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Unit 9. pgs 88,89: Shopping

Unit 9 pg 88

grand opening = τα φαντασμαγορικά εγκαίνια

join us = ελάτε μαζί μας

an entertainment complex = κτίριο με πολλά μέρη διασκέδασης

the highlights of the day: ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

- to cut the ribbon = κόβουμε την κορδέλα

- the opening ceremony = η τελετή έναρξης

- complimentary refreshments = δωρεάν αναψυκτικά

- complimentary snacks..    δωρεάν σνακς

                   .. at the food court    στον όροφο με τα φαγητά

……

to be delighted = είμαι χαρούμενος

there will be a good attendance = θα υπάρξει αρκετή συμμετοχή κόσμου

a short presentation = μία σύντομη παρουσίαση

interviews with the press = συνεντεύξεις στον Τύπο

we’ll do our utmost to finish on time= θα κάνουμε το παν να τελειώσουμε στην ώρα μας

don’t hesitate to contact me = μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με εμένα

…..

the Mall houses 200 stores = ο πολυχώρος στεγάζει 200 καταστήματα

     it includes a bowling alley = περιλαμβάνει ένα χώρο για μπόουλινγκ

 to create jobs = δημιουργεί δουλειές

 to provide recreation = παρέχει διασκέδαση

 leads to a reduction in social problems = οδηγεί σε μείωση των κοινωνικών προβλημάτων

    to express worries = εκφράζω ανησυχίες

 a hangout for teenagers = στέκι της νεολαίας

 antisocial behaviour = αντικοινωνική συμπεριφορά
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Unit 9 pg 89

to become a celebrity = γίνομαι διασημότητα

to win a medal = κερδίζω μετάλλιο

to hold a championship = οργανώνω ένα πρωτάθλημα

to be eligible to compete = δικαιούμαι να διαγωνιστώ

he was identified as a talented athlete = αναγνωρίστηκε ως ταλαντούχος αθλητής

mental strength = ψυχικό σθένος

to make rapid progress = κάνει ταχεία πρόοδο

to show dedication = δείχνω αφοσίωση

to win a competition = κερδίζω ένα διαγωνισμό

to try out for the squad = δοκιμάζω για την επίλεκτη ομάδα

to surpass all expectations = ξεπερνώ τις προσδοκίες

to claim a silver medal = διεκδικώ το αργυρό μετάλλιο

a huge step = ένα τεράστιο βήμα

to compete in international competitions = συναγωνίζομαι σε διεθνής διαγωνισμούς

to deliver some surprises on the way = φέρνει κάποιες εκπλήξεις καθ’οδόν

to give an opportunity for success = δίνει την ευκαιρία για επιτυχία

to rise to the occasion = στέκομαι αντάξιος των περιστάσεων

to gladly accept an offer = με χαρά δέχομαι μία προσφορά

to make a contribution = κάνω μία συνεισφορά

…..
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Unit 9 pg 90 – Word Sets: Shopping

bakery = at the baker’s = φούρνος
flower shop = at the florist’s = ανθοπωλείο
grocery store = at the grocer’s = μπακάλικο
greengrocery = at the greengrocer’s = μανάβικο
drug store = at the chemist’s = φαρμακείο
optical store = at the optician’s = οπτικός
jewellery store= at the jeweller’s = κοσμηματοπωλείο

a DIY shop = a hardware shop = χρωματοπωλείο
a second-hand shop = κατάστημα με μεταχειρισμένα
a department store = πολυκατάστημα

get a receipt = παίρνω απόδειξη
it costs a fortune = κοστίζει μία περιουσία

get a discount = παίρνω έκπτωση
ask for a discount = ζητώ έκπτωση
buy sth at a discount = αγορά κτ με έκπτωση
sth is on sale = κτ είναι προς πώληση
buy sth during the sales = αγοράζω κτ στις εκπτώσεις
go bargain hunting = γυρεύω ευκαιρίες

pay the bill = πληρώνω το λογαριασμό
pay taxes = πληρώνω φόρους
to charge smn = χρεώνω κπν
there’s an extra charge = υπάρχει έξτρα χρέωση

dressing room = changing room = αποδυτήρια
window display = βιτρίνα
designer label = φιρμάτα ρούχα
price tag = ταμπελάκι με την τιμή

shopaholic = μανιακός με τα ψώνια
thrifty shopper                       = τσιγκούνης 
extravagant spender = σπάταλος

thrifty shopper ≠ extravagant spender 
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Unit 9 pg 92 – Phrasal Verbs about Shopping

She’s an extravagant spender and she runs up huge telephone bills ΧΡΕΩΝΕΙ το ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Her husband has to fork out a fortune every month ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΑΔΡΑ
……………………………………………...
It’s hard to get by on a small salary and to make matter worse ΤΑ ΒΓΑΖΕΙ ΠΕΡΑ

I have to save up every month ΒΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ

to pay back my debts ΞΕΠΛΗΡΩΝΩ

It will take me years to pay off all the money ΑΠΟΠΛΗΡΩΝΩ (έως τέλους)

He had to pay a fortune. It’s a rip off. ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΤΗ

They ripped him off. ΤΟΝ ΕΞΑΠΑΤΗΣΑΝ
They charged him 300 euros for a wedding cake.
We can all put in 10 euros to cover the cost. ΣΥΜΒΑΛΛΩ 
………………………………………………..

Unit 9 pg 92 – Idioms

- Don’t expect to buy a smartphone with 20 euros.
  If you pay peanuts                                  ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΠΕΝΤΑΡΟΔΕΚΑΡΕΣ  

  you get monkeys                                                               ΠΑΙΡΝΕΙΣ κάτι ΣΚΑΡΤΟ

- Don’t make a monkey out of me because you know that                ΜΗ ΜΕ ΚΟΡΟΪΔΕΥΕΙΣ
  I am a skillful bargain hunter!!

……………………………………………………...
- Stop the monkey business. Stop fooling around.       σταμάτα ΤΙΣ ΣΑΧΛΑΜΑΡΕΣ
  Get down to work.

- Stop monkeying around and get down to work                           σταμάτα να ΧΑΖΟΛΟΓΕΙΣ


