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The G C School of Careers
Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο

10 Νοεμβρίου
Αθλητική Ημερίδα Νηπιαγωγείου

12 Νοεμβρίου
Αθλητική Ημερίδα Δημοτικού

13 Νοεμβρίου
Αργία / Αγίου Χρυσοστόμου

14 Νοεμβρίου
Τουρνουά Ποδοσφαίρου/Στ  ́τάξη

28 Νοεμβρίου
Τέλος Τριμήνου

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Νοεμβρίου

2 Οκτωβρίου
Γίνονται οι εκλογές για ανάδειξη προέδρου και αντιπροέδρου κάθε
τμήματος.

7 Οκτωβρίου
Οι μαθητές της 6ης τάξης, επισκέπτονται το Φωτοβολταϊκό Πάρκο
Πανεπιστημίου Κύπρου και το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και
Ερευνών Λευκωσίας. Η πρώτη επίσκεψη εντάσσεται στα πλαίσια
των μαθημάτων της Επιστήμης και στο πρόγραμμα Comenius και η
δεύτερη στα πλαίσια του μαθήματος Ιστορίας.

Περισσότερα

στις ιστοσελίδες μας

στο www.gcsc.ac.cy



9 Οκτωβρίου
Οι μαθητές της 5ης τάξης, επισκέπτονται το Κέντρο
Διαλογής Γραμμάτων, στο Ταχυδρομείο Λευκωσίας. Η
επίσκεψη προέκυψε από τη συμμετοχή των μαθητών,
κατά την περσινή σχολική χρονιά, στον διεθνή
ταχυδρομικό διαγωνισμό σύνταξης επιστολών, όπου η
συμμαθήτρια των παιδιών, Νικολέτα Πέτρου, πήρε την
πρώτη θέση παγκύπρια.

14 Οκτωβρίου
Τα παιδιά του σχολείου μας, παρακολουθούν τη
θεατρική παράσταση με τίτλο «Ο Μικρός Πρίγκιπας»,
στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Μια παράσταση
βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Αντουάν ντε Σαιντ-
Εξυπερύ.

14 Οκτωβρίου
Οι πρόεδροι και αντιπρόεδροι των τμημάτων, ψηφίζουν
τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο του σχολείο. Πρόεδρος
είναι ο Κωνσταντίνος Χρυσοστόμου της 6 Μπλε και
αντιπρόεδρος ο Κωνσταντίνος Παπαμιχαήλ της 6
Πράσινο.

17 Οκτωβρίου
Πραγματοποιείται η πρώτη σχολική εκδρομή μας.
Οι μαθητές του Α΄ κύκλου ξεναγούνται στο Δημοτικό
Μουσείο ‘’Θάλασσα’’ στην Αγία Νάπα και οι μαθητές του
Β΄ κύκλου επισκέπτονται τον Αχυρώνα του Λιοπετρίου
και βλέπουν από κοντά τον χώρο όπου έγινε η ιστορική
μάχη.  Στη συνέχεια, όλοι οι μαθητές τρώνε και παίζουν
στο εστιατόριο ‘’Πολυξένια’’, στον Πρωταρά.



20 Οκτωβρίου
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής
επισκέπτονται τη Riverland Dairy Bio Farm, στα Καμπιά.
Υπεύθυνοι της φάρμας μιλούν στα παιδιά για την εκτροφή
των ζώων και τη βιολογική παραγωγή προϊόντων και
τα ξεναγούν στη φάρμα και στο θερμοκήπιο. Τα παιδιά
έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε διάφορες
δραστηριότητες: προσφέρουν σανό στις κατσίκες,
παρακολουθούν τη διαδικασία αρμέγματος, κόβουν και
δοκιμάζουν φρέσκα λαχανικά κ.ά.

21 Οκτωβρίου
Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του σχολείου παραδίδουν
το ποσό των 511 ευρώ στον Ραδιομαραθώνιο, το οποίο
μαζεύτηκε από το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό.

22 Οκτωβρίου
Μαθητές του σχολείου μας, συμμετέχουν στο 9ο
InterSchool Swimming Gala, που διοργανώνει το
Grammar Junior School. Ο μαθητής Ανδρέας Σπύρου,
της 5 μπλε κατακτά αργυρό μετάλλιο στα 25 μέτρα
ύπτιο.



22 Οκτωβρίου
Πραγματοποιείται η Ετήσια Γενική Συνέλευση για
ανάδειξη του νέου Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων.
Ο Σύνδεσμος Γονέων απαρτίζεται από τους εξής:
Χαραλαμπίδη Χαρά, Παμπόρη Αθηνά, Λουλούδη-
Σπανού Σοφία, Λιβέρα-Διάκου Νάγια, Ιακωβίδη
Παντελή, Μακρή Μιχάλη, Κουρσουμπά-Χατζηπαναγή
Μυρτώ, Δημητρίου-Χριστοφόρου Μελίνα, Χρυσάνθου
Κατερίνα, Σαρρή-Πηλείδη Άννα, Μεττή Κούλλη,
Κουντουρή-Παπαευσταθίου Αλεξία και Παπαγεωργίου
Δέσπω.

21 - 25 Οκτωβρίου
Στις 21-25 Οκτωβρίου, 4 μαθητές της 6ης τάξης του
σχολείου μας με τη συνοδεία δύο εκπαιδευτικών
επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια του
προγράμματος Comenius: «Ποιότητα ζωής». Οι
μαθητές ξεναγούνται από το 3ο Δημοτικού Σχολείο
Ωραιοκάστρου στα αξιοθέατα της Θεσσαλονίκης και
στο Μουσείο της Βεργίνας. Επίσης, στα πλαίσια του
θέματος αυτής της περιόδου που είναι «Ρύπανση και
Διατήρηση του Περιβάλλοντος», επισκέπτονται ένα
υδραγωγείο και γνωρίζουν τη διαδικασία καθαρισμού
του νερού. Παράλληλα, επισκέπτονται το δημαρχείο
Ωραιοκάστρου και ενημερώνονται για  την ιστορία της
περιοχής.  Πάνω από όλα όμως έχουν την ευκαιρία
και παρακολουθούν μια πολιτιστική εκδήλωση
που ετοίμασαν οι μαθητές του ελληνικού σχολείου,
συμμετέχουν σε μαθήματα σε διάφορες τάξεις του
Δημοτικού Σχολείου και έρχονται σε επαφή με μαθητές
από την Ελλάδα. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί ασχολούνται
με την αξιολόγηση και την περαιτέρω οργάνωση των
δραστηριοτήτων του προγράμματος.



27 Οκτωβρίου
Γίνεται ενδοσχολικός εορτασμός για την Επέτειο
της 28ης Οκτωβρίου. Τον εορτασμό ετοιμάζουν τα
Σκιουράκια, η 2α και η 5η τάξη του σχολείου.

29 Οκτωβρίου
Πραγματοποιείται πρόβα για περίπτωση πυρκαγιάς.
Τα παιδιά ενημερώνονται για τη διαδικασία που
ακολουθείται, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

31 Οκτωβρίου
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής
παρακολουθούν τη θεατρική παράσταση «Αλαντίν»,
στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη.


