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LESSON: 1 –A DAY AT THE MUSEUM 
 
Page: 38 –39 VOCABULARY 
 
1. receive (v) = λαμβάνω  
2. pen friend = φίλος δι’ αλληλογραφίας   
3. similar (v) = όμοιος, παρόμοιος 
4. flier = ιπτάμενος  
5. simulator (n) = προσομοιωτής       
6. force (n) = δύναμη, ισχύς   
7. flight (n) = πτήση  
8. file (n) = φάκελος, αρχείο 
9. worksheet (n) = φύλλο εργασίας 
10. invent (v) = εφευρίσκω, επινοώ  
11. inventor (adj) = εφευρέτης  
12. invention (n) = εφεύρεση 
13. return (v) = επιστρέφω 
14. admire (v) = θαυμάζω 
15. grow up (v) = μεγαλώνω 
16. repair (v) = επισκευάζω 
17. fix (v) = φτιάχνω, επισκευάζω 
18. classmate (n) = συμμαθητής 
19. experiment (n) = πείραμα 
20. last (v) = διαρκώ 
21. cover (v) = καλύπτω, σκεπάζω 

 
THE PARTS OF AN AEROPLANE  
 
1. aileron = πηδάλιο κλίσης αέρος 
2. fuselage = άτρακτος 
3. cockpit = πιλοτήριο 
4. nose wheel = τροχός 
5. landing gear = σύστημα προσγείωσης 
6. fin = πτερύγιο 
7. rudder = πηδάλιο 
8. wing = φτερό 

 
 
LESSON: 2 VOCABULARY – AN AIR POCKET (pages: 42-43) 
 
1. pocket (n) = τσέπη 
2. air pocket = κενό αέρος 
3. above the ocean = πάνω από τον ωκεανό 
4. passenger (n)= επιβάτης 



 

 

5. pray (v) = προσεύχομαι 
6. prayer (n) = προσευχή 
7. say my prayers = λέω την προσευχή μου 
8. drag (n) = εμπόδιο, φόρτωμα 
9. lift (v) = σηκώνω, ανύψωση, ύψωμα 
10. thrust (n) = ώθηση 
11. gravity (n) = βαρύτητα 
12. forward ≠ backward = προς τα εμπρός ≠ προς τα πίσω 
13. downward ≠ upward= προς τα κάτω ≠ προς τα πάνω 
14. cargo (n) = φορτίο 
15. speed (n) = ταχύτητα 
16. sound (n) = ήχος 
17. goods (n) = αγαθά 
18. engine (n) = μηχανή 
19. material (n) = υλικό 
20. rocket (n) = πύραυλος 
21. orbit (n) = τροχιά, βάζω σε τροχιά 
22. below (adv) = κάτω από 
23. in order to… = έτσι ώστε, για να 
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