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Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο

3 Μαρτίου
Τσικνοπέμπτη

4 Μαρτίου
Τέλος Τριμήνου

6 Μαρτίου
Καρναβαλίστικο πάρτι
Συνδέσμου Γονέων

10 Μαρτίου
Πικ-νικ Νηπιαγωγείου

11 Μαρτίου
Καρναβαλίστικο πάρτι
Νηπιαγωγείου

11 Μαρτίου
Μέρα του «π»

14 Μαρτίου
Αργία/Καθαρά Δευτέρα

22 Μαρτίου
Δελτία Επίδοσης Δημοτικού

24 Μαρτίου
Εορτασμός/Ελληνική Επανάσταση

25 Μαρτίου
Αργία/ Ελληνική Επανάσταση

31 Μαρτίου
Εορτασμός/1η Απριλίου

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Μαρτίου

4 Φεβρουαρίου
Τα παιδιά της Προδημοτικής, στα πλαίσια του μαθήματος
με θέμα «Το Βιβλίο», επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου Κύπρου και το εργαστήρι Αφήγησης και
Παιδικής Φιλαναγνωσίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
Υπεύθυνοι μιλούν στα παιδιά για το επάγγελμά τους ως
βιβλιοθηκονόμοι, τον τρόπο λειτουργίας μιας βιβλιοθήκης και
τη διαδικασία δανεισμού βιβλίων και ακολουθούν δημιουργικές
και παιγνιώδεις δραστηριότητες με βιβλία, με την καθοδήγηση
της συγγραφέως, κυρίας Χριστίνας Χαρίτου Γιασεμή.

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



9 Φεβρουαρίου
Πραγματοποιείται η δεύτερη σχολική εκδρομή. Οι
μαθητές του Α΄ κύκλου, επισκέπτονται την έκθεση
δεινοσαύρων «Living Dinosaurs», στον χώρο της
κρατικής έκθεσης και στη συνέχεια περνούν τη
μέρα τους στον πολυχώρο Magic Day – fun park,
στο Δάλι. Οι μαθητές του Β΄ κύκλου επισκέπτονται
το Κυπριακό Μουσείο Κλασικού και Ιστορικού
Αυτοκινήτου στη Λεμεσό όπου εκεί βλέπουν
Κλασσικά, Ιστορικά και Συλλεκτικά Αυτοκίνητα
και στη συνέχεια γευματίζουν στο εστιατόριο
«Καρατέλο» στην περιοχή του Κάστρου.

12 Φεβρουαρίου
Πραγματοποιείται η δεύτερη σχολική εκδρομή. Τα
παιδιά του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής
(Αρκουδάκια, Σκιουράκια, Λιονταράκια και Τιγράκια)
επισκέπτονται την έκθεση δεινοσαύρων «Living
Dinosaurs», στον χώρο της κρατικής έκθεσης. Μια
έκθεση που τους δίνει την ευκαιρία να ταξιδέψουν
σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο και να
συναντήσουν τα μεγαλύτερα ζώα που έζησαν ποτέ
στη γη. Τα διάφορα είδη ρομπότ αναπαριστώνται
σε πραγματικά μεγέθη, με κινήσεις, χρώματα, υφές
και ήχους.

18 Φεβρουαρίου
Υπεύθυνοι από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
επισκέπτονται το σχολείο μας και συζητούν με
τους μαθητές θέματα που αφορούν την Ενέργεια.
Κάποια από τα θέματα που παρουσιάζονται
είναι το ιστορικό της ΑΗΚ, η λειτουργία ενός
ηλεκτροπαραγωγού σταθμού, το φαινόμενο του
θερμοκηπίου, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και
οι τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας
από ηλεκτροπληξία.



18 Φεβρουαρίου
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου (Αρκουδάκια,
Πιγκουινάκια και Δελφινάκια) παρακολουθούν την
κουκλο-θεατρική παράσταση με τίτλο «Καρναβάλια
στη φάρμα των ζώων», στον χώρο του Σχολείου,
την οποία παρουσιάζει το «Κουκλοθέατρο Κάλλια
Χαραλάμπους». Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και
της Προδημοτικής (Σκιουράκια, Λιονταράκια και
Τιγράκια)  παρακολουθούν το παιδικό θέατρο με
τίτλο «Ο Παπουτσωμένος Γάτος», στο Σατιρικό
Θέατρο. Μια παράσταση βασισμένη στο ομώνυμο
παραμύθι, με μια γοητευτική ιστορία που εξυμνεί
την έννοια της πραγματικής φιλίας.

19 Φεβρουαρίου
Οι μαθητές της 1ης τάξης παρακολουθούν το
πρόγραμμα «Μια πρώτη γνωριμία με την ενέργεια»
στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Αθαλάσσας. Η επίσκεψή τους εντάσσεται στα πλαίσια
των οικολογικών δραστηριοτήτων του σχολείου
μας. Εκεί, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία μέσα από
δραστηριότητες να κατανοήσουν την έννοια της
ενέργειας και να αναγνωρίσουν τη σημασία της,

τόσο στη βελτίωση της καθημερινότητας, όσο και
στην εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών. Τέλος,
διερευνούν τις επιπτώσεις (οικολογικές, κοινωνικές,
οικονομικές) από την αλόγιστη χρήση των μη
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μαθαίνουν
εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

19 Φεβρουαρίου
Οι μαθήτριες του ομίλου «Ρυθμικής Γυμναστικής»
συμμετέχουν στο Starry Night του Secondary
School που πραγματοποιείται στον Δήμο
Στροβόλου, με ένα εντυπωσιακό χορευτικό.
Υπεύθυνη για τη χορογραφία είναι η γυμνάστρια
κα. Χαρά Κωνσταντίνου.

24 Φεβρουαρίου
Ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων, σε
συνεργασία με τη Διεύθυνση του Σχολείου,
διοργανώνει διάλεξη με θέμα: «Μπορείτε να
προστατέψετε ότι πολυτιμότερο έχετε, τα παιδιά,
από τις πιθανές επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής
Ακτινοβολίας. Φτάνει να γνωρίζετε πώς!», στην
καφετερία του G. C. School of Careers – Secondary
School.



25 Φεβρουαρίου
Οι μαθητές του ομίλου Μικροί Επιστήμονες,
επισκέπτονται το Τσιρίδειον Ίδρυμα και
παρακολουθούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Η
Αρχή της Εξέλιξης», που αφορά την αρχή της
εξέλιξης της ζωής στον πλανήτη μας.

26 Φεβρουαρίου
Οι μαθητές της 3ης τάξης επισκέπτονται τον
αρχαιολογικό χώρο της Χοιροκοιτίας. Η επίσκεψη
εντάσσεται στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας.
Εκεί έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν την
πολιτιστική παράδοση του τόπου μας.

29 Φεβρουαρίου
Στα πλαίσια του project, των παιδιών του
Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής, με θέμα την
«Ενέργεια», τα παιδιά επισκέπτονται το Πάρκο
Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου
Κύπρου και το Αιολικό Πάρκο «Αγία Άννα» της
εταιρείας Rokas Aeoliki Cyprus Ltd. Υπεύθυνοι
μιλούν στα παιδιά για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και για τη σημαντικότητα της προστασίας
του περιβάλλοντος, και ακολούθως ξεναγούνται
στους χώρους.


