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Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο



3 Φεβρουαρίου
Διάλεξη Συνδέσμου Γονέων

4 Φεβρουαρίου
Εκδρομή Δημοτικού 

20 Φεβρουαρίου
Τσικνοπέμπτη 

21 Φεβρουαρίου
Starry Night

23 Φεβρουαρίου
Καρναβαλίστικο Πάρτι Συνδέσμου
 
27 Φεβρουαρίου
Πικ νικ Νηπιαγωγείου

28 Φεβρουαρίου
Αποκριάτικο Πάρτι Νηπιαγωγείου

28 Φεβρουαρίου
Tέλος Τριμήνου

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Φεβρουαρίου

9 Ιανουαρίου
Οι μαθητές της 5ης  τάξης, επισκέπτονται το Ειδικό σχολείο 
Λευκωσίας. Η εκδρομή έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα και γίνεται στα 
πλαίσια των δραστηριοτήτων για την εβδομάδα ενημέρωσης για 
την αναπηρία.

23 Ιανουαρίου
Πραγματοποιήθηκε διάλεξη στα παιδιά του Β’ κύκλου, από την 
εκπαιδεύτρια κα. Παναγιώτα Αντρέου, με θέμα “Πρώτες βοήθειες 
στο σχολείο”. 



28 Ιανουαρίου
Στο πλαίσιο του μαθήματος με θέμα «Το Βιβλίο», 
τα παιδιά της Προδημοτικής μας, επισκέπτονται το 
κατάστημα Paper Works Philippides. Αμέσως μετά 
την άφιξή μας, τα παιδιά ξεναγούνται στους χώρους 
του Βιβλιοπωλείου και στη συνέχεια σε συνεργασία 
με τους υπεύθυνους του χώρου, συμμετέχουν 
σε σχετικές με το βιβλίο δραστηριότητες. 
Επιπρόσθετα, τα παιδιά παρακολουθούν τη 
βιβλιοπαρουσίαση του παραμυθιού «Δεν είμαι η 
Μυρτώ», από τους συγγραφείς Νάγια Παναγιώτου 
και Γιώργο Μίτλεττον. Ένα παιχνιδιάρικο παραμύθι 
που μιλάει για τη χαρά της μεταμόρφωσης, αλλά 
και την ανάγκη της μοναδικότητας, μια ιστορία που 
αγγίζει το θέμα της αυτοεκτίμησης, αναδεικνύοντας 
πόσο σημαντικό είναι να αγαπάμε τον εαυτό μας γι’ 
αυτό που είμαστε. 

29 Ιανουαρίου
Οι μαθητές της 1ης και της 3ης τάξης, ετοιμάζουν 
ενδοσχολικό εορτασμό για τη Μέρα των Γραμμάτων 
και την εβδομάδα του Δέντρου. 

29 Ιανουαρίου
Διοργανώνεται διαγωνισμός γενικών γνώσεων 
για τους μαθητές του Β΄ κύκλου, στα πλαίσια της 
ημέρας των γραμμάτων. Νικήτρια του διαγωνισμού, 
είναι η Μαρίλια Λοΐζου, της 6 Πράσινο.

30 Ιανουαρίου
Στο πλαίσιο του μαθήματος με θέμα «Το Βιβλίο», τα 
παιδιά του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής μας, 
λαμβάνουν μέρος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
«Ιστορίες να ονειρεύεσαι…». Ένα πρωτοποριακό 
πρόγραμμα, εγκεκριμένο από το Υπουργείο 
Παιδείας, που έχει σκοπό την καλλιέργεια θετικής 
στάσης και αγάπης των παιδιών για τα βιβλία. Τα 
παιδιά συμμετέχουν σε εργαστήρι και φτιάχνουν 
τη δική τους καινούρια ιστορία, ή αλλάζουν την 
παλιά, φτιάχνουν τη δική τους παραμυθοσαλάτα 
και εικονογραφούν το παραμύθι τους.



30 Ιανουαρίου
Στο G C School of Careers-Secondary 
πραγματοποιείται το «Moufl on Chess Tour 2020» 
και 35 παιδιά από την επαρχία Αμμοχώστου, 
Λάρνακας, Λευκωσίας και Πάφου, διαγωνίζονται 
από τις 8 το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι. Από το 
σχολείο μας διακρίνονται οι μαθητές: 

Κατηγορία κάτω των 8:
Αντρέας Βαλιαντής – 3η Θέση, 2 Πράσινο
Μάρκος Δημητρίου – 6η Θέση, 2 Μπλε
Γιώργος Σπύρου  – 7η Θέση, 2 Πράσινο
Μάξιμος Σάββα – 8η Θέση, 2 Πράσινο
Αλέξης Λοϊζίδης – 9η Θέση, 2 Πράσινο
Γουίλιαμ  Φόρστερ – 11η Θέση, 2 Πράσινο

Κατηγορία κάτω των 10:
Έρικα Χατζηχριστοφή – 6η Θέση, 4 πράσινο

Γενική Κατηγορία 
Μιχάλης Χατζηπετρής – 6η Θέση, 6 πράσινο
Πηγάσιος Μαυρίδης– 14ο Θέση 5, πράσινο
Γιώργος Χατζηχάννας – 15ο Θέση,  5 πράσινο
Κωνσταντίνος Πατίνιος – 16η Θέση, 6 μπλε

31 Ιανουαρίου
Στο πλαίσιο του μαθήματος των Αγγλικών με στόχο 
την καλλιέργεια φιλαναγνωσίας στα παιδιά, το 
σχολείο φιλοξενεί τη συγγραφέα Sue Kythreotou. 
Η συγγραφέας παρουσιάζει στα παιδιά το βιβλίο 
της, «Lucas and the Tree». Ένα αγγλικό, παιδικό 
παραμύθι που στόχο έχει να παροτρύνει τα παιδιά 
να μοιράζονται τους φόβους τους με κάποιον στην 
προσπάθειά τους να τους αντιμετωπίσουν, ενώ 
παράλληλα προσπαθεί να περάσει το μήνυμα 
της αγάπης προς τη φύση. Κατά τη διάρκεια 
της παρουσίασης, τα παιδιά συμμετέχουν σε 
διαδραστικό εργαστήρι.

«10 με έναν σκοπό»
Το νηπιαγωγείο και η 1η τάξη, ξεκινούν τη 
συγκομιδή τροφίμων με σκοπό την «υιοθεσία» 
μιας οικογένειας με οκτώ παιδιά. Συγκεκριμένα, 
κάθε τμήμα, αναλαμβάνει να προσφέρει είδη 
τροφίμων και καθαρισμού για την οικογένεια, ανά 
δύο εβδομάδες.
Επιπρόσθετα, στα πλαίσια προσφοράς, 
προσφέρεται φαγητό από την καφετέρια, τρεις 
φορές την εβδομάδα στον φιλανθρωπικό οργανισμό 
«Βαγόνι της Αγάπης», για οικογένειες που το έχουν 
ανάγκη. 




