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UNIT: 10 – TIME FOR FUN 
 
Page: 109 VOCABULARY 
 
1. sign (n) = πινακίδα, ταμπέλα 
2. notice (n) = ανακοίνωση 
3. film review = κριτική ταινίας 
4. direct (v) - director (n) - direction (n) = σκηνοθετώ, σκηνοθέτης, σκηνοθεσία 
5. passenger (n) = επιβάτης 
6. drown (v) = πνίγω, πνίγομαι (στο νερό)   
7. spy (n) = κατάσκοπος 
8. agent (n) = πράκτορας 
9. a huge amount of money = ένα τεράστιο χρηματικό ποσό 
 
 
LESSON: 1 The Different Faces of a Super Spy (pages: 110-113) 
 
1. teenage (n) = έφηβος  
2. chance (n) = ευκαιρία  
3. find out (phr.v) = ανακαλύπτω, βρίσκω 
4. create (v) – creator (n) – creation (n) = δημιουργώ, δημιουργός, δημιουργία 
5. approve (v) - approval (n) = εγκρίνω, έγκριση 
6. sophisticated (adj) = εξελιγμένος, πολύπλευρος 
7. scruffy (adj) = απεριποίητος 
8. baggy pants = φαρδύ παντελόνι 
9. mop (n) = σφουγγαρίστρα 
10. messy hair = ανακατεμένα μαλλιά 
11. acne (n) = ακμή 
12. crooked teeth = στραβά δόντια 
13. hit the shelves = βγήκε στην αγορά, κυκλοφόρησε 
14. mission (n) = αποστολή 
15. experiment (v, n) = πειραματίζομαι, πείραμα 
16. expert (adj) – expertise (n) = ειδικός, ειδίκευση 
17. be responsible for … = είμαι υπεύθυνος για…  
18. mention (v) = αναφέρω 
19. permit (v) – permission (n) = επιτρέπω, άδεια 
20. mobile (n) = κινητό τηλέφωνο 
21. switched on ≠ switched off (v) = αναμμένο ≠ σβηστό (για συσκευή) 
22. It is forbidden = Απαγορεύεται 
23. persuade (v) = πείθω 
24. illustrate (v) – illustration (n) = εικονογραφώ, εικονογράφηση 
 
 
 



 

 

 
 
LESSON: 2 – The Film Festival (pages: 114-117) 

 
1. genre (n) = είδος 
2. plot (n) = σενάριο 
3. setting (n) = σκηνικό 
4. award (n) = βραβείο 
5. alien / extra-terrestrial baby = εξωγήινο μωρό 
6. I’m in the mood for + gerund = Έχω διάθεση να … 
7. I wouldn’t mind + gerund = Δεν θα με πείραζε να … 
8. How does that sound? = Πώς σου φαίνεται / ακούγεται αυτό; 
9. moving (adj) = συγκινητικό 
10. I am moved by sth = Συγκινήθηκα με / από κάτι  
11. argue (v) – argument (n) = μαλώνω, καυγάς / επιχείρημα 
 
 
LESSON: 3 – A Film Review– Check yourself (pages: 118-120) 

 

1. diagram (n) = διάγραμμα 
2. publish (v) = δημοσιεύω, εκδίδω 
3. star (v) = πρωταγωνιστώ 
4. take place = λαμβάνει χώρα 
5. sci-fi (science-fiction) film = ταινία επιστημονικής φαντασίας 
6. horror film = ταινία τρόμου, θρίλερ 
7. action movie = ταινία δράσης  
8. prison (n) = φυλακή 
9. The critics panned it! = Οι κριτικοί το επέκριναν. 
10.  rave about sth = θαυμάζω, μιλώ με ενθουσιασμό για κάτι 
11.  It got great / poor reviews = Πήρε καλές / κακές κριτικές. 
12. computer animation = κινούμενα σχέδια με υπολογιστή 
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