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ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 

(Σχολικό Έτος 2019-2020)  

 

Σχολικά Βιβλία για τα μαθήματα των Ελληνικών: 

 Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (βιβλίο μαθητή) 

 Θρησκευτικά (βιβλίο μαθητή) 

 Γεωγραφία (βιβλίο μαθητή και τετράδιο εργασιών) 

 Φυσική (βιβλίο μαθητή και τετράδιο εργασιών) 

 Ιστορία (βιβλίο μαθητή και τετράδιο εργασιών) 

 Μαθηματικά (βιβλίο μαθητή και τετράδια εργασιών α’, β’, γ’, δ΄ τεύχος) 

 Γλώσσα (βιβλία μαθητή α΄, β’, γ’ τεύχος και τετράδια εργασιών α’ και β’ τεύχος) 

 Γραμματική Ε’ και Στ’ τάξης 

 Ανθολόγιο λογοτεχνικών κειμένων Ε’ και ΣΤ’ τάξης « Με λογισμό και μ’ όνειρο» 

 

Λογοτεχνικά βιβλία 

 Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου, Άλκη Ζέη, εκδόσεις Κέδρος 

 

Υλικά για τα μαθήματα των Ελληνικών: 

 1 κίτρινο τετράδιο  50 φύλλων 

 1 κόκκινο τετράδιο 80 φύλλων 

 1 τετράδιο 50 φύλλων με τετραγωνάκια για Μαθηματικά 

 1 πορτοκαλί τετράδιο 50 φύλλων ( για όσους μαθητές παρακολουθούν την 

απογευματινή Μελέτη) 

 1 χρωματιστό ντοσιέ με κρικάκια με 2 χρωματιστά χωρίσματα 
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 1 χρωματιστό φάκελο με λάστιχο ή κλιπ 

 μολύβια 

 στιλό ΜΟΝΟ μπλε και μαύρα 

 1 υπογραμμιστικό μαρκαδοράκι (stabilo)  

 γόμες 

 διορθωτική ταινία (blanco roller) 

 1 ξύστρα που να κρατάει μέσα τα ξύσματα 

 γεωμετρικά όργανα (χάρακα, γνώμονα και μοιρογνωμόνιο) 

 διαβήτη 

 1 απλό κομπιουτεράκι για μαθηματικές πράξεις 

 1 πακέτο χρωματιστά χαρτόνια  

 1 κουτί ξυλομπογιές 

 1 ψαλίδι 

 2 μεγάλες κόλλες stick 

 

Μουσική 

 1 πράσινο ντοσιέ με μεταλλικό έλασμα και διαφανές εξώφυλλο τύπου Leitz 

 Μουσική Στ' Δημοτικού  Βιβλίο Μαθητή και Τετράδιο εργασιών 

 Φλογέρα σοπράνο 

Καλλιτεχνικά 

 2 κόλλες στικ 

 1 κουτί μαρκαδόρους 

 2 μολύβια και 1 γόμα 
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Αγγλικά 

 1 ντοσιέ με κρικάκια ανεξαρτήτου μεγέθους με φύλλα με γραμμές 

 1 ντοσιέ λευκό Leitz με μεταλλικό έλασμα και διαφανές εξώφυλλο 

 

 

Βιβλία: „Hamilton House”: 

o Amazing English 2 (Student’s Book)  

o Amazing English 2 (Work Book)  

o Amazing English 2 (Companion) 

 

Λογοτεχνικά Βιβλία για το μάθημα των Αγγλικών : 

1. “ The Adventures of Tom Sawyer” Mark Twain, εκδόσεις Black Cat 

2. “ Sherlock Holmes: The Blue Diamond” Sir Arthur Conan Doyle, εκδόσεις 

Oxford 
 

 

 

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΣΤ’ ΤΑΞΗ (προετοιμασία για τη 

Γερμανική Σχολή Αθηνών):  

Οι μαθητές θα χρειαστούν τα διδακτικά βιβλία της περσινής σχολικής χρονιάς. 

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΤΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ 

ΠΑΙΔΙΟΥ  

 

Τα εξής πρέπει να αγοραστούν :  

1. „Die Deutschprofis A2.2“ (978-3-12-676501-5)  (Kurs- und Übungsbuch mit 

Audios und Clips online) 

 

Γερμανικά Λογοτεχνικά Βιβλία (Lektüren): 

1. „Dramatische Szenen in Weimar“ (Klett Verlag)    [978-3-12-909029-9] 

 

 1 τετράδιο 30 φύλλων  
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 1 γαλάζιο τετράδιο 50 φύλλων 

 

 1 κόκκινο ντοσιέ τύπου Leitz 
 

 

 

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ( ΤΜΗΜΑ Α2)  

 

Οι μαθητές θα χρειαστούν τα διδακτικά βιβλία της περσινής σχολικής χρονιάς 

 

Τα εξής πρέπει να αγοραστούν :  

1. „Die Deutschprofis A2.2“ (978-3-12-676501-5)  (Kurs- und Übungsbuch mit 

Audios und Clips online) 

 

 

Γερμανικά Λογοτεχνικά Βιβλία (Lektüren): 

1. „Dramatische Szenen in Weimar“ (Klett Verlag)   [978-3-12-909029-9] 

 

 1 τετράδιο 30 φύλλων  

 

 1 γαλάζιο τετράδιο 50 φύλλων 

 

 1 κόκκινο ντοσιέ τύπου Leitz 

 

 
 
 
 


