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09 Μαΐου
Η 2η  Κυριακή του Μάη είναι αφιερωμένη σε όλες τις μανούλες 
του κόσμου. Με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας λοιπόν, το 
προσωπικό του νηπιαγωγείου του The GC School of Careers, 
εύχεται Χρόνια Πολλά τόσο στις δικές του μανούλες, όσο και σε 
όλες τις μανούλες του κόσμου, με την ευχή να είναι πάντα γερές, 
δυνατές και ευτυχισμένες κοντά στα παιδιά τους.  Ο δεσμός με τη 
μητέρα, επηρεάζει και καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά 
συνδέονται με τον κόσμο. Η μητέρα είναι ο άνθρωπος που παρέχει 
προστασία, ασφάλεια, αγάπη και στοργή στα παιδιά του. Μπορεί 
για τον κόσμο να είναι μια μητέρα, για τα παιδιά τους όμως είναι ο 
κόσμος όλος.

14 Μάϊου 
Η μαθήτρια Ολίβια Αμαλία Ιακωβίδη, της 6 Πράσινο, διακρίνεται 
με το Β’ Βραβείο στον Διαγωνισμό «200 χρόνια από την Ελληνική 
Επανάσταση του 1821: Αναδιφώ το παρελθόν, ενατενίζω το 
μέλλον», με το επιτραπέζιο παιχνίδι για την ελληνική επανάσταση. 
Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από το Υπουργείο Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

19 Μάϊου
Οι μαθητές του Δημοτικού διακρίνονται στην Παγκύπρια Μαθηματική 
Ολυμπιάδα. 
• Ανδρέας Βαλιαντής (3Π), Αργυρό Μετάλλιο
• Άρης Αμερικάνος (6Μ), Αργυρό Μετάλλιο
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20 Μαΐου
Την 20η Μαΐου γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα 
Μέλισσας. Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της 
Προδημοτικής μας, στα πλαίσια της ενότητας 
«Άνοιξη – Γνωρίζω τα έντομα», μαθαίνουν 
τα οφέλη της μέλισσας για τον άνθρωπο, το 
περιβάλλον και τον πολιτισμό, μέσα από μια 
σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

01 Ιουνίου 
Οι μαθητές της 3ης,4ης,5ης και 6ης τάξης του 
σχολείου, παρακολουθούν τη διαδραστική 
θεατρική αφήγηση για παιδιά «Ταξιδεύοντας 
με τη Μαλάλα», την οποία προσέφερε ο 
Δήμος Στροβόλου, στα πλαίσια εορτασμού της 
Παγκόσμιας Ημέρας Παιδιού.

01 Ιουνίου
Η 1η Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια 
Ημέρα του Παιδιού. Η μέρα αυτή αποτελεί για 
όλους μας μια υπενθύμιση για την ανάγκη 
διασφάλισης και εφαρμογής των δικαιωμάτων 
των παιδιών. Εκατομμύρια παιδιά, σε ολόκληρο 
τον κόσμο, ζουν σε συνθήκες φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού. Τα παιδιά του 
Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής γιορτάζουν 
τη μέρα αυτή, δημιουργώντας το δικό τους πανό 
με συνθήματα.

04 Ιουνίου 
Οι μαθητές της 5ης τάξης, παρακολουθούν 
παρουσίαση με θέμα «Αστρονομία και 
Αστροφυσική», από τον κ.Στέλιο Τσαγγαρίδη.

04 Ιουνίου
Πραγματοποιείται η αποφοίτηση των τελειόφοιτων 
της Προδημοτικής μας τάξης, στο χώρο του GC 
Secondary School, στον Στρόβολο. Τα παιδιά, μας 
μεταφέρουν με το δικό τους μοναδικό τρόπο, τα 
όσα πέρασαν τη φετινή σχολική χρονιά, δείχνοντάς 
μας ότι ποτέ δεν σταμάτησαν να ονειρεύονται και 
να χαμογελάνε. Εμείς τους ευχόμαστε καλή αρχή 
στο νέο τους ξεκίνημα, με την ευχή κάθε ένα από 
τα όνειρά τους να γίνει πραγματικότητα.

07 Ιουνίου 
Το πρόγραμμα «Οικολογικών Σχολείων», βραβεύει 
το δημοτικό μας με την πράσινη σημαία, για τη 
συμμετοχή μας στο πρόγραμμα «Μαθαίνω για τα 
Δάση».



11 Ιουνίου
Οι μαθητές της 6ης τάξης του Δημοτικού συμμετέχουν 
στην περιβαλλοντική εκπαιδευτική δραστηριότητα με 
θέμα: «Η σχέση του ανθρώπου και της φύσης ως 
μια ζυγαριά», η οποία πραγματοποιήθηκε από την 
κυρία Γιόλα Ηροδότου, εκπαιδεύτρια του κέντρου 
περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης Αθαλάσσας. Το κυνήγι 
του χαμένου θησαυρού, στον κήπο και στην αυλή του 
σχολείου, οδηγεί τους μαθητές και τις μαθήτριες στην 
ανακάλυψη της μαγείας των χρωμάτων και των ήχων 
της φύσης. Στο τέλος αναγνωρίζουν ότι όλα όσα 
χρειάζεται ο άνθρωπος προέρχονται από τη φύση: 
ο αέρας που αναπνέουμε, το νερό που πίνουμε, η 
τροφή που τρώμε και τα ρούχα που φοράμε.

