A’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΑ :
















3 φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας
Aτζέντα για να σημειώνονται οι εργασίες για το σπίτι
Kασετίνα
Στυλό μπλε ή μαύρο (2 τουλάχιστον)
Στυλό πράσινο και κόκκινο για διόρθωση
Μολύβι
80 πλαστικές-διαφανείς θήκες Α4 για ντοσιέ (θα χρειαστούν στα μαθήματα:
Αρχαία, Τεχνολογία, Βιολογία κ.α.)
Ξύστρα, γόμα
Βlanco
Χάρακας 30 εκ.
Ψαλίδι
Κόλλα (υγρή και στικ)
Αυτοκόλλητες ετικέτες για τα βιβλία, τα τετράδια, τα ντοσιέ και τους φακέλους με
το ονοματεπώνυμο και την τάξη του μαθητή.
Επιστημονικός υπολογιστής τσέπης (calculette scientifique)
Σε κάθε μαθητή θα δοθεί διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με
σύνδεση στο portal της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (classter) του σχολείου μας.

Σχολικά βιβλία: όλα τα βιβλία του οργανισμού εκτός από τα βιβλία Αγγλικών, Γαλλικών,
Οικιακής Οικονομίας, Πληροφορικής, Καλλιτεχνικών, Φ. Αγωγής, Τεχνολογίας και εκτός
από τα τετράδια εργασιών Βιολογίας, Γεωγραφίας και Μουσικής και το ερμηνευτικό
Λεξικό της Ν. Ελληνικής.
Θα πρέπει να αγοράσετε το βιβλίο Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (γυμνασίου
– λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ :



3 Τετράδια Α4 2 θεμάτων
Διαβήτης, γνώμονας και μοιρογνωμόνιο

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ :


Ντοσιέ Α4 (για το πρωτότυπο και τη μετάφραση) για τις πλαστικές-διαφανείς
θήκες όπου θα μπαίνουν τα φυλλάδια που θα δίνονται
2 τετράδια μπλε 80 φ.

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ :


Ντοσιέ Α4 με 30 σταθερά ενσωματωμένες διαφανείς θήκες για τα φυλλάδια που
θα δίνονται (Λογοτεχνία και Γλώσσα)




2 τετράδια μπλε 80φ.
Τα λογοτεχνικά βιβλία: 1. Φτου ξελύπη, Μ. Κόντου, εκδ. Μεταίχμιο 2. Ο καιρός της
σοκολάτας Λ. Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου, εκδ. Πατάκης 3. Ο Άλκης και ο
λαβύρινθος, Αλ. Σταμάτης, εκδ. Καστανιώτης

ΦΥΣΙΚΗ :




Τετράδιο σπιράλ δύο θεμάτων 80φ.
Ντοσιέ Α4 με 20-30 σταθερά ενσωματωμένες διαφανείς θήκες για τα φυλλάδια
που δίνονται
Μπλοκ με μιλιμετρέ χαρτί

ΒΙΟΛΟΓΙΑ



Τετράδιο (σπιράλ ή κανονικό)
Πλαστικός-διαφανής φάκελος Α4 για να φυλάσσονται οι φωτοτυπίες που δίνονται.



Εργαστηριακός οδηγός

ΓΑΛΛΙΚΑ





Τετράδιο Α4 γαλλικού τύπου 160 φύλλων
50 γαλλικά φύλλα Α4
Πλαστικός διαφανής φάκελος Α4 για να φυλάσσονται οι φωτοτυπίες που δίνονται.
Xρωματιστά μολύβια ή μαρκαδόροι

ΑΓΓΛΙΚΑ :



Τετράδιο Α4 τύπου magic clips 2 θεμάτων
2 πλαστικοί-διαφανείς φάκελοι Α4 για να φυλάσσονται οι φωτοτυπίες που
δίνονται (ένας για κάθε καθηγήτρια).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ :




Ντοσιέ Α4 με 40 σταθερά ενσωματωμένες διαφανείς θήκες (για αποθήκευση
φύλλων εργαστηρίου)
USB έκδοσης 3.0 χωρητικότητας 8 GB
Τετράδιο 50 φ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ :





Tετράδιο 50 φ.
2 πλαστικοί-διαφανείς φάκελοι Α4 για να φυλάσσονται οι φωτοτυπίες που
δίνονται.
10 χαρτόνια Α3 διαφορετικού χρώματος

OIKIAKH OIKONOMIA :
 Τετράδιο Α4 γαλλικού τύπου 50 φύλλων

ΜΟΥΣΙΚΗ :


Πεντάγραμμο (τετράδιο)

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ :







1 μπλοκ ακουαρέλας μέγεθος 3 (και όχι Α3 )
2 πινέλα : ένα σε μέγεθος 4 (ψιλό ) και ένα σε μέγεθος 8 (παχύ )
1 πλαστική παλέτα σε στρογγυλό σχήμα (και όχι άλλο σχήμα )
1 μολύβι 2Β,
Τέμπερες σε μεμονωμένα σωληνάρια : 1 κόκκινο καρμινα , 1 κιτρινο σιτρόν, 1 μπλε
κομπαλτ , 2 άσπρα, 1 μαύρο .
1 κουτί από παπούτσια

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ :




Ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια (όχι all star ή vans)
Αθλητική περιβολή (φόρμα, t-shirt, φούτερ, αδιάβροχο-αντιανεμικό μπουφάν)
Ένα παγούρι για νερό

ΙΣΤΟΡΙΑ :



Τετράδιο δύο θεμάτων 80 φ.
Ντοσιέ Α4 με 10 ενσωματωμένες για να φυλάσσονται οι φωτοτυπίες που δίνονται.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ :



Βιβλίο οργανισμού
Τετράδιο μπλε 50 φ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ


Ντοσιέ Α4 και 20 φύλλα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ-ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ


Φάκελος με κούμπωμα

