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3  Circle./Κύκλωσε.

 1.  Ένας μαθητής μπορεί να είναι φρέσκος/καλός.

 2.  Ένα μάθημα μπορεί να είναι περήφανο/ενδιαφέρον.

 3.  Μία καθηγήτρια μπορεί να είναι συμπαθητική/σχολική.

 4.  Μία τάξη μπορεί να είναι καινούρια/ευγενική.

 5.  Ένας δάσκαλος μπορεί να είναι αυστηρός/τετράγωνος.

 6.  Ένα πρόγραμμα μπορεί να είναι κοντό/δύσκολο.

4  Solve the crossword./Λύσε το σταυρόλεξο.

  Across/Οριζόντια
 1.  Μετά το Δημοτικό πηγαίνουμε στο ...
 2.  Διαβάζω τα μαθήματά μου για το σχολείο.
 3.  Δεν είναι καινούριος αλλά είναι ...
 4.  Μια ομάδα από φίλους. Η ...

  Down/Κάθετα
 5.  Ο γιος του παιδιού μου είναι ο ... μου.
 6.  Κάποιο παιδί που είναι στην τάξη μου είναι  ... μου.
 7.  Είναι ανάμεσα σε δύο μαθήματα. Το ...

6

5 Σ 7

Ε Δ

1 Γ

2 Μ

3 Π 4 Π

Στο Γυμνάσιο

New Vocabulary / Καινούριο Λεξιλόγιο

όπως............like, as  

συμπαθητικός, -ή, -ό............likable, 

charming 

ευγενικός, -ή, -ό............polite 

σίγουρος, -η, -ο............certain, sure

κάνω παρέα (με)............I hang out with 

ήδη............already

διαφορετικός, -ή, -ό............different 

ο/η καθηγητής/τρια............teacher in middle 

school/high school 

διδάσκω............I teach 

φιλικός, -ή, -ό............friendly

αυστηρός, -ή, -ό............strict

η λογοτεχνία............literature

βέβαια............of course, certainly

ο/η εγγονός/ή............grandson, granddaughter
 

1   Complete./Συμπλήρωσε. Use:/Χρησιμοποίησε: σχολική, αυστηρή, 
φιλικοί, Λογοτεχνία, πρόγραμμα, καθηγητές, διαλείμματα, μελετάει.

Ξεκίνησε η καινούρια 1)  χρονιά. Ο Αντρέας χάρηκε 
πολύ που είδε ξανά τους συμμαθητές του και τους αγαπημένους του  

2)  . Είναι όλοι τόσο συμπαθητικοί και 3)  . 
Μόνο η καθηγήτρια της Γεωγραφίας είναι λίγο 4)  .
Φέτος το 5)  των μαθημάτων θα είναι πιο γεμάτο. Πρέπει 
να 6)  πολλές ώρες κάθε μέρα. Το μάθημα που του 
αρέσει πιο πολύ είναι η Νεοελληνική 7)  . Του Αντρέα 
του αρέσει να διαβάζει βιβλία. Αυτό, όμως, που του αρέσει πιο πολύ είναι τα  

8)  . Πόσο καλά περνάει με τους φίλους του!

2  Match./Ταίριαξε.

 1.  Μελετάω α. παρέα με κάποιον.

 2.  Προσέχω β. τα μαθήματά μου.

 3.  Κάνω γ. τι λέει η καθηγήτριά μου.

 4.  Είμαι περήφανος δ. για τα παιδιά μου.

σχολική
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3o γκρουπ: ρήματα σε -ώ π.χ. μπορώ/προσπαθώ  

εγώ προσπαθώ εμείς προσπαθούμε

εσύ προσπαθείς εσείς προσπαθείτε

αυτός/ή/ό προσπαθεί αυτοί/ές/ά προσπαθούν (ε)

Grammar time
Remember!

5   Complete./Συμπλήρωσε τη σωστή Αόριστη Αντωνυμία. (Μπορεί να 
υπάρχουν και περισσότερες από μία σωστές απαντήσεις.)

 1.  Θέλεις να φας  ;

 2.   παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο με τα πόδια.

 3.  μήνα γράφουμε ένα διαγώνισμα.

 4.  Δεν θέλω  να ρωτήσω. 

 5.  Μήπως έχετε  ποτήρι; Αυτό είναι βρώμικο.

 6.   Σάββατο η Βάσω πηγαίνει σινεμά.

6  Circle./Κύκλωσε.

 1.  Μου αρέσουν τα ζεστά  .
  α) χρώμα β) χρώματα γ) χρώματος

 2.  Μάνο, πρώτα τελείωσε το  και μετά παίξε.
  α) διαβάσματος β) διαβάσματα γ) διάβασμα

 3.  Δε μου αρέσει το σχήμα του  μου.
  α) στόμα β) στόματός γ) στόματα

 4.  Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα των  ;
  α) διαγωνισμάτων β) διαγωνίσματος γ) διαγωνίσματα

 5.  Πόσο κάνουν αυτά τα  , παρακαλώ;
  α) φορέματα β) φορεμάτων γ) φόρεμα

 6.  Αλλάξανε το πρόγραμμα των  .
  α) μάθημα β) μαθημάτων γ) μαθήματα

Indefinite Pronouns/Αόριστες Αντωνυμίες 
We use indefinite pronouns when we talk about a person or a thing that is 
not specific or known.

1) κάτι something (cannot be declined)

Μαμά, πεινάω! Θέλω να φάω κάτι. Mom, I’m hungry. I want to eat something.
(I’m not saying specifically what I want to eat.)

2) τίποτα nothing, anything (cannot be declined)  

α) in a negative sentence = not even one 
Δεν θέλω να φάω τίποτα. Ι don’t want to eat anything.

β) in a question or affirmation = something 
Θέλεις τίποτα να φας; (= κάτι) Would you like something/anything to eat?

3)  μερικοί, -ές, -ά some (only in the plural) 

We use this to talk about a small number of people or things.
μερικοί μαθητές some students
μερικές γυναίκες some women
μερικά παιδιά some children

Μερικοί μαθητές δεν ήρθαν στην εκδρομή.

4) κάποιος, -α, -ο someone/somebody/some (We don’t know who it is.)

Κάποιος μιλάει με τον μπαμπά. Someone is talking with dad.

Κάποιοι φοράνε μπουφάν. Some people are wearing jackets.

5) άλλος, -η, -ο other

Αυτό το φόρεμα είναι πιο ωραίο This dress is nicer than 
από το άλλο. the other one.

Τα άλλα ποτήρια να φέρεις,  Please bring the other glasses.
παρακαλώ.

κάθε every (one/thing) (cannot be declined) 

Κάθε μαθητής πρέπει να πει ένα ποίημα στη γιορτή.
Every student has to say a poem at the celebration.

Κάθε παιδί θέλει να παίζει με τους φίλους του.
Every child wants to play with their friends.

Remember!

New!

κάτι/τίποτα

Grammar time


