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29/6/2020 Τελετή αποφοίτησης

Διηγήματα Επιστημονικής Φαντασίας από
παιδιά της Ε΄ τάξης

Απολαύστε τα διηγήματα των παιδιών της Ε΄ και ταξιδέψτε μαζί τους στο
διάστημα!!! 
Ελένη Λ. 1 και η  συνέχεια 
Φρειδερίκος
Εβίτα
Ελένη Ν.
Αντριάνα
Μαρία

Από τη συμμετοχή των παιδιών της Γ-Δ
στο eTwinning

Αυτοί είμαστε εμείς!
από τον/την Marilena Mavroudi

VIMEO

efxaristwb
Βίντεο 2:27
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Διερεύνηση στο μάθημα της Αγωγής
Υγείας για τις ζώνες ασφαλείας
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28/2/2020 Παγκόσμια Ημέρα Σπάνιων
Παθήσεων
Φορέσαμε τα τζιν μας για να στείλουμε ένα μήνυμα αγάπης και
συμπαράστασης στα παιδιά με σπάνιες παθήσεις.

Αφίσα για την οδική ασφάλεια
Τα παιδια της Δ, Ε, Στ στο ολοήμερου έφτιαξαν ενημερωτική αφίσα για
την οδική ασφάλεια.

20.2.2020 Ημερίδα για την Τσικνοπέμπτη
Περάσαμε μια διασκεδαστική μέρα με τα παιδιά του σχολείου!

Φρουροί αειφορίας

Κώδικας Καλής Συμπεριφοράς
Η πειθαρχία αποτελεί προϋπόθεση για την προαγωγή του σχολικού έργου
και της ενδεδειγμένης συμπεριφοράς των παιδιών. Η πειθαρχία
επιδιώκεται με την παιδαγωγική πειθώ. Έτσι μακροπρόθεσμος στόχος του
σχολείου, αλλά και της οικογένειας,  είναι η ανάπτυξη της ικανότητας για
ενσυνείδητη αυτοπειθαρχία, ώστε να πετύχουμε τα παιδιά να αποκτήσουν
ορθές στάσεις και συμπεριφορές προς τους δασκάλους τους, τους
συμμαθητές τους, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Αφού λάβαμε
υπόψη το πλαίσιο του Γενικού Κώδικα που στέλνει το ΥΠΠΑΝ, τους
Μικρούς Κώδικες των τάξεων και τις ιδιαιτερότητες του σχολείου μας,
διαμορφώσαμε, μαζί με τα παιδιά του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου,
τον Κώδικα Καλής Συμπεριφοράς του σχολείου μας.
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
(Φεβρουάριο-Απρίλιο 2020)
Η περιβαλλοντική πολιτική του σχολείου μας, για τη φετινή σχολική
χρονιά, έχει τίτλο «Γινόμαστε Φρουροί Αειφορίας και υπεύθυνοι
καταναλωτές, στο σπίτι, στο σχολείο, στην κοινότητά μας» και αποβλέπει
στην ανάληψη δράσης έναντι στην κλιματική αλλαγή και στην εμπέδωση
της έννοιας της αειφορίας και της υπεύθυνης κατανάλωσης σε όσο δυνατό
περισσότερες πτυχές της σχολικής και προσωπικής μας ζωής.
Στα πλαίσια της δράσης αυτής προσκαλούμε τα παιδιά και τους γονείς
τους να αναλάβουν δράση για κλιματική αλλαγή ακολουθώντας κάθε
εβδομάδα, για 10 εβδομάδες, την πρόκληση της εβδομάδας που θα
στέλνεται σπίτι κάθε Δευτέρα.

draseisGiaKlimatikiAllagi
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5/2/2020 Εκδρομή
Τα παιδιά των Α΄,Β΄ και Γ΄ τάξεων συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα «Η Κουταλού» ( κυπριακό παραδοσιακό παραμύθι) στο
Μουσείο Παραμυθιού. Τα παιδιά των Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων συμμετείχαν

στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα World Voice στο Πολιτιστικό Ίδρυμα
Τράπεζας Κύπρου και επισκέφθηκαν την πράσινη γραμμή.

Εκδηλώσεις Φεβρουαρίου
10.2.2020 - 15.2.2020  Ενδοτμηματικές δραστηριότητες για την
εβδομάδα του δέντρου
13.2.20  Διάλεξη με θέμα «Καρδιοπάθειες» από την επισκέπτρια υγείας
του σχολείου μας.(Δ΄-Ε΄-Στ΄τάξεις)
20.2.2020 Ημερίδα για την Τσικνοπέμπτη . Η ημερίδα θα περιλαμβάνει
σταθμούς με παραδοσιακά παιχνίδια και γεύμα-σουβλάκια από τον
Σύνδεσμο Γονέων
28.2.2020 Εκδήλωση « Παγκόσμια Μέρα Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων
». Παιδιά και δάσκαλοι θα φορέσουν παντελόνι τζιν.

