
 

 

 

ΤΙ  ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ  Ε΄ ΤΑΞΗ  

ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020 

 

ΤΕΤΡΑΔΙΑ 

● 1 μπλε τετράδιο 50/φυλλο γλωσσικών εργασιών 
● 1 μπλε τετράδιο 50/φυλλο γενικών θεμάτων 
● 1 μπλε τετράδιο 50/φυλλο για μαθηματικά   

● 1 μπλε τετράδιο 50/φυλλο για γεωμετρία 

● 1 μπλε τετράδιο 50/φυλλο για γραπτή έκφραση  

● 1 μπλε τετράδιο 30/φυλλο για ορθογραφία   

● 1 μπλε τετράδιο 50/φυλλο μία σελίδα με γραμμές μία κενή 

για ημερολόγιο 
● 1 κιτρινο τετραδιο50/φυλλο για ορθρογραφία Αγγλικών 

● 1 σπιραλ τετραδιο 2θεματων για Αγγλικά 

 

ΧΑΡΤΙΚΑ   

● Ψαλίδι- κόλλα stick- κόλλα ρευστή -μαρκαδόροι 

● 2 μολύβια, σβηστήρι, ξύστρα 

● 2 διαφορετικά χρώματα μαρκαδόροι υπογράμμισης 

● 2 στυλό χρωματιστά. 

● Ένα σετ γεωμετρικών σχημάτων και έναν διαβήτη εύκολο 

στη χρήση 

● 1 κομπιουτεράκι (αριθμομηχανή) 

● Ένα λεξικό–μικρό (ετυμολογικό-ορθογραφικό-ερμηνευτικό) 

● Ένα πακέτο Α4 χαρτί φωτοτυπιών (προαιρετικά) 

● 1 επιτραπεζιο πακετο χαρτομαντιλα 

● 1 πακέτο υγρομάντιλα 

 

 

Όλα τα υλικά να έχουν το όνομα του μαθητή και να είναι μέσα 

σε ένα κουτί αποθήκευσης. 

 

Χρησιμοποιούμε ό,τι υπάρχει από πέρυσι και είναι σε καλή κατάσταση.  

Δε χρειάζεται όλα τα υλικά μας να είναι καινούρια.  

Εξοικονομούμε χρήματα, ενέργεια και προστατεύουμε το περιβάλλον. 

 

 

 



 
 
Φέτος θα ταξιδέψουμε και θα ονειρευτούμε παρέα με τα 
παρακάτω λογοτεχνικά βιβλία: 
 
 
 

  Ο καιρός της σοκολάτας 
       Λ.Πέτροβιτς-Ανδριτσοπούλου 
Ένα μικρό κορίτσι  ξαναζωντανεύει προσωπικές της στιγμές από την 
περίοδο της γερμανικής Κατοχής στην Αθήνα. Διηγήματα βασισμένα σε 
ιστορίες αληθινές, που ίσως φαίνονται απίστευτες, όπως τα παραμύθια. 
 

 
  Έξι εναντίον ενός 

       Α. Βαρελλά 
Ποιος είναι, τέλος πάντων, ο παράξενος γείτονας; Ποια είναι η σχέση του με 
το σπίτι της οικογένειας Πλακιώτη; Τι ρόλο παίζει ο παπαγάλος του; Και 
γιατί αυτός ο γείτονας λιποθυμά, μόλις αντικρίσει ένα αθηναϊκό νόμισμα 
που απεικονίζει μια κουκουβάγια με ολάνοιχτα φτερά; Σ' αυτό το 
μυθιστόρημα, με την αστυνομική πλοκή και το γοργό διάλογο, θα δοθούν οι 
απαντήσεις.  
 

  Τα μαγικά μαξιλάρια  
       Ε. Τριβιζάς 
Μια χώρα χωρίς ουρανό. Ένας άπληστος άρχοντας. Ένας νόμος που 
καταργεί τις Απόκριες, τα πάρτι γενεθλίων και τις Κυριακές. Χιλιάδες 
μαξιλάρια που έχουν κατασκευαστεί με σκοπό να στερήσουν τον κόσμο από 
τα όνειρά του. Αλλά τα όνειρα δε σβήνουν εύκολα. Κάποτε λοιπόν στην 
Ουρανούπολη. 
 
 

  Η ιστορία του γάτου που έμαθε σ’ένα γλάρο να πετάει 
       Λουίς Σεπούλβεδα 
Μια γλαροπούλα πέφτει θύμα της θαλάσσιας ρύπανσης. Πριν ξεψυχήσει, 
εμπιστεύεται το αβγό της στον καλό γάτο Ζορμπά και του ζητά το λόγο του, 
ότι θα κλωσήσει το αβγό, δεν θα φάει το γλαρόπουλο, και θα του μάθει να 
πετά. Ο Ζορμπάς τον δίνει. Μα είναι ποτέ δυνατόν ένας γάτος να μάθει σ' 
ένα γλάρο να πετάει; 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Οι δασκάλες των τμημάτων 

                                                    Εύη Χαλκιά 

Δήμητρα Μπουρή 
 
 


