ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ 2017 – 2018
ΥΛΙΚΑ Ε’ ΤΑΞΗΣ

ΒΙΒΛΙΑ











Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού
Ανθολόγιο Ε΄και ΣΤ΄ Δημοτικού
Βιβλία Γλώσσας (α, β, γ τεύχος)
Τετράδια Εργασιών Γλώσσας (α, β τεύχος)
Τετράδια Εργασιών Μαθηματικών (α, β, γ, δ τεύχος)
Βιβλίο και Τετράδιο Εργασιών Ιστορίας
Βιβλίο και Τετράδιο Εργασιών Φυσικής
Βιβλίο και Τετράδιο Εργασιών Γεωγραφίας
Βιβλίο Θρησκευτικών
Βιβλίο Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής

ΤΕΤΡΑΔΙΑ





1 Τετράδιο Γλώσσας – Ορθογραφίας (50 φύλλων)
1 Τετράδιο Έκθεσης (50 φύλλων)
1 Τετράδιο Μαθηματικών (50 φύλλων)
1 Τετράδιο Πρόχειρο (50 φύλλων)

ΥΛΙΚΑ







2 πακέτα φύλλα Α4
1 φάκελο με λάστιχο
1 ξύστρα, 1 γόμα, 3 μολύβια
1 πράσινο στυλό (για τις διορθώσεις μας)
1 μαρκαδοράκι φωσφοριζέ (κίτρινο)
Γεωμετρικά Όργανα: διαφανής χάρακας, διαφανής γνώμονας,
διαφανές μοιρογνωμόνιο (διπλής αρίθμησης), διαβήτης






1 γαλλικό μέτρο
Υπολογιστής τσέπης (κομπιουτεράκι)
Μπογιές, μαρκαδόροι, μπλοκ ζωγραφικής σε μέγεθος φύλλου Α4
Άτλας Ελλάδας, εκδ. ΣΑΒΒΑΛΑΣ, απογραφή 2011

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ:
 Να γραφτούν ετικέτες με το όνομα κάθε παιδιού σε όλα τα βιβλία
και τα τετράδια.
 Να κολληθούν μικρά άσπρα αυτοκόλλητα με το όνομα κάθε
παιδιού σε όλα τα αντικείμενα.
 Όλα τα βιβλία να ντυθούν με διαφανές αυτοκόλλητο.
 Οι ζακέτες και τα μπουφάν των παιδιών να έχουν οπωσδήποτε
σημειωμένο το όνομά τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
 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 δασκάλους.
 Θα πρέπει από την πρώτη μέρα να έχετε προετοιμαστεί για τη
διαδικτυακή μας επικοινωνία. Να έχετε μαζί σας το προσωπικό
σας email (διεύθυνση), ώστε από την πρώτη εβδομάδα να
κάνετε login στις προσκλήσεις που θα σας στείλω στο
so.simple.edu.gr.

Καλό καλοκαίρι!!!

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.

