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The G C School of Careers
Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο

8 Ιανουαρίου
Έναρξη Μαθημάτων

16 Ιανουαρίου
Διάλεξη για γονείς «Ασφάλεια στο
διαδίκτυο»

29 Ιανουαρίου
Εορτασμός Γραμμάτων/Δέντρου

30 Ιανουαρίου
 Αργία/ Μέρα Γραμμάτων

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ιανουαρίου

1 Δεκεμβρίου
Παραδίδονται τα λεφτά που μαζεύτηκαν για τον Ραδιομαραθώνιο
από τον Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο του Δημοτικού και τους
μαθητές του Νηπιαγωγείου.

3 Δεκεμβρίου
Ο Σύνδεσμος Γονέων του σχολείου μας διοργανώνει
χριστουγεννιάτικο πάρτι για τα παιδιά Νηπιαγωγείου και
Δημοτικού, με πολλά δώρα και εκπλήξεις.

Περισσότερα

στις ιστοσελίδες μας

στο www.gcsc.ac.cy

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


4 Δεκεμβρίου
Διεξάγεται η αθλητική ημερίδα του Νηπιαγωγείου
και της Προδημοτικής στον χώρο του G C School
of Careers. Όλα τα παιδιά αγωνίζονται δίκαια και
τίμια σε διάφορα παιχνίδια (δρομικά παιχνίδια,
μουσικά στεφάνια, άλμα εις μήκος, ουρές, κ.ά.).
Στο τέλος της ημερίδας, απονέμονται διπλώματα
συμμετοχής και μετάλλια σε όλα τα παιδιά.

4 Δεκεμβρίου
Στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας, οι μαθητές
της 3ης τάξης, παρακολουθούν διάλεξη από τον
γεωλόγο κύριο Γιώργο Πετρίδη. Ο κ. Πετρίδης
τους εξηγεί για τη δημιουργία του κόσμου,  για τη
«Νεολιθική εποχή»  καθώς και για τη δημιουργία
διαφόρων πετρωμάτων που βρίσκονται στη γη.
Τέλος, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δουν από
κοντά πολλά διαφορετικά πετρώματα της Κύπρου
αλλά και του εξωτερικού.

7 Δεκεμβρίου
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής,
εξερευνούν τον κόσμο της υγιεινής διατροφής
με χριστουγεννιάτικη διάθεση φτιάχνοντας και
διακοσμώντας τα δικά τους χριστουγεννιάτικα
μπισκότα με βρώμη και μέλι.



8 Δεκεμβρίου
Οι μαθητές της 4ης  τάξης, επισκέπτονται τη
Λεβέντειο Πινακοθήκη, στη Λευκωσία. Η επίσκεψη
στο Μουσείο εντάσσεται στα πλαίσια του μαθήματος
της Ιστορίας και οι μαθητές παρακολουθούν το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ποια είναι η Αφροδίτη;».
Εκεί, έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν πολλά
πρόσωπα και τις ιστορίες της θεάς που γεννήθηκε
στην Κύπρο, να αντιληφθούν την έννοια του
μύθου και να εκφραστούν λεκτικά, κινητικά και
δημιουργικά, με βάση τα έργα και τους μύθους της
θεάς Αφροδίτης.

8 Δεκεμβρίου
Οι μαθητές της 3ης τάξης επισκέπτονται την
έκθεση «Ο πλανήτης σε χρειάζεται». Στόχος της
έκθεσης είναι να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές
να εξετάσουν το ζήτημα των κλιματικών αλλαγών
και την περιορισμένη διαθεσιμότητα των φυσικών
πόρων του πλανήτη με διαδραστικό τρόπο και
δραστηριότητες που γίνονται στον χώρο.

11 Δεκεμβρίου
O Μουσικός Όμιλος και ο όμιλος Starry Night του
σχολείου μας, συμμετέχουν σε χριστουγεννιάτικη
εκδήλωση στο Mall of Cyprus.

11-12 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.



12 Δεκεμβρίου
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής,
περνούν την ημέρα τους με τα άτομα που
φιλοξενούνται στη Σχολή Τυφλών, στη Λευκωσία.
Τα παιδιά, τραγουδούν μαζί τους χριστουγεννιάτικα
τραγούδια, τους χαρίζουν χριστουγεννιάτικες
κάρτες και απασχολούνται με δημιουργικές
δραστηριότητες, κάνοντας το πρωινό τους
ξεχωριστό και γεμάτο ζωντάνια.

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

16 Δεκεμβρίου
Τα παιδιά της προδημοτικής και ο Μουσικός
όμιλος του σχολείου μας λαμβάνουν μέρος στο
Χριστουγεννιάτικο φεστιβάλ του Δήμου Στροβόλου,
στην Παραμυθούπολη Χριστουγέννων. Ακόμη
οι μαθήτριες του Starry Night παρουσιάζουν ένα
εντυπωσιακό χορευτικό.

15 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.

18 Δεκεμβρίου
Στα πλαίσια της Ενότητας των Ελληνικών «Η
ζωή σε άλλους τόπους» οι μαθητές της 6ης τάξης
παρουσιάζουν στους γονείς τους διάφορα ήθη,
έθιμα και κουλτούρα άλλων πολιτισμών. Τέλος,
έχουν την ευκαιρία να γευτούν μαζί τους,  διάφορα
εδέσματα που αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένους
πολιτισμούς.



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

19 Δεκεμβρίου
Πραγματοποιείται χριστουγεννιάτικο πάρτι για τα
παιδιά του προσωπικού στον χώρο του Secondary
School με πολλά δώρα και εκπλήξεις.

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

21 Δεκεμβρίου
Ο Μουσικός όμιλος του σχολείου μας λαμβάνει
μέρος σε Χριστουγεννιάτικη φιλανθρωπική
εκδήλωση, στη Λεωφόρο Μακαρίου.

21 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.



21 Δεκεμβρίου
Μέρος του ποσού που μαζεύτηκε από τον
Σύνδεσμο Γονέων από τη «Μέρα Χωρίς Στολή»
παραδίδεται σε μέλη του Συνδέσμου Ξενώνων
Εφήβων Λευκωσίας.

21-22 Δεκεμβρίου
Διοργανώνεται τουρνουά σκακιού ανάμεσα στους
μαθητές του σχολείου μας. Στο τέλος του τουρνουά
ανακοινώνονται οι νικήτριες ομάδες κάθε τάξης.

22 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.

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

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



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

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

ΓΕΝΙΚΑ
Ο μαθητής της 6 Μπλε, Μάτσης Σόλωνας,
καταλαμβάνει το 1ο βραβείο στον Επαρχιακό
Διαγωνισμό Μαθηματικών, το 2ο βραβείο στον
Παγκύπριο Διαγωνισμό Μαθηματικών και 1ο
βραβείο στον 3ο Παγκύπριο Διαγωνισμό Δεξιοτήτων
Σκέψης, Ερατοσθένης.


