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Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο

4 Απριλίου
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Θεάτρου
Σκιών Λένας Σπανού/Νηπιαγωγείο

4 Απριλίου
Μέρα Χωρίς Στολή

6 Απριλίου
Εκκλησιασμός

7 Απριλίου
Λήξη μαθημάτων/Δημοτικό

7 Απριλίου
Λήξη μαθημάτων Νηπιαγωγείου και
Δελτία Επίδοσης

24 Απριλίου
Έναρξη μαθημάτων

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Απριλίου

Περισσότερα

στις ιστοσελίδες μας

στο www.gcsc.ac.cy

1 Μαρτίου
Τα παιδιά της χορωδίας του Β΄ κύκλου τραγουδούν στην πρωινή
εκπομπή του ΡΙΚ «Καλή σας Μέρα». Η συμμετοχή τους εντάσσεται
στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, με θέμα τον
Σεβασμό που συμμετέχει το σχολείο μας.

7 Μαρτίου
Τα παιδιά του Α΄ κύκλου παρακολουθούν στο Δημοτικό θέατρο Λατσιών,
τη θεατρική παράσταση «Η ωραία Κοιμωμένη».

9 Μαρτίου
Οι μαθητές της 4ης τάξης, επισκέπτονται το Μουσείο Τεχνών Λουκίας
και Μιχαλάκη Ζαμπέλα και το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Ερευνών,
στη Λευκωσία. Η επίσκεψη στο Μουσείο εντάσσεται στα πλαίσια
του μαθήματος της Τέχνης, ενώ στο Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και
Ερευνών, οι μαθητές παρακολουθούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
«Ζωντανεύοντας τον θρύλο της Μελουζινής», της θεατροπαιδαγωγού
Μαρίνας Κατσαρή.

https://www.facebook.com/TheGCS


10 Μαρτίου
H μαθήτρια Μαρία Κασιή της 4 Μπλε, κατέλαβε την
πρώτη θέση στην κατηγορία της (8-11 ετών), στον
Εθνικό Διαγωνισμό «Toyota Dream Car». Το σχέδιο
της, με τίτλο: «Adoption Baby Car», θα υποβληθεί στον
Παγκόσμιο Διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί τον
Απρίλιο του 2017 στην Ιαπωνία.

10 Μαρτίου
Με σκοπό την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, το σχολείο
μας διοργανώνει, σε συνεργασία με το Σολώνειον
βιβλιοπωλείο, βιβλιοπαρουσίαση για τα παιδιά της
1ης και της 2ας τάξης. Η 1η τάξη παρακολουθεί την
παρουσίαση του παραμυθιού «Η γλυκιά κόκκινη
πιπεριά» της κυρία Νικολίνα Δράκου, ενώ η 2α
τάξη παρακολουθεί την παρουσίαση του βιβλίου «Η
φώκια γυρίζει σπίτι της»,  της κυρίας Καίτη Φράγκου
Αναστασιάδου. Μετά το τέλος της βιβλιοπαρουσίασης
τα παιδιά συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες και
παίζουν παιχνίδια.

14 Μαρτίου
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας του «π»,
της μαθηματικής σταθεράς (3,14), διοργανώνεται
μαθηματικός διαγωνισμός για τους μαθητές του Β΄
Κύκλου.

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

15 Μαρτίου
Ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, σε
συνεργασία με τη Διεύθυνση του Σχολείου, διοργανώνει
διάλεξη με θέμα «Η Αυτοεκτίμηση στα παιδιά. Ο
Ρόλος των γονιών». Η διάλεξη εντάσσεται στα
πλαίσια συμμετοχής του σχολείου μας στο ευρωπαϊκό
πρόγραμμα Erasmus+, με θέμα τον Σεβασμό.



17 Μαρτίου
Απονέμονται τα βραβεία «Book Worm» στα παιδιά
που διάβασαν τα περισσότερα αγγλικά βιβλία, κατά τη
διάρκεια του δεύτερου σχολικού τριμήνου.

17 Μαρτίου
Οι πιο κάτω μαθητές του σχολείου μας διακρίνονται
στον διαγωνισμό Αγγλικών Kangourou:
Χρυσό Μετάλλιο: Αντώνης Σκέντερ, 3 Πράσινο
Αργυρό Μετάλλιο: Σοφία Φόρστερ, 4 Μπλε
Χάλκινο Μετάλλιο: Ιωάννα Βανέζου, 3 Πορτοκαλί
                                   Βαρνάβας Χατζηπαναγής, 5 Μπλε

21 Μαρτίου
Πραγματοποιείται διάλεξη από τη γυναικολόγο
κυρία Σοφία Φρακάλα, για τους μαθητές της 6ης
τάξης, με θέμα την Εφηβεία. Η μεταβατική αυτή
περίοδος από την παιδική ηλικία στην ώριμη, συχνά
προκαλεί ραγδαίες αλλαγές, τόσο σωματικές όσο και
ψυχολογικές. Η διάλεξη έχει ως στόχο την ενημέρωση,
τον προβληματισμό και τη συζήτηση γύρω από το θέμα
των αλλαγών αυτών.

21 Μαρτίου
Δίδονται τα δελτία επίδοσης στους γονείς των μαθητών
του Δημοτικού Σχολείου, για το δεύτερο σχολικό τρίμηνο.

23 Μαρτίου
Τα παιδιά της Προδημοτικής συμμετέχουν στη
θεματική ενότητα του Bricks 4 Kidz με θέμα τη ζωή της
πεταλούδας. Με τη βοήθεια των εκπαιδευτών του Bricks
4 Kidz συναρμολογούν και διακοσμούν τη δική τους
πεταλούδα, χρησιμοποιώντας τα ειδικά διαμορφωμένα
υλικά της Lego Education.

24 Μαρτίου
Οι μαθητές της 3ης τάξης ετοιμάζουν ενδοσχολικό
εορτασμό, για να τιμήσουν την επέτειο της 25ης Μαρτίου
1821.



27 Μαρτίου
O πρόεδρος και η αντιπρόεδρος του σχολείου μας,
παραδίδουν το ποσό των €1.815 στους εκπροσώπους
του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου
και του Συνδέσμου Μυοπαθών Κύπρου, στα πλαίσια
της εκστρατείας του Telethon 2017. Τα παιδιά του
Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής ενημερώνονται για
τον σκοπό του Telethon και περπατούν συμβολικά στην
αυλή του σχολείου.

29 Μαρτίου
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής
επισκέπτονται το Μουσείο Νερού της Υδατοπρομήθειας,
στη Λευκωσία, όπου λαμβάνουν μέρος στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα του Μουσείου. Ακολούθως, τα παιδιά
επισκέπτονται το Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας για
παιχνίδι και εξερεύνηση.

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

5-11 Μαρτίου 2017
Έξι μαθήτριες της 6ης τάξης ταξιδεύουν στο σχολείο
της Ισπανίας (El Ejido, Almeria) με τη συνοδεία δύο
εκπαιδευτικών του σχολείου μας. Γνωρίζουν τον
πολιτισμό της περιοχής μέσα από επισκέψεις σε
μουσεία και ιστορικά μνημεία, αλλά και την κουλτούρα
της λαμβάνοντας μέρος σε μαθήματα των τμημάτων της
5ης και 6ης. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, έγινε και η
ανταλλαγή των μασκότ ανάμεσα στα σχολεία, οι οποίες
θα ταξιδεύουν ανά τρίμηνο σε διαφορετική χώρα του
προγράμματος και θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες
σχετικές με τον Σεβασμό σε κάθε σχολείο.


