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The G C School of Careers
Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο

4 Δεκεμβρίου
Τόμπολα Συνδέσμου Γονέων

5 Δεκεμβρίου
Χριστουγεννιάτικο Πάρτι Συνδέσμου
Γονέων/Νηπιαγωγείο

7 Δεκεμβρίου
Εξετάσεις Εισδοχής Στ  ́τάξη/
Μαθηματικά

8 Δεκεμβρίου
Εξετάσεις Εισδοχής Στ  ́τάξη/
Ελληνικά

11 Δεκεμβρίου
Μέρα Χωρίς Στολή

12 Δεκεμβρίου
Χορωδία/Προδημοτική:
Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση Δήμου
Στροβόλου

14 Δεκεμβρίου
Φωτογράφιση με Αϊ- Βασίλη

15 Δεκεμβρίου
Δελτία Προόδου/Δημοτικό

18 Δεκεμβρίου
Χριστουγεννιάτικη Γιορτή
Νηπιαγωγείου/Δημοτικού

21 Δεκεμβρίου
Χορωδία: Χριστουγεννιάτικη
Εκδήλωση στο Mall of Cyprus

22 Δεκεμβρίου
Εκκλησιασμός

22 Δεκεμβρίου
Τελευταία μέρα μαθημάτων
Νηπιαγωγείου/Δημοτικού

22 Δεκεμβρίου
Δελτία Προόδου/Νηπιαγωγείο

23 Δεκεμβρίου
Χορωδία/Κορίτσια 5ης και 6ης τάξης:
Λεωφόρος Χριστουγέννων

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δεκεμβρίου

1 Νοεμβρίου
Πέντε μαθητές της 6ης τάξης του σχολείου μας, συμμετέχουν
στο Κυνήγι Θησαυρού, που διοργανώνει ο οργανισμός «Hope
for Children». Σκοπός αυτής της δράσης, είναι η δημοσιοποίηση
και προβολή της εκστρατείας «Ένα στα Πέντε» του Συμβουλίου
της Ευρώπης, κατά της σεξουαλικής κακοποίησης και
σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών. Το Κυνήγι Θησαυρού
περιλαμβάνει παιγνίδια, πάζλ και ερωτήσεις. Οι μαθητές μας
καταλαμβάνουν την τρίτη θέση και το χρηματικό έπαθλο των
€1.000 για αγορά εκπαιδευτικού εξοπλισμού.



2 Νοεμβρίου
Στα πλαίσια της ετήσιας εκστρατείας ενίσχυσης του
Παγκύπριου Συνδέσμου Καρκινοπαθών και Φίλων
(ΠΑΣΥΚΑΦ) διεξάγεται έρανος στο σχολείο μας. Το
ποσό που μαζεύεται, παραδίδεται στην πρέσβειρα
της εκστρατείας Ευριδίκη, σε μια μικρή εκδήλωση
που ετοίμασαν οι μαθητές του ομίλου χορωδίας
του σχολείου μας.

3 Νοεμβρίου
Οι Οδοντιατρικές Υπηρεσίες επισκέπτονται
το σχολείο μας στα πλαίσια της συνεχούς
προσπάθειάς τους για προαγωγή της στοματικής
υγείας και την αναχαίτιση των δύο κυριότερων
στοματικών παθήσεων, της τερηδόνας και της
ουλίτιδας. Συγκεκριμένα ενημερώνουν τα παιδιά
της 1ης τάξης για τις παθήσεις αυτές και ακολουθεί
εξέταση στο κάθε παιδί ξεχωριστά.

16 Νοεμβρίου
Πραγματοποιείται η αθλητική ημερίδα του σχολείου
μας στον χώρο του Secondary School. Οι μαθητές
αγωνίζονται σε 4 αθλήματα (απόσταση, δρόμο,
μπαλάκι και μήκος).  Στο τέλος της ημερίδας
απονέμονται μετάλλια στις τρεις πρώτες θέσεις
αγοριών και κοριτσιών ανά τάξη και δίδονται
βραβεία συμμετοχής σε όλους του μαθητές.



