ΓΚΔΗΛΩΓΙ-ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΓ
ΝΟΓΜΒΡΙΟΤ

Δ

ερηέοα, 2 Νξεμβοίξρ

Π

αοαζκερή, 13 Νξεμβοίξρ

Γθπαηδεοηηθή εθδνμμή ηεξ Δ΄ ηάλεξ ζημ
Κηήμα Γεςνγηάδε ζηε Σθανίκμο θαη ηεξ
Ση΄ηάλεξ ζημ Κμύνημ θαη ζημκ Άγημ Γνμμγέκε

Κ

ροιακή , 15 Νξεμβοίξρ

Π
Π

Τ

οίηη, 17 Νξεμβοίξρ

έμπηη, 5 Νξεμβοίξρ

Δμθίμημ Γιιεκηθώκ ζηεκ Γ΄ ηάλε

αοαζκερή , 6 Νξεμβοίξρ

Δμθίμημ Μαζεμαηηθώκ ζηεκ Γ΄ ηάλε

Πνόγναμμα Λεηημονγηθμύ Αιθαβεηηζμμύ. Κέκηνμ
Γθπαηδεοηηθήξ Ένεοκαξ θαη Αλημιόγεζεξ

Τ

οίηη, 10 Νξεμβοίξρ

Γμνηή Αγίμο Ανζεκίμο
Σξπική ςξλική Αογία
Μέιε ημο Δηδαζθαιηθμύ Σοιιόγμο
θαη παηδηά ημο Κεκηνηθμύ Μαζεηηθμύ Σομβμοιίμο ζα εθπνμζςπήζμοκ ημ ζπμιείμ μαξ ζημκ εμνηαζμό ημο Αγίμο Ανζεκίμο. Μαζεηέξ/ηνηεξ
ζα πνέπεη κα βνίζθμκηαη ζημ πώνμ ημο καμύ
ζηηξ 8:45 γηα κα παναιάβμοκ ημ ιάβανμ θαη ηηξ
ζεμαίεξ. Γπίζεμε ζημιή.

Τ

εηάοηη, 11 Νξεμβοίξρ

Σηα πιαίζηα ημο Γζειμκηηζμμύ, θονίεξ ηεξ
Unicef ζα ένζμοκ ζημ ζπμιείμ μαξ γηα κα εκηζπύζμοκ ηεκ ακζνςπηζηηθή βμήζεηα ζε παηδηά
πμο ημ πνεηάδμκηαη.

ΚΓ΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΓΙΟ

ςξλική Αογία
Γμνηή Αγίμο Ιςάκκε Χνοζμζηόμμο
Οκμμαζηηθή Γμνηή Ανπηεπηζθόπμο
Κύπνμο

ΓΚΑΛΗ ΛΓΜΓΟΤ
Κρποίδξπ 11, 3110 Λεμεζόπ
Αο. Σηλεθώμξρ: 25692790
Αο.Σηλεξμξιόηρπξρ: 25692795

Καηαδίθε ημο ρεοδμθνάημοξ.
Θα γίκεη εκδμημεμαηηθή ζοδήηεζε γηα ημ
Κοπνηαθό Πνόβιεμα ηε Δεοηένα 16 Νμεμβνίμο

Μένα Μκήμεξ Αγώκα θαη Θοζίαξ γηα ηεκ
πνμάζπηζε ηεξ Δεμμθναηίαξ. Γκδμημεμαηηθά
Θεαηνηθή Αγςγή. Θέαηνμ Πάκς Πμιεμηδηώκ.

ΓΝΗΜΓΡΩΣΙΚΟ
ΔΓΛΣΙΟ
Νξεμβοίξρ 2015

Μημύδηθαι «“Shrek” Ο Βαζηιηάξ
ημο Βάιημο».

«Η ηζημνία μαγκεηίδεη ηεκ πνμζμπή ηςκ παηδηώκ, οπεναζπίδεηαη ηεκ ειεοζενία ημο αηόμμο θαη αθήκεη μηα
γιοθηά γεύζε από αιεζηκή αγάπε πμο δεκ επενεάδεηαη από ηεκ ελςηενηθή εμθάκηζε ημο
ακζνώπμο».

Τ

εηάοηη, 18 Νξεμβοίξρ

Σοκάκηεζε
Γμκέςκ

Δ

γκςνημίαξ

Γθπαηδεοηηθώκ

–

ερηέοα, 23 Νξεμβοίξρ

Γθπαηδεοηηθή Γθδνμμή Α΄θαη Γ’ ηάλεξ ζημ
Κηήμα Γεςνγηάδε ζηε Σθανίκμο

Αγαπηηξί Γξμείπ,

Γεηα ζαξ θαη θαιό μήκα!
Ο Νμέμβνημξ από ηηξ γεςνγηθέξ θαη ηηξ θαηνηθέξ ζοκζήθεξ έπεη πάνεη ηα μκόμαηα: Βνμπάνεξ, Σπμνηάξ, Κναζμμεκάξ, Σθηγηάηεξ
(γηαηί μεγαιώκεη ε κύπηα θαη ε γε ζθηάδεηαη –
θμβάηαη). Οη γημνηέξ πμο λεπςνίδμοκ είκαη
ηα Γηζόδηα ηεξ Θεμηόθμο ζηηξ 21 θαη ημο
Απμζηόιμο Ακδνέα ζηηξ 30.

