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7 Μαρτίου
Θέατρο - Α  ́κύκλος

10  Μαρτίου
Βιβλιοπαρουσίαση – Α  ́και Β  ́τάξη

14  Μαρτίου
Μέρα του «π»

14  Μαρτίου
Ενημέρωση Careers Department -  6η τάξη

15  Μαρτίου
Διάλεξη Συνδέσμου Γονέων

21  Μαρτίου
Δελτία επίδοσης/Δημοτικό

21  Μαρτίου
Ενημέρωση 6ης τάξης για την Εφηβεία

24  Μαρτίου
Εορτασμός 25ης Μαρτίου

31  Μαρτίου
Εορτασμός 1ης Απριλίου

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Μαρτίου

1 Φεβρουαρίου
Νικητές του διαγωνισμού γενικών γνώσεων που πραγματοποιήθηκε
στο σχολείο μας αναδείχτηκαν με ισοβαθμία οι πιο κάτω μαθητές:
Γιακουμή Στέφανος – 5 Πράσινο
Δρουσιώτου Θέλμα – 6 Μπλε
Σοφοκλέους Χριστίνα – 6 Μπλε

6 Φεβρουαρίου
Η 3η τάξη επισκέπτεται τον αρχαιολογικό χώρο της Χοιροκοιτίας στα
πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας.

https://www.facebook.com/TheGCS


7 Φεβρουαρίου
O πρόεδρος και η αντιπρόεδρος του σχολείου μας
συμμετέχουν σε ημερίδα με θέμα «Γίνετε εσείς η
αλλαγή: Ενωθείτε για ένα καλύτερο διαδίκτυο». Την
ημερίδα διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού. Η ημερίδα έχει ως στόχο να βοηθήσει
τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν ότι είναι ευθύνη
όλων μας, της πολιτείας, των εκπαιδευτικών, των
φορέων που ασχολούνται με το διαδίκτυο, των γονέων
και των παιδιών, να διαμορφώσουμε το διαδίκτυο σε
ένα καλύτερο, ασφαλέστερο και δημιουργικό χώρο
επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και μάθησης.

9 Φεβρουαρίου
Στα πλαίσια του μαθήματος, με θέμα «Το Βιβλίο»,
τα παιδιά της Προδημοτικής επισκέπτονται τη
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Υπεύθυνοι
της Βιβλιοθήκης ξεναγούν τα παιδιά στο Εργαστήρι
Αφήγησης και Παιδικής Φιλαναγνωσίας, αλλά και στους
λοιπούς χώρους της Βιβλιοθήκης και τους μιλούν για
το επάγγελμά τους ως βιβλιοθηκονόμοι. Ακολούθως,
τα παιδιά γνωρίζουν τους τρόπους δανεισμού και
τους κανόνες χρήσης των βιβλίων εντός και εκτός
της βιβλιοθήκης. Τέλος, τα παιδιά εμπλέκονται σε
δημιουργικές και παιγνιώδεις δραστηριότητες με βιβλία.

10 Φεβρουαρίου
Οι μαθητές της Προδημοτικής και της 1ης τάξης
συμμετέχουν σε εργαστήρια κατασκευών με
ανακυκλώσιμα υλικά. Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται
στα πλαίσια του περιβαλλοντικού προγράμματος
«Το Περιβάλλον δεν μπορεί να περιμένει!», του μη
κερδοσκοπικού οργανισμού REACTION.

10 Φεβρουαρίου
Οι μαθητές 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.



14 Φεβρουαρίου
Στα πλαίσια της φιλανθρωπικής δράσης του σχολείου
μας και του ευρωπαϊκού προγράμματος «Respect»,
η χορωδία του σχολείου συμμετέχει σε φιλανθρωπική
εκδήλωση που διοργανώνει το PR club του Secondary
School, στο The Mall of Cyprus.

14 Φεβρουαρίου
Πραγματοποιείται η δεύτερη σχολική μας εκδρομή.  Οι
μαθητές του Α΄ κύκλου, επισκέπτονται τη διαδραστική
εκπαιδευτική έκθεση «Travelling Bricks» με θέμα
την «Ιστορία του ταξιδιού». Στην έκθεση βλέπουν τα
120 εκθέματα και στο τέλος έχουν την ευκαιρία να
παίξουν με χιλιάδες κομματάκια Lego. Στη συνέχεια
μεταβαίνουν στον χώρο του Lemon Park για να
παίξουν και να γευματίσουν. Τα παιδιά του Β΄ κύκλου
μεταβαίνουν στο Cyprus Land – Medieval Theme Park,
στη Λεμεσό. Εκεί έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν
το τρισδιάστατο μοντέλο νησιού, το οποίο είναι το
μεγαλύτερο δημιούργημα αυτού του είδους σε όλη τη
Ευρώπη και ξεναγούνται στην ιστορία και τους μύθους
της μεσαιωνικής εποχής στην Κύπρο.

