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Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο

10 Νοεμβρίου
Θέατρο Δημοτικού

13 Νοεμβρίου
Αργία/Αγίου Χρυσοστόμου

14 Νοεμβρίου
Αθλητική Ημερίδα Δημοτικού

15 Νοεμβρίου
Αθλητική Ημερίδα
Νηπιαγωγείου

18 Νοεμβρίου
Θέατρο Νηπιαγωγείου

18 Νοεμβρίου
Διασχολικό Τουρνουά
Ποδοσφαίρου

25 Νοεμβρίου
 Τέλος Τριμήνου

25 Νοεμβρίου
Θέατρο Α  ́Κύκλου

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Νοεμβρίου

5 Οκτωβρίου
Οι μαθητές παρακολουθούν ενημέρωση από τον Γιώργο
Τσίκκο και τον Σωκράτη Ρωσσίδη, δύο νέους που στηρίζουν
την προσπάθεια του εθελοντικού οργανισμού «The Shoe
That Grows». Μαζεύονται χρήματα και προσφέρονται για την
αγορά ειδικών παπουτσιών, τα οποία έχουν τη δυνατότητα
να μεγαλώνουν μέχρι και πέντε νούμερα. Οι ίδιοι ταξιδεύουν
εθελοντικά στην Αφρική, για να προσφέρουν τα παπούτσια
αυτά σε παιδιά. Μέχρι τώρα, έχουν επισκεφτεί το Νεπάλ και
την Τανζανία.

7 Οκτωβρίου
Διεξάγονται εκλογές για ανάδειξη προέδρου και αντιπροέδρου
των τμημάτων. Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι των τμημάτων
ψηφίζουν τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του σχολείου.
Πρόεδρος του σχολείου είναι ο Μιχάλης Σταυρινός της 6
Πράσινο και αντιπρόεδρος η Αρσενία Λαζάρου της 6 Μπλε.

www.facebook.com/TheGCS/


18 Οκτωβρίου
Πραγματοποιείται η πρώτη εκδρομή του σχολείου.
Οι μαθητές του Α΄ κύκλου πηγαίνουν στην Ορόκλινη
και οι μαθητές του Β΄ κύκλου στην Κυπερούντα. Ο
Α΄ κύκλος στην αρχή παρακολουθεί παρουσίαση
αναφορικά με τη λίμνη της Ορόκλινης και στη
συνέχεια μεταβαίνει στο παρατηρητήριο όπου  τα
παιδιά βλέπουν τη βλάστηση από κοντά. Τέλος,
πηγαίνουν στο εστιατόριο Restolake για παιχνίδι
και μεσημεριανό. Ο Β΄ κύκλος αρχικά επισκέπτεται
το Μουσείο Αγώνος και το Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας και στη συνέχεια προγευματίζουν στην
πλατεία του χωριού. Τέλος, μεταβαίνουν στο
Adventure Mountain Park για μεσημεριανό.

19 Οκτωβρίου
Οι μαθητές της Α΄ τάξης παρακολουθούν
ενημέρωση για τη στοματική υγεία. Ακολούθως,
γίνεται εξέταση από κυβερνητικό οδοντίατρο.
Μετά το πέρας της εξέτασης, δίδεται σε κάθε
μαθητή ενημερωτικό φυλλάδιο, αναφορικά με την
κατάσταση του στόματός του.

20 Οκτωβρίου
Πραγματοποιείται η πρώτη σχολική εκδρομή της
χρονιάς. Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της
Προδημοτικής επισκέπτονται τη Riverland Dairy
Bio Farm, στα Καμπιά. Υπεύθυνοι της φάρμας
μιλούν στα παιδιά για τη βιολογική παραγωγή
προϊόντων και την εκτροφή των ζώων και τα
ξεναγούν στο θερμοκήπιο και στη φάρμα. Τα παιδιά
έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε διάφορες
δραστηριότητες: προσφέρουν σανό στις κατσίκες,
παρακολουθούν τη διαδικασία αρμέγματος, κόβουν
και δοκιμάζουν φρέσκα λαχανικά, κ.ά.



21 Οκτωβρίου
Οι μαθητές της 6ης τάξης επισκέπτονται το
Φωτοβολταϊκό πάρκο του Πανεπιστημίου Κύπρου,
στα πλαίσια του μαθήματος της Επιστήμης.  Στη
συνέχεια, μεταβαίνουν στο κέντρο της Λευκωσίας,
όπου γίνεται ξενάγηση  στο Πολιτιστικό Ίδρυμα
της Τράπεζας Κύπρου και περπατούν στην οδό
Λήδρας.

21 Οκτωβρίου
Με αφορμή τον έρανο για τον Ραδιομαραθώνιο,
εκπρόσωπος του Συνεργατισμού, επισκέπτεται
το σχολείο μας και χαρίζει στους μαθητές μας
κονκάρδες με τα δικαιώματα των παιδιών. Το
σχολείο μας συμβάλλει με το ποσό των 453 ευρώ.

24 Οκτωβρίου
Πραγματοποιείται η Ετήσια Γενική Συνέλευση
για ανάδειξη του νέου Συνδέσμου Γονέων και
Κηδεμόνων. Ο Σύνδεσμος Γονέων απαρτίζεται από
τους εξής: Χαρά Χαραλαμπίδη, Αθηνά Παμπόρη,
Μυρτώ Κουρσουμπά – Χατζηπαναγή, Παναγιώτη
Σοφοκλέους, Παντελή Ιακωβίδη, Κυριάκο
Ιορδάνους, Μελίνα Δημητρίου – Χριστοφόρου,
Σόφη Μιχαηλίδου, Έλενα Ιωαννίδου - Αριστοτέλους
και Κούλλη Μεττή.

25 Οκτωβρίου
Τα παιδιά της Προδημοτικής συμμετέχουν στην
πρώτη θεματική ενότητα του Bricks 4 kidz με θέμα
το διάστημα.  Με τη βοήθεια των εκπαιδευτών
του Bricks 4 kidz συναρμολογούν και θέτουν σε
λειτουργία τα δικά τους οχήματα σε τροχιά.

https://www.facebook.com/TheGCS/posts/1289327494434155


27 Οκτωβρίου
Πραγματοποιείται ενδοσχολικός Εορτασμός για την
επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, στην αίθουσα
εκδηλώσεών μας. Τον εορτασμό ετοιμάζουν τα
Σκιουράκια και η 5η τάξη του σχολείου μας.


