
      Γηδηθό Σπμιείμ  «Απόζημιμξ Βανκάβαξ» Αμμμπώζημο 

      Σπμιηθή Χνμκηά 2010 - 2011  

16/11/2010  

Τα παηδηά ηςκ μμάδςκ Α΄ θαη Β΄            

επηζθέθηεθακ ημ Γηώνθεημ Δεμόζημ       

Νεπηαγςγείμ  ζημ Παναιίμκη. Γθεί         

ζοκακηήζεθακ με ηα παηδηά θαη ημ        

πνμζςπηθό ημο  κεπηαγςγείμο, έπαηλακ  

μαδί ημοξ, ηναγμύδεζακ, άθμοζακ           

παναμοζάθηα θαη πέναζακ έκα όμμνθμ 

πνςηκό.  

Σπμιηθή εθεμενίδα 

Νμέμβνημξ -  Δεθέμβνημξ 



23/11/2010  

Τα παηδηά ηςκ μμάδςκ Α΄ θαη Β΄            

επηζθέθηεθακ ημ Δεμόζημ Νεπηαγςγείμ 

Αγίαξ Νάπαξ. Γθεί ζοκακηήζεθακ με ηα 

παηδηά θαη ημ πνμζςπηθό ημο                 

κεπηαγςγείμο, έπαηλακ μαδί ημοξ,         

ηναγμύδεζακ, άθμοζακ παναμοζάθηα θαη 

πέναζακ έκα όμμνθμ πνςηκό.   

Σπμιηθή εθεμενίδα 

Νμέμβνημξ -  Δεθέμβνημξ 

ΓΙΔΙΚΟ ΧΟΛΓΙΟ «ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΑΡΝΑΒΑ» 



 

ΓΙΔΙΚΟ ΧΟΛΓΙΟ «ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΑΡΝΑΒΑ» 

Σπμιηθή εθεμενίδα 

Νμέμβνημξ -  Δεθέμβνημξ 

1/12/2010 

Ομάδα παηδηώκ από ημ Β΄ Δεμμηηθό    

Σπμιείμ Παναιημκίμο επηζθέθηεθακ ημ 

ζπμιείμ μαξ θαη ηναγμύδεζακ μαδί με ηα 

παηδηά μαξ ηα Χνηζημογεκκηάηηθα θάιακηα. 



 

ΓΙΔΙΚΟ ΧΟΛΓΙΟ «ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΑΡΝΑΒΑ» 

Σπμιηθή εθεμενίδα 

Νμέμβνημξ -  Δεθέμβνημξ 



 

ΓΙΔΙΚΟ ΧΟΛΓΙΟ «ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΑΡΝΑΒΑ» 

Σπμιηθή εθεμενίδα 

Νμέμβνημξ -  Δεθέμβνημξ 
13/12/2010 Τα Χνηζημύγεκκα ηεξ Κιάναξ!!! 

Αοηό ήηακ ημ ζεαηνηθό πμο πανμοζίαζακ ηα παηδηά   

μαδί με ημ πνμζςπηθό ημο ζπμιείμο. Τμ ένγμ είκαη   

βαζηζμέκμ ζημ μπαιέημ ημο Τζασθόθζθη, μ               

Κανομζναύζηεξ. Τα παηδηά έδςζακ ημκ θαιύηενμ     

εαοηό ημοξ θαη μ θόζμμξ ζογθηκήζεθε γηα αθόμα μηα 

θμνά. Η γημνηή ζομπενηιάμβακε Χνηζημογεκκηάηηθα 

ηναγμύδηα θαζώξ θαη θιήνςζε με πμιιά δώνα!!! 

 



 

ΓΙΔΙΚΟ ΧΟΛΓΙΟ «ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΑΡΝΑΒΑ» 

Σπμιηθή εθεμενίδα 

Νμέμβνημξ -  Δεθέμβνημξ 



 

ΓΙΔΙΚΟ ΧΟΛΓΙΟ «ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΑΡΝΑΒΑ» 

Σπμιηθή εθεμενίδα 

Νμέμβνημξ -  Δεθέμβνημξ 

 

29/11/2010 

Τα παηδηά ηςκ μμάδςκ Γ΄ θαη Ση΄ επηζθέθηεθακ 

ημ 611 Τάγμα Πεδηθμύ, λεκαγήζεθακ ζημ πώνμ 

θαη δέπηεθακ έκα μηθνό δώνμ από ημ Τάγμα. 