15 Φεβρουαρίου
Ο πρόεδρος και η αντιπρόεδρος του σχολείου
παραδίδουν το ποσό των 500 ευρώ, το οποίο
μαζεύτηκε από την πρωτοβουλία τους να πουλήσουν
μεταχειρισμένα παιχνίδια στους συμμαθητές τους.
Το ποσό παραδόθηκε στην πρόεδρο του συνδέσμου
«Μωρά Θαύματα», κα Στέλλα Κυριακίδου, για τις
ανάγκες ανέγερσης νέας πτέρυγας στο Μακάριο
Νοσοκομείο. Προηγήθηκε ομιλία για τον σκοπό και τις
δράσεις του συνδέσμου.

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



17 Φεβρουαρίου
Πραγματοποιείται η δεύτερη σχολική εκδρομή. Τα παιδιά
του  Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής, επισκέπτονται
τη διαδραστική εκπαιδευτική έκθεση “Travelling Bricks”
από τη Lego Bricks, με θέμα την «Ιστορία του ταξιδιού».
Τα παιδιά παρατηρούν συνολικά 120 εκθέματα από 20
επαγγελματίες καλλιτέχνες Lego. Μεταξύ άλλων έχουν
την ευκαιρία να δουν μεταφορικά μέσα της ξηράς, του
αέρα, του νερού αλλά και του διαστήματος. Στη συνέχεια,
τα παιδιά μεταφέρονται στον ειδικά διαμορφωμένο
χώρο της έκθεσης, όπου καλλιεργώντας τη φαντασία
τους φτιάχνουν τις δικές τους κατασκευές.

17 Φεβρουαρίου
Αντιπρόσωποι των δύο τμημάτων της 6ης τάξης
(πρόεδρος και αντιπρόεδρος) παρευρίσκονται στην
πρωινή εκπομπή  του ΜegaOne «Ξυπνήσατε;». Εκεί,
φτιάχνουν διάφορες κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά
στα πλαίσια του περιβαλλοντικού προγράμματος «Το
Περιβάλλον δεν μπορεί να περιμένει!» του οργανισμού
REACTION και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Erasmus+ «Σεβασμός», στα οποία συμμετέχει το
σχολείο μας.

19 Φεβρουαρίου
Πραγματοποιείται το καρναβαλίστικο πάρτι του
Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου
μας, στο ξενοδοχείο HILTON. Μικροί και μεγάλοι
διασκεδάζουν στους ρυθμούς του καρναβαλιού.

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


21 Φεβρουαρίου
Στα πλαίσια του προγράμματος «Νεαροί πρεσβευτές
του Τουρισμού», του Κυπριακού Οργανισμού
Τουρισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού, οι μαθητές της 6ης τάξης, επισκέπτονται
έναν παραδοσιακό φούρνο στον Αστρομερίτη και το
Μουσείο Κυπριακού Σιδηροδρόμου, στην Ευρύχου.
Προηγείται παρουσίαση λειτουργού του Κ.Ο.Τ. σε
θέματα τουριστικής συνείδησης.

23 Φεβρουαρίου
Οι μαθητές της 5ης τάξης επισκέπτονται το Δημοτικό
Σχολείο του Αγίου Επιφανίου και παραδίδουν τα βιβλία
που έφεραν, στα πλαίσια της ημέρας των γραμμάτων.
Εκεί παρακολουθούν και συμμετέχουν σε διάφορες
δραστηριότητες με θέμα τη φιλαναγνωσία.

23 Φεβρουαρίου
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, ντομάτες, κράκερς,
ταραμοσαλάτα, λαγάνες, ταχίνι, κτλ).

24 Φεβρουαρίου
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.

ΓΕΝΙΚΑ
Οι μαθητές της 6 μπλε Ρωσσίδης Αιμίλιος και
Κακκουλής Αλέξανδρος βραβεύονται στον Πανελλήνιο
και Παγκύπριο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποίησης
και Διηγήματος για παιδιά και έφηβους, της Ένωσης
Ελλήνων Λογοτεχνών.


