ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Φεβρουαρίου

Π

αρασκευή, 2 Φεβρουαρίου

Θεατρική παράσταση «Ο Μεγάλος Περίπατος
του Πέτρου». Την παράσταση θα παρακολουθήσουν οι μαθητές των Γ’- Δ’ - Ε’ - Στ’ τάξεων.
Λίγα λόγια για την υπόθεση του έργου: Όταν
ξεσπάει ο πόλεμος στην Ελλάδα του 1940, ο
Πέτρος είναι μόλις 9 χρονών. Τα χρόνια που
θα ακολουθήσουν θα τον οδηγήσουν σε μια περιπέτεια γεμάτη εμπειρίες, συναισθήματα και
γνώσεις. Όταν θα τελειώσει η κατοχή, ο Πέτρος θα μπορεί να περπατάει ελεύθερος. Και να

χαίρεται, χωρίς φόβο, την πιο μεγάλη του αγάπη: την αγάπη για την πατρίδα.

Π
Π

έμπτη, 6 Φεβρουαρίου

Διεθνής μέρα διαδικτύου
έμπτη, 8 Φεβρουαρίου

Τσικνοπέμπτη
Ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων, θα προσφέρει σε όλα τα παιδιά σουβλάκι χοιρινό με
σαλάτα σε πίτα καθώς και παραδοσιακό γλυκό.
Θα πραγματοποιηθούν επίσης σταθμοί με παραδοσιακά παιχνίδια.

Δ

ευτέρα, 12 Φεβρουαρίου και Τρίτη, 13 Φε-

βρουαρίου
Οι μαθητές του σχολείου μας συμμετέχουν στο
πρόγραμμα «Παιχνίδια Επιστήμης και Κυνήγι Θησαυρού από το Μαγικό Κόσμο της Επιστήμης».
Διοργανωτής: Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης και
Παιχνιδιού. Συμμετοχή : €3,50 ανά μαθητή.

Τ

Καρναβαλίστικος χορός
Οργανωτής:Σύνδεσμος Γονέων ΚΕ΄Δημοτικού
Χώρος: Ceti Locale (Οδός Ελευθερίας, 115)
Ώρα: 17:30-20:30

Σχολική Αργία-Καθαρά Δευτέρα

21

Φεβρουαρίου

Διήμερο πρόγραμμα στο Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Ακρωτηρίου. Συμμετέχουν οι μαθητές της Ε΄3.

Τ

Κυπρίδος 11, 3110 Λεμεσός
Αρ. Τηλεφώνου: 25692790
Αρ.Τηλεομοιότυπου: 25692795

Αγαπητοί Γονείς,

ευτέρα, 19 Φεβρουαρίου

ρίτη, 20 Φεβρουαρίου και Τετάρτη

ΕΚΑΛΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
Φεβρουάριος 2018

ρίτη, 13 Φεβρουαρίου

Δ
Τ

ΚΕ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ετάρτη, 28 Φεβρουαρίου

Το μήνυμα ότι οι συνάνθρωποί μας με σπάνιες παθήσεις δεν είναι μόνοι θα στείλουμε στις
28/2/2018, Παγκόσμια Ημέρα Σπάνιων Γενετικά
Παθήσεων. Όλα τα παιδιά και το προσωπικό του
σχολείου θα φορέσουν jeans, ως σύμβολο των
γονιδίων (genes), θα σχηματίσουν το μοναδικό
χαμόγελο του ΚΕ’ Δημοτικού και θα φωτογραφηθούν ως ένδειξη συμπαράστασης και αγάπης προς
όλα τα μοναδικά χαμόγελα με σπάνιες παθήσεις.

Απόκριες ονομάζονται οι τρεις εβδομάδες
πριν από την Καθαρά Δευτέρα οπότε και
αρχίζει η Μεγάλη Σαρακοστή.
Η πρώτη εβδομάδα των Αποκριών τελειώνει την Κυριακή του Ασώτου. Η δεύτερη
εβδομάδα λέγεται της Κρεοφάγου, επειδή
έτρωγαν κρέας. Η τρίτη εβδομάδα λέγεται
Τυρινή ή της Τυροφάγου, επειδή έτρωγαν
γαλακτοκομικά προϊόντα ώστε να προετοιμαστούν σιγά - σιγά για τη νηστεία της Σαρακοστής.
Ανάλογη με την ελληνική λέξη Αποκριά είναι και η λατινική λέξη Καρναβάλι
(Carneval, Carnevale, από τις λέξεις
Carne= κρέας και Vale= περνάει)

Εδώ Λεμεσός, εδώ Λεμεσός!

