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1 Απριλίου
Αργία/1η Απριλίου

8 Απριλίου
Δελτία Επίδοσης Νηπιαγωγείου

21 Απριλίου
Εκκλησιασμός

22 Απριλίου
Πάσχα/Διακοπές Πάσχα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Απριλίου

3 Μαρτίου
Ακολουθώντας τα έθιμα της Τσικνοπέμπτης, οι μαθητές
Νηπιαγωγείου και Δημοτικού, περνούν ευχάριστα τη μέρα
τους παίζοντας παραδοσιακά κυπριακά παιχνίδια όπως σχοινί,
αυγοδρομίες, ζίζηρο, σακουλοδρομίες  κ.ά. Στη συνέχεια, ο
Σύνδεσμος Γονέων του σχολείου, ετοιμάζει και προσφέρει στα
παιδιά σουβλάκια και λοκμάδες.

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



3 Μαρτίου
O μαθητής της 4 μπλε Τριγγίδης Στέφανος,
κερδίζει το 3ο βραβείο στον Πανελλήνιο Μαθητικό
Διαγωνισμό «Κύπρος 1974-2015: Δεν ξεχνώ,
Διεκδικώ, Δημιουργώ», με το ποίημά του «Οδός
Ελλάδος».

4 Μαρτίου
Στα πλαίσια του project, των παιδιών του
Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής, με θέμα
την «Ενέργεια», επισκέπτεται το σχολείο μας, η
κα Μαρία Ιωαννίδου από εργοστάσιο κατασκευής
φωτοβολταϊκών  και μιλά στα παιδιά τόσο για τον
τρόπο κατασκευής των φωτοβολταϊκών,  όσο
και  για τη σημαντικότητα της εξοικονόμησης της
ενέργειας στην καθημερινή μας ζωή.
Στη συνέχεια, τα Σκιουράκια και τα παιδιά
της Προδημοτικής συμμετέχουν σε βιωματικό
πρόγραμμα, όπου κατασκευάζουν ηλιακούς
φούρνους με ποικίλα υλικά από την καθημερινή
ζωή, σε συνεργασία με την κα Χρύστια.

6 Μαρτίου
Ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων οργανώνει
καρναβαλίστικο χορό στο Hilton Park, όπου τα
παιδιά έχουν την ευκαιρία να τραγουδήσουν, να
χορέψουν και να διασκεδάσουν στους ρυθμούς
του καρναβαλιού.

8 Μαρτίου
Οι μαθητές της 6ης τάξης ενημερώνονται για
θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού από τις
υπεύθυνες του Careers Department του Secondary
School,  Μαριάννα Ζίττη και Έλενα Ανδρέου.



8 Μαρτίου
Οι μαθητές της 4ης  τάξης, επισκέπτονται τo Κέντρο
Εικαστικών Τεχνών και Ερευνών και το πάρκο
Κυκλοφοριακής Αγωγής. Στo Κέντρο Εικαστικών
Τεχνών και Ερευνών οι μαθητές παρακολουθούν
εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικό με την Ιστορία
της Κύπρου και στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής,
ενημερώνονται για θέματα οδικής ασφάλειας από
αστυνομικούς. Ακολουθεί πρακτική εξάσκηση.

9 Μαρτίου
Η 3η τάξη του σχολείου μας συμμετέχει στο
πρόγραμμα Remove the Power, το οποίο είναι
εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού ως πρόγραμμα παρέμβασης για
πρόληψη του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού
μέσα από τη διαπαιδαγώγηση και ενημέρωση
των μαθητών. Σκοπός του προγράμματος
είναι η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και της
αυτοεκτίμηση των παιδιών ούτως ώστε να τα
βοηθήσει να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του
σχολικού εκφοβισμού σε περίπτωση που τους
συμβεί. Τα παιδιά, δουλεύουν για μια εβδομάδα,

μέσω θεατρικών δραστηριοτήτων για να μάθουν τι
είναι αυτό το φαινόμενο και πώς μπορούν να το
αντιμετωπίζουν. Στο τέλος της βδομάδας γίνεται
παρουσίαση των όσων διδάκτηκαν στους γονείς
τους και ενημερώνονται για το σχετικό πρόγραμμα.

