
Γηδηθό πμιείμ «Απόζημιμξ Βανκάβαξ» Αμμμπώζημο, Λημπέηνη 

πμιηθή Υνμκηά 2009—2010 
πμιηθή εθεμενίδα 

Ιακμοάνημξ – Φεβνμοάνημξ 

29.12.2009 

Ο Πνόεδνμξ ηεξ Βμοιήξ ηςκ Ακηηπνμζώπςκ, θύνημξ Μάνημξ Κανμγηάκ, 

επηζθέθηεθε ημ ζπμιείμ μαξ, ζηα πιαίζηα επίζθερήξ ημο ζηεκ πενημπή ηεξ 

ειεύζενεξ Αμμμπώζημο 
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29.12.2009 

 

Σμ 4μ ύζηεμα Ναοημπνμζθόπςκ 

Πόιεςξ Ρόδμο μαδί με ημ 3μ 

ύζηεμα Πνμζθόπςκ Αμμμπώζημο 

επηζθέθζεθακ ημ ζπμιείμ μαξ θαη 

έθηηαλακ οπένμπεξ δςγναθηέξ 

μμμνθαίκμκηαξ ημ ζπμιείμ μαξ. Σμοξ 

πνμζθόπμοξ οπμδέπζεθε θαη 

βμήζεζε ζημ ένγμ ημοξ μμάδα 

παηδηώκ ημο ζπμιείμο μαξ 
 

Γηδηθό πμιείμ «Απόζημιμξ Βανκάβαξ» Αμμμπώζημο, Λημπέηνη 

πμιηθή Υνμκηά 2009—2010 
πμιηθή εθεμενίδα 

Ιακμοάνημξ – Φεβνμοάνημξ 

2 



08.01.2010 

Μέιε ηοσ Δ.Σ  ηοσ Σσκδέζμοσ Δηαηηεηώκ Κύπροσ 

  επηζθέθηεθακ ηο ζτοιείο  μας θαη πρόζθερακ  

δώρα ζε όια ηα παηδηά.  

Μαδί ηοσς θαη ο  θύρηος  Ληοηαηής,  

ο  οποίος σποζτέζεθε κα  προζθέρεη  

ηούρηες ζηα γεκέζιηα ηωκ παηδηώκ. 
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                      11.01.2010 Ο Πρόεδρος ηοσ Εσρωπαϊθού 

                      Κόμμαηος, θύρηος Δεμήηρες Σσιιούρες  

                     επηζθέθηεθε ηο ζτοιείο μας θαη πρόζθερε  

                                 δώρα ζηα παηδηά 



11.1.2010 Μεηά από πνόζθιεζε ημο Δ. ηεξ ΑΝΟΡΘΩΗ, ηα παηδηά 

παναθμιμύζεζακ ημκ πμδμζθαηνηθό αγώκα ΑΝΟΡΘΩΗ-ΑΛΑΜΙΝΑ ζημ γήπεδμ 

Ακηώκεξ Παπαδόπμοιμξ. Σμ Δ. θνόκηηζε  γηα ηε δηεοθόιοκζε, ηεκ πνόζβαζε, ηεκ 

αζθάιεηα αιιά θαη ηεκ ροπαγςγία ηςκ παηδηώκ μαξ. Όια ηα παηδηά πέναζακ οπένμπα,  

αθμύ έθενακ γμύνη ζηεκ μμάδα θενδίδμκηαξ με 4-1. Η θαιύηενε ζηηγμή ήηακ ε 

θςημγνάθηζε ηςκ παηδηώκ με ημ Φμίκηθα θαη ημοξ αγαπεμέκμοξ ημοξ πμδμζθαηνηζηέξ!!! 
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22.01.2010 Κόρημμ Βαζηιόπηηηαξ. O ύκδεζμμξ Γμκέςκ πνόζθενε δομ δςνμθμοπόκηα 

ηςκ 50 εονώ ημ θαζέκα. Κόπεθακ δομ βαζηιόπηηηεξ, μηα γηα ηα παηδηά θαη μηα γηα ημ 

πνμζςπηθό ημο ζπμιείμο. Σοπενμί μ μαζεηήξ Ακηνέαξ Απμζηόιμο θαη ε ζπμιηθή 

βμεζόξ/ ζοκμδόξ Ιςάκκα Υ’’Κςκζηακηή!!! 
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Τα παηδηά ηες 

