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    Πέμπτη 23 Απριλίου 2020 – 23/4/2020 
Όνομα: __________________ Επώνυμο: __________________ 
 Να διαβάσεις πολλές φορές το κείμενο: «Φτιάχνουμε 

εφημερίδα;», σελίδες 8-9, βιβλίο Γλώσσας, γ ΄ τεύχος. 
 
 Να αντιγράψεις 2 φορές στο τετράδιο Γλώσσας και να μάθεις 

να γράφεις σωστά τις δύο τελευταίες προτάσεις του 
σημερινού μαθήματος. 

Να απαντήσεις στις ερωτήσεις: 
 
 Τι διαβάζει ο Λουκάς; 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
 Τι προτείνουν οι τέσσερις φίλοι να περιλαμβάνει η 

εφημερίδα της τάξης τους; 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
 Πώς ονόμασαν την εφημερίδα της τάξης τους; 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
Όλα τα ουδέτερα ουσιαστικά που τελειώνουν σε -ο γράφονται 
με όμικρον. 
Μπορεί να τονίζονται: α) στη λήγουσα (τελευταία συλλαβή) 
π.χ. το βουνό, στην παραλήγουσα (προτελευταία συλλαβή) π.χ. 
το καπέλο ή γ) στην προπαραλήγουσα (τρίτη από το τέλος 
συλλαβή) π.χ. το ποδήλατο. 
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Τα περισσότερα ουδέτερα ουσιαστικά σε -ο που τονίζονται στην 
προπαραλήγουσα κατεβάζουν τον τόνο τους στη γενική ενικού 
και πληθυντικού αριθμού και τονίζονται στην παραλήγουσα.  
Π.χ. το θέατρο  - του θεάτρου - των θεάτρων 
 
Τα ουδέτερα ουσιαστικά σε -ο που είναι σύνθετες λέξεις και 
τονίζονται στην προπαραλήγουσα διατηρούν τον τόνο τους σε 
όλες τις πτώσεις του ενικού και του πληθυντικού αριθμού. 
Π.χ. το τριαντάφυλλο - του τριαντάφυλλου 
τα τριαντάφυλλα - των τριαντάφυλλων 
 
Τα ρήματα που τελειώνουν σε -ω γράφονται με ωμέγα. 
1) Να συμπληρώσεις τα γράμματα που λείπουν και να τονίσεις, 
όπου χρειάζεται: 
εγώ φεύγ___ το σύννεφ__ εγώ χτίζ__ 
το λεωφορεί__ 
εγώ υπολογίζ__ 
εγώ φτιάχν__ 
το δωμάτι__ 

εγώ μεγαλών___ 
το ψίχουλ__ 
το θρανί__ 
εγώ τραγουδ__ 

το δέντρ__ 
εγώ μαθαίν__ 
εγώ συζητ__ 
το δώρ__

 
2) Να γράψεις τη γενική του ενικού και τη γενική του 
πληθυντικού αριθμού των ουδέτερων ουσιαστικών: 

Ονομαστική 
ενικού 

Γενική 
ενικού 

Γενική 
πληθυντικού 

το φυτό του φυτού των φυτών 
το  φτερό   
το γραφείο   
το δέντρο   
το έπιπλο   
το πρόσωπο   

Να συμπληρώσεις στον πίνακα της σελίδας 14 του βιβλίου της 
Γλώσσας, γ ΄ τεύχος τις δύο πρώτες στήλες. Δηλαδή να κλίνεις 
και στους δύο αριθμούς τα ουσιαστικά: το βουνό, το μάρμαρο. 
Να θυμάσαι ότι το ουσιαστικό: το μάρμαρο κατεβάζει τον τόνο 
στην παραλήγουσα στη γενική του ενικού και του πληθυντικού 
αριθμού. Δηλαδή:  
το μάρμαρο - του μαρμάρου, τα μάρμαρα - των μαρμάρων 


