
 

 

 

 

 

 

 

Τι θα χρειαστώ για τη νέα σχολική χρονιά… 

Τσάντα Ελληνικών 

 

 3 μολύβια απλά αποκλειστικά 2HB 

 2 σβήστρες κλασικές 

 2 ξύστρες με κουβαδάκι 
 1 πακέτο γεωμετρικά όργανα  

 1 διαβήτη 

 1 μαρκαδόρο για τον πίνακα (μαύρο ή μπλε) 
 2 φωσφορούχους μαρκαδόρους υπογράμμισης (κίτρινο και πράσινο) 
 1 μπλε στυλό 

 1 κόκκινο στυλό 

 1 ψαλίδι 
 1 πακέτο μαρκαδόρους  
 1 πακέτο ξυλομπογιές 

 1 πακέτο τέμπερες  
 1-2 πινέλα 

 1 κόλλα stick και 1 υγρή 

 1 ορθογραφικό λεξικό τσέπης (αυτό που αγοράσατε πέρυσι) 
 1 μπλοκ ζωγραφικής  
 3 πλαστικούς φακέλους με κούμπωμα (1 για τεστ, 1 για φυλλάδια,1 για 
μουσική) 

 1 αποθηκευτικό κουτί για τα προσωπικά αντικείμενα 

 2 μπλε τετράδια εργασιών 50 φύλλων 

 2 πράσινα τετράδια μαθηματικών 40 φύλλων (χωρίς κουτάκια) 
 1 κίτρινο τετράδιο 50 φύλλων παραγωγής λόγου 

 1 άσπρο τετράδιο πρόχειρο 

 1 ευρετήριο (αυτό που είχατε αγοράσει πέρυσι) 

ΥΛΙΚΑ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
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 Νέος εικονογραφημένος Σχολικός Άτλας «Η Ελλάδα» εκδόσεις Α. Σιόλα – 

Ε. Αλεξίου 

 

 

Τσάντα Αγγλικών 

 

 3 τετράδια (1 κόκκινο, 1 πράσινο, 1 μπλε) 

 1 φάκελο με λάστιχο για φυλλάδια 

 

Για τα βιβλία των αγγλικών θα ενημερωθείτε τις επόμενες ημέρες από τα 
καθήκοντα. Θα ξεκινήσετε με τα περσινά σας βιβλία. 
 

Τσάντα Γερμανικών 

Θα συνεχίσετε με τα περσινά βιβλία σας. Επίσης, να φέρετε τα περσινά 
τετράδιά σας. 
 

 

Επίσης: 
 

 Όλα τα βιβλία πρέπει να καλυφθούν με διαφανές αυτοκόλλητο. 
 Για την παραγγελία των βιβλίων της Πληροφορικής θα ενημερωθείτε με 

νεότερη ανακοίνωση. Οι Β’,Γ’,Δ,Ε’,ΣΤ’ τάξεις θα χρησιμοποιήσουν αρχικά τα 
περσινά. 

 Να ενημερώσετε την καθηγήτρια φυσικής αγωγής για τυχόν ιατρικά 
προβλήματα του παιδιού σας (άσθμα, αλλεργίες κ.λπ.). 

 Να γράψετε τις ετικέτες των τετραδίων με καθαρά και ευανάγνωστα 

γράμματα! 
 Μέχρι τις 16/9 να δηλώσετε αν υπάρχει αλλαγή στο email επικοινωνίας. 
 Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις ώρες επικοινωνίας, τον 

προγραμματισμό των δράσεών μας, το μενού, τα καθήκοντα ή ενημέρωση για 
εκπαιδευτικές επισκέψεις και προγράμματα μπορείτε να επισκέπτεστε την 
σελίδα μας www.axion.edu.gr  

 

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ! 

                                                                  

 

Email: dimotiko@axion.edu.gr 

Τηλέφωνο: 25410 81520/81130 

Fax: 25410 81740 

www.axion.edu.gr 

FB: Axion schools/Σχολεία ΑΞΙΟΝ 

http://www.axion.edu.gr/