28/1/2020 Ημερίδα «Με αφορμή ένα
βιβλίο»
Ανοίξτε το αρχείο για να δείτε πώς περάσαμε τη μέρα μας!

ημεριδα βιβλια
Έγγραφο PDF
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Δεκαπενθήμερο Ελληνικής Γλώσσας
27.01.2020 – 10.02.2020
Δραστηριότητες που έχουν προγραμματιστεί
10 λεπτά βιβλιοθήκη
Κάθε μέρα, το πρωινό πριν αρχίσει το μάθημα θα διαβάζουμε, για 10
λεπτά, ένα βιβλίο. 
Κινητή βιβλιοθήκη
Καροτσάκια με τα αγαπημένα μας βιβλία, θα μετακινούνται από τάξη σε
τάξη και θα είναι στη διάθεσή μας για διάβασμα κατά τη διάρκεια των
σιωπηρών εργασιών και των διαλειμμάτων.
Διαγωνισμός Βιβλιοφαγίας (27/1/20-9/2/20)
Κάθε μέρα θα διαβάζουμε στο σπίτι μας το λογοτεχνικό μας βιβλίο και θα
σημειώνουμε πόσο χρόνο αφιερώσαμε στο διάβασμα. 
Ημερίδα για τα βιβλία – Τρίτη, 28/1/20

Γνωριμία με τον συγγραφέα κ. Κώστα Παπαγεωργίου και το
συγγραφικό του έργο
Παρουσίαση «Πώς γεννιέται ένα βιβλίο»
Θεατρικό εργαστήρι «Το αστερόπαιδο»
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Τα δικαιώματα του αναγνώστη – Κατασκευή σελιδοδείκτη
Ανάγνωση βιβλίου και ζεστή σοκολάτα – Δημιουργία ιστορίας
μέσα από μια βαλίτσα 

Διαγωνισμός Βιβλιοαινίγματος 7/2/20
Θα τοποθετηθούν βιβλιοαινίγματα στον εξωτερικό χώρο του σχολείου.
Αφού εντοπίσουν τα αινίγματα τα παιδιά, θα γράψουν τις λύσεις σε
έντυπο. 

Προγραμματισμένες δράσεις σχολείου
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

1. 17.01.2020 Ενδοτμηματικές εκδηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης
Εθνάρχη Μακαρίου ( 19 Ιανουαρίου)

2. 27.01.2020 – 10.02.2020 Δεκαπενθήμερο αφιερωμένο στην
Ελληνική Γλώσσα και τα βιβλία.

3. 28/01/2020 Γνωριμία με τον Κύπριο συγγραφέα παιδικής
λογοτεχνίας κ. Κώστα Παπαγεωργίου.

4. 28/01/2020 Ημερίδα αφιερωμένη στα Γράμματα. Η ημερίδα
θα περιλαμβάνει 4 σταθμούς με ευχάριστες και δημιουργικές
δραστηριότητες σχετικές με τα βιβλία και τους 3 Ιεράρχες.

5. 5/02/2020 Εκπαιδευτικές επισκέψεις:
Τα παιδιά των Α΄,Β΄ και Γ΄ τάξεων θα συμμετέχουν στο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η Κουταλού» ( κυπριακό παραδοσιακό
παραμύθι) στο Μουσείο Παραμυθιού
Τα παιδιά των Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων θα συμμετέχουν στο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα World Voice στο Πολιτιστικό Ίδρυμα
Τράπεζας Κύπρου.
Την ίδια μέρα τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν στον
Παιδότοπο της Καφετερίας «Ηράκλης», να πάνε βόλτα στην οδό
Λήδρας και στη Λαϊκή Γειτονιά και να επισκεφθούν το
Παρατηρητήριο Λευκωσίας, στον Πύργο του  Σιακόλα, αν το
επιτρέπει ο χρόνος.

Συμμετοχή σε προγράμματα eTwinning
Τα παιδιά των τάξεων Α΄- Β΄- Γ΄- Δ΄ συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα eTwinning «Πάμε μουσείο;» ένα πρόγραμμα εξ
αποστάσεων μουσειακής εκπαίδευσης που μέσω της βιωματικής και
ανακαλυπτικής προσέγγισης της γνώσης, προσπαθεί να φέρει τα παιδιά
πιο κοντά στα μουσεία. 
Σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές διαφόρων ηλικιακών ομάδων
να γνωρίσουν τη σημασία των μουσείων τόσο για τον κοινωνικό,
ανθρωπιστικό, εθνικό, όσο και τον εκπαιδευτικό τους ρόλο. 
Στόχος του προγράμματος είναι να αναδείξει τις δυνατότητες της
συνεργασίας ανάμεσα στους μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων αλλά
και να προτείνει τρόπους και μεθόδους εκπαιδευτικής και δημιουργικής
αξιοποίησης των μουσείων. 