 

ΓΙΔΙΚΟ ΧΟΛΓΙΟ «ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΑΡΝΑΒΑ» 

Σπμιηθή εθεμενίδα 

Νμέμβνημξ -  Δεθέμβνημξ 

8/12/2010 

Ο Steve Joseph από ηε Βάζε Αγίμο Νηθμιάμο  

μαδί με θίιμοξ ημο έθακακ ημ γύνμ ηεξ Κύπνμο με 

ηα πμδήιαηά ημοξ. Σηα πιαίζηα αοηά επηπμνεγή-

ζεθακ από ζοκαδέιθμοξ ημοξ γηα ηα πηιηόμεηνα 

πμο δηέκοζακ.  Σε επίζθερή ημο ζημ ζπμιείμ μαξ 

πνμζέθενε ημ πνεμαηηθό πμζό ηςκ €1000 ζημ 

Σύκδεζμμ Γμκέςκ θαη πμδειάηεζε με μαζεηέξ ημο 

ζπμιείμο. Τεκ ίδηα ώνα βνίζθμκηακ ζημ ζπμιείμ 

θαη εθπνόζςπμη από ηηξ Βάζεηξ Δεθέιεηαξ γηα ηε 

δηθή ημοξ εηζθμνά. 



 

ΓΙΔΙΚΟ ΧΟΛΓΙΟ «ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΑΡΝΑΒΑ» 

Σπμιηθή εθεμενίδα 

Νμέμβνημξ -  Δεθέμβνημξ 

14/12/2010 

Γθπνόζςπμη ημο Γνοζνμύ 

Σηαονμύ επηζθέθηεθακ ημ 

ζ π μ ι ε ί μ  μ α ξ  θ α η         

πνόζθενακ δώνα ζηα    

παηδηά.  

2/12/2010 

Γ θ π ν ό ζ ς π μ η  η ε ξ        

Σ Π Γ  Π α ν α ι η μ κ ί μ ο                

επηζθέθηεθακ ημ ζπμιείμ 

μαξ θαη πνόζθενακ     

πνεμαηηθό πμζό ζηα    

πιαίζηα ηεξ θμηκςκηθήξ 

ημοξ πνμζθμνάξ. 



 

ΓΙΔΙΚΟ ΧΟΛΓΙΟ «ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΑΡΝΑΒΑ» 

Σπμιηθή εθεμενίδα 

Νμέμβνημξ -  Δεθέμβνημξ 

14/12/2010 

Τα παηδηά ημο ζπμιείμο    

πήγακ εθδνμμή. Οη μμάδεξ Α’ 

θαη Β΄ πήγακ ζηεκ Αγία   

Νάπα, εκώ μη μμάδεξ Γ’ θαη 

Δ’ πήγακ ζημ Παναιίμκη. 

Όιμ η  απ όιαο ζακ  η ε        

Χ ν η ζ η μ ο γ ε κ κ η ά η η θ ε            

αημόζθαηνα πμο δηαθμζμμύζε 

ημοξ δνόμμοξ θαη ηα          

θαηαζηήμαηα. 



 

ΓΙΔΙΚΟ ΧΟΛΓΙΟ «ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΑΡΝΑΒΑ» 

Σπμιηθή εθεμενίδα 

Νμέμβνημξ -  Δεθέμβνημξ 

15/12/2010 

Ομάδα παηδηώκ από ημ Λύθεημ 

Κμθθηκμπςνίςκ επηζθέθηεθε ημ 

ζπμιείμ μαξ. Τα παηδηά έπαηλακ 

μμοζηθή θαη ηναγμύδεζακ    

Χνηζημογεκκηάηηθα ηναγμύδηα. 

Σηε ζοκέπεηα δηαζθέδαζακ  

ηναγμοδώκηαξ θαη πμνεύμκηαξ 

μαδί με ηα παηδηά μαξ 



 

ΓΙΔΙΚΟ ΧΟΛΓΙΟ «ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΑΡΝΑΒΑ» 

Σπμιηθή εθεμενίδα 

Νμέμβνημξ -  Δεθέμβνημξ 

20/12/2010 

Ο Άγημξ Βαζίιεξ άθμοζε θαη   

δηάβαζε ηα γνάμμαηα ηςκ       

παηδηώκ μαξ πμο ήηακ θνόκημα 

όιε ηε δηάνθεηα ηεξ πνμκηάξ. 

Έηζη ημοξ επηζθέθηεθε γηα κα 

ημοξ μμηνάζεη ηα δώνα ημοξ!!! 


