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Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο

01 Ιουνίου
Αργία

02 Ιουνίου
Εκδρομή Δημοτικού

10 Ιουνίου
Τελική Γιορτή Νηπιαγωγείου/
Α  ́Κύκλου

11 Ιουνίου
Αργία Δημοτικού

12 Ιουνίου
Εκδρομή Νηπιαγωγείου

16 Ιουνίου
 Τελική Γιορτή Β  ́Κύκλου/
Αποφοίτηση

17 Ιουνίου
Τέλος Σχολικής Χρονιάς
Δημοτικού

18 Ιουνίου
Δελτία Επίδοσης Δημοτικού

26 Ιουνίου
Τέλος Σχολικής Χρονιάς
Νηπιαγωγείου/Δελτία
Επίδοσης Νηπιαγωγείου

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ιουνίου

5 Μαΐου
Πραγματοποιείται διάσκεψη τύπου,  παρουσία του Υπουργού
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Μάριου Δημητριάδη, η οποία
σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια
Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας με θέμα «Οδική Ασφάλεια των Παιδιών»,
που διοργανώνει ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Reaction Youth for
the Prevention σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Αυτοκινήτου.
Στη διάσκεψη τονίζεται ο ρόλος της προστασίας των παιδιών από κάθε
κίνδυνο και η τήρηση  των κανόνων οδικής κυκλοφορίας από τα ίδια τα
παιδιά και από τους γονείς τους. Ακολουθεί καλλιτεχνικό πρόγραμμα
που ετοιμάζουν οι μαθητές του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου.



6 Μαΐου
Ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου
μας, παρουσιάζει διάλεξη με τίτλο «Πρόληψη και
Θεραπεία της Παιδικής Παχυσαρκίας». Η διάλεξη
πραγματοποιείται από τη Δρ. Δόνα Χειλέτη, στον  χώρο
της αίθουσας εκδηλώσεων του σχολείου.

7 Μαΐου
Μαθητές της 6ης τάξης επισκέπτονται τον πρόεδρο της
Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκη Ομήρου και τον
Αρχηγό της Αστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυστοστόμου και
τους δίνουν την Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων
του Παιδιού για την Οδική Ασφάλεια. Οι επισκέψεις
γίνονται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας για
την Οδική Ασφάλεια, 4-11 Μαΐου 2015.

7 Μαΐου
Διοργανώνεται εκδήλωση για τη Μέρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (9 Μαΐου) καθώς και τα 10 χρόνια του
etwinning, ενός δικτυακού χώρου που εξυπηρετεί τη
διασύνδεση εκπαιδευτικών και μαθητών από όλες τις
χώρες της Ευρώπης. Στην εκδήλωση, οι μαθητές της
6ης τάξης παρουσιάζουν τον τρόπο δημιουργίας και
τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χορεύουν
έναν παραδοσιακό κυπριακό χορό. Στη συνέχεια, οι
μαθητές παρακολουθούν σε βίντεο τα παιδιά από τα
σχολεία που συνεργαζόμαστε, να παρουσιάζουν τους
παραδοσιακούς τους χορούς. Τέλος, για τα δεκάχρονα
του etwinning ελευθερώνονται μπαλόνια με το λογότυπο
του θεσμού.

25 Μαΐου
Ο βοηθός προπονητής της Εθνικής ομάδας ανδρών
καλαθόσφαιρας και της καλαθοσφαιρικής ομάδας
ανδρών του ΑΠΟΕΛ, κύριος Νίκος Λαμπρίας,
επισκέπτεται τον όμιλο Καλαθόσφαιρας του σχολείου
μας. Αφού μίλησε λίγο στους μαθητές, έπαιξε μαζί τους
σε ένα ευχάριστο κλίμα.



29 Μαΐου
Οι μαθητές της 5ης  τάξης, επισκέπτονται το
Λεβέντειο Μουσείο που βρίσκεται στη Λαϊκή Γειτονιά.
Εκεί, υπεύθυνοι μιλούν στα παιδιά για την ιστορία και
τη σημασία του μουσείου.

ΓΕΝΙΚΑ
Η Λέλια Ρολάνδη  κατέλαβε τη 2η θέση στο αγώνισμα
75 μέτρων τόσο στους επαρχιακούς αγώνες στίβου
Λευκωσίας όσο και στους Παγκύπριους αγώνες στίβου.