Τα παιδιά της Γ - Δ τάξης συμμετέχουν επίσης στο έργο  "80 days in 8
months around the planet", ένα εικονικό ταξίδι στον κόσμο, που έχει
ως σημείο αναφοράς το μυθιστόρημα του Ιούλιου Βερν "Ο γύρος του
κόσμου σε 80 μέρες". Τα συνεργαζόμενα σχολεία από την Πολωνία, την
Ιταλία, την Ισπανία, τη Λιθουανία και την Κύπρο, ακολουθώντας την
πορεία του Φιλέα Φογκ θα ανακαλύψουν τον πολιτισμό και την
κουλτούρα διαφόρων χωρών.

Καλά Χριστούγεννα
Το προσωπικό και οι μαθητές του σχολείου μας σας στέλνουν τις ευχές
τους για όμορφα Χριστούγεννα με αγάπη και ωραίες οικογενειακές
στιγμές. 

19/12/19 Εκδρομή
Λίγο πριν να κλείσουμε για τις γιορτές των Χριστουγέννων, βρήκαμε την
ευκαιρία να περάσουμε μια όμορφη μέρα! Ξεκινήσαμε τη μέρα μας με
επίσκεψη στον Ιερό Ναό Της Του Θεού Σοφίας στον Στρόβολο, όπου μας
μίλησαν για τα Χριστούγεννα και το μήνυμά τους αλλά και αφού μας
κέρασαν είχαμε την ευκαιρία να παίξουμε χαλαρά με τους συμμαθητές
μας. Έπειτα, μεταβήκαμε στον ΘΟΚ για να παρακολουθήσουμε τη
θεατρική παράσταση «Το κορίτσι που επιμένει». 
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18/12/19 Ο αντικαταστάτης του Άγιου
Βασίλη
Τα παιδιά με μεγάλη περηφάνια παρουσίασαν στους δικούς τους
ανθρώπους τη θεατρική παράσταση «Ο αντικαταστάτης του Άγιου
Βασίλη» (Santa Factor) χαρίζοντας γέλιο στους παρευρισκόμενους. 

Πρόσκληση για τη χριστουγεννιάτικη μας
παράσταση

16/12/19 Χριστουγεννιάτικα τραγούδια
από τη χορωδία του σχολείου σε εκδήλωση
της κοινότητας
Παιδιά της χορωδίας του σχολείου μας τραγούδησαν σε χριστουγεννιάτικη
εκδήλωση της κοινότητας για να δώσουν στους χωριανούς χαρούμενη
διάθεση πριν τη φωταγώγηση του δέντρου. 
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25/11/19 Ημερίδα "Με την ελπίδα στην
καρδιά"
Οι μαθητές του σχολείου μας παρακολούθησαν εργαστήρια σε σχέση με
τη μνήμη για την κατεχόμενη μας πατρίδα και την ελπίδα για ειρήνη στον
τόπο μας. Είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν με πρόσφυγες για τις εμπειρίες
τους από τα κατεχόμενα χωριά τους και την εισβολή. Είδαν αλλά και
γέμισαν τη βαλίτσα του πρόσφυγα μπαίνοντας στην θέση των προσφύγων.
Έστειλαν μηνύματα για ειρήνη σε μπουκάλια «ρίχνοντάς» τα στη
«θάλασσα της ελπίδας». Έφτιαξαν κατασκευές. Παρακολούθησαν
εργαστήριο με ταινία και σενάριο σε σχέση με τους πρόσφυγες και την
ειρήνη. Και έφυγαν γεμάτοι με προβληματισμούς και την ελπίδα για
ειρήνη σε όλον τον κόσμο. 

4/11/19 Εκδρομή
Το σχολείο μας επισκέφθηκε το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα και
συνέχεια μετάβηκε στο Δημοτικό Σχολείο Μιτσερού, όπου
παρακολουθήσαμε τη θεατρική παράσταση "Ο Mικρός Πρίγκιπας" από το

Θέατρο Ένα. Ακολούθως, συμμετείχαμε στην αθλητική ημερίδα που
διοργάνωσε το σχολείο του Μιτσερού. 

