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01 Απριλίου
Αργία

02 Απριλίου
Θέατρο Δημοτικού

02 Απριλίου
Εκκλησιασμός

03 Απριλίου
Τέλος μαθημάτων/ Πάσχα

20 Απριλίου
Έναρξη μαθημάτων

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Απριλίου

4 Μαρτίου
Οι μαθητές της 4ης τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας
επισκέπτονται το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Ερευνών, όπου
παρακολουθούν μουσικοαφηγηματική παράσταση της καλλιτεχνικής
ομάδας «Παραμυθίες», «Η Αρχοντογεννημένη: Η Ζωή της Κατερίνας
Κορνάρο στην Κύπρο».

Ακολούθως, στα πλαίσια του μαθήματος των Ελληνικών μεταβαίνουν
στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, όπου τυγχάνουν σχετικής
εκπαίδευσης και ενημέρωσης για την οδική ασφάλεια. Ακολουθεί
πρακτική εξάσκηση.

4 Μαρτίου
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής παρακολουθούν
τη θεατρική παραγωγή – μιούζικαλ, με τίτλο «Γουρουνιάσματα 3», στο
Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Μια παράσταση με έντονα μηνύματα
κατά του εκφοβισμού (bullying), υπέρ της αγάπης, της φιλίας και της
αλληλεγγύης.

Περισσότερα

στις ιστοσελίδες μας

στο www.gcsc.ac.cy



6 Μαρτίου
Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του σχολικού
εκφοβισμού, το σχολείο μας οργανώνει δραστηριότητες
που αφορούν την ενημέρωση επί του θέματος, την
αναγνώριση του προβλήματος, την αντιμετώπισή του
και τη διδασκαλία τρόπων αντιμετώπισης θύτη και
θύματος.

11 Μαρτίου
Οι μαθητές των ομίλων τέχνης (Α΄ και Β΄ κύκλου)
λαμβάνουν μέρος στον διαγωνισμό ζωγραφικής με
τίτλο: «Όλα τα επαγγέλματα είναι για όλες και για
όλους». Ο διαγωνισμός έχει ως θέμα την Ισότητα των
Φύλων και διεξάγεται από το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού.

13 Μαρτίου
Ο Σύνδεσμος Γονέων διοργανώνει τη δράση «Μέρα
Χωρίς Στολή». Οι μαθητές έρχονται στο σχολείο χωρίς
τη στολή τους και καταβάλλουν το ποσό των 5 ευρώ, το
οποίο θα δοθεί για φιλανθρωπικό σκοπό.

13 Μαρτίου
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας του «π»,
της μαθηματικής σταθεράς (3,14), διοργανώνεται
μαθηματικός διαγωνισμός για τους μαθητές του Β΄
Κύκλου και νικήτρια τάξη είναι η 5 Μπλε.



16 Μαρτίου
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής
επισκέπτονται τα φυτώρια Σολωμού, στη Νήσου.
Ξεναγούνται στον χώρο και παίζουν στον παιδότοπο.
Εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους για ένα ευρύ φάσμα
προϊόντων που περιλαμβάνει λαχανικά, εποχιακά
λουλούδια, καλλωπιστικά δέντρα και φρουτόδεντρα.
Τους δίνεται η ευκαιρία να φυτέψουν τη δική τους
γλαστρούλα, την οποία παίρνουν στο σπίτι.

17 Μαρτίου
Στα πλαίσια της προσφοράς και της αλληλεγγύης, ο
πρόεδρος και αντιπρόεδρος του σχολείου, παραδίδουν
βιβλία για την ενίσχυση της Βιβλιοθήκης του Δημοτικού
Σχολείου Αγίου Επιφανίου, Ορεινής. Τα βιβλία
μαζεύτηκαν από την εκστρατεία «Φέρνω ένα βιβλίο» στα
πλαίσια της Μέρας των Γραμμάτων, με πρωτοβουλία
του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου.
Οι μαθητές του Αγίου Επιφανίου ευχαριστούν τα παιδιά
με τραγούδια για τα βιβλία και τα δέντρα.

20 Μαρτίου
Οι μαθητές της 1 Μπλε στο μάθημα των Αγγλικών
κάνουν τηλεδιάσκεψη με μία τάξη από το σχολείο της
Ισπανίας, με το οποίο συνεργαζόμαστε στα πλαίσια του
Comenius - «Ποιότητα Ζωής». Οι μαθητές συστήνονται
και μιλούν με τους μαθητές από την Ισπανία.

24 Μαρτίου
H Προδημοτική και η 4η τάξη ετοιμάζουν ενδοσχολικό
εορτασμό, για να τιμήσουν την επέτειο της 25ης Μαρτίου
1821.



26 Μαρτίου
Οι γονείς των παιδιών του Δημοτικού, παραλαμβάνουν
τα δελτία επίδοσής τους για το Β΄ τρίμηνο.

27 Μαρτίου
Οι γονείς των παιδιών του Νηπιαγωγείου και της
Προδημοτικής, παραλαμβάνουν τα δελτία επίδοσής
τους για το δεύτερο τρίμηνο.

27 Μαρτίου
Οι μαθητές της 6ης τάξης λαμβάνουν μέρος στον
διαγωνισμό «Η Παραγωγικότητα στην Εκπαίδευση».
Τα παιδιά των δύο τμημάτων με την καθοδήγηση
των δασκάλων τους, γράφουν δύο παραμύθια,
τα εικονογραφούν στο μάθημα της Τέχνης και τα
ηχογραφούν στο μάθημα της Μουσικής. Έπειτα
δημιουργούν ένα βίντεο με το παραμύθι τους, το
οποίο παρουσιάζουν στους υπόλοιπους μαθητές, σε
συγκέντρωση που πραγματοποιείται για τον σκοπό
αυτό.

27 Μαρτίου
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού
μαζεύουν χρήματα για τη στήριξη του θεσμού του
Telethon, σκοπός του οποίου είναι η προσφορά
βοήθειας στα παιδιά με μυϊκή δυστροφία. Η δωρεά
του ποσού των €1932.70 πραγματοποιείται κατά
τη διάρκεια ενημέρωσης που έγινε στα παιδιά του
Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής, από υπεύθυνους
του Telethon, με στόχο την περαιτέρω πληροφόρηση
και ευαισθητοποίηση για τον θεσμό. Στη συνέχεια, τα
παιδιά περπατούν γύρω από το Σχολείο ως ένδειξη
υποστήριξης του θεσμού αυτού.

30 Μαρτίου
Η Διευθύντρια του Δημοτικού και η Διευθύντρια του
Νηπιαγωγείου παρακολουθούν το ΚΕ΄ Παγκύπριο
Εκπαιδευτικό Συνέδριο Διευθυντών Σχολείων
Δημοτικής Εκπαίδευσης με θέμα «Συμβολή της
Εκπαιδευτική Ηγεσίας στη Βελτίωση των Μαθησιακών
Αποτελεσμάτων: από τη Θεωρία στην Πράξη» στο
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο.

31 Μαρτίου
Οι μαθητές της 6ης τάξης ετοιμάζουν τον ενδοσχολικό
εορτασμό για την επέτειο της 1ης Απριλίου 1955-1959.


