ΒΙΒΛΙΑ & ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Όλα τα βιβλία του οργανισμού, εκτός Ανθολόγιο που θα

χρησιμοποιήσουμε το περσινό. Καλό είναι να πάρουμε από τώρα ΟΛΑ
τα τεύχη Γλώσσας (3 τεύχη) και Εργασιών (2 τεύχη), ώστε να μην
αντιμετωπίσουμε ελλείψεις στο μέλλον. Πολλά από αυτά βέβαια θα
τα πάρουμε ΚΑΙ ψηφιακά στα tablet μας και μάλιστα σε πολυτροπική
μορφή με πολλά links που θα μας οδηγούν σε απαραίτητες πηγές.
Ένα τετράδιο 4 θεμάτων μεγάλο (Α4) με φύλλα που να κόβονται
εύκολα. Θα χρειαστεί να κόβουμε τακτικά τα φύλλα και αυτό θα μας
διευκολύνει.
Ένα φάκελο με θήκες για να μαζεύουμε τα γραπτά μας (τεστ και
εργασίες), ανά μάθημα.
Μολύβι μαλακό (αν είναι δυνατόν μηχανικό μολύβι για να
αποφεύγουμε τα ξυσίματα), γόμα.
2 στυλό πράσινα, για τις διορθώσεις μας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν θέλουμε να
χρησιμοποιούμε στυλό για να γράφουμε, επιτρέπεται ΜΟΝΟ ΑΝ ΤΟ
ΜΕΛΑΝΙ ΣΒΗΝΕΙ!!! Οι μουντζούρες και η χρήση υγρού διορθωτικού
ενοχλούν τον δάσκαλο.
Γεωμετρικά όργανα: διαφανής χάρακας, διαφανής γνώμονας,
διαφανές μοιρογνωμόνιο (διπλής αρίθμησης), διαβήτης κλπ
Μπογιές, μαρκαδόροι, μπλοκ ζωγραφικής σε μέγεθος φύλλου Α4.
Αυτά για τα καλλιτεχνικά.
Ένα μπλοκ σημειώσεων με γραμμές 14Χ19 ή 14Χ21. Θα μας
χρειαστεί!
Ένα πακέτο φύλλα χαρτιού Α4
Άτλας Ευρώπης & Ηπείρων, εκδ. ΠΑΤΑΚΗ. Jahn Gert, Breetz Egon,
Herzig Reinhard. Είναι ο καλύτερος που μπορούμε να έχουμε.
Αργότερα θα χρειαστούμε μερικά φύλλα χαρτί μιλιμιτρέ και

υπολογιστή τσέπης (κομπιουτεράκι) που να έχει και πλήκτρο
κλασμάτων (επιστημονικό κομπιουτεράκι). Αν θέλουμε, τα

προμηθευόμαστε από τώρα. Εννοείται ότι θα μας δοθεί η κατάλληλη
εφαρμογή για να έχουμε το κομπιουτεράκι στο tablet μας χωρίς να
χρειαστεί να το αγοράσουμε.
Το σχολείο θα μας δώσει extra ύλη Μαθηματικών, την οποία και θα
ακολουθήσουμε (δεν ακολουθούμε πιστά το βιβλίο), μια σειρά
παρουσιάσεων της Γλώσσας κατά ενότητες, επιπλέον ασκήσεις
εξάσκησης στη Γλώσσα σε ψηφιακή μορφή, όπως επίσης και ύλη σε
ηλεκτρονική μορφή (π.χ screencast), και ύλη άλλων μαθημάτων, όλα
σε ψηφιακή πολυτροπική μορφή.
Τέλος θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση στο διαδίκτυο, μιας και η
φετινή ύλη προβλέπει αρκετή εργασία μέσω αυτού, όπως επίσης και
λογαριασμό email για την ψηφιακή πλατφόρμα συνεργασίας
so.simple.

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.

