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24 Ιανουαρίου
Κατασκευάζεται από τον όμιλο επιβίωσης, αυτοσχέδιο κατάλυμα
έκτακτης ανάγκης. Της κατασκευής, προηγείται διδασκαλία
υλικών, μεθόδου και τεχνικών που ακολουθούνται.

24 Ιανουαρίου
Οι μαθητές της 6ης τάξης, στα πλαίσια των μαθημάτων της
Ιστορίας, της Γεωγραφίας και της Επιστήμης, επισκέπτονται
το Λεβέντειο Μουσείο και τον σταθμό Ραδιοβόλισης στη
Μετεωρολογική Υπηρεσία Αθαλάσσας.

12 Φεβρουαρίου
Εκδρομή Νηπιαγωγείου

14 Φεβρουαρίου
Εκδρομή Δημοτικού

19 Φεβρουαρίου
Θέατρο Νηπιαγωγείου
Α΄ Κύκλου

20 Φεβρουαρίου
Τσικνοπέμπτη

23 Φεβρουαρίου
Καρναβαλίστικο Πάρτι
Συνδέσμου Γονέων

28 Φεβρουαρίου
Starry night
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29 Ιανουαρίου
Οι μαθητές της Α΄ τάξης, της Δ΄ τάξης, ο Όμιλος
Μουσικής και τα Αρκουδάκια, ετοιμάζουν γιορτή
για τη μέρα του Δέντρου και των Γραμμάτων.

29 Ιανουαρίου
Στα πλαίσια της ημέρας των Γραμμάτων, διεξάγεται
στους μαθητές του Β΄ κύκλου διαγωνισμός γενικών
γνώσεων. Νικητής του διαγωνισμού είναι ο
Σιακόλας Αλέξης, της 5 πράσινο.

29 Ιανουαρίου
Με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Γονέων και στα
πλαίσια της γιορτής των γραμμάτων, όλα τα παιδιά
φέρνουν στο σχολείο ένα μεταχειρισμένο βιβλίο
σε καλή κατάσταση. Τα βιβλία που μαζεύονται, θα
δοθούν για φιλανθρωπικό σκοπό.

31 Ιανουαρίου
Οι μαθητές της Γ’ τάξης επισκέπτονται τον
αρχαιολογικό χώρο της Χοιροκοιτίας. Η επίσκεψη
εντάσσεται στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας.
Στόχος της επίσκεψής τους είναι η συμμετοχή
τους σε δραστηριότητες που απαιτούν δεξιότητες
παρατηρητικότητας, ανάλυσης και κριτικής σκέψης.



ΓΕΝΙΚΑ
Το τμήμα Αγγλικών, έχει δημιουργήσει ξεχωριστή
αίθουσα Βιβλιοθήκης Αγγλικών. Όλες οι τάξεις
επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη Αγγλικών, δύο φορές
την εβδομάδα με τους δασκάλους τους. Εκεί, έχουν
την ευκαιρία να διαβάσουν κάποιο βιβλίο και να
συζητήσουν, με σκοπό την ανάπτυξη της ικανότητας
επικοινωνίας και κατανόησης των κειμένων, σε ένα
ευχάριστο και χαλαρωτικό περιβάλλον.

Ο μαθητής της 6 Πράσινο, Μιχαηλίδης Μιχάλης,
διακρίθηκε με έπαινο στον Παγκύπριο διαγωνισμό
Μαθηματικών, αφού προηγήθηκε η διάκρισή του
στους επαρχιακούς αγώνες


