
Βιβλιογραφία Γερμανικών για το Σχολικό Έτος 2017-2018

Β’ Δημοτικού

 Tip Top 1A (Εκδόσεις Χρήστος Καραμπάτος)
 Lehrbuch
 Arbeitsbuch

 1 τετράδιο 1 θέματος
 1 μικρό ντοσιέ με φύλλα
 1 μικρό μπλοκάκι για το πρόγραμμα

Γ’ Δημοτικού

 Tip Top 1Β (Εκδόσεις Χρήστος Καραμπάτος)
 Lehrbuch
 Arbeitsbuch

 1 τετράδιο 1 θέματος (Γραμματικής)
 1 μικρό ντοσιέ με φύλλα
 1 μικρό μπλοκάκι για το πρόγραμμα

Δ’ Δημοτικού

 Paul, Lisa und Co1 (Εκδόσεις Hueber Hellas)
 Kursbuch
 Arbeitsbuch
 Glossar

 1 τετράδιο 1 θέματος (Γραμματικής)
 1 μικρό ντοσιέ με φύλλα
 1 μικρό μπλοκάκι για το πρόγραμμα

E’Δημοτικού

 Paul, Lisa und Co1 (συνέχεια από Δ΄Δημοτικού)
 Paul, Lisa und Co2 (Εκδόσεις Hueber Hellas)

 Kursbuch
 Arbeitsbuch
 Glossar

 Γραμματική της γερμανικής γλώσσας 1 (Εκδόσεις Μ. Κουναλάκη)
ΟΧΙ ασκήσεων

 1 τετράδιο 1 θέματος (Γραμματικής)
 1 μικρό ντοσιέ με φύλλα
 1 μικρό μπλοκάκι για το πρόγραμμα

Στ’ Δημοτικού

 Paul, Lisa und Co2 (συνέχεια από Ε΄Δημοτικού)
 Top Fit in Deutsch 1 (A1) (Εκδόσεις Χρήστος Καραμπάτος)
 Γραμματική της γερμανικής γλώσσας 1 (Εκδόσεις Μ. Κουναλάκη)

ΟΧΙ ασκήσεων (συνέχεια από Ε΄Δημοτικού)
 1 τετράδιο 1 θέματος (Γραμματικής)
 1 μικρό ντοσιέ με φύλλα (μεγέθους Α4)
 1 μπλοκάκι για το πρόγραμμα



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. 