16 Νοεμβρίου
Στα πλαίσια του θέματος «Ο Αθλητισμός»,
επισκέπτεται το σχολείο μας ο μαραθωνοδρόμος/
δρομέας Κώστας Πατίνιος ο οποίος μιλά στα παιδιά
του Νηπιαγωγείου για το άθλημα με το οποίο
ασχολείται. Διεξάγεται συζήτηση για τα οφέλη του
αθλητισμού στη ζωή και τα παιδιά διηγούνται τις
δικές τους εμπειρίες. Έπειτα, συμμετέχουν σε
σχετικές αθλητικές δραστηριότητες στο γήπεδο του
σχολείου.

17 Νοεμβρίου
Οι μαθητές της 1ης τάξης λαμβάνουν μέρος στο
οικολογικό διαδραστικό εργαστήρι «Οι φύλακες
της φύσης». Το εργαστήρι περιλαμβάνει δράσεις
ευαισθητοποίησης μέσω του παιχνιδιού και της
χειροτεχνίας, για το περιβάλλον. Στα πλαίσια
αυτά οι μαθητές μαθαίνουν να δημιουργούν έργα
από ανακυκλώσιμα υλικά και λαχανόκηπο από
χρησιμοποιημένα ελαστικά, καθώς παίζουν και
μαθαίνουν την αξία της πανίδας και της χλωρίδας,
της διαλογής στην πηγή των υλικών, την αξία της

εξοικονόμησης του νερού και της προστασίας
της γης. Στο τέλος δραματοποιείται  το ομώνυμο
οικολογικό διδακτικό παραμύθι του Δρ Αντώνη Γάκη
«Οι φύλακες της φύσης- Η χαρά της γνώσης».

17 Νοεμβρίου
Η πρόεδρος και η αντιπρόεδρος του σχολείου μας,
παραδίδουν τον εξοπλισμό που μαζεύτηκε για
την εκστρατεία «Back to School with Hope» του
Οργανισμού Hope for Children που στόχο έχει την
προσφορά δωρεάν σχολικών ειδών σε οικογένειες
χαμηλού εισοδήματος στην Κύπρο.



17 Νοεμβρίου
Διεξάγεται η αθλητική ημερίδα του Νηπιαγωγείου
και της Προδημοτικής στον χώρο του G C School
of Careers (Secondary School). Όλα τα παιδιά
αγωνίζονται δίκαια και τίμια σε διάφορα παιχνίδια
(δρομικά παιχνίδια, μουσικά στεφάνια, άλμα
εις μήκος, ουρές κ.ά.). Στο τέλος της ημερίδας,
απονέμονται διπλώματα συμμετοχής και μετάλλια
σε όλα τα παιδιά.

18 Νοεμβρίου
Οι μαθητές της 6ης τάξης συμμετέχουν στο
διασχολικό τουρνουά ποδοσφαίρου – futsal, που
διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Secondary
School όπου συμμετέχουν άλλα τρία σχολεία. Στο
τουρνουά λαμβάνουν μέρος τα αγόρια της 6ης
τάξης. Τα κορίτσια, εκτός από την παρακολούθηση
και υποστήριξη της ομάδας τους, απασχολούνται
με την κατασκευή πανό και εκμάθηση βημάτων
ZUMBA. Η ομάδα του σχολείου μας κατακτά τη 2η
θέση.



18 Νοεμβρίου
Τα Πιγκουινάκια και τα Δελφινάκια, συμμετέχουν
σε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες (παιχνίδια
στο τούνελ, τούμπες, μουσικά στεφάνια κ.ά.), οι
οποίες πραγματοποιούνται με αφορμή το θέμα
«Αθλητισμός». Στο τέλος των δραστηριοτήτων
απονέμονται βραβεία συμμετοχής σε όλα τα παιδιά.

20 Νοεμβρίου
Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου και η αντιπρόεδρος
του Δημοτικού, παραδίδουν το ποσό των €335.00
στον Ραδιομαραθώνιο.


