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The G C School of Careers 
Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο

2 Ιουνίου
Bingo Συνδέσμου Γονέων

2 Ιουνίου 
Τελικές Εξετάσεις Β΄ Κύκλου – 
Αγγλικά 

4 Ιουνίου
Ολυμπιάδα Επιστήμης 

5 Ιουνίου
Αργία 

9 Ιουνίου
Τελική Γιορτή Νηπιαγωγείου

12 Ιουνίου 
Τελική Εκδρομή 

15 Ιουνίου 
Τελική Εκδρομή Νηπιαγωγείου 

20 Ιουνίου
Τελετή Αποφοίτησης και 
Βραβεύσεων 

21 Ιουνίου
Λήξη Μαθημάτων 

22 Ιουνίου
Δελτία Επίδοσης

30 Ιουνίου 
Λήξη μαθημάτων Νηπιαγωγείου 

30 Ιουνίου
Δελτία Επίδοσης Νηπιαγωγείου 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ιουνίου

Περισσότερα 

στις ιστοσελίδες μας

στο www.gcsc.ac.cy 

4 Απριλίου 
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής, παρακολουθούν 
παράσταση θεάτρου σκιών από την κ. Λένα Σπανού. Ακολούθως, 
συμμετέχουν σε εργαστήρι, όπου τα ίδια τα παιδιά αναλαμβάνουν τον 
ρόλο του καραγκιοζοπαίχτη και δημιουργούν μικρούς αυτοσχέδιους 
διαλόγους, τους οποίους παρουσιάζουν στα υπόλοιπα παιδιά.

4 Απριλίου 
Ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας, διοργανώνει 
τη «Μέρα Χωρίς Στολή». Τα παιδιά έρχονται στο σχολείο χωρίς τη 
στολή τους και μαζεύεται το ποσό των 1.290 ευρώ, το οποίο θα δοθεί 
σε φιλανθρωπικό σκοπό.



5 Απριλίου 
Τα παιδιά του Β΄ κύκλου, παρακολουθούν την θεατρική 
παράσταση «Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου», της 
Άλκης Ζέη, στον Θ.Ο.Κ.. Μια παράσταση από τον 
Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, σε σκηνοθεσία του Τάκη 
Τζαμαργιά.

5 Απριλίου 
Το σχολείο μας συμμετέχει στην Εκστρατεία Let’s Do 
It! Cyprus «Kαθαρί-ΖΩ την Κύπρο σε μια μέρα», για 
Σχολεία, που στόχο έχει να απαλλάξει τις φυσικές 
περιοχές του κόσμου από σκουπίδια. Οι μαθητές όλων 
των τάξεων, ακολουθώντας διαφορετικές διαδρομές, 
καθαρίζουν την περιοχή γύρω από το σχολείο.

6 Απριλίου 
Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού, 
μεταβαίνουν στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής για 
τον εκκλησιασμό του Πάσχα.

7 Απριλίου 
Τελευταία ημέρα πριν από τις διακοπές του Πάσχα 
και τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού 
συμμετέχουν σε διαφοροποιημένο πασχαλινό 
πρόγραμμα. Την ημέρα αυτή τα παιδιά μαζί με τις 
νηπιαγωγούς τους και το λαγουδάκι του Πάσχα παίζουν 
τόμπολα καθώς και κυνήγι του χαμένου αυγού. Τέλος, 
ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου μας 
δίνει πασχαλινό δώρο σε κάθε παιδάκι με ευχές για 
Καλό Πάσχα.

27 Απριλίου 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες της 6ης τάξης συμμετέχουν 
σε διασχολικό τουρνουά ποδοσφαίρου που διοργανώνει 
το Grammar Junior School. Οι μαθήτριες της 6ης τάξης 
καταλαμβάνουν την πρώτη θέση και οι μαθητές  τη 
δεύτερη, στη συνολική κατάταξη.



28 Απριλίου
Μαθητές του Β΄ κύκλου συμμετέχουν στον Πανελλήνιο 
Διαγωνισμό Ανάγνωσης Παιδικού Λογοτεχνικού 
Βιβλίου «Βιβλιοδρομίες 2017». Οι Βιβλιοδρομίες 
στοχεύουν στη δημιουργία ενός ισχυρού κινήτρου για 
την ανάγνωση λογοτεχνικών ή άλλων εξωσχολικών 
βιβλίων και την καλλιέργεια της ευγενούς άμιλλας 
μεταξύ των παιδιών, είναι και η ουσιαστική, κατά το 
δυνατόν, επαφή τους με σημαντικά έργα της ελληνικής 
και της παγκόσμιας λογοτεχνικής κληρονομιάς.

