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Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο

04 Μαρτίου
Θεατρική Παράσταση/
Νηπιαγωγείο

06 Μαρτίου
Τέλος Τριμήνου

11 Μαρτίου
Εκδρομή Νηπιαγωγείου

13 Μαρτίου
Μέρα του «π»

24 Μαρτίου
Εορτασμός/Ελληνική
Επανάσταση

25 Μαρτίου
Αργία

26 Μαρτίου
Δελτία Επίδοσης Δημοτικού

27 Μαρτίου
Δελτία Επίδοσης Νηπιαγωγείου

31 Μαρτίου
Εορτασμός 1η Απριλίου

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Μαρτίου

02 Φεβρουαρίου
Πραγματοποιείται η δεύτερη σχολική μας εκδρομή. Οι μαθητές του
Α΄ κύκλου επισκέπτονται τον πολυχώρο Cosmopolis, στον Κόρνο.
Εκεί έχουν την ευκαιρία να μάθουν για την παραδοσιακή τέχνη της
πηλοπλαστικής σε τροχό, παρακολουθώντας ένα ειδικά σχεδιασμένο
εργαστήρι από ειδικούς τεχνίτες. Οι μαθητές του Β΄ κύκλου
μεταβαίνουν στο Επιστημονικό Κέντρο «Αρχιμήδης» στη Λεμεσό και
παρακολουθούν ένα πρόγραμμα που αφορά τον Αρχιμήδη και τις
μηχανές της αρχαιότητας.

06 Φεβρουαρίου
Οι μαθητές του σχολείου μας συγκεντρώνονται στην αίθουσα
εκδηλώσεων και δίδεται έπαινος σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν
στον διαγωνισμό κατασκευής παιχνιδιού επαναχρησιμοποιώντας
άχρηστα υλικά.

Περισσότερα

στις ιστοσελίδες μας

στο www.gcsc.ac.cy



9 Φεβρουαρίου
Οι μαθητές του ομίλου Μικροί Επιστήμονες,
επισκέπτονται το Τσιρίδειον Ίδρυμα και παρακολουθούν
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Η Αρχή της Εξέλιξης».
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που παρουσιάζει την
αρχή της εξέλιξης της ζωής στον πλανήτη μας (από
τις πρώτες αρχέγονες μορφές ζωής), η οποία αρχίζει
πριν μερικά δισεκατομμύρια χρόνια και φτάνει μέχρι την
εμφάνιση του ανθρώπου.

10 Φεβρουαρίου
Οι μαθητές παρακολουθούν τη θεατρική παράσταση
με τίτλο «Η Καστανομαλλούσα», στο Δημοτικό Θέατρο
Λατσιών. Μια παράσταση βασισμένη στο ομώνυμο
λαϊκό παραμύθι που εκδόθηκε το 1960 από τον
Νέαρχο Κληρίδη και αποτελεί μέρος της συλλογής του,
«Κυπριακά Παραμύθια».

10 Φεβρουαρίου
Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου παρακολουθούν
επιμόρφωση με θέμα «Δημιουργικότητα και κριτική
σκέψη». Η επιμόρφωση γίνεται σε σχολική βάση
και εντάσσεται στα προαιρετικά προγράμματα του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου. Στόχος της
επιμόρφωσης είναι να παρουσιαστούν παραδείγματα
και καλές πρακτικές προώθησης της δημιουργικότητας
και της κριτικής σκέψης στη μαθησιακή διαδικασία,
αλλά και στη σχολική μονάδα γενικότερα.

12 Φεβρουαρίου
Ακολουθώντας τα έθιμα της Τσικνοπέμπτης, οι μαθητές
περνούν τη μέρα τους παίζοντας παραδοσιακά
κυπριακά παιχνίδια όπως σχοινί, αυγοδρομίες, ζίζηρο,

σακουλοδρομίες  κ.ά. Στη συνέχεια ο Σύνδεσμος
Γονέων του σχολείου, ετοιμάζει και προσφέρει στα
παιδιά σουβλάκια και λοκμάδες.

14 Φεβρουαρίου
Ο Σύνδεσμος Γονέων του σχολείου μας διοργανώνει
καρναβαλίστικο πάρτι στο Hilton Park. Μικροί και
μεγάλοι διασκεδάζουν και χορεύουν στους ρυθμούς του
καρναβαλιού.



19 Φεβρουαρίου
Στα πλαίσια του ομίλου καλαθόσφαιρας κληρώνονται
εισιτήρια στους μαθητές για τον αγώνα ΑΠΟΕΛ – ΕΘΑ
που πραγματοποιείται στο Λευκόθεο. Οι μαθητές
παρευρίσκονται στο γήπεδο μαζί με τους γονείς τους
και με τη συνοδεία των δασκάλων του ομίλου.

19 Φεβρουαρίου
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής,
με αφορμή την Καθαρά Δευτέρα, κάνουν πικ-νικ στην
κλειστή αίθουσα του σχολείου. Φτιάχνουν σάντουιτς
στο σχολείο και φέρνουν από το σπίτι άλλα φαγητά που
σχετίζονται με το έθιμο αυτό (λαγάνες, ταραμοσαλάτα,
ταχίνι κτλ).

20 Φεβρουαρίου
Πραγματοποιείται αποκριάτικο πάρτι για όλα τα παιδιά
του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής. Τα παιδιά
έρχονται ντυμένα από το πρωί στο σχολείο με τις
αποκριάτικές τους στολές, παίζουν διάφορα παιχνίδια
και χορεύουν στον ρυθμό του καρναβαλιού!

20 Φεβρουαρίου
Ο όμιλος Ρυθμικής Γυμναστικής – Starry Night
παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό χορευτικό στη βραδιά
ταλέντων που διοργανώνεται από το Secondary School.

ΓΕΝΙΚΑ
Οι μαθητές της 6ης τάξης στα πλαίσια των δράσεων
για τα οικολογικά σχολεία, συζητούν στο μάθημα
της επιστήμης για το υγιεινό πρωινό. Τα θέματα της
συζήτησης αφορούν τη σημαντικότητα του πρωινού,
κάποιους μύθους σχετικά με αυτό και το τι πρέπει να
περιλαμβάνει ένα σωστό πρωινό. Ο κάθε μαθητής
αναλαμβάνει να φέρει από ένα τρόφιμο (π.χ. γάλα,
αμύγδαλα, φρούτα, γιαούρτι κ.ά.) και  φτιάχνουν ένα
υγιεινό πρωινό στο σχολείο.


