ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Τ
Τ
Δ

ρίτη, 5 Απριλίου

Φωτογράφιση παιδιών με επίσημη στολή.
(προαιρετικά)

ετάρτη, 6 Απριλίου

Αθλητική ημερίδα Α’ και Β’ τάξης, 3η και
4η περίοδο.

ευτέρα, 11 Απριλίου

Σκολιομέτρηση και έλεγχος για αχρωματοψία στο τμήμα Στ’1 από την κ. Τασούλα Πανάου,
Επισκέπτρια Υγείας. Διάλεξη για εφηβεία στην
Ε΄1.

Τ
Π

ετάρτη, 13 Απριλίου

Επίσκεψη Εκπαιδευτικού Κλιμακίου. Οι μαθητές θα φορέσουν επίσημη στολή.

Σκολιομέτρηση και έλεγχος για αχρωματοψία στο τμήμα Στ’2 από την κ. Τασούλα Πανάου, Επισκέπτρια Υγείας. Διάλεξη για εφηβεία
στην Ε΄2.

Δ

ευτέρα, 18 και Τρίτη 19Απριλίου

αρασκευή, 15 Απριλίου

Ο Αστυνομικός της γειτονιάς κ. Άδωνης
Ιωάννου θα μιλήσει για τον κίνδυνο της χρήσης
κροτίδων.
Ε’ τάξη: 9:25-10:00 π.μ.
Στ΄τάξη: 10:05– 10:45 π.μ.

ΚΕ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΚΑΛΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Κυπρίδος 11, 3110 Λεμεσός
Αρ. Τηλεφώνου: 25692790
Αρ.Τηλεομοιότυπου: 25692795

Επιβεβαίωση εγγραφής μαθητών στα δημοτικά
σχολεία για τη σχολική χρονιά 2016-2017. Λεπτομέρειες θα σταλούν.

Τ

ετάρτη, 20 Απριλίου

Εκκλησιασμός στον Ιερό Ναό των Αγίου
Αρσενίου και Παϊσίου. Όσοι μαθητές το επιθυμούν, μπορούν να κοινωνήσουν. Επίσημη στολή.

Π

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
Απρίλιος 2016

έμπτη, 21 Απριλίου

Το τμήμα Γ΄2 θα συμμετάσχει σε διήμερο
πρόγραμμα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακρωτηρίου με θέμα « Πολιτισμός
και περιβάλλον της Χερσονήσου του Ακρωτηρίου».

έμπτη, 14 Απριλίου
Παζαράκι μεταχειρισμένων βιβλίων και

παιχνιδιών στα πλαίσια του εθελοντισμού και
της επαναχρησιμοποίησης.

Π

Δ

ευτέρα, 18 Απριλίου

Ευχόμαστε το Άγιο Φως της Αναστάσεως
να φωτίζει τις καρδιές όλων!
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!
Η διεύθυνση, το προσωπικό και τα παιδιά
του ΚΕ’ Δημοτικού Σχολείου

ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Η λειτουργία του σχολικού ταμιευτηρίου τελειώνει στις 18 Απριλίου.

Έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες!
 Φιγούρες

Κολλάμε αυτοκόλλητα (τα μεταλλικά
λειτουργούν καλύτερα) επάνω στα
βρασμένα αβγά. Τα βάζουμε στη βαφή και όταν στεγνώσουν αφαιρούμε
τα αυτοκόλλητα.
 Διαφορετικά χρώματα

Βάζουμε το μισό αβγό στη βαφή. Αφού μπογιατιστεί τοποθετούμε το
άλλο μισό σε άλλο χρώμα. Με αρκετή
υπομονή μπορούμε να προσθέσουμε
και τρίτο χρώμα.
 Χαρτοπετσέτα

Τυλίγουμε τη χαρτοπετσέτα (ένα
μόνο φύλλο της) γύρω από το αβγό
και στη συνέχεια περνάμε από πάνω, με πινέλο, ασπράδι αβγών και
το αφήνουμε να στεγνώσει.
 Ντεκουπάζ

Κόβουμε τα κομμάτια της χαρτοπετσέτας που μας αρέσουν και τα κολλάμε με κόλλα για ντεκουπαζ πάνω
στο αβγό.

Η μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης έχει προσωπικό νόημα για το κάθε άτομο. Είναι μια ευκαιρία
για να ρίξει μια διεισδυτική ματιά στον εσωτερικό
του κόσμο και να αναλογιστεί για την πορεία του,
τις αξίες του και τους στόχους του.
Η Εβδομάδα των Παθών που καταλήγει στην Ανάσταση έχει ένα βαθύ ψυχολογικό νόημα: το πέρασμα από τα πάθη στη λύτρωση και τον εορτασμό
της ανανέωσης και της Ανάστασης.
Ξεπερνώντας τα πάθη μας, μπορούμε να ξαναδημιουργήσουμε το ατομικό μας ψυχολογικό τοπίο, να
ανανεωθούμε και να δώσουμε νέο νόημα στη ζωή
μας. Δεν είναι τυχαίο ότι η γιορτή του Πάσχα συμπίπτει με την άνοιξη, όταν η φύση ξυπνά από τη
χειμερία νάρκη της και περνά στην περίοδο της
γονιμότητας και της ευφορίας.
Το μήνυμα της Ανάστασης έρχεται να μας θυμίσει με πολύ επίκαιρο τρόπο ότι, παρ' όλες τις
δυσκολίες, τις αντιξοότητες, ακόμα και τον θάνατο γύρω μας, ωστόσο μπορούμε ν' αλλάξουμε τον
εαυτό μας, στον βαθμό που επιθυμούμε κάτι τέτοιο, και ρισκάρουμε να το πραγματοποιήσουμε.

 Δώστε στο παιδί την ευκαιρία να εξωτερικεύ-

σει αυτά που το ενοχλούν.

 Εξηγήστε του με απλά και κατανοητά λόγια

ότι και σ' εσάς έχει τύχει κάποια στιγμή να
αισθανθείτε ντροπή.

 Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε τον χαρακτη-

ρισμό «ντροπαλό» σαν να πρόκειται για κάτι
κακό.

 Δώστε του χρόνο και κίνητρα.
 Φροντίστε να έχει επαφές με άλλα παιδιά.
 Δώστε το καλό παράδειγμα.
 Δείξτε του, τρόπους με τους οποίους μπορεί

να πλησιάσει έναν συνομήλικό του.

 Τονώστε την αυτοπεποίθησή του.
 Δώστε του την ευκαιρία να πάρει πρωτοβου-

λίες.

 Επιβραβεύετε τις προσπάθειές του.

 Λαστιχάκια

Τυλίγουμε το αβγό με διάφορα λα στιχάκια και μετά το βάζουμε στη
βαφή.
Τα σχολεία
διακοπές
Παρασκευή
ανοίξουν τη

θα κλείσουν για τις
του Πάσχα την
22 Απριλίου και θα
Δευτέρα 9 Μαΐου.