11 Ιουνίου
Τα παιδιά του ‘Α Κύκλου του Δημοτικού μας, 
παρακολουθούν διαδικτυακά την παρουσίαση της 
διατροφολόγου Χριστίνα Παπαδοπούλου – Φεσσά. 
Οι μαθητές ενημερώνονται για τις ομάδες τροφών, 
για τα προτερήματα της υγιεινής διατροφής και για το 
τι πρέπει να συμπεριλαμβάνει ένα θρεπτικό γεύμα.  

07 Ιουνίου 
Οι μαθητές του Δημοτικού βραβεύονται για τη 
συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό «Μαθαίνω για 
τα Δάση» και τη δημιουργία τρισδιάστατης μακέτας 
για το δάσος. Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από 
τη CYMEPA σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. 
Συγκεκριμένα, διακρίνονται οι εξής μαθητές:
• Νικόλας Χριστοφίδης (3Μ), Α’ Βραβείο
•  Άνμαρι Χαραλάμπους (2Μ), Β’ Βραβείο
•  Σώτηα Σταύρου (1Μ), Έπαινος

11 Ιουνίου
Στα πλαίσια της συμμετοχής του Δημοτικού 
στο Σχολικό Πρόγραμμα για Παροχή Φρούτων, 
Λαχανικών και Γάλακτος στα σχολεία, το σχολείο 
μας προσφέρει υγιεινό πρόγευμα σε όλους 
τους μαθητές του Δημοτικού. Συγκεκριμένα, 
το πρόγευμα περιλαμβάνει: χαλούμι, αναρή, 
ντομάτα, αγγουράκι, ψωμί σλάις, αποξηραμένα 
φρούτα, γιαουρτάκι. 

11 Ιουνίου
Οι μαθητές της 6ης τάξης παρακολουθούν 
ενημέρωση σε θέματα επαγγελματικού 
προσανατολισμού, από την υπεύθυνη του 
Careers Department του Secondary School, 
κυρία Μαριάννα Ζίττη.



14 Ιουνίου
Οι μαθητές του Δημοτικού παρακολουθούν 
διαδικτυακή διάλεξη, με θέμα τη φροντίδα των 
αδέσποτων ζώων. Η ενημέρωση γίνεται από 
εκπρόσωπο του καταφυγίου «2ndchancedogs» 
και οι μαθητές προσφέρουν συμβολικό ποσό για τη 
στήριξη του καταφυγίου.

15 Ιουνίου
Πραγματοποιείται η τελετή βραβεύσεων και η 
αποφοίτηση των τελειόφοιτων, στον χώρο του 
Secondary School.

16 Ιουνίου
Οι μαθητές του Β’ Κύκλου συμμετέχουν στον 
«Διαγωνισμό Ορθογραφίας» που διοργανώνεται 
από το Δημοτικό. Λαμβάνουν μέρος, οι δύο μαθητές 
με την υψηλότερη βαθμολογία από κάθε τμήμα του 
Β’ Κύκλου, μετά από ενδοτμηματικό διαγωνισμό.  
Νικήτρια αναδεικνύεται η Βαλέρια Καμπανέλλα, 
της 5 Μπλε. 

16 Ιουνίου
Πραγματοποιείται τουρνουά σκακιού για τις τάξεις 
του Β’ Κύκλου του Δημοτικού. Την πρώτη θέση για 
κάθε τάξη κατακτούν οι εξής μαθητές:
• Ανδρέας Ουστάς, 4 Πράσινο
• Λεωνίδας Πισσαρίδης, 5 Πράσινο
• Δημήτρης Πετρακίδης, 6 Μπλε

17 Ιουνίου
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής 
μας, συμμετέχουν για άλλη μια χρονιά στο 
πρόγραμμα «Οικολογικά Σχολεία», το οποίο 
βραβεύει το νηπιαγωγείο μας με την Πράσινη 
Σημαία. Θέμα της φετινής μας συμμετοχής, η 
«Υγεία και Ευημερία». 

20 Ιουνίου
Η 3η Κυριακή του Ιούνη αφιερώνεται σε όλους τους 
μπαμπάδες του κόσμου. Με αφορμή την Ημέρα 
του Πατέρα λοιπόν, τα παιδιά του Νηπιαγωγείου 
και της Προδημοτικής μας, λαμβάνουν μέρος σε 
δημιουργικές δραστηριότητες και κατασκευές. 
Μιλούν για τον δικό τους μπαμπά και στέλνουν τις 

δικές τους ευχές. Η μέρα αυτή δεν αφορά μόνο 
τους μπαμπάδες, αλλά την πατρότητα γενικότερα, 
καθώς και την συνεισφορά των μπαμπάδων στο 
κοινωνικό σύνολο. 

25 Ιουνίου
Τα παιδιά της Προδημοτικής, στα πλαίσια της 
προετοιμασίας τους για την εισδοχή τους στο 
Δημοτικό, συμμετέχουν σε δειγματικό μάθημα 
της Α’ τάξης του Δημοτικού. Απώτερος σκοπός 
είναι όπως τα παιδιά καλλιεργήσουν το αίσθημα 
ετοιμότητας και εξοικείωσης με το νέο τους σχολικό 
περιβάλλον.

Γενικά
Δημιουργείται κολλάζ με τις φωτογραφίες και 
τα ανακυκλώσιμα υλικά που έχουν συλλέξει οι 
μαθητές του Δημοτικού, μετά από πρόσκληση της 
ομάδας εθελοντισμού του σχολείου για συμμετοχή 
στην εκστρατεία: «Προστατεύω το περιβάλλον και 
στηρίζω τους συνανθρώπους μου».


