδημοτικής και του Δημοτικού σχολείου, για το έργο του συνδέσμου 
και συζητά μαζί τους διάφορες απορίες που έχουν. Η επίσκεψη αυτή 
εντάσσεται στα πλαίσια του οικολογικού μας στόχου 2012-2013, που 
είναι η ‘’Φτώχεια’’.



10 Απριλίου
Οι μαθητές της Β’ τάξης επικοινωνούν διαδικτυακά 
μέσω Skype με την εταιρεία Mom, μια ελληνική μη 
κυβερνητική περιβαλλοντική οργάνωση για τη διάσωση 
και περίθαλψη της θαλάσσιας φώκιας Μονάχους - 
Μονάχους. Η επικοινωνία αυτή, έχει ως στόχο την 
επίλυση αποριών που προήλθαν από τη μελέτη της 
φώκιας και ενημέρωση για τη δράση της οργάνωσης. 
Οι μαθητές, συμβάλλουν χρηματικά στη βοήθεια της 
οργάνωσης αυτής, με την ‘’υιοθέτηση’’ δύο φωκιών. 

12 Απριλίου
Στα πλαίσια του οικολογικού στόχου της χρονιάς που 
είναι η φτώχεια, η Γ’ τάξη πραγματοποιεί επίσκεψη 
στον Ερυθρό Σταυρό και παραδίδει τα τρόφιμα που 
συλλέχθηκαν στην τάξη. Εκεί οι μαθητές ενημερώνονται 
για τη δράση του συνδέσμου. 

18 Απριλίου
Το σχολείο μας επισκέπτεται η Κλινική Διαιτολόγος/
Διατροφολόγος κυρία Νατάσα Παπαηρακλέους, η 
οποία μιλά στα παιδιά του Β’ Κύκλου για τη σημασία της 
υγιεινής διατροφής και της άσκησης.  

19 Απριλίου 
Η διατροφολόγος κυρία Στέλλα Κακούρη, επισκέπτεται 
το Νηπιαγωγείο μας και ενημερώνει τα παιδιά για τη 
σωστή ισορροπημένη διατροφή, για τις διατροφικές 
τους ανάγκες καθώς επίσης και για την πυραμίδα της 
υγιεινής διατροφής.

21 Απριλίου
Οι μαθητές της Γ’ τάξης και του Β’ Κύκλου συμμετέχουν 
στη 14η Μαθηματική Ολυμπιάδα που διοργανώνεται 
από τη Μαθηματική Εταιρεία Κύπρου. 



23 Απριλίου
Στα πλαίσια του οικολογικού στόχου της χρονιάς, τα 
παιδιά της Προδημοτικής πραγματοποιούν επίσκεψη 
στον Ερυθρό Σταυρό και παραδίδουν τα τρόφιμα 
που συλλέχθηκαν από όλους τους μαθητές και το 
προσωπικό του Νηπιαγωγείου. Στη συνέχεια, υπεύθυνοι 
ενημερώνουν τα παιδιά για τη δράση του συνδέσμου 
και τα ξεναγούν στο χώρο.

24 Απριλίου 
Oμάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 
επισκέπτεται το σχολείο μας και παρουσιάζει στα παιδιά 
του Νηπιαγωγείου και του Α’ Κύκλου θεατρικά παιχνίδια 
με θέμα την υγιεινή διατροφή.

25 Απριλίου
Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού, 
μεταβαίνουν στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, για 
τον καθιερωμένο εκκλησιασμό του Πάσχα. 

25 Απριλίου
Στα πλαίσια του οικολογικού στόχου 2012 – 2013, η 
κάθε τάξη παρουσιάζει τις δράσεις της, που έγιναν κατά 
τη διάρκεια της χρονιάς με θέμα τη φτώχεια. 

26 Απριλίου 
Τελευταία μέρα πριν από τις διακοπές του Πάσχα για το 
Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο και τα παιδιά φτιάχνουν 
πασχαλινές κατασκευές και παίζουν διάφορα παιχνίδια 
στις τάξεις τους. Ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων 
του σχολείου μας δίνει δώρο σε κάθε παιδάκι.



26 Απριλίου 
Μέλη της φιλανθρωπικής εταιρίας υποστήριξης 
οικογενειών και ατόμων «Αγκαλιάζω», παραλαμβάνουν 
τα τρόφιμα που συλλέχθηκαν από τα παιδιά, το 
Σύνδεσμο Γονέων και το προσωπικό του σχολείου 
για τη στήριξη δυσπραγούντων οικογενειών. Επί της 
ευκαιρίας, ευχαριστούν και εξηγούν στα παιδιά το έργο 
που επιτελούν.

Επιτυχίες 

Ο Ιωάννης Κωστόπουλος, 
μαθητής της 5 Μπλε, 

βραβεύεται στο διεθνή ταχυδρομικό διαγωνισμό 

σύνταξης επιστολών από νεαρά πρόσωπα, με 

θέμα «Γράψε μια επιστολή για να εξηγήσεις γιατί 

το νερό είναι πολύτιμο». Στο διαγωνισμό αυτό 

βραβεύτηκαν οι πρώτοι δέκα μαθητές παγκύπρια.

Η Θέκλα Μωυσέως της 6 Πράσινο κατατάσσεται 

3η στην κατηγορία youthD στο Παγκύπριο 

πρωτάθλημα διάθλου κολύμβησης. 

26 Απριλίου 
Οι μαθητές του μουσικού ομίλου επισκέπτονται τους 
ραδιοφωνικούς σταθμούς SferaFm και KissFm. 
Εκεί οι μαθητές ξεναγούνται στο χώρο, γνωρίζουν 
ραδιοφωνικούς παραγωγούς και παρακολουθούν 
ραδιοφωνική εκπομπή που μεταδίδεται ζωντανά στον 
αέρα.  


