
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αγαπητοί γονείς.  
Σας παρακαλούμε να αγοράσετε τα παρακάτω σχολικά είδη και αντικείμενα , που είναι αναγκαία στα παιδιά : 
 Ένα φάκελο με λάστιχα (για τον ατομικό φάκελο του μαθητή -  portfolio). 
 Δύο μολύβια (όχι μηχανικά). 
 Γομάκια  που τοποθετούνται φορετά στην κορυφή του μολυβιού, μία 

ξύστρα, ένα στυλό BIC μπλε , ένα κουτί ξυλομπογιές  και 1 μπλοκ ζωγραφικής 
με αρκετά φύλλα.  

 Μία κόλλα UHU stick μεσαία για εργασίες στο σχολείο. 
 Πενήντα  φύλλα ανταλλακτικά ντοσιέ μεσαίου μεγέθους (διαστάσεις 17 Χ 

25) με μεγάλο περιθώριο από τη μια μεριά, για Έκθεση και με δύο τρύπες  
(κανονικό μέγεθος) . 

 Ένα σετ όργανα Γεωμετρίας (χάρακα,  διαβήτη με ροδέλα στη μέση, 
μοιρογνωμόνιο, γνώμονα όπου η κλίμακα μέτρησης θα πρέπει να ξεκινά ακριβώς στην κορυφή του 
τριγώνου όπως στην εικόνα). 

 Τρία τετράδια 100 φύλλων για την επικοινωνιακή προσέγγιση της γλώσσας και την ενισχυτική διδασκαλία στα 
μαθηματικά. 

 Τα βιβλία του Οργανισμού για την Πέμπτη  τάξη.  Καλό θα είναι να αγοράσετε όλα τα τεύχη. 

Προσέξτε να μην αγοράσετε τα βιβλία ΑΓΓΛΙΚΩΝ (του οργανισμού), ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ , Θεατρικής Αγωγής και Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής.   

 Ένα χαρτόνι χρώματος πράσινο το οποίο θα φέρουν τα παιδιά στο σχολείο. 
 ``ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ  ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ``   ερμηνευτικό ορθογραφικό –συνωνύμων – αντιθέτων – 

κύριων ονομάτων  με κλιτικούς πίνακες , Γ.  Μπαμπινιώτη  (Κέντρο λεξικολογίας). 
 

ΤΕΤΡΑΔΙΑ , ΝΤΟΣΙΕ , ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΩΝ ,  ΔΕ ΘΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ , ΤΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 Όλα τα βιβλία του Οργανισμού να ντυθούν με αυτοκόλλητο κάλυμμα διαφανές . Επίσης πριν τα στείλετε στο 
σχολείο  να έχετε γράψει με μολύβι στο πρώτο εσώφυλλο τ΄ όνομα του μαθητή. Να σταλούν μόνο τα πρώτα τεύχη 
πρώτη εβδομάδα. 
*ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ, ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΑΣ. 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ (παιδιάτρου, δερματολόγου) θα τα  εκτυπώσετε από την ηλεκτρονική πλατφόρμα 
που θα είναι αναρτημένα. 

Τα δύο ειδικά έντυπα  (παιδιάτρου – δερματολόγου ξεχωριστά) τα οποία θα φροντίσετε  να 
συμπληρωθούν, υπογραφούν και σφραγιστούν από τους αντίστοιχους  γιατρούς, να σταλούν στο σχολείο 
ΑΜΕΣΑ. (Απαραίτητα για τη συμμετοχή στη φυσική αγωγή - κολύμβηση) 

 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ  
 Οι μαθητές θα χρειαστούν για το μάθημα της κολύμβησης , τα παρακάτω : σάκος, μαγιό (ολόσωμο για τα 

κορίτσια) , σκουφάκι, μπουρνούζι ή μεγάλη πετσέτα μπάνιου, γυαλιά (προαιρετικά) , σαγιονάρες , μία μικρή πετσέτα 
για τα πόδια. (Να υπάρχουν μόνιμα στο σάκο , σε σακούλα, επιπλέον 1 ζευγάρι κάλτσες και μία αλλαξιά 
εσωρούχων). Ο σάκος θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει μόνιμο καρτελάκι εξωτερικά με το όνομα του 
παιδιού  και την τάξη του. 
 

ΑΓΓΛΙΚΑ 
1. WEBKIDS 2: STUDENT’S BOOK , Εκδ.: Burlington Books. (ISBN: 9789963512744) 
2. WEBKIDS 2:COMPANION, Εκδ.: Burlington Books. (ISBN: 9789963512805) 
3. WEBKIDS 2:GRAMMAR BOOK, Εκδ.: Burlington Books. (ISBN: 9789963516261) 
4. Cambridge YLE Practice Tests - Flyers Student’s book (2018 Test Format) Dawn Watson - HAMILTON HOUSE ( ISBN: 
9789925310074) 
5. ``DAN AND THE VILLAGE FETE``, Richard Macandrew – Helbling Readers (ISBN: 9783990458747).  
6. Ένα σετ ανταλλακτικών φύλλων ντοσιέ, ένα φάκελο με λάστιχα και αφτιά, δύο τετράδια 60φυλλα (τα τετράδια θα 
χωριστούν στη μέση και στο ένα θέμα θα γράφεται η αντιγραφή και στο άλλο η ορθογραφία), ένα 30φυλλο 
τετράδιο (για πρόχειρο). 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ΓΑΛΛΙΚΑ 

 
Méthode de français  ‘’Ulysse à Paris 2’’  // Εκδόσεις Le Livre Ouvert 
 Livre de l’ élève 

 Cahier d’ activités. 