Το Καρναβάλι της Λεμεσού είναι μια γιορτή που
την περιμένουμε όλοι με αγωνία και πολλή λαχτάρα. Άρχισε από παλιά να γιορτάζεται οργανωμένα, όταν ομάδες γλεντζέδων από όλα τα
κοινωνικά στρώματα της πόλης διοργάνωναν στα
σπίτια τους συγκεντρώσεις με μοναδικό στόχο
τη διασκέδαση. Και όταν το κρασί τους άναβε το
κέφι, κατά δεκάδες έβγαιναν στους δρόμους για
να οργανώσουν αυτοσχέδιες παρελάσεις με γαϊδούρια, άμαξες, καρότσες και ποδήλατα.
Ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία του Λεμεσιανού Καρναβαλιού έπαιζαν πάντα οι Κανταδόροι
με τις κιθάρες και τα μαντολίνα τους. Γύριζαν
τους δρόμους με τα πόδια, στεκόντουσαν κάτω
από τα μπαλκόνια των συμπολιτών τους και με
τις καντάδες τους μάγευαν νέους και γέρους,
άνδρες και παιδιά. Σήμερα η πόλη μεγάλωσε, οι
αποστάσεις έγιναν ατέλειωτες, όμως οι Κανταδόροι δεν εγκατέλειψαν την προσπάθειά τους.
Γυρίζουν τους δρόμους ντυμένοι στα χρυσαφένια
και πολύχρωμα κοστούμια τους και μας ψυχαγωγούν, θυμίζοντάς μας τις παλιές καλές εκείνες
εποχές.

6 Φεβρουαρίου:
Μέρα Ασφαλούς Διαδικτύου
Το διαδίκτυο έχει γίνει πλέον κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Το διαδίκτυο παρέχει απίστευτες δυνατότητες για αναζήτηση πληροφοριών,
ενημέρωση, ψυχαγωγία, επικοινωνία και κοινωνική δικτύωση, μάθηση, ηλεκτρονικές υπηρεσίες
και ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά και διευκολύνει
την υλοποίηση ακαδημαϊκών και επαγγελματικών
εργασιών και υποχρεώσεων. Η ορθή χρήση του
διαδικτύου είναι απαραίτητη για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
Παράλληλα, φαίνεται ότι υπάρχουν και προκλήσεις στο διαδίκτυο, με τις πιο σημαντικές να αποτελούν προβλήματα της καθημερινής ζωής, τα
οποία βρίσκουν ακόμα ένα μέσο για να εκδηλωθούν. Οι προκλήσεις αυτές δεν μπορούν να μηδενίσουν τις δυνατότητες που μπορεί το διαδίκτυο να προσφέρει. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντική η ενημέρωση και η εκπαίδευση, ούτως ώστε
να καλλιεργηθούν γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες για την ορθή αξιοποίηση του διαδικτύου στη
ζωή μας. Είναι πλέον απαραίτητο να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας να αντιμετωπίζουν τις
προκλήσεις με κριτική σκέψη και να τις διαχειρίζονται με τον κατάλληλο τρόπο. Επομένως, είναι
σημαντικό να συζητήσουμε μαζί τους θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο, να αυξήσουμε την ενημέρωση για τους πιθανούς κινδύνους και να διδάξουμε τα παιδιά και τους νέους να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο αποτελεσματικά. Ως γονείς
και εκπαιδευτικοί, έχουμε υποχρέωση να δώσουμε έμφαση στην καλλιέργεια υπεύθυνων και
ενημερωμένων χρηστών του διαδικτύου.

Χρήσιμες Συμβουλές για τα παιδιά του Δημοτικού
 Πριν χρησιμοποιήσουμε το Internet ζητούμε άδεια
από κάποιον ενήλικα.
 Εάν κάποιες σελίδες μας κάνουν να νιώθουμε
άβολα, τις κλείνουμε αμέσως και το αναφέρουμε σε
κάποιον ενήλικα.
 Σταματούμε αμέσως συνομιλίες που μας κάνουν να
νιώθουμε άβολα και το αναφέρουμε σε κάποιον ενήλικα.
 Δεν δίνουμε σε κανένα τα προσωπικά μας στοιχεία.
 Δεν συναντούμε άτομα τα οποία γνωρίσαμε στο Διαδίκτυο.
Κανόνες για να είμαστε ασφαλείς στο Διαδίκτυο:
 Χρησιμοποιούμε το Διαδίκτυο μόνο όταν ένας ενήλικας είναι μαζί μας.
 Κάνουμε κλικ στα κουμπιά και στους συνδέσμους
που ξέρουμε τι κάνουν.
 Ψάχνουμε πληροφορίες στο Διαδίκτυο με την βοήθεια ενός ενήλικα. Πάντα ρωτούμε όταν δεν ξέρουμε τι να κάνουμε στο Διαδίκτυο.
 Στέλλουμε και παραλαμβάνουμε email μαζί με κάποιον ενήλικα.
 Μπορούμε να γράφουμε ευγενικά μηνύματα σε ανθρώπους που γνωρίζουμε.