10 Μαρτίου
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής,
με αφορμή την Καθαρά Δευτέρα, κάνουν πικ-νικ
στην αυλή του σχολείου. Φτιάχνουν σάντουιτς
στο σχολείο και φέρνουν μαζί τους εδέσματα που
σχετίζονται με το έθιμο αυτό (καρότα, αγγουράκια,
κράκερς, ταραμοσαλάτα, λαγάνες, ταχίνι κτλ).



11 Μαρτίου
Πραγματοποιείται στην αίθουσα του σχολείου
μας αποκριάτικο πάρτι για όλα τα παιδιά του
Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής. Τα παιδιά,
ντυμένα με τις αποκριάτικές τους στολές,
συμμετέχουν σε αποκριάτικες δραστηριότητες και
χορεύουν σε ρυθμούς καρναβαλιού.

11 Μαρτίου
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας του «π»,
της μαθηματικής σταθεράς (3,14), διοργανώνεται
μαθηματικός διαγωνισμός για τους μαθητές του Β΄
Κύκλου και νικήτρια τάξη είναι η 6 Μπλε.

22 Μαρτίου
Δίδονται δελτία επίδοσης Β΄ τριμήνου για τους
μαθητές του Δημοτικού.

24 Μαρτίου
Τα αρκουδάκια και η 3η τάξη ετοιμάζουν ενδοσχολικό
εορτασμό, για να τιμήσουν την επέτειο της 25ης
Μαρτίου 1821.

28 Μαρτίου
Το σχολείο μας συμμετέχει στην παγκύπρια
εκστρατεία «Ζητείται Ελπίς», για τη συλλογή
ειδών πρώτης ανάγκης, με στόχο τη στήριξη όσο
το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων, ειδικότερα
των παιδιών, που έχουν προσφυγοποιηθεί εξαιτίας
της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Τα
είδη πρώτης ανάγκης μεταφέρονται στα Κυπριακά
Ταχυδρομεία, για να αποσταλούν στους τόπους
προσωρινής διαμονής των προσφύγων.



28 Μαρτίου
Η πρόεδρος και η αντιπρόεδρος του σχολείου
μας παραδίδουν το ποσό των €1640  στους
εκπροσώπους του Ινστιτούτου Νευρολογίας και
Γενετικής Κύπρου και του Συνδέσμου Μυοπαθών
Κύπρου, στα πλαίσια της εκστρατείας του Telethon
2016.

28 Μαρτίου
Το σχολείο μας επισκέπτεται λειτουργός του
Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και παρουσιάζει
στους μαθητές της 6ης τάξης θέματα που
αφορούν την τουριστική συνείδηση. Η επίσκεψη
εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος
«Νεαροί Πρεσβευτές του Τουρισμού», το οποίο θα
παρακολουθήσουν οι μαθητές τον Απρίλιο.

31 Μαρτίου
Η 4η και η 6η τάξη του Δημοτικού σχολείου
ετοιμάζουν ενδοσχολικό εορτασμό, για να τιμήσουν
την επέτειο της 1ης Απριλίου 1955-59.

31 Μαρτίου
Οι μαθητές του δημοτικού, παρακολουθούν τη
θεατρική παράσταση με τίτλο «Εγώ, ο πρίγκιπας»
του Βασίλη Μυριανθόπουλου, στο Δημοτικό Θέατρο
του ΘΟΚ. Μια παράσταση που εξυμνεί τον θρίαμβο
της απλότητας και προσπαθεί να δείξει σε κάθε
παιδί, ότι το μεγαλύτερο παραμύθι της ζωής είναι η
ίδια η ζωή και γι’ αυτό πρέπει να την απολαμβάνει.


