
ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2017-2018

ΥΛΙΚΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ

ΒΙΒΛΙΑ

 Γλώσσα: Πετώντας με τις λέξεις  (3 τεύχη και 2 τετράδια εργασιών)
 Βιβλίο Μαθηματικών: 1 τεύχος και 4 τετράδια εργασιών
 Μελέτη Περιβάλλοντος και τετράδιο εργασιών
 Ιστορία και τετράδιο εργασιών
 Θρησκευτικά
 Λεξικό

ΤΕΤΡΑΔΙΑ

 Τετράδιο Ορθογραφίας κίτρινο (50 φύλλων)
 Τετράδιο Γλώσσας πράσινο (50 φύλλων)
 Τετράδιο Mαθηματικών κόκκινο (50 φύλλων)
 Τετράδιο Πρόχειρο (80 φύλλων)
 Τετράδιο Έκθεσης (με διαχωριστική γραμμή)

ΥΛΙΚΑ

 1 ψαλίδι, 1 πακέτο ξυλομπογιές, 1 πακέτο μαρκαδόρους χοντρούς,

 2 φάκελους με λάστιχο,

 1 μεγάλο χαρτόνι ό,τι χρώμα θέλω, 1 κόλλα UHU στικ,

 1 ξύστρα, 1 γόμα, 1 μαρκαδόρο υπογράμμισης, 2 μολύβια FABER No2,

 1 χάρακα με υποδιαιρέσεις του μέτρου,1 τρίγωνο χάρακα με ορθή γωνία, 1
μοιρογνωμόνιο

και 1 μαρκαδόρο υπογράμμισης (κίτρινο)

 1 πακέτο φύλλα Α4

 1 διαβήτης

 1 γαλλικό μέτρο



ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ:

 Να γραφτούν ετικέτες με το όνομα του κάθε παιδιού σε όλα τα τετράδια,
βιβλία και ντοσιέ.

 Να κολληθούν μικρά άσπρα αυτοκόλλητα με το όνομα του κάθε παιδιού σε όλα
τα αντικείμενα.

 Όλα τα βιβλία να ντυθούν με διαφανές αυτοκόλλητο στο σπίτι.
 Οι ζακέτες και τα μπουφάν των παιδιών να έχουν οπωσδήποτε σημειωμένο το

όνομα τους.

Προσοχή: για τα υλικά που ενδεχομένως να χρειαστείτε για τα υπόλοιπα μαθήματα
(π.χ. τετράδιο Μουσικής, ξυλομπογιές για τα Εικαστικά, τετράδια για τη συμμετοχή
στο Technokids στην Πληροφορική)  θα ενημερωθείτε με την έναρξη των
μαθημάτων από τους αρμόδιους καθηγητές.

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!



ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ 

 

 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 

 

ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2017-2018 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ 

 

 

Παρακάτω σας αναφέρουμε τα συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεία με το σχολείο μας τα οποία προσφέρουν έκπτωση για 

όλους τους μαθητές και τις μαθητριές μας. 

 

• ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΚΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ»   

    

Θεομήτορος 7-Άλιμος 

 

 

Το βιβλιοπωλείο «Καλό Βιβλίο» προσφέρει 15% σε 

όλους τους μαθητές της Γενναδείου Σχολής.

τηλ. 2109915537 – 6989085290 

 

• ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ  

 

 

 

 

Το Βιβλιοχαρτοπωλείο «Αντωνόπουλος» προσφέρει 

για τους μαθητές της Γενναδείου Σχολής έκπτωση 

10% στα βιβλία και 15% στα σχολικά είδη. 

 

 

 

 

 

• ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ «PAPER THERAPY» 

 

 

Το Βιβλιοχαρτοπωλείο «Paper Therapy» προσφέρει για τους μαθητές 

της Γενναδείου Σχολής,  από 1η Ιουλίου έως και 30η Οκτωβρίου 

έκπτωση 10% σε όλα τα σχολικά είδη και 5% σε όλα τα βιβλία του 

οργανισμού (εξαιρουμένων των ξενόγλωσσων & μουσικών 

οργάνων). Ενώ παρέχει και την δυνατότητα δωρεάν παράδοσης κατ´ 

οίκον. Σε αυτή την περίπτωση μοναδική σας υποχρέωση η 

επιβεβαίωση της παραγγελίας σας μέσω e-mail, fax ή τηλεφωνική 

σας κλήσης. 