προεπαγγειμαηηθής 

εθπαίδεσζες εηοίμαζακ 

αγγιηθό πρόγεσμα ποσ 

περηιάμβακε ηεγακεηά ασγά, 

ιοσθάκηθα θαη μπέηθοκ. Το 

ζσμπέραζμα ηοσς; Ποιύ 

ακζσγηεηκό ηο πρόγεσμα ηωκ 

Άγγιωκ... 
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28.01.2010 Σμ ςμαηείμ «Αγάπε» μνγάκςζε θαη 

θέημξ ημκ θανκαβαιίζηηθμ πμνό ζημ θέκηνμ Σνίθθεξ 

ζηεκ Ακζμύπμιε. Σα παηδηά ζοκάκηεζακ παηδηά από 

άιια ζπμιεία, πόνερακ, ηναγμύδεζακ θαη 

δηαζθέδαζακ ζε θανκαβαιίζηηθμοξ νοζμμύξ  
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Σα παηδηά ηεξ  Δ΄ μμάδαξ 

παιανώκμοκ ζηεκ αίζμοζα 

αηζζεηενηαθήξ μιμθιήνςζεξ 

29.01.2010 Οη βμοιεοηέξ ημο ΑΚΓΛ Γηακκάθεξ Γαβνηήι θαη Αγγέια Κμοθμομά μαδί με 

ηεκ Γπανπηαθή Γπηηνμπή ηεξ ΠΓΟ Αμμμπώζημο επηζθέθηεθακ ημ ζπμιείμ θαη 

πνόζθενακ δώνα ζηα παηδηά 



04.02.2010 
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Σα παηδηά πέναζακ οπένμπα 

ηε μένα ημοξ. Έπαηλακ 

παναδμζηαθά παηπκίδηα, 

άθμοζακ μμοζηθή, 

ηναγμύδεζακ, πόνερακ θαη 

έθαγακ ζμοβιάθηα πμο 

εημίμαζακ με μενάθη μέιε 

ημο πνμζςπηθμύ ημο 

ζπμιείμο 
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ηα πιαίζηα ημο Οηθμιμγηθμύ πμιείμο, ηα παηδηά άνπηζακ ηηξ δναζηενηόηεηεξ πμο 

αθμνμύκ ημ θεηηκό μαξ ζέμα, ηε «Θάιαζζα». Γπηζθέθηεθακ ημ μμοζείμ «Θάιαζζα», 

μίιεζακ γηα ηε ζάιαζζα θαη ημοξ πανάγμκηεξ πμο ηεκ μμιύκμοκ θαη έθηηαλακ πακό 

ζπεηηθά με ημ ζέμα. Οη δναζηενηόηεηεξ ζα ζοκεπηζημύκ μέπνη ημ ηέιμξ ηεξ πνμκηάξ. 
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Σα παηδηά 

θςημγναθίδμκηαη 

μπνμζηά από ηηξ 

πηκαθίδεξ ηςκ 

ηάλεςκ ημοξ 

Γπίζθερε ζημ 

μμοζείμ 

«Θάιαζζα» 



 
                                     

Τα παηδηά μαζαίκοσκ γηα  

ηεκ θσρία Σαραθοζηή!!! 

 

 

Τα παηδηά μαζαίκοσκ  

γηα ηεκ αμσγδαιηά!!! 

22.02.2010 Παηδηά από δηάθμνα Γηδηθά ζπμιεία ζοκακηημύκηαη ζημ Γηδηθό πμιείμ 

Αγίμο πονίδςκα ζηε Λάνκαθα θαη παναθμιμοζμύκ μμοζηθό πνόγναμμα από ηε 

θηιανμμκηθή ηεξ Αζηοκμμίαξ Κύπνμο. 
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23.2.2010 Σα παηδηά μαζαίκμοκ κα αγαπμύκ θαη κα θνμκηίδμοκ ηα δάζε θαη ηα 

δέκηνα. ηα πιαίζηα ηεξ εκόηεηαξ αοηήξ, ε Πονμζβεζηηθή Τπενεζία Αμμμπώζημο 

επηζθέθηεθε ημ ζπμιείμ μαξ. Οη πονμζβέζηεξ μίιεζακ ζηα παηδηά γηα ημ επάγγειμα 

ημοξ θαη ηα θαζήθμκηά ημοξ. Σα παηδηά είπακ ηεκ εοθαηνία κα δμοκ από θμκηά ημ 

πονμζβεζηηθό όπεμα θαη ημκ ελμπιηζμό ημο. 
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