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Περισσότερα

στις ιστοσελίδες μας
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4 Δεκεμβρίου
Γίνεται διαγωνισμός γνώσεων σε σχέση με το πρόγραμμα του
Comenius.  Mε αυτόν τον τρόπο επιλέγονται οι 8 μαθητές που θα
εκπροσωπήσουν το σχολείο μας στην Πολωνία και την Ισπανία.

5 Δεκεμβρίου
Πραγματοποιείται το Χριστουγεννιάτικο Παζαράκι στο Secondary
School.

7 Ιανουαρίου
Έναρξη Μαθημάτων

29 Ιανουαρίου
Εορτασμός Γραμμάτων,
Εορτασμός Δέντρου,
Διαγωνισμός Γενικών
Γνώσεων

30 Ιανουαρίου
Αργία

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ιανουαρίου

91.4
Radio

www.gcsc.ac.cy



6 Δεκεμβρίου
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού,
στολίζουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο με τα
δωράκια που έφτιαξε για αυτά ο Σύνδεσμος Γονέων.
Το στολίδι είναι ένα μπρελόκ που απεικονίζει τον
κάθε μαθητή ξεχωριστά.

6 Δεκεμβρίου
Μέσα στα πλαίσια της ενθάρρυνσης της προσφοράς
και του πνεύματος των Χριστουγέννων, ο
Σύνδεσμος Γονέων, οργανώνει τη «Μέρα Χωρίς
Στολή». Τα παιδιά Νηπιαγωγείου και Δημοτικού,
έρχονται στο σχολείο χωρίς τη στολή τους και
καταβάλλουν το ποσό των 5 ευρώ.

11 Δεκεμβρίου
Οι γονείς των μαθητών του Δημοτικού
παραλαμβάνουν τα δελτία επίδοσης των παιδιών
τους για το πρώτο τρίμηνο.

13 Δεκεμβρίου
Οι γονείς των παιδιών του Νηπιαγωγείου και της
Προδημοτικής παραλαμβάνουν τα δελτία επίδοσης
των παιδιών τους για το πρώτο τρίμηνο.

13 Δεκεμβρίου
Ο Σάκης Ρουβάς επισκέφτηκε το σχολείο μας
για να παραλάβει εκ μέρους του προγράμματος
«Συμμετοχή», το ποσό των €1130 που μαζεύτηκε
από τη δράση «Μέρα Χωρίς Στολή». Τα παιδιά
του σχολείου μας τραγούδησαν το τραγούδι της
Συμμετοχής, «Γινόμαστε Καλύτεροι» και άλλα
χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

15 Δεκεμβρίου
Πραγματοποιείται με μεγάλη επιτυχία το
χριστουγεννιάτικο πάρτι του Συνδέσμου Γονέων.
Μικροί και μεγάλοι περνούν ευχάριστα και χορεύουν
με χριστουγεννιάτικους ρυθμούς από τον Χοβίκ και
τον Κύπρο Χαριλάου.



17 Δεκεμβρίου
Μετά τη λήξη των μαθημάτων πραγματοποιείται
χριστουγεννιάτικο γεύμα από τη Διεύθυνση, για το
Προσωπικό του Σχολείου. Ακολουθεί το κόψιμο της
βασιλόπιττας.

18 Δεκεμβρίου
Τα παιδιά, Νηπιαγωγείου και Δημοτικού,
συνοδευόμενα από τους δασκάλους τους,
μεταβαίνουν στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, για
τον χριστουγεννιάτικο εκκλησιασμό.

18 Δεκεμβρίου
Μέσα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος
Comenius, oι μαθητές του σχολείου μας
αντάλλαξαν ευχές με τους μαθητές από τα σχολεία
της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Πολωνίας, μέσω
χριστουγεννιάτικων καρτών.

19 Δεκεμβρίου
Τα τρόφιμα που συλλέχθηκαν από τα παιδιά και
το προσωπικό του σχολείου, κατά τη διάρκεια του
Δεκεμβρίου, δόθηκαν σε 2 άπορες οικογένειες,
στην παγκύπρια εκστρατεία συλλογής τροφίμων

που πραγματοποιείται μέσω των σχολείων και
στους φιλανθρωπικούς συνδέσμους «Αγκαλιάζω»
και «Βαγόνι της Αγάπης».

19 Δεκεμβρίου
Ο Άγιος Βασίλης επισκέπτεται το Σχολείο μας,
προσφέρει τα χριστουγεννιάτικα δωράκια του
Συνδέσμου Γονέων και βγάζει μαζί με τα παιδιά
αναμνηστικές φωτογραφίες.

19 Δεκεμβρίου
Τα χρήματα που μαζεύτηκαν από το
χριστουγεννιάτικο παζαράκι του Συνδέσμου
Γονέων, παραδόθηκαν στη μικρή Μαρία, από
τη Λεμεσό, η οποία μεταβαίνει πολύ συχνά στο
εξωτερικό για ιατρική παρακολούθηση. Το ποσό
ανέρχεται στα 1010 ευρώ.



20 Δεκεμβρίου
Πραγματοποιείται με μεγάλη επιτυχία η
χριστουγεννιάτικη γιορτή του Δημοτικού σχολείου,
με θέμα «Το κοριτσάκι με τα σπίρτα στο πολικό
εξπρές».

20 Δεκεμβρίου
Πραγματοποιείται με μεγάλη επιτυχία η
χριστουγεννιάτικη γιορτή του Νηπιαγωγείου, με
θέμα «Χριστούγεννα στο βυθό».



21 Δεκεμβρίου
Τα παιδιά του ομίλου Τέχνης, συμμετέχουν στη
φιλανθρωπική εκδήλωση «Το τόξο της ελπίδας»,
που διοργανώνεται από το ίδρυμα «Σοφία για τα
Παιδιά», σε συνεργασία με το Δημοσιογραφικό
όμιλο «Φιλελεύθερος». Τα παιδιά έλαβαν μέρος
στη δημιουργία του πίνακα «Βάλε κι εσύ το Χεράκι
σου» και παραδίδουν το ποσό των 130 ευρώ που
μαζεύτηκε στο σχολείο.

22 Δεκεμβρίου
Τα παιδιά της χορωδίας του σχολείου μας
συμμετέχουν σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που
διοργανώνει ο πολυχώρος Play4kidz, στα Λατσιά. Τα
παιδιά τραγουδούν χριστουγεννιάτικα τραγούδια και
παίζουν στα παιχνίδια του Play4kidz.

ΓΕΝΙΚΑ
Όλοι  οι  μαθητές των τάξεων Δ΄– Ε΄ και Στ΄ συμμετείχαν
στον πανελλήνιο λογοτεχνικό διαγωνισμό για παιδιά
και εφήβους που διοργανώνεται από την Ένωση
Ελλήνων Λογοτεχνών. Κάθε μαθητής είχε την
επιλογή συγγραφής ποιήματος ή διηγήματος για
οποιοδήποτε θέμα επιθυμούσε.