ΠΡΟΚΛΗΗ
Με ηε ζοκενγαζία ημο Σοκδέζμμο
Γμκέςκ θαη Κεδεμόκςκ, ζα πναγμαημπμηεζεί Τζάη Γκςνημίαξ ζημ
Θέαηνμ ημο Σπμιείμο μαξ ηεκ
Tεηάοηη 18 Νξεμβοίξρ, ζηιπ
7:00 μ.μ. .

Σξ Κεμηοικό Μαθηηικό ρμβξύλιξ
Ποόεδοξπ: Μάνημξ Νηθόπμοιμξ
Αμηιποόεδοξπ: Γηώνγμξ Πεημύζεξ
Γοαμμαηέαπ: Θεμδώνα Παπαγαπίμο
Σαμίαπ: Ακκίηα Ιαθώβμο
Μέλη: Χνίζημξ Κμοθαιήξ
Γηάκκεξ Ιγκαηίμο
Άκηνεα Πακαγηώημο

Όςι ζηξμ Ραηζιζμό
Η εηνήκε, μαδί με ηεκ ειεοζενία, ηεκ ίζε μεηαπείνηζε θαη ηε δηθαημζύκε, απμηειμύκ ηα ύρηζηα
ηδακηθά, πμο ζεμειηώκμκηαη ζημ ζεβαζμό ηεξ
ακζνώπηκεξ αλημπνέπεηαξ θαη ηςκ ακζνςπίκςκ
δηθαηςμάηςκ.
Ακαθαίνεημ ακζνώπηκμ δηθαίςμα είκαη θαη ε εθπαίδεοζε. Κάζε παηδί έπεη ημ δηθαίςμα κα απμιαμβάκεη εθπαίδεοζε πμο οπενεηεί ημ ηδακηθό
ηεξ εηνήκεξ, ζε έκα πενηβάιιμκ όπμο μη μεγάιεξ
ακζνώπηκεξ αλίεξ εθανμόδμκηαη μέζα από δναζηενηόηεηεξ, ζηηξ μπμίεξ εμπιέθμκηαη δηδάζθμκηεξ θαη δηδαζθόμεκμη.
Δηα μέζμο ηεξ εθπαίδεοζεξ, ζα θαιιηενγήζμοκ
ηηξ αλίεξ ημο αιιειμζεβαζμμύ, ηεξ αιιειεγγύεξ
θαη ηεξ αιιειμθαηακόεζεξ. Θα βμεζήζμοκ ημοξ
μαζεηέξ κα ακαπηύλμοκ ζηάζεηξ θαη δεληόηεηεξ,
μη μπμίεξ ζα ημοξ βμεζήζμοκ κα δμοκ ζε έκακ
θόζμμ, πμο παναθηενίδεηαη από πμιομμνθία θαη
εηενόηεηα, κα απμδέπμκηαη ημ δηαθμνεηηθό, κα
είκαη θμηκςκηθά ζοκεηδεημπμηεμέκμη θαη εοαίζζεημη πμιίηεξ θαη κα μηθμδμμμύκ θμηκςκίεξ
απαιιαγμέκεξ από ζημηπεία ηεξ βίαξ, ημο ναηζηζμμύ, ηεξ μηζαιιμδμλίαξ θαη ηεξ λεκμθμβίαξ.

Γραιζθηηξπξίηζη ηωμ μαθηηώμ
καηά ηξρ οαηζιζμξύ και ηηπ μιζαλλξδξνίαπ και ποξώθηζη ηηπ
ιζόηηηαπ και ηξρ ζεβαζμξύ
Οη μαζεηέξ πνέπεη:

Να ζέβμκηαη ηεκ πνμζςπηθόηεηα, ηεκ
ειεοζενία θαη ηεκ αλημπνέπεηα ηςκ άιιςκ
(εθπαηδεοηηθώκ, ζομμαζεηώκ, γμκηώκ θαη
όιςκ ηςκ άιιςκ πνμζώπςκ εκηόξ θαη εθηόξ ημο ζπμιείμο).


Να ανκμύκηαη κα εμπιαθμύκ ζε ναηζηζηηθέξ ζομπενηθμνέξ.



Να ζέβμκηαη ηα εζκηθά θαη ζνεζθεοηηθά
ζύμβμια, όπη μόκμ ηα δηθά ημοξ αιιά θαη
ηςκ άιιςκ.



Να ακαγκςνίδμοκ ηα δηάθμνα ναηζηζηηθά
πενηζηαηηθά θαη κα ηα ακαθένμοκ.



Να ακαζημπάδμκηαη ακαθμνηθά με ηε ζο
μπενηθμνά ημοξ θαη θαηά πόζμ αοηή μπμνεί κα έπεη ναηζηζηηθέξ ζοκέπεηεξ γηα άιια
άημμα ή μμάδεξ.

