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Book: English 5th Grade Unit: 10 
Name:  Pages: 121-1132 
 
Unit: 10 – SUMMER IS HERE! (page 121) 
 
1. The Parthenon marbles (n)= Τα μάρμαρα του Παρθενώνα 
2. ancient civilizations = αρχαίοι πολιτισμοί 
3. museum guide = ξεναγός σε μουσείο   
4. arrival ≠ departure (n) = άφιξη ≠ αναχώρηση                   
5. fly (v) - flight (n) = πετάω, πτήση 
6. via = μέσω, δια μέσου 
7. expected (adj) = αναμενόμενος 
8. scheduled (adj) = προγραμματισμένος 
9. remarks (n) = σχόλια 
10. delay (v) = καθυστέρηση 
11. cancel (v) = ακυρώνω 
 
Lesson:1 AT THE AIRPORT (pages: 122-123) 
 
1. airport (n) =  αεροδρόμιο 
2. fill in (v) = συμπληρώνω 
3. bumpy (adj) = ανώμαλος, γεμάτος εξογκώματα (για δρόμους, επιφάνειες, κτλ) 
4. My head is spinning = Το κεφάλι μου γυρίζει                     
5. get  over sth = ξεπερνώ κάτι 
6. traditional dish = παραδοσιακό πιάτο 
7. aubergine / eggplant (n) = μελιτζάνα 
8. smooth (adj) = ομαλός, λείος 
9. dizzy (adj) = ζαλισμένος 
10. local food = τοπικό φαγητό 
 
Pages: 124-125 
 
1. helicopter (n) = ελικόπτερο 
2. hero (n)= ήρωας 
3. passion (n) = πάθος 
4. set up (v) = στήνω, οργανώνω  
5. produce (v) – producer – production (n) = παράγω, παραγωγός, παραγωγή  
6. area (n) = περιοχή 
7. build (v) – building (n) = χτίζω, κτήριο 
8. passenger (n) =  επιβάτης 
9. facilities (n) = εγκαταστάσεις 
10. useful ≠ useless (adj) = χρήσιμος ≠ άχρηστος 
11. runway (n) = διάδρομος αεροδρομίου 
12. length (n) = μήκος 
13. award (n) = βραβείο 
14. present (v) – presentation (n) = παρουσιάζω, παρουσίαση 
 
 
 
 
                                                                                 



 

 

Lesson:2 TOURISTS LOVE VISITING PLACES  (pages: 126-127) 
 
1. impress (v) - impression (n) = εντυπωσιάζω, εντύπωση 
2. member (n)= μέλος 
3. The Parliament (n) = το Κοινοβούλιο, η Βουλή 
4. congratulate (v) - congratulations (n) = συγχαίρω, συγχαρητήρια 
5. quality (n) = ποιότητα   
6. success (n) – successful (adj) = επιτυχία, επιτυχημένος 
7. dedicated to... (v) = αφιερωμένος σε...   e.g. This book is dedicated to my mother. 
8. vote (v, n) = ψηφίζω, ψήφος 
9. I am in favour of... = Είμαι υπέρ...  
10. case (n) = υπόθεση  
11. return (v, n) = επιστρέφω, επιστροφή  
12. Therefore = Επομένως, Άρα  
13. negotiation (n) = διαπραγμάτευση 
14. government (n) = κυβέρνηση   
15. debate (v, n) = συζητώ, δημόσιος διάλογος 
15. chairperson (n) = πρόεδρος (επιτροπής) 
16. corner (n) = γωνία 
17. top ≠ bottom (n) = κορυφή ≠ κάτω μέρος, πυθμένας 
18. healthy meal = υγιεινό γεύμα  
19. The Food Pyramid= η Διατροφική Πυραμίδα 
20. cuisine (n) = κουζίνα (μαγειρική) 
21. specialties (n)= σπεσιαλιτέ 
22. price (n) = τιμή 
23. oil (n) = λάδι 
 
Lesson:3 MYTHS AND LEGENDS / SELF-ASSESSMENT TEST(pages: 130-132) 
 
1. myth (n) = μύθος 
2. legend (n) = θρύλος, μύθος   
3. hood (n) = κουκούλα 
4. passage (n) = κείμενο 
5. god - goddess (n) = θεός, θεά 
6. civilization (n) = πολιτισμός 
7. sculpure (n) = γλυπτική, γλυπτό 
8. temple (n) = ναός 
9. announce (v) = announcement (n) = ανακοινώνω, ανακοίνωση 
10. baggage / luggage (n) = αποσκευές 
11. archaeological site = αρχαιολογικός χώρος 
12. measles (n) = ιλαρά 
 

 
 
 

Σαββινίδου Ευαγγελία 
ΠΕ 06 