30 Απριλίου
Οι μαθητές της 3ης – 6ης τάξης  συμμετέχουν στη 18η 
Μαθηματική Ολυμπιάδα. 

2 Μαΐου
Ο μαθητής Σόλωνας Μάτσης της 5 Μπλε κατακτά χρυσό 
μετάλλιο στον διαγωνισμό μαθηματικών Kangourou και 
η μαθήτρια Κατερίνα Σιάσιου, της 2 Πράσινο,  αργυρό 
μετάλλιο.

8 Μαΐου
Στα πλαίσια καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας, η 2α τάξη 
επισκέπτεται το Μουσείο Παραμυθιού, στη Λευκωσία. 
Στο μουσείο, τα παιδιά συμμετέχουν σε εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα αφήγησης παραμυθιού, εξερευνούν 
το Παραμύθι μέσα από διαδραστικά εκθέματα και 
θαυμάζουν σπάνια βιβλία και έργα τέχνης που είναι 
εμπνευσμένα από τα παραμύθια.

17 Μαΐου
Οι μαθητές που διακρίθηκαν στην ενδοσχολική ημερίδα 
στίβου του σχολείου μας, συμμετέχουν στους αγώνες 
στίβου μεταξύ ιδιωτικών σχολείων που διοργανώνει το 
Falcon School και καταλαμβάνουν τις πιο κάτω θέσεις:

80m κορίτσια: 1η θέση Λέλια Ρολάνδη  6η τάξη

150m αγόρια: 1η θέση Σωτήρης Ξιούρος  6η τάξη

300m αγόρια: 2η θέση Λουκάς Σιακόλας, 6η τάξη

80m αγόρια: 2η θέση Πέτρος Κυπραίος 6η τάξη

Άλμα εις ύψος αγόρια: 2η θέση Λουκάς Σιακόλας 
6η τάξη

Άλμα εις μήκος κορίτσια: 2η θέση Λέλια Ρολάνδη 6η 
τάξη και 3η θέση Νάγια Κακόπεριου 5η τάξη

Μπαλάκι αγόρια: 2η θέση Φάνος Κοντός

4x100m σκυταλοδρομία: 2η θέση Νάγια Κακόπεριου 
και Ιωάννα Κακόπιερου 5η τάξη, Ελένη Παρασκευά και 
Λέλια Ρολάνδη, 6η τάξη

18 Μαΐου
O μαθητής της 5 Μπλε Σόλωνας  Μάτσης, διακρίνεται 
με το 1ο βραβείο στον Παγκύπριο διαγωνισμό 
Μαθηματικών της Μαθηματικής Εταιρείας και μετά από 
επιτυχία σε δύο διαγωνισμούς επιλογής, θα συμμετάσχει 
στον Διεθνή Διαγωνισμό Μαθηματικών IMC (Stage II), 
που θα διεξαχθεί στην Ινδία, τον Ιούλιο!



22 Μαΐου
Οι μαθητές του ομίλου «Kids in the Kitchen» 
παρακολουθούν παρουσίαση από τεχνολόγο τροφίμων 
για τα βιολογικά προϊόντα. Ενημερώνονται για τα 
βιολογικά προϊόντα και δοκιμάζουν φρέσκο βιολογικό 
χυμό και μπισκότα. Η παρουσίαση εντάσσεται στο 
Σχέδιο Προώθησης  της Κατανάλωσης Φρούτων και 
Λαχανικών, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, που συμμετέχει το 
σχολείο μας.

23 Μαΐου
Οι μαθητές της 1ης και της 2ας τάξης παρακολουθούν 
διάλεξη από τις διατροφολόγους Χρυστάλλα Κατελάρη 
και Αντιγόνη Ανδρέου. Η διάλεξη έχει ως στόχο την 
ενημέρωση των παιδιών γύρω από το θέμα της σωστής 
διατροφής και υγείας. Μετά το πέρας της παρουσίασης 
προσφέρεται στους μαθητές ένα πρότυπο υγιεινό 
πρωινό. 

29 Μαΐου
Τα παιδιά της Προδημοτικής, στα πλαίσια της 
προετοιμασίας για την τελική γιορτή του Νηπιαγωγείου, 
μεταβαίνουν στο Στούντιο Ηχογράφησης «Efthivolous 
Theocharous Music Productions & Recording Studio», 
στον Στρόβολο, για να ηχογραφήσουν τα τραγούδια 
τους.


