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Ζήτω η 28η Οκτωβρίου

Οι Δραστηριότητές μας
H πρώτη των πρώτων
Ε. Παπαδοπούλου, ΣΤ1
Το ρητό που έλεγαν οι αρχαίοι Ρωμαίοι «Η επανάληψη είναι η μητέρα
της μάθησης» εφάρμοσα πιστά τα τελευταία χρόνια στο σχολείο, αφού
πάντα οι προσδοκίες μου ήταν αρκετά ψηλές. Αποτέλεσμα της σκληρής
μου δουλειάς ήταν να διακριθώ
ως η πρώτη μαθήτρια με τη ψηλότερη βαθμολογία, γεγονός
που σήμαινε ότι θα εκπροσωπούσα την Ιδιωτική Ελληνική
Σχολή ΠΑΣΚΑΛ Λεμεσός στις
παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου
και 25ης Μαρτίου κρατώντας το
λάβαρο. Το γεγονός αυτό με
τιμά ιδιαίτερα ως μαθήτρια, γι’
αυτό και θα συνεχίσω με τον
ίδιο ζήλο για το υπόλοιπο της
σχολικής μου χρονιάς. Επιπρόσθετα, η διάκρισή μου αυτή θα
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο
για την εισδοχή μου στο πανεπιστήμιο της αρεσκείας μου. Κατά
τη διάρκεια της προσπάθειας
μου είχα πάντα τη συμπαράσταση των καθηγητών μου γι’ αυτό
και τους ευχαριστώ για τη στήριξή τους. Αποφοιτώντας από το
σχολείο θα ήθελα να στείλω ένα
μήνυμα στους μικρότερους μαθητές ότι η σκληρή προσπάθεια
και δουλειά πάντα επιβραβεύεται με τον καλύτερο τρόπο.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Σχολική Εκδρομή.

2/11

Διάλεξη για την Οδική Ασφάλεια για τους
5/11
μαθητές της Γ΄ Λυκείου.
Συνάντηση Γονέων – Καθηγητών.

7/11

Επίσκεψη στο Θέατρο Κουρίου (Γ1 & Ε2 –
κέρδισαν τον διαγωνισμό ωραιότερης
7/11
τάξης).
Επίσκεψη στη Βαρκελώνη στο πλαίσιο
του Προγράμματος ERASMUS +.

10-17/11

Ενδιάμεση Διακοπή.

12/11

Ονομαστική Εορτή Αρχιεπισκόπου –

13/11

Εργαστήρι MEDI.M.U.N.

17/11

Creative Writing Competition.

13-23/11

2η Ημέρα Ομίλων

22/11

Διαγωνισμός Kangourou στα Ελληνικά
(Α΄ και Β΄ Γυμνασίου).

22/11

French - Pen pal writing.

καθ 'όλη τη
διάρκεια
της
χρονιάς

ΕΣΤΙΕΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

209

ΠΛΑΤΩΝΑΣ

176

ΠΥΘΑΓ0ΡΑΣ

164

ΦΕΙΔΙΑΣ

143

1.

Χριστοφή Μιχαήλ Β1 (28)

2.

Αντωνίου Χρίστος Α1 (26)

3.

Σταύρου Μιχάλης Α1 (22)

Προσωπική και Κοινωνική Αγωγή (ΠΚΑ)

Επίσκεψη στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο
Μαρία Αδαμίδου, ΣΤ1

Την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018 είχαμε την ευκαιρία να
παρευρεθούμε στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο με τη
συμμαθήτριά μου Μαρία Σάββα και τον κ. Αντρέα Νεοφύτου. Εκεί, ξεναγηθήκαμε στις εγκαταστάσεις του ογκολογικού και ενημερωθήκαμε για τον καρκίνο του
μαστού και πώς να προφυλάξουμε τον εαυτό μας. Επίσης, μας μίλησαν για τα οφέλη της υγιεινής διατροφής.
Ακόμη, μέτρησαν το σάκχαρο, την πίεση, τα κιλά και το
ύψος μας. Η επίσκεψη αυτή στάθηκε αφορμή προς
προβληματισμό για την αξία και τη σημασία της υγείας
στη ζωή μας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον κ. Α. Καζαμία
για την οργάνωση και τη διευθέτηση της εν λόγω επίσκεψης.

