Glossar “Deutsch-Ein Hit 1b”
Σελίδες: 7,10,11,12,13,14
Σελ. 7
die Schule
der Alltag
der Stock (Stöcke)
Im ersten Stock
unser
der Chemieraum
die Turnhalle
euer
die Tafel
Komm an die Tafel!
Es ist schon Viertel nach sieben
Ihr müsst jetzt frühstücken
Σελ. 10
das Erdgeschoss
der Schulhof
die Treppe
das Sekretariat
das Lehrerzimmer
die Turnhalle
der Physikraum
die Toilette
der Chemieraum
die Aula
der Klassenraum (Klassenräume)
die Bibliothek
die Kantine
der Computerraum
essen (ist, ist)
korrigieren
lesen (liest, liest)
sprechen (sprichst, spricht)
Σελ. 11
die Pause
quatschen
spielen
essen (isst, ist)

σχολείο
καθημερινότητα
όροφος
Στον 1ο όροφο
μας, δικό μας
Αίθουσα φυσικής
Κλειστό γυμναστήριο
σας, δικό σας
πίνακας
έλα/σήκω στον πίνακα
είναι κιόλας 7 και τέταρτο
πρέπει τώρα να πάρετε το πρωινό σας
ισόγειο
προαύλιο
σκάλα
γραμματεία
αίθουσα καθηγητών
κλειστό γυμναστήριο
αίθουσα/εργαστήριο φυσικής
αίθουσα/εργαστήριο χημείας
αίθουσα εκδηλώσεων
αίθουσα, τάξη
κυλικείο
αίθουσα/εργαστήριο πληροφορικής
τρώω
διορθώνω
διαβάζω (όχι με την έννοια του μελετώ)
μιλώ
διάλειμμα
φλυαρώ, κουβεντιάζω
παίζω
τρώω

dieser Raum
dort
das Zimmer
nett
freundlich
hilfsbereit
im Erdgeschoss
sitzen
der Lehrer
korrigieren
der Unterricht
im ersten und im zweiten Stock
feiern
lesen (liest, liest)
das Buch (Bücher)
die Zeitschrift (en)
wirklich
Σελ. 12
Könnt ihr um Viertel nach fünf den
Hund zum Tierarzt bringen?
können
der Hund (e)
der Tierarzt (Tierärzte)
bringen
Ich muss heute lange arbeiten
müssen
Wie spät ist es jetzt?
schon Viertel vor acht
jetzt aber schnell
Kannst du das machen, Andreas
Ich darf die AG Keramik nicht
verpassen!
Um zwanzig nach sechs stehen Frau
und Herr Alexiou auf.
auf/stehen
Um zehn vor sieben weckt Frau
Alexiou die Kinder. Herr Alexiou
macht das Frühstück.
wecken
das Frühstück machen

αυτός ο χώρος
εκεί
δωμάτιο
ευχάριστος, συμπαθητικός
Εδώ: ευγενικός
εξυπηρετικός
στο ισόγειο
κάθομαι
δάσκαλος
διορθώνω
μάθημα
στον 1ο και 2ο όροφο
Εδώ: κάνω τη γιορτή
διαβάζω
βιβλίο
περιοδικό
αλήθεια, πράγματι
Μπορείτε να πάτε στις 5 και τέταρτο τον
σκύλο στον κτηνίατρο;
μπορώ
σκύλος
κτηνίατρος
φέρνω
Σήμερα πρέπει να δουλέψω περισσότερη
ώρα (Σήμερα πρέπει να μείνω να δουλέψω
παραπάνω)
πρέπει
Τι ώρα είναι τώρα;
(πήγε) κιόλας 8 παρά τέταρο
γρήγορα, βιαστείτε
μπορείς να το κάνεις Andreas;
Δεν κάνει να χάσω την ομάδα εργασίας
(εννοεί το μάθημα που γίνεται)
Στις 6 και είκοσι σηκώνονται η κυρία και ο
κύριος Αλεξίου
σηκώνομαι
Στις 7 παρά δέκα ξυπνά η κυρία Αλεξίου τα
παιδιά. Ο κύριος Αλεξίου φτιάχνει
(ετοιμάζει) το πρωινό
ξυπνώ κάποιον
ετοιