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Unit 1

Μάθημα

1

Επιστροφή στο Σχολείο
New Vocabulary / Καινούριο Λεξιλόγιο

επιστροφή (η)............return

σκηνή (η)............tent

φανταστικός (φανταστική,

πεζοπορία (η)............hiking

φανταστικό)............fantastic

ποτάμι (το)............the river

ηλιοθεραπεία (η)............sun tanning

τελευταίος (τελευταία,

ξεχνάω-ώ............I forget

τελευταίο)............last

γνωρίζω............I get to know/I know

ανάβω............I light/turn on

κάνω βόλτα...........I take a walk

φωτιά (η)............fire

τώρα πια είμαστε φίλοι............now, we’re friends


λουκάνικο (το)........sausage/hot dog

1 	Complete./Συμπλήρωσε.
Use/Χρησιμοποίησε: διακοπές / παραλίες / σοκάκια / νόστιμα / ξενοδοχείο /
ταβέρνες / τουριστικά / αξιοθέατα / πλοίο

διακοπές

Πέρυσι το καλοκαίρι πήγαμε 1)
Ταξιδέψαμε με το 2)

στην Πάτμο.

. Μείναμε μία εβδομάδα σε ένα

όμορφο 3)

. Το νησί έχει φανταστικές
και πολλές παραδοσιακές 5)

4)
Φάγαμε πολύ 6)

.

φαγητά. Περπατήσαμε στα
και είδαμε τα 8)

7)
σουβενίρ από τα 9)

. Αγοράσαμε
μαγαζιά. Περάσαμε πολύ καλά!

and Circle./Βρες και κύκλωσε τις λέξεις.
2 Find
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3 Match./Ταίριαξε.
1. Πήγαμε στην Κέρκυρα με

α. στο ποτάμι.

2. Περπατήσαμε δίπλα

β. πόλη.

3. Είδαμε την παλιά

γ. ηλιοθεραπεία.

4. Μείναμε σε μία

δ. το αεροπλάνο.

5. Κάναμε

ε. λουκάνικα.

6. Ο μπαμπάς άναψε

στ. σκηνή στο βουνό.

7. Η μαμά έψησε

ζ. φωτιά.

4 Solve the crossword./Λύσε το σταυρόλεξο.
		Across/Οριζόντια

1.	Εκεί μπορούμε να κάνουμε ηλιοθεραπεία.
2. Έχει δωμάτια και μπορούμε να μείνουμε κάποιες μέρες.
3. Βρίσκεται συνήθως μέσα στο χοτ–ντογκ και είναι από κρέας.
4. Εκεί υπάρχουν πολλά δέντρα και ζώα.
		Down/Κάθετα

5.	Πετάει στον ουρανό και μεταφέρει ανθρώπους.
6.	Το φοράμε όταν πάμε να κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα ή στην πισίνα.
7.	Όταν περπατάμε στο βουνό, κάνουμε …
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Grammar tim

Past Tenses/Αόριστος

γνωρίζω
αγοράζω
πληρώνω

➜
➜
➜
διαβάζω ➜
φτάνω
➜
τελειώνω ➜
μαγειρεύω ➜
κόβω
➜

Remember!

γνώρισα
αγόρασα
πλήρωσα

Ι know/meet ➜

I knew/met

Ι buy

➜

I bought

Ι pay

➜

I paid

διάβασα
έφτασα
τελείωσα
μαγείρεψα
έκοψα

Ι read

➜

I read

Ι reach

➜

I reached

Ι finish

➜

I finished

Ι cook

➜

I cooked

Ι cut

➜

I cut

Put the verbs in the past tense./Συμπλήρωσε τα ρήματα
5 Complete.

στον Αόριστο.

1. Ο μπαμπάς

καθάρισε

το γραφείο του. (καθαρίζω)

2. Εμείς

πατάτες. (κόβω)

3. Εσείς

πολλά λεφτά στο σούπερ μάρκετ; (ξοδεύω)

4. Τα παιδιά

καινούρια τετράδια. (αγοράζω)

5. Εγώ

τα μαθήματά μου. (τελειώνω)

6. Εσύ

στα γενέθλιά σου; (χορεύω)

Conjugate the verbs in the past tense./Κλίνε τα ρήματα
6 Complete.