Από τον Νοέμβριο του 2001 καθιερώθηκε και πραγματοποιείται η Σύνοδος της ΠαιδοβουΠαιδοβουλή
λής στο κτήριο της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η Σύνοδος διοργανώνεται από την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού και σ’ αυτήν προεδρεύ- Κλεόβουλος Χριστοφή, Β1
ει ο Πρόεδρος της
Βουλής. Την Παιδοβουλή απασχολούν θέματα που
σχετίζονται με την εφηβική ηλικία.
Ως εκπρόσωπος Παιδοβουλευτής της Ιδιωτική Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ, αισθάνομαι ενθουσιασμό και χαρά
για την ευκαιρία που μου δίνεται να συμμετέχω σ’
αυτήν τη διοργανώση. Ταυτόχρονα, αισθάνομαι και
την ευθύνη να αντιπροσωπεύσω τη Σχολη μας επάξια,
ανταλλάσσοντας ιδέες και προβληματισμούς που θα
βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής μας.
Σας ευχαριστώ θερμά, για την εμπιστοσύνη που μου
δείχνετε. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στη κ. Δ. Μαυρικίου
για την καθοδήγηση και τον συντονισμό.

Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου
Σημαίες τόσες έχω δει, όμως καμιά δεν είδα, νάχει αυτή την ομορφιά, νάχει αυτή τη χάρη, να σμίγουνε επάνω της θρησκεία και πατρίδα κι’ απ’ ουρανό και θάλασσα νάχει το χρώμα πάρει!
Τιμούμε σήμερα την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου του
1940. Τότε που το ελληνικό έθνος αγωνίστηκε στην Αλβανία κι έδωσε δείγματα πίστης σε αιώνιες αξίες, δίνοντας μαθήματα ηρωισμού σε όλον τον κόσμο. Τιμούμε
ακόμα, την ελληνική σημαία, το πιο ιερό εθνικό μας σύμβολο, που καθαγιάστηκε με το αίμα και τις θυσίες των
ηρώων μας. Αυτή τη σημαία, που είναι η σημαία του
έθνους μας, μαζί με την κυπριακή σημαία, που συμβολίζει τη δική μας κρατική οντότητα, θα πάρουν σε λίγο στα
χέρια τους οι σημαιοφόροι και παραστάτες του σχολείου
μας και θα δώσουν όρκο ιερό στο όνομά της.

Συγχαρητήρια στους συμμετέχοντες και στους συντονιστές του εορτασμού κ. Βαλεντίνο Τσαούση και κ.
Ελένη Μπερδούση

1η Συνάντηση Ομίλων

Cake Sale

Στις 10 Οκτωβρίου του 2018, είχαμε
την ευκαιρία να επισκεφτούμε το
Αθήνα Σαββίδου, ΣΤ1
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
[ΤΕΠΑΚ]. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο
κύριο Γιώργο Κόκου, ο οποίος μας ξενάγησε στις αίθουσες και τα
εργαστήρια μέσα και έξω από την πανεπιστημιούπολη, ενημερώνοντας μας καταλλήλως.

Επίσκεψη στο ΤΕΠΑΚ

Αρχικά, επισκεφτήκαμε την τεράστια βιβλιοθήκη στο μεγάλο και
παλιό κτήριο στο κέντρο της πόλης και αργότερα την αίθουσα των
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Εκεί ο καθηγητής μάς ενημέρωσε για
τις διάφορες εφευρέσεις και καινοτομίες που μπορούν να προσφέρουν οι υπολογιστές στη σημερινή εποχή. Στη συνέχεια, μας μίλησε
ο κύριος Κόκου αναφέροντάς μας ότι το πανεπιστήμιο δίνει ευκαιρίες σε πολλούς μαθητές σε διάφορους τομείς, όπως είναι οι οικονομικές, τεχνικές και κοινωνικές επιστήμες, καθώς και οι υπολογιστές και οι νέες τεχνολογιές.
Η ομιλία αυτή, πιστεύω, ότι αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για αρκετούς μαθητές, καθώς δόθηκε ιδαίτερη έμφαση στη σκληρή
δουλειά που πρέπει να καταβάλουμε για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Και ας μην ξεχνάμε ότι το μέλλον είναι στα χέρια
μας! Tο μέλλον, μάς ανήκει! Με το τέλος, λοιπόν, αυτής της σχολικής χρονιάς, ας πάρουμε σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον μας!!!

Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου

Halloween Party

Άγημα

-5Τζιώρτα Θανάσης

-4Κρεμμύδης Χρίστος
-1Παπαδοπούλου
Ελένη

-6Ζήνωνος Μαρτίνος

-7Σαββίδου Αθηνά

-3Χατζησάββα Έλενα

-11Κτωρή Μαριλένα

Eνημέρωση γονέων Γ'
Γυμνασίου για τα
μαθήματα επιλογής

-10Ασπρή Αναστάσιος

-2Ξενή Βαγγέλης

-9Κολιανδρής
Κωνσταντίνος

-8Φραντζής
Χριστόφορος

Εθελοντισμός - Κοινωνική Προσφορά
Για ακόμα μια
χρονιά
οι
μαθητές της
Ελληνικής και
Αγγλικής Σχολής ΠΑΣΚΑΛ Λεμεσού έδειξαν έμπρακτα την
ευαισθησία τους συμμετέχοντας στην εκστρατεία ενημέρωσης
και οικονομικής ενίσχυσης της ΠΑΣΥΚΑΦ. Η πλειονότητα των
μαθητών προσέφερε δύο ευρώ ως εισφορά για το σκοπό αυτό.

Πώληση Λαχνών για την οικονομική
ενίσχυση του ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ

Η εκστρατεία έλαβε χώρα από τα μέσα του μήνα Σεπτέμβρη
μέχρι και τα μέσα του Οκτώβρη υπό το συντονισμό και την
επίβλεψη της καθηγήτριας Δρ Δόμνας Κωνσταντίνου. Τα
κεντρικά μαθητικά συμβούλια των δύο Σχολών συνέβαλαν στη
συλλογή του χρηματικού ποσού των 404 ευρώ. Το χρηματικό
αυτό ποσό παραδόθηκε την Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2018 στην
αρμόδια υπεύθυνη της εκστρατείας της ΠΑΣΥΚΑΦ, κ. Άντρη
Βοσκού.

Ημέρα Προσφοράς
Στις 5 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η 1η ημέρα
προσφοράς, όπου οι μαθητές έδωσαν το συμβολικό ποσό
των €2 ή και περισσοτέρων, με στόχο τη συλλογή χρημάτων
για φιλανθρωπικό σκοπό. Οι μαθητές την ημέρα αυτή είχαν
το δικαίωμα να μη φορέσουν τη μαθητική τους στολή
φορώντας ρούχα της αρεσκείας τους.
To συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε από μαθητές και
καθηγητές είναι €1103 και θα δοθεί σε εκπρόσωπο του
Συνδέσμου «Μωρά Θαύματα».
Το
συντονισμό
είχε ο κ. Αντρέας.
Νεοφύτου.

Run In Colour
Ζάνετ Μιχαηλίδου, Δ1
Στις 13 Οκτωβρίου 2018, η Ιδιωτική Ελληνική
Σχολή ΠΑΣΚΑΛ και το PASCAL Private English
School έλαβαν μέρος στη φιλανθρωπική πορεία ΜΤΝ Run In Colour που διοργανώθηκε
στην επαρχία Λεμεσού. Η απόσταση που καλύφθηκε ήταν περίπου 2-3 χιλιόμετρα καθώς
το σημείο έναρξης αυτής της χρωματιστής
πορείας ήταν το γήπεδο Γ.Σ.Ο. της παραλιακής περιοχής και το σημείο λήξης ήταν στον
Μόλο Λεμεσού. Αυτή η πορεία ήταν γεμάτη
χρώματα, αφού παντού υπήρχε σκόνη με
χρώμα. Αναντίρρητα, περάσαμε καταπληκτικά
αφού ήταν κάτι ξεχωριστό και κάτι πρωτότυπο. Τέλος, όλα τα έσοδα πήγαν στο ίδρυμα
«Ελπίδα» το οποίο παρέχει βοήθεια σε οικογένειες με παιδιά τα οποία πάσχουν από λευχαιμία. Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τη κυρία Μυριάνθη Σώζου για
το συντονισμό της ομάδας των Σχολών μας
που συμμετείχε στον εν λόγω θεσμό. Το ποσό
που συλλέχθηκε ήταν €2160.

Αθλητικό Τμήμα

Σεμινάριο Διαιτησίας

Γενική Επιμέλεια Έκδοσης
Αντρέας Νεοφύτου
Υπεύθυνος Λυκείου - Εμποριολόγος
Θέκλα Καραβέλλα
Υπεύθυνη Κλάδου Νέων Ελληνικών &
Κλασικών Σπουδών - Φιλόλογος
Νίκη Θεοφάνους
Υπεύθυνη Εστίας Πυθαγόρα

Τηλ: 22509400
Φαξ: 22509540
E-mail: info@pascal.ac.cy
URL: www.pascal.ac.cy

Join us on FB
Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ Λεμεσός

