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9/4/2019

Πραγματοποιήθηκε η επαναβεβαίωση εγγραφών στα Δημοτικά
Σχολεία για τη σχολική χρονιά 2019-2020.

Τα παιδιά της έκτης τάξης παρακολούθησαν διάλεξη με θέμα τις
συνέπειες του καπνίσματος. Τη διάλεξη παρουσίασε η Επισκέπτρια
Υγείας του Σχολείου μας.
Τα παιδιά της πέμπτης τάξης συζήτησαν το θέμα της Εφηβείας με
την Επισκέπτρια Υγείας.

10/4/2019 Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη εκπαιδευτική εκδρομή του σχολείου
μας. Τα παιδιά των Α’ και Β’ τάξεων επισκέφθηκαν τον Ζωολογικό
Κήπο Λεμεσού. Τα παιδιά των Γ’ και Δ’ τάξεων είχαν την ευκαιρία να
δουν το Αρχαίο Βασίλειο της Αμαθούντας και οι μαθητές των Ε’ και
Στ’ τάξεων μετάβηκαν στο Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού.
Την ίδια ημέρα, η εκπαιδευτικός Δήμητρα Χατζηπέτρου συμμετείχε
σε συνέδριο Αγωγής Υγείας με θέμα τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
των παιδιών.

11/4/2019 Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη άσκηση Πολιτικής Άμυνας. Στα
πλαίσια της άσκησης, τα παιδιά έμαθαν πώς θα εκκενωθεί το
σχολείο σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ενεργοποιήθηκαν όλες οι ομάδες
και η άσκηση στέφθηκε με επιτυχία.
Η διευθύντρια του σχολείου συμμετείχε στο Κ.Θ’. Παγκύπριο
Εκπαιδευτικό Συνέδριο Διευθυντών.

12/4/2019 Ο σύμβουλος του μαθήματος
επισκέφθηκε το σχολείο μας.

Σχεδιασμός

και

Τεχνολογία

16/4/2019 Η διευθύντρια του σχολείου συμμετείχε σε Δίκτυο Διευθυντών που
πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Λυθροδόντα.
Τα παιδιά των Δ’ , Ε’ και Στ’ τάξεων παρακολούθησαν διάλεξη για το
επικίνδυνο έθιμο των κροτίδων από τον Αστυνομικό της Γειτονιάς.

17/4/2019 Πραγματοποιήθηκε ο δεύτερος έλεγχος του σχολικού μας κυλικείου
από την Τοπική Επιτροπή Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων.
Ο κ. Ανδρέας Αλαμπρίτης επισκέφθηκε το σχολείο μας και μίλησε
στα παιδιά της Στ΄τάξης για τα παλιά παραδοσιακά επαγγέλματα. Η
δράση αυτή έγινε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος
Erasmus+ στο οποίο συμμετέχουμε.

19/4/2019 Τα παιδιά του Σχολείου μας μετέβηκαν στην εκκλησία της
Κοινότητας για να παρακολουθήσουν τη Θεία Λειτουργία και να
κοινωνήσουν για το Πάσχα.
Τα παιδιά έπαιξαν παραδοσιακά πασχαλινά παιχνίδια και έκαναν
δημιουργικές πασχαλινές δραστηριότητες στις τάξεις τους.
Έκλεισαν τα σχολεία για τις διακοπές του Πάσχα.