στον Αόριστο.

1.	Εγώ
2.	Εσύ
3.	Αυτός/ή/ό
4.	Εμείς
5.	Εσείς
6.	Αυτοί/ές/ά
6

έμεινα

έβαλα

έπαιξα

7 Circle./Κύκλωσε το σωστό.
1.	Το απόγευμα, εγώ κολυμπήσαμε / κολύμπησα στη θάλασσα.
2.	Εμείς περπατήσαμε / περπατήσατε στα σοκάκια.
3.	Εσείς περάσατε / περάσανε καλά στην εκδρομή;
4.	Ο παππούς ξέχασες / ξέχασε το καπέλο του.
5.	Άννα, μίλησε / μίλησες με τη Βούλα στο διάλειμμα;
6.	Τα αγόρια ξέχασαν / ξέχασα τα βιβλία τους στο σχολείο.

e
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Possessive Pronouns/Κτητικές Αντωνυμίες
τα
τα
τα
τα
τα

βιβλία
βιβλία
βιβλία
βιβλία
βιβλία

μου
σου
του
της
του

τα
τα
τα
τα
τα

βιβλία
βιβλία
βιβλία
βιβλία
βιβλία

Remember!

μας
σας
τους
τους
τους

το φόρεμά της
το ποδήλατό του
Ο δάσκαλος του Πέτρου είναι καλός. ➜ Ο δάσκαλός του είναι καλός.
Tο φόρεμα της Χριστίνας είναι καινούριο. ➜ Tο φόρεμά της είναι καινούριο.
Το ποδήλατο του παιδιού είναι ωραίο. ➜ Tο ποδήλατό του είναι ωραίο.
Το αυτοκίνητο της Ελένης και της Εύης είναι γρήγορο. ➜ Tο αυτοκίνητό τους
είναι γρήγορο.

the correct form of the possessive pronoun./Γράψε τον
8 Write

κατάλληλο τύπο της κτητικής αντωνυμίας.

1.	Ο Γιάννης έχει έναν σκύλο. ➜ Ο σκύλος

του

2.	Η Νίκη έχει μία γάτα. ➜ Η γάτα
3.	Τα παιδιά έχουν δύο ποδήλατα. ➜ Τα ποδήλατά
4.	Εσύ έχεις ένα μωρό. ➜ Το μωρό
5.	Εσείς έχετε ένα μεγάλο σπίτι. ➜ Το σπίτι
7

9 Read./Διάβασε.

Αγαπημένη μου Ελένη,
Πώς είσαι; Όλα καλά;
Εμείς γυρίσαμε στην Αθήνα. Τελείωσε το καλοκαίρι. Φέτος περάσαμε πολύ
ωραία στις διακοπές! Πήγαμε δέκα μέρες στη Νάξο. Η Νάξος είναι ένα
πολύ όμορφο νησί. Έχει φανταστικές παραλίες και πολύ ζεστή θάλασσα.
Μείναμε σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο με πισίνα και νεροτσουλήθρες! Φάγαμε
νόστιμα, παραδοσιακά φαγητά και πολλά παγωτά. Κάναμε βόλτα στα
σοκάκια και είδαμε όμορφα σπίτια με μπλε παράθυρα.
Πώς πέρασες εσύ; Περιμένω τα νέα σου!
Με πολλή αγάπη,
Βούλα

Read
the text above and answer./Απάντησε.

1. Πώς ξεκινάμε ένα μέιλ;
2. Πώς τελειώνουμε ένα μέιλ;
3. Ποιος γράφει αυτό το μέιλ;
4. Σε ποιον γράφει αυτό το μέιλ;

Write./Γράψε.
In your notebook, write an email to a friend telling them about your summer vacation.
Στο τετράδιό σου, γράψε ένα μέιλ σε έναν φίλο/μία φίλη σου και πες του/της
για τις καλοκαιρινές διακοπές σου.

Did you know?
Most Greek public schools do not provide transportation services. Students
usually live very close to their schools, and instead of hopping on a school bus,
they get to school on foot. When schools open early in September, all they talk
about on the way to class is how joyful their summer vacations were.
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