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9 Ιανουαρίου
Έναρξη Μαθημάτων

27 Ιανουαρίου
Εορτασμός Γραμμάτων/Δέντρου

30 Ιανουαρίου
Αργία/ Μέρα Γραμμάτων

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ιανουαρίου

5 Δεκεμβρίου
Τα παιδιά της Προδημοτικής συμμετέχουν στην παιδική εκπομπή
του ΡΙΚ, με τίτλο «Η Χώρα του Γιατί», κάνοντας αναφορά στους
λόγους για τους οποίους αγαπούν τα Χριστούγεννα.

6 Δεκεμβρίου
Ο σεφ και ζαχαροπλάστης κ. Γιάννης Τούμπας, από το
ζαχαροπλαστείο «Άρωμα Βανίλιας – διά χειρός Γιάννη»,
επισκέπτεται το σχολείο μας. Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και
της Προδημοτικής μυούνται στην τέχνη της ζαχαροπλαστικής,
φτιάχνοντας και διακοσμώντας τα δικά τους Χριστουγεννιάτικα
μπισκότα.

Περισσότερα

στις ιστοσελίδες μας

στο www.gcsc.ac.cy

www.facebook.com/TheGCS


10 Δεκεμβρίου
Ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου
μας, διοργανώνει χριστουγεννιάτικο πάρτι στο
Pavilion με πολλά δώρα και εκπλήξεις.

11 Δεκεμβρίου
Ο μουσικός όμιλος του σχολείου μας, λαμβάνει
μέρος σε εκδήλωση στην οδό Στασικράτους,
τραγουδώντας χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

12-13 Δεκεμβρίου
Ο Άγιος Βασίλης επισκέπτεται το σχολείο μας,
δίνει δώρα σε όλα τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και
του Δημοτικού και βγάζει μαζί τους αναμνηστικές
φωτογραφίες.

13 Δεκεμβρίου
Δίνονται τα δελτία προόδου των μαθητών του
Δημοτικού για το Α΄ τρίμηνο.

14 Δεκεμβρίου
Πηγή ιδιαίτερης χαράς για τους ηλικιωμένους
που φιλοξενούνται στον οίκο ευγηρίας «Άγιος
Θεράπων», στον Λυθροδόντα, η επίσκεψη των
παιδιών του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής.
Τα παιδιά ενόψει των Χριστουγέννων, προσφέρουν
στους ενοίκους χριστουγεννιάτικες κάρτες με
ευχές για Καλά Χριστούγεννα και Καλή Νέα
Χρονιά. Τραγουδούν μαζί τους χριστουγεννιάτικα
τραγούδια, κατασκευάζουν στολίδια και στολίζουν
όλοι μαζί το χριστουγεννιάτικο δέντρο, δείχνοντας
πώς η ηλικία εκμηδενίζεται μπροστά στην αγάπη
και ευτυχία.

15 Δεκεμβρίου
Το σχολείο μας συμμετέχει σε χριστουγεννιάτικη
εκδήλωση, στο Mall of Cyprus. Στην εκδήλωση
λαμβάνουν μέρος οι μαθητές της 5ης τάξης με
χορευτικό, η χορωδία του σχολείου μας καθώς
επίσης και τα Σκιουράκια και τα Λιονταράκια με
χριστουγεννιάτικα τραγούδια.



16 Δεκεμβρίου
Ο Σύνδεσμος Γονέων του σχολείου μας,
διοργανώνει τη «Μέρα Χωρίς Στολή». Τα παιδιά
έρχονται στο σχολείο χωρίς τη στολή τους και
καταβάλλουν το ποσό των 5 ευρώ, το οποίο δίδεται
για φιλανθρωπικό σκοπό.

17 Δεκεμβρίου
Η χορωδία του σχολείου μας συμμετέχει σε
χριστουγεννιάτικη φιλανθρωπική εκδήλωση στους
φούρνους «Πανδώρα», στην οδό Τσερίου. Όλα
τα έσοδα από την εκδήλωση θα δοθούν στον
Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου.

20 Δεκεμβρίου
Πραγματοποιείται ο εκκλησιασμός των μαθητών
του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού, στον Ιερό
Ναό Αγίας Παρασκευής.

20 Δεκεμβρίου
Πραγματοποιείται χριστουγεννιάτικο πάρτι για
τα παιδιά του προσωπικού του σχολείου, στο
Secondary School.

21 Δεκεμβρίου
Παρουσιάζεται η καλλιτεχνική γιορτή των
Χριστουγέννων από τους μαθητές του Δημοτικού
Σχολείου, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου.



22 Δεκεμβρίου
Τελευταία μέρα μαθημάτων πριν από τις γιορτές
των Χριστουγέννων και οι μαθητές περνούν τη
μέρα τους διασκεδάζοντας.

22 Δεκεμβρίου
Ο πρόεδρος και η αντιπρόεδρος του σχολείου
διοργανώνουν παζαράκι μεταχειρισμένων
παιχνιδιών και το ποσό που μαζεύεται, διατίθεται
στον σύνδεσμο «Μωρά Θαύματα» του Μακάριου
Νοσοκομείου Λευκωσίας για  τη δημιουργία νέας
Μονάδας Νεογνών, στον χώρο του Νοσοκομείου.

22 Δεκεμβρίου
Απονέμονται τα βραβεία «Book Worm» στα παιδιά
που διάβασαν τα περισσότερα αγγλικά βιβλία, κατά
τη διάρκεια του πρώτου σχολικού τριμήνου.

22 Δεκεμβρίου
Ανακοινώνονται οι νικητές του διαγωνισμού
γενικών γνώσεων της 6ης τάξης, στα πλαίσια του
προγράμματος Erasmus+, που θα μεταβούν στην
Ισπανία τον ερχόμενο Μάρτιο.

22 Δεκεμβρίου
Πραγματοποιείται χριστουγεννιάτικο γεύμα για το
προσωπικό του σχολείου και ακολουθεί το κόψιμο
της βασιλόπιτας.



22 Δεκεμβρίου
Διοργανώνεται με επιτυχία η χριστουγεννιάτικη
εκδήλωση του Νηπιαγωγείου μας, η οποία αποτελεί
και την αποκορύφωση των εορταστικών μας
δραστηριοτήτων. Παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί
περνούν ένα δημιουργικό απόγευμα, χορεύοντας,
τραγουδώντας, φτιάχνοντας κατασκευές και
παίζοντας χριστουγεννιάτικα παιχνίδια.

23 Δεκεμβρίου
Τελευταία μέρα πριν από τις γιορτές των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Τα
παιδιά του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής
διασκεδάζουν, παίζουν και χορεύουν στον ρυθμό
των Χριστουγέννων.

23 Δεκεμβρίου
Δίνονται τα δελτία προόδου των μαθητών του
Νηπιαγωγείου για το Α΄ τρίμηνο.

ΓΕΝΙΚΑ
Ο Μάτσης Σόλωνας της 5ης τάξης, κατέλαβε
το 3ο βραβείο στον Επαρχιακό Διαγωνισμό
Μαθηματικών, της Μαθηματικής Εταιρείας.

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

