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Αγαπημένοι μου, μαθητές και γονείς  

Του ΣΤ1  

Μέσα στο πλαίσιο του εγκλεισμού και της απομόνωσης που ζούμε, σκέφτηκα να σας απευθύνω ένα χαιρετισμό 

αισιοδοξίας αλλά και αγάπης, που βγαίνει κατευθείαν απ΄ την καρδιά μου. 

Παιδιά μου καλά, ελπίζω όλοι σας να είστε υγιείς. Κάναμε πολλές συζητήσεις στο παρελθόν για το πόσο σπουδαίο 

είναι ο άνθρωπος να είναι γερός για να μπορεί ν΄ απολαμβάνει τη ζωή. Όμως, επειδή όλα αυτά λέγονταν μέσα στο 

χώρο του σχολείου – που δε συμπαθείτε – δεν τους δίνατε ιδιαίτερη σημασία. Είναι λοιπόν- τώρα- μια ευκαιρία να 

καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι να βρισκόμαστε ο ένας κοντά στον άλλον, να εκφραζόμαστε, να γελάμε,              

ν΄ αγκαλιαζόμαστε, χωρίς φόβο. 

Επίσης μια δεύτερη ευκαιρία σας δίνετε για να καταλάβετε ότι το σχολείο δεν είναι μόνο ‘’ οι γιώτες και οι 

κουλούρες ‘’ όπως λέει και ο Καζαντζάκης αλλά και η αγάπη για τη γνώση, η δουλειά και η αλληλεπίδραση που 

έχουμε μέσα σ΄ αυτό. Σκεφτείτε μόνο, πόσο γελάγαμε κάθε μέρα με χαζομάρες, με έξυπνα σχόλια, πόσο μαλώναμε, 

πόσο συμφιλιώναμε, πόσα μαθαίναμε. Δηλαδή τι κάναμε; ΖΟΥΣΑΜΕ!  

Και  τώρα σκεφτείτε τι είναι αυτό που κερδίζετε μέσα σ΄ αυτήν την απραξία που βρίσκεστε. 
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Έτσι λοιπόν αποφάσισα να σας δώσω κάποιες εργασίες μόνο και μόνο για ν΄ απασχοληθείτε για λίγο. Να ξέρετε ότι 

αν αύριο άνοιγαν τα Γυμνάσια κι έπρεπε από αύριο κι εσείς να παρακολουθήσετε την Α Γυμνασίου, μπορείτε, είστε 

έτοιμοι. Ο κορμός και η ύλη της ΣΤ έχει τελειώσει και από δω και πέρα ό,τι θα διδασκόσασταν θα ήταν πέρα από 

την  ύλη σας. Αν όμως κάνετε και τις επαναληψούλες που θα σας δώσω, θα είστε ακόμη πιο έτοιμοι «Πάμε 

λοιπόν». 

ΓΛΩΣΣΑ 

1ο – 2ο – Κεφάλαιο με τις ασκήσεις του και τις ασκήσεις του τετραδίου εργασιών. ΤΕΥΧΟΣ Α 

4ο – σελίδα 66 – 68 και τις ασκήσεις του 4ου Κεφαλαίου από το τετράδιο εργασιών ΤΕΥΧΟΣ Α 

7ο – Κεφάλαιο και τις ασκήσεις του τετραδίου εργασιών ΤΕΥΧΟΣ Α 

10 – 11 Κεφάλαιο και τις ασκήσεις του τετραδίου εργασιών ΤΕΥΧΟΣ Β 

12- Κεφάλαιο για δική σας ενημέρωση – επετειακό 25η Μαρτίου ΤΕΥΧΟΣ Β 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Βιβλίο  

Ρήματα α και β συζυγίας στην Ενεργητική και Παθητική φωνή 

Επίθετα τριγενή και δικατάληκτα 

Αντωνυμίες (όλες) 

Συνδέσμους (όλους) 

Προθέσεις  

Παραθετικά και βαθμοί του επιθέτου 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΗΣΗ 

 Κεφάλαιο 11 σελίδα 93 ΤΕΥΧΟΣ Β 

«Οι περισσότερες οικογένειες …………… αγαπάνε όλοι. 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

ΟΛΑ.  Προσπαθήστε να λύσετε μόνοι σας τις ασκήσεις των τετραδίων εργασιών. 

ΦΥΣΙΚΗ 

Διαβάστε όλα τα κεφάλαια του πράσινου βιβλίου. 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

2η ενότητα  Κεφάλαιο 4 και 7.  και από την 3η  ενότητα όλα μέχρι εκεί που έχουμε κάνει. 
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ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

2η  Ενότητα  Ασκήσεις σελίδα 15 όλη, σελίδα 17 όλη. 

3η Ενότητα – σελίδες 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 29, 31 (άσκηση 10 και 11). 

 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

Γ και Δ Ενότητα έως ΑΣΙΑ (Όλα τα κεφάλαια) 

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 

Σελίδες 36, 37, 38, 39, 40, 41 όλες οι ασκήσεις, 42 ασκήσεις 1 και 3. 

 

 

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ, ανάγνωση δυο λογοτεχνικών βιβλίων της αρεσκείας σας για τη Βιβλιοπαρουσίαση. 

 


