Διεύθυνση Γυμνασίου

Κατάλογος γραφικής ύλης Α΄ Γυμνασίου, σχολ. έτος 2017-2018
1) Βιβλία
Παρακαλούμε να προμηθευτείτε μόνον τα ακόλουθα βιβλία του ΟΕΔΒ της Α΄
Γυμνασίου:
- Αρχαία Ελληνικά: Ομηρικά Έπη – Οδύσσεια (Μετάφραση) –
- Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
- Αρχαία Ιστορία
- Μαθηματικά
- Βιολογία (μόνο το βιβλίο μαθητή)
- Γεωλογία – Γεωγραφία (μόνο το βιβλίο μαθητή)
- Θρησκευτικά – Παλαιά Διαθήκη, Η Προϊστορία του Χριστιανισμού
- Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
- Νεοελληνική Γλώσσα (μόνο το βιβλίο μαθητή)
- Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας
- Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας
- Μουσική (βιβλίο μαθητή και τετράδιο εργασιών)
Για όσα βιβλία δεν υπάρχουν στα βιβλιοπωλεία, μπορείτε να βρείτε τις
ψηφιακές εκδόσεις στην ιστοσελίδα:
http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/

•

•

Για τα βιβλία των Αγγλικών και της Β΄ Ξένης Γλώσσας θα υπάρξει
ενημέρωση μετά τη διαμόρφωση των τμημάτων. Στην αρχή της χρονιάς, οι
Διδάσκοντες – Καθηγητές θα ενημερώσουν τους μαθητές τους για τα βιβλία
που θα χρειαστούν βάσει του επιπέδου τους (θα δοθεί ακριβής τίτλος των
βιβλίων).
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2) Γραφική ύλη ανά μάθημα
• Θρησκευτικά
τετράδιο 30 φύλλων για σημειώσεις
ντοσιέ με διαφανείς ζελατίνες, μεγέθους Α4 ή 1 φάκελος με λάστιχα ή
φάκελος με κουμπί για τη φύλαξη των σημειώσεων
• Αρχαία Ελληνικά
ντοσιέ με ζελατίνες, μεγέθους Α4
τετράδια 50 φύλλων
• Νέα Ελληνικά – Έκθεση
ντοσιέ με ζελατίνες, μεγέθους Α4
τετράδια 50 φύλλων
τετράδιο έκθεσης με περιθώριο 50 φύλλων
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• Ιστορία
1 ντοσιέ με ζελατίνες, μεγέθους Α4
• Βιολογία
1 φάκελος με έλασμα, μεγέθους Α4
20 διαφανείς ζελατίνες με τρύπες, Α4
1 τετράδιο 30 φύλλων
• Μαθηματικά
1 τετράδιο 50 φύλλων, μεγέθους Α4 (για πρόχειρο)
1 τετράδιο 50 φύλλων με δύο θέματα, Α4 (για επίλυση ασκήσεων στο σπίτι)
1 σετ γεωμετρικών οργάνων
1 ντοσιέ με κρίκους, Α4 και διαφανείς ζελατίνες με τρύπες για το ντοσιέ
• Πληροφορική
1 USB MEMORY stick, χωρητικότητας τουλάχιστον 1GB
1 πλαστικός φάκελος με κουμπί, μεγέθους Α4
• Τεχνολογία
1 πλαστικός φάκελος, μεγέθους Α4
10 φύλλα για τον φάκελο, Α4
• Οικιακή Οικονομία
1 ντοσιέ με κρίκους και φύλλα μεγέθους Α4
• Μουσική
1 πεντάγραμμο τετράδιο
• Αγγλικά
1 ντοσιέ με κρίκους, μεγέθους Α4
διαφανείς ζελατίνες με τρύπες για το ντοσιέ, Α4
50 φύλλα έκθεσης με γραμμές και περιθώρια, Α4
διαχωριστικά φύλλα διαφορετικού χρώματος, Α4
1 ντοσιέ ή 1 φάκελος με λάστιχα (για να φυλάσσονται στο σπίτι οι φωτοτυπίες)
1 μικρό σημειωματάριο (για να σημειώνονται οι εργασίες για το σπίτι)
• Γερμανικά
1 τετράδιο 50 φύλλων (κατά προτίμηση magic clip)
1 πλαστικός φάκελος με κουμπί, μεγέθους Α4
•
Ισπανικά
1 τετράδιο σπιράλ, μεγέθους Α4
1 φάκελος με κουμπί, Α4
1 μαρκαδόρος υπογράμμισης
• Ιταλικά
1 τετράδιο τριών (3) θεμάτων
30 φύλλα με γραμμές μεγέθους Α4 (για τις εργασίες)
1 φάκελος με κουμπί ή 1 ντοσιέ μεγέθους Α4 (για φύλαξη φωτοτυπιών)
• Γαλλικά
1 ντοσιέ πλαστικό λεπτό με δύο κρίκους, μεγέθους Α4
50 φύλλα με γραμμές για ντοσιέ, Α4
10 διαφανείς ζελατίνες με ενίσχυση για ντοσιέ, μεγέθους Α4
Αυτοκόλλητες ενισχυτικές ροδέλες για φύλλα dossier
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Φυσική Αγωγή
Μαγιό αγωνιστικό ή κοντή βερμούδα (τα αγόρια), ολόσωμο μαγιό (τα κορίτσια),
σκουφάκι κολύμβησης
σαγιονάρες
πετσέτα
γυαλιά (προαιρετικά)
•

Καλλιτεχνικά
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Μπλοκ Ακουαρέλας Νο 4, 30x40cm - Canson
Μολύβι Σχεδίου 2B
Μολύβι Σχεδίου 4Β
Γόμα για Μολύβι
Ξύστρα Πλαστική
Πινέλο Πόνυ Στρογγυλό Νο 2
Πινέλο Πόνυ Στρογγυλό Νο 7
Πινέλο Πόνυ Στρογγυλό Νο 12
Παλέτα Πλαστική Αυγοθήκη

Τέμπερες 20ml:
 White
 Neutral Black
 Lemon Yellow
 Vermillion
 Yellow Ochre
 Burnt Sienna
 Βlue cobalt
 Μagenta
Τσάντα Σχεδίου 33Χ45Χ5cm
Παρακαλούμε να μην προμηθευτείτε τα υλικά Καλλιτεχνικών, πριν το πρώτο
μάθημα του Σεπτεμβρίου, στο οποίο θα δοθούν διευκρινίσεις και θα γίνει
επίδειξη των υλικών στους μαθητές μας από τους Διδάσκοντες.
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση οι μαθητές μπορούν να απευθύνονται
στον αντίστοιχο Διδάσκοντα - Καθηγητή.
Ευχαριστούμε,
Από τη Διεύθυνση Γυμνασίου
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