28/10/19 Μαθητική παρέλαση για την
επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο
Παλαιχώρι

25/10/19 Εορτασμός του έπους του 1940

16/10/19 Συμμετοχή στην εκδήλωση
«Παίζω δίκαια, τρέφομαι σωστά»
Οι μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης συμμετείχαν στην εκδήλωση «Παίζω
δίκαια, τρέφομαι σωστά», στην κλειστή αίθουσα Τάσσος Παπαδόπουλος -
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, όπου και παρακολούθησαν φιλικό παιχνίδια ποδοσφαίρου
από βετεράνους ποδοσφαιριστές.
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10/19 Αφίσες
Στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας, οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης αφού
εντόπισαν από πηγές πληροφορίες για καλλιτέχνες της αναγέννησης,
ετοίμασαν αφίσες. 

30/9/19 Εορτασμός για 1η Οκτωβρίου
1960, επέτειο της Κυπριακής
Ανεξαρτησίας
Πραγματοποιήθηκε σύντομη εκδήλωση για την επέτειο της ανεξαρτησίας
της Κύπρου από τα παιδιά της ΣT' τάξης. 

26/9/19 Συμμετοχή στην εκδήλωση
«Βραδιά Ερευνητή 2019»
Το σχολείο μας συμμετείχε στην εκδήλωση Βραδιά Ερευνητή 2019 που
διοργανώνει το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. 
Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη θεατρική,
μουσικοχορευτική παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στον Μπλε Κύκλο» η
οποία είναι αφιερωμένη στο νερό και βασίζεται στο βιβλίο «Το Μυστικό
βιβλίο του Μπλε Κύκλου» του Αντώνη Παπαθεοδούλου. Επίσης,
συμμετείχαν σε διαδραστικές, διασκεδαστικές και επιμορφωτικές
δραστηριότητες. 

Οικολογικός κώδικας
Οι μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης του σχολείου μας, ετοίμασαν συμβουλές
για την προστασία του περιβάλλοντος του σχολείου, στο πλαίσιο της
ενότητας «Φροντίδα για τον κόσμο» στο μάθημα των Θρησκευτικών.
Παρουσίασαν και επεξήγησαν τις συμβουλές τους στους μικρότερους
μαθητές για να τους καθοδηγήσουν ώστε να αναλάβουν όλοι το μερίδιο
της ευθύνης τους στην προστασία του περιβάλλοντος. 

oikologikos-kwdikas
Έγγραφο PDF
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https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/405384387/dbe1edf36b6982fbf55b18eea29c16c8/oikologikos_kwdikas.pdf
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Οικολογικά Παραμύθια από τους μαθητές
της Ε'
Τα παιδιά της Ε΄ τάξης στο πλαίσιο του μαθήματος των Ελληνικών, στην
ενότητα  «Ο φίλος μας το περιβάλλον» έγραψαν παραμύθια με θέμα «Μια
πυρκαγιά ξεσπάει στο δάσος». Απολαύστε τα παραμύθια μας στους
ακόλουθους συνδέσμους: 

Φρειδερίκος
Ελένη Λ
Μαρία 
Νάντια
Έλενα
Εβίτα
Αντριάνα
Άντρεα
Ελένη Ν

Για τα παραμύθια των παιδιών με κινήσεις/animations (παρουσιάσεις
powerpoint) ακολουθήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο: παραμύθια με
κινήσεις

Παραμύθια-παρουσίαση
από τον/την Δημοτικό Καλού Χωριού
Ορεινής

GOOGLE DRIVE

12/9/19 Αγιασμός

Καλή Σχολική Χρονιά!

https://drive.google.com/open?id=1okAdkwwvRahDiMCEYer76fqmrfuWC5v5
https://drive.google.com/file/d/1J-evhmjpR5SvdJwJuTjzyoqZTO3ejAWS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1X79DfDiXCs5wlkbBGLA4I0m7RoKLQ-nC
https://drive.google.com/open?id=1wUuTH4cnhult072z-RUDgTDNKUZ3VJIJ
https://drive.google.com/open?id=1mY5Ejr4mmsBhXPz9_gkBtcqVZBpCvzK8
https://drive.google.com/file/d/1G2MJpY-oMhnbfNtsO2hxILPJ-xo3ZbGA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1-wl5tzN4gNnCvBXvLkePrjSfHgMmosm-
https://drive.google.com/open?id=1Pqa_AmS8CvLUb5PBRrNebfGV38yWF0bh
https://drive.google.com/open?id=13-eoWFm9GDPd0yy3Xws2Zex0pZkJGa2_
https://drive.google.com/open?id=1U6w0GSbBDpBhm7foeIYdY9uJ-KHEzw28
https://drive.google.com/open?id=1U6w0GSbBDpBhm7foeIYdY9uJ-KHEzw28
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/405384387/15093fb39e8aa9a6c9f5384e3f9185e1/happy_children_clipart_png_happy_kids_clipart_1167_410.png

