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2 Ιουνίου
Πραγματοποιείται η τελευταία εκδρομή για τη φετινή σχολική
χρονιά. Οι μαθητές του Α΄ Κύκλου επισκέπτονται το εκκλησάκι
των Αγνοουμένων (Αγίου Αλεξάνδρου), στον Κόρνο. Εκεί,
υπεύθυνη τους ξεναγεί στο χώρο και τους μιλάει για την ιστορία
του. Στη συνέχεια μεταβαίνουν στο Alion Park στο Δάλι, όπου
έχουν την ευκαιρία να παίξουν στον παιδότοπο και στα γήπεδα
ποδοσφαίρου. Οι μαθητές του Β΄ Κύκλου επισκέπτονται το
Santa Marina Retreat στη Λεμεσό και εκεί περνούν ευχάριστα
τη μέρα τους.

3 Ιουνίου
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής μεταβαίνουν
στο «City Studios Ltd» στο Δάλι, για να ηχογραφήσουν τα
τραγούδια της τελικής γιορτής τους.

http://www.gcsc.ac.cy/pdfs/20140430institute.pdf
http://www.gcsc.ac.cy/pdfs/20140429cytikidsStrovolos.pdf
http://www.gcsc.ac.cy/pdfs/20140429citykidsAcropoli.pdf


3 Ιουνίου
Οι μαθητές της Ε΄ τάξης επισκέπτονται τον
Αντ1. Η επίσκεψη, εντάσσεται στα πλαίσια τoυ
μαθήματος των Νέων Ελληνικών και συγκεκριμένα
στην Ενότητα 15 «Τηλεόραση». Εκεί οι μαθητές
ενημερώνονται από υπεύθυνο του τηλεοπτικού
σταθμού για τον τρόπο λειτουργίας του. Στη
συνέχεια, επισκέπτονται την οδό Λήδρας, στα
πλαίσια του Περιβαλλοντικού Προγράμματος με
θέμα την Αστική Ανάπτυξη.

4-9 Ιουνίου
Τέσσερις μαθήτριες της 6ης τάξης του σχολείου
μας, ταξιδεύουν με τη συνοδεία δύο εκπαιδευτικών
στην Ισπανία, στην περιοχή San Sebastian de los
Reyes, στα πλαίσια του προγράμματος Comenius.
Πέραν από τις δραστηριότητες που λαμβάνουν
μέρος οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί οργανώνουν και
αξιολογούν το πρόγραμμα.

12 Ιουνίου
Πραγματοποιείται η τελική γιορτή του Α΄ κύκλου.
Τα παιδιά παρουσιάζουν με μεγάλη επιτυχία τη
θεατρική παράσταση με θέμα «Ο Πινόκιο» και
υπενθυμίζουν σε όλους μας πόσο σημαντικό είναι
να ονειρεύεσαι και να προσπαθείς να κάνεις τα
όνειρά σου πραγματικότητα.



12 Ιουνίου
Πραγματοποιείται η τελική γιορτή του Νηπιαγωγείου
και της Προδημοτικής. Τα παιδιά παρουσιάζουν
τη θεατρική παράσταση με θέμα «Παρα(ΜΥΘΟ)
τράγουδα».

13 Ιουνίου
Το ποσό των €1125 που μαζεύτηκε από τη
«Μέρα Χωρίς Στολή» του Συνδέσμου Γονέων,
παραδίδεται στον εξάχρονο Φοίβο ο οποίος έχει
κινητικά προβλήματα και στα τέσσερα άκρα και ως
εκ τούτου χρειάζεται συνεχή φροντίδα και συνοδό.

16 Ιουνίου
Πραγματοποιείται η τελευταία σχολική
εκδρομή. Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και
της Προδημοτικής επισκέπτονται το Μουσείο
Νερού της Υδατοπρομήθειας, στη Λευκωσία.
Τα παιδιά λαμβάνουν μέρος στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα του Μουσείου όπου μαθαίνουν για τη
διαχρονική εξέλιξη της πορείας που ακολούθησε
ο άνθρωπος της Κύπρου για να προμηθευτεί το
νερό. Ακολούθως, μεταβαίνουν στο Πάρκο της
Ακρόπολης για παιχνίδι.



17 Ιουνίου
Πραγματοποιείται η τελική γιορτή και η τελετή
αποφοίτησης του Β΄ κύκλου. Με αφορμή τη
συμπλήρωση 40 χρόνων από την Τουρκική εισβολή,
οι μαθητές παρουσιάζουν μια σύντομη αναδρομή
στην πλούσια ιστορία του νησιού μας.

18 Ιουνίου
Η τελευταία μέρα για την τρέχουσα σχολική χρονιά
του Δημοτικού έφτασε και οι μαθητές αποχαιρετούν
τους συμμαθητές και τους δασκάλους τους.

19 Ιουνίου
Δίδονται τα δελτία επίδοσης των μαθητών του
Δημοτικού για το τρίτο τρίμηνο.

19 Ιουνίου
Ο Σύνδεσμος Γονέων διοργανώνει πάρτι
αποφοίτησης τελειοφοίτων, στο Sitio Café
Restaurant. Να ευχηθούμε καλή σταδιοδρομία
στους τελειόφοιτούς μας.



26 Ιουνίου
Τα παιδιά της προδημοτικής, παρακολουθούν
δειγματικό μάθημα από τις δασκάλες της Α΄ τάξης.
Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν με το
χώρο και να νιώσουν ασφάλεια, έτσι ώστε να γίνει
πιο εύκολη η μετάβασή τους από την Προδημοτική
στο Δημοτικό σχολείο.

27 Ιουνίου
Δίδονται τα δελτία επίδοσης των παιδιών του
Νηπιαγωγείου για το τρίτο τρίμηνο.

27 Ιουνίου
Η τελευταία μέρα για την τρέχουσα σχολική
χρονιά του Νηπιαγωγείου έφτασε και τα παιδιά
αποχαιρετούν τους συμμαθητές και τις νηπιαγωγούς
τους.