 Mon cahier de devoirs. (ISBN: 9786185258443) 
 Υπάρχει το βιβλίο γραμματικής Grammatix (ISBN: 9789608370302) από προηγούμενη χρονιά, το οποίο θα 

συνεχιστεί και την επόμενη. 
 Τρία τετράδια 50 φύλλων (τα δύο για αντιγραφή - ορθογραφία Copie - Dictée)  και το τρίτο για Πρόχειρο - 

Brouillon (να κρατηθεί το περσινό τετράδιο). 
 Δύο ντοσιέ με λάστιχα (ένα για τις εργασίες και ένα για το έντυπο υλικό που δίνεται στην τάξη). 

 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ : 

 Beste Freunde 1 (εκδόσεις: HUEBER HELLAS) 
αναγνωστικό - Kursbuch (ISBN: 978-3-19-101054-6)  
ασκήσεων - Arbeitsbuch (ISBN:978-3-19-161054-8)  
γλωσσάριο - Glossar  (ISBN: 978-960-548-008-0)  
 

 Από την προηγούμενη σχολική χρονιά : Grammatikland (εκδόσεις: HUEBER HELLAS) Γραμματική (ISBN: 978-
960-465-006-4) 

 Δύο τετράδια 2-θεμάτων (17 Χ 25 cm), ένα τετράδιο 40 φύλλων, ένα ντοσιέ με λάστιχα και αυτιά. 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 
 Ένα τετράδιο 30φυλλο για το μάθημα της Πληροφορικής. 
 
 ΜΟΥΣΙΚΗ 
 Ένα τετράδιο πεντάγραμμο μουσικής μικρού μεγέθους , 20 φύλλων. 
 
ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 

 Την πρώτη ημέρα (ΑΓΙΑΣΜΟΣ)  τα παιδιά να μη φέρουν τίποτε στο σχολείο , εκτός από το πρωινό τους 
φαγητό. 

 Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το σχολείο ανοίγει την 11η Σεπτεμβρίου (φέτος ημέρα Παρασκευή). 
 
 Σας υπενθυμίζουμε ότι την πρώτη μέρα της έναρξης  του σχολείου , θα σχολάσουμε τρεις (3) ώρες 
νωρίτερα από το κανονικό , για την καλύτερη λειτουργία των μεσημεριανών δρομολογίων  και τη διανομή των 
παιδιών  μας. Επομένως παρακαλούμε θερμά να υπάρχει κάποιος το μεσημέρι στο σπίτι τρεις (3) ώρες 
νωρίτερα για να παραλάβει τα παιδιά. Τα πρωινά δρομολόγια θα γίνουν κανονικά. Αν βέβαια υπάρξει κάποια 
μικρή καθυστέρηση , ας δείξετε κατανόηση.  Επίσης σας γνωρίζουμε ότι 1 ημέρα νωρίτερα  από την έναρξη του 
σχολείου  (11/9/2020), θα σας ενημερώσουν τηλεφωνικά ή με SMS οι συνοδοί των σχολικών λεωφορείων για 
τα δρομολόγια. Διευκρινίζουμε ότι η απόκλιση ωραρίου δρομολογίων είναι από χρόνο σε χρόνο της τάξεως 
των 15-20 λεπτών κατά μέσο όρο. 

  Επίσης σας γνωρίζουμε ότι όλα τα σχολικά μας λεωφορεία  είναι εφοδιασμένα με ηλεκτρονικό 
σύστημα ασφαλούς  εκτέλεσης – λειτουργίας  των δρομολογίων  καθώς και με  κινητό τηλέφωνο, του οποίου 
τον αριθμό θα σας κοινοποιήσουμε αμέσως με την έναρξη  του διδακτικού έτους το Σεπτέμβριο. Βεβαίως 
πρέπει  από την πρώτη μέρα  να φροντίσετε να πληροφορηθείτε το όνομα της συνοδού του σχολικού 
λεωφορείου .  

Σε περίπτωση που χάσετε αυτό το έντυπο , είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα των εκπαιδευτηρίων μας.  
  Για οτιδήποτε χρειαστείτε  , επικοινωνήστε μαζί μας. 

Τέλος σας ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ σε όλους. 
 

Πωλούνται ως σετ με το ίδιο ISBN:  9786185258382 
 


