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01 Μαΐου
Αργία

21 Μαΐου
Αργία Δημοτικού/ Αναλήψεως

25 Μαΐου
Τελικές Εξετάσεις
(Μαθηματικών) / Β  ́Κύκλου

27 Μαΐου
Τελικές Εξετάσεις
(Ελληνικών) / Β  ́Κύκλου

29 Μαΐου
Τελικές Εξετάσεις
(Αγγλικών) / Β  ́Κύκλου

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Μαΐου

2 Απριλίου
Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού, μεταβαίνουν στην
εκκλησία του Αγίου Δημητρίου για τον εκκλησιασμό του Πάσχα.

2 Απριλίου
Τα παιδιά του Δημοτικού παρακολουθούν τη θεατρική παράσταση
«Μια γιορτή του Αλ Νουρί» με θέμα τον ρατσισμό, στο Δημοτικό
Θέατρο Στροβόλου.

Περισσότερα

στις ιστοσελίδες μας

στο www.gcsc.ac.cy



3 Απριλίου
Τελευταία ημέρα πριν από τις διακοπές του Πάσχα και
τα παιδιά παίζουν παιχνίδια και κάνουν πασχαλινές
κατασκευές στις τάξεις τους. Ακολούθως, στα πλαίσια
του προγράμματος Comenius και συγκεκριμένα
στις δράσεις που αφορούν τον ελεύθερο χρόνο των
παιδιών, οι μαθητές παίζουν παραδοσιακά παιχνίδια της
Ισπανίας, της Πολωνίας και της Ελλάδας. Η δράση αυτή
έχει ως σκοπό τα παιδιά να γνωρίσουν τον πολιτισμό
των εταίρων μας, να παίξουν ομαδικά παιχνίδια που
προάγουν τη συνεργασία αλλά και έναν πιο «υγιή»
τρόπο ενασχόλησης. Τέλος, ο Σύνδεσμος Γονέων δίνει
φλαούνες στους μαθητές με ευχές για Καλό Πάσχα.

3 Απριλίου
Πραγματοποιείται διαφοροποιημένο πρόγραμμα όπου
τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής
συμμετέχουν σε διάφορες πασχαλινές δραστηριότητες
και δημιουργούν κατασκευές. Παίζουν τόμπολα και
άλλα παραδοσιακά πασχαλινά παιχνίδια. Ο Σύνδεσμος
Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας δίνει δώρο σε
κάθε παιδάκι.

22 Απριλίου
Τα παιδιά της Α΄ τάξης επισκέπτονται τη Riverland Dairy
Bio Farm, στα Καμπιά. Ο υπεύθυνος της φάρμας μιλά
στα παιδιά για την εκτροφή των ζώων και τη βιολογική
παραγωγή προϊόντων και τα ξεναγεί στη φάρμα και στο
θερμοκήπιο. Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να λάβουν
μέρος σε διάφορες δραστηριότητες.



24 Απριλίου
Το σχολείο μας, συμμετέχει στο πρόγραμμα «Δεύτερη
Ζωή», μια συνεργασία του Ιδρύματος Ενδυνάμωσης
Νεολαίας με τον όμιλο ΜΑΤΕΡΙΑ, ο οποίος στοχεύει
στην προσφορά υπηρεσιών φροντίδας σε άτομα τρίτης
ηλικίας. Σκοπός του προγράμματος είναι η συλλογή
παιχνιδιών που δε χρησιμοποιούνται και είναι σε καλή
κατάσταση. Τα παιχνίδια αυτά ελέγχονται, καθαρίζονται
και πακετάρονται για να πωληθούν εκ νέου. Στο
σχολείο μας διοργανώνεται εκδήλωση «Δεύτερης
Ζωής», στην οποία τα παιδιά έχουν την ευκαιρία
να παρακολουθήσουν τη διαδικασία διαλογής και
συσκευασίας των παιχνιδιών που έχουν φέρει οι ίδιοι.
Παράλληλα λειτουργεί παζαράκι με παιχνίδια «Δεύτερης
Ζωής». Από το παζαράκι μαζεύεται το ποσό των €700,
μέρος του οποίου δίνεται στο Ίδρυμα Εργοδότησης
Εκπαίδευσης Νεολαίας και το υπόλοιπο ποσό θα δοθεί
στον Παγκύπριο Έρανο του Ερυθρού Σταυρού.

22 – 26 Απριλίου
Πέντε μαθήτριες της 6ης τάξης, επισκέπτονται την
Πολωνία, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος
Comenius και έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την
πόλη Siedlce, να συμμετέχουν σε δραστηριότητες
στο σχολείο και να ξεναγηθούν στη Βαρσοβία. Οι δύο
εκπαιδευτικοί που συνοδεύουν τα παιδιά λαμβάνουν
μέρος σε συναντήσεις για την οργάνωση και αξιολόγηση
του προγράμματος.

26 Απριλίου
Οι μαθητές 3ης – 6ης τάξης συμμετέχουν στη 16η
Μαθηματική Ολυμπιάδα που διοργανώνεται από τη
Μαθηματική Εταιρεία Κύπρου.

29 Απριλίου
Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Σχολείου, μαζί με την
πρόεδρο και μέλη του Συνδέσμου Γονέων, παραδίδουν
στον Σύνδεσμο για άτομα με Αυτισμό Κύπρου, τα λεφτά
που μαζεύτηκαν από τη «Μέρα Χωρίς Στολή».


