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

2 Νοεμβρίου
Οι μαθητές, Μιχαηλίδης Στέλιος,
της 5 Πράσινο και Μιχαηλίδης
Μιχάλης, της 6 Πράσινο,
συμμετείχαν στον επαρχιακό
διαγωνισμό Μαθηματικών  και
κατέλαβαν και οι δύο την 3η
θέση στην κατηγορία τους. Οι
μαθητές θα συμμετέχουν το
Δεκέμβριο, στον παγκύπριο
διαγωνισμό Μαθηματικών. Να
τους ευχηθούμε Καλή Επιτυχία!

6 Νοεμβρίου
Στις 6 Νοεμβρίου έξι εκπαιδευτικοί από την Πολωνία και τρεις
από την Ισπανία επισκέπτονται το σχολείο μας στα πλαίσια
του προγράμματος Comenius με θέμα «Ποιότητα Ζωής».
Είναι η πρώτη διακρατική επίσκεψη, στόχος της οποίας είναι η
αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που έγιναν και η οργάνωση
αυτών που πρόκειται να γίνουν. Στα πλαίσια της επίσκεψης
αυτής, οι μαθητές της 5ης τάξης ετοιμάζουν καλλιτεχνικό
πρόγραμμα και παρουσιάζουν τοπικά προϊόντα τα οποία στη
συνέχεια οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν.

4 Δεκεμβρίου
Χριστουγεννιάτικο παζαράκι

6 Δεκεμβρίου
Μέρα Χωρίς Στολή

11 Δεκεμβρίου
Δελτία Επίδοσης Δημοτικού

13 Δεκεμβρίου
Δελτία Επίδοσης Νηπιαγωγείου

15 Δεκεμβρίου
Χριστουγεννιάτικο Πάρτι
Συνδέσμου Γονέων

18 Δεκεμβρίου
Εκκλησιασμός

20 Δεκεμβρίου
Χριστουγεννιάτικη Γιορτή

20 Δεκεμβρίου
Λήξη Μαθημάτων

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δεκεμβρίου



6 Νοεμβρίου
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής
παρακολουθούν τη θεατρική παράσταση «Ο
Μορμόλης» στο Σατιρικό Θέατρο.

12 Νοεμβρίου
Πραγματοποιείται αθλητική ημερίδα στο χώρο του
G C Secondary School. Όλα τα παιδιά αγωνίζονται
σε 4 αθλήματα: δρόμο ταχύτητας και αντοχής,
άλμα εις μήκος και μπαλάκι. Στο τέλος της ημερίδας
δίνονται μετάλλια στις τρεις πρώτες θέσεις (αγοριών
και κοριτσιών) για κάθε άθλημα και τάξη.



14 Νοεμβρίου
Πραγματοποιείται η αθλητική ημερίδα του
Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής στο χώρο του
GC Secondary School. Όλα τα παιδιά αγωνίζονται
δίκαια και τίμια σε διάφορα παιχνίδια (δρομικά
παιχνίδια, μουσικά στεφάνια, άλμα εις μήκος,
ουρές, κ.ά.) Στο τέλος της ημερίδας, απονέμονται
διπλώματα συμμετοχής και μετάλλια σε όλα τα
παιδιά.

27 Νοεμβρίου
Τα παιδιά του Δημοτικού παρακολουθούν τη
θεατρική παράσταση-μιούζικαλ «Άρα, Μάρα,
Κουκουνάρα», στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών.
Μια παράσταση με έντονα μηνύματα αγάπης, που
προκαλεί τα παιδιά διεγείροντας το μυαλό και τις
αισθήσεις τους.


