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4 Φεβρουαρίου
Επίσκεψη Προδημοτικής στη
βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου
Κύπρου και του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας

9 Φεβρουαρίου
Εκδρομή Δημοτικού

12 Φεβρουαρίου
Εκδρομή Νηπιαγωγείου

18 Φεβρουαρίου
Θεατρική Παράσταση/Νηπιαγωγείο

18 Φεβρουαρίου
Κουκλοθέατρο στο σχολείο/
Νηπιαγωγείο

19 Φεβρουαρίου
Starry Night

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Φεβρουαρίου

18 Ιανουαρίου
Οι μαθητές της Β΄ τάξης του σχολείου μας, δημιουργούν
τρισδιάστατη κατασκευή που αφορά τον κυπριακό πολιτισμό,
στα πλαίσια του διαγωνισμού «Κύπρος: 1974-2015, Δεν ξεχνώ,
διεκδικώ, δημιουργώ…» που συνδιοργανώνει η Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, η Πρεσβεία της Κύπρου
στην Ελλάδα – Μορφωτικό Γραφείο – Σπίτι της Κύπρου και
το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος.

Περισσότερα
στις ιστοσελίδες μας
στο www.gcsc.ac.cy



21 Ιανουαρίου
Οι μαθητές της 6ης τάξης επισκέπτονται το Κέντρο
Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας στη Λευκωσία
και παρακολουθούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με
θέμα την Τουρκοκρατία. Η επίσκεψη εντάσσεται
στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας.

28 Ιανουαρίου
Ο Σύνδεσμος Γονέων πραγματοποιεί διάλεξη με
θέμα «Άμεσες ενέργειες σε περιστατικά πρώτων
βοηθειών» από τον κύριο Γιάννο Παντελίδη,
εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών της Αστυνομίας
Κύπρου.

29 Ιανουαρίου
Οι μαθητές του Α΄ κύκλου παρακολουθούν τη
θεατρική παράσταση με τίτλο «Πήτερ Παν», στο
Δημοτικό Θέατρο Λατσιών. Μια παράσταση που
δείχνει την πραγματική έννοια της φιλίας και της
αθωότητας απέναντι στην ψευτιά και την υποκρισία.
Ακόμη, προβάλλει τη σημασία της οικογενειακής
θαλπωρής στη ζωή των παιδιών.

29 Ιανουαρίου
Οι μαθητές της Α΄ τάξης και η Προδημοτική
ετοιμάζουν ενδοσχολικό εορτασμό για την ημέρα
των Γραμμάτων και του Δέντρου.



29 Ιανουαρίου
Διοργανώνεται διαγωνισμός γενικών γνώσεων
για τους μαθητές του Β΄ κύκλου, στα πλαίσια της
ημέρας των γραμμάτων.

ΓΕΝΙΚΑ
Οι μαθητές της Δ’ τάξης λαμβάνουν μέρος στον
διαγωνισμό «Κύπρος 1974-2015 Δεν Ξεχνώ,
διεκδικώ, δημιουργώ…» γράφοντας ποιήματα για
την εισβολή.

Μέσα στα πλαίσια της γιορτής για τη Μέρα των
Γραμμάτων  τα παιδιά του Σχολείου φέρνουν από
το σπίτι τους βιβλία. Τα βιβλία που θα μαζευτούν
από την εκστρατεία, θα δοθούν για τη δημιουργία
βιβλιοθήκης σε ένα σχολείο.


