1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ

Σχολικό έτος: 2020 - 2021

2 κόκκινα τετράδια Γλώσσας 50 φύλλων
1 πράσινο τετράδιο Ορθογραφίας 50 φύλλων
1 μπλε τετράδιο Μαθηματικών 50 φύλλων
1 Πρόχειρο τετράδιο
1 αλφαβητικό ευρετήριο
1 ντοσιέ με κρίκους Παραγωγής Γραπτού Λόγου, μεγέθους Α4
1 πακέτο ανταλλακτικά φύλλα, παραγωγής γραπτού λόγου (μεγάλο περιθώριο στα αριστερά),
μεγέθους Α4 (για το ντοσιέ)
 1 πλαστικό φάκελο με κουμπί μεγέθους Α4
 3 μονόχρωμοι φάκελοι με λάστιχο μεγέθους Α4 για την τάξη








( 1 κόκκινος για τη Γλώσσα, 1 μπλε για τα Μαθηματικά και 1 πράσινος για τα διαγωνίσματα )

 2 πλαστικά μονόχρωμα ντοσιέ με έλασμα μεγέθους Α 4
( 1 μπλε για την Ιστορία και 1 πράσινο για τη Γεωγραφία )







1 Σχολικό Άτλαντα Ευρώπης και Ηπείρων *
1 διαβήτη *
1 ορθογώνιο τρίγωνο μικρού μεγέθους, διαφανές *
1 μοιρογνωμόνιο 180⁰ διαφανές, διπλής αρίθμησης, ημικυκλικό (αριθμημένο μόνο σε μοίρες)*
1 πακέτο φωτοτυπικό χαρτί μεγέθους Α4, 80 g/m2

 Η κασετίνα των παιδιών να είναι πολύ απλή, πάνινη με φερμουάρ και να περιέχει:
 2 μολύβια καλής ποιότητας (ξυσμένα από το σπίτι, όχι μηχανικά)
 1 μαλακή γόμα λευκή για μολύβι
 1 μπλε και 1 κόκκινο στυλό με γόμα που σβήνει
 1 ξύστρα με υποδοχή για τα ξυσίματα
 1 ψαλίδι με στρογγυλεμένες άκρες
 1 κόλλα stick
 1 πλαστικό χαρακάκι

Σημειώσεις:
i. Αν κάποια υλικά υπάρχουν από προηγούμενα χρόνια δεν χρειάζεται να αγοραστούν καινούρια.
ii. Σε όλα τα αντικείμενα να υπάρχει γραμμένο το όνομα και η τάξη του μαθητή.
iii. Ο άτλαντας και τα γεωμετρικά όργανα (διαβήτης, τρίγωνο, μοιρογνωμόνιο) δεν θα μας χρειαστούν
στην αρχή της χρονιάς, μπορείτε να τα αγοράσετε αργότερα.
iv. Στη βιβλιοθήκη κάθε μαθητή καλό είναι να υπάρχει ένα μεγάλο ορθογραφικό – ερμηνευτικό –
ετυμολογικό λεξικό.
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Ξένες Γλώσσες
Αγγλικά
 1 τετράδιο σπιράλ 2 θεμάτων, μεγέθους Α4
Γαλλικά
 1 κόκκινο τετράδιο σπιράλ 2 θεμάτων, μεγέθους Α4, 100 φύλλων
 1 κόκκινο ντοσιέ με ζελατίνες (clearbook), μεγέθους Α4, 20 φύλλων
 20 φύλλα με γραμμές, μεγέθους Α4
 ξυλομπογιές ή μαρκαδόρους

Εικαστικά
 1 μπλοκ ακουαρέλας
 1 κουτί νερομπογιές
 1 πλαστικό φάκελο με κουμπί, μεγέθους Α3
 1 ποτηράκι

Μουσική
 1 τετράδιο 50 φύλλων (το τετράδιο τραγουδιών που έχουν από πέρσι)

Γυμναστική
 1 σχοινάκι γυμναστικής
 1 πετσετούλα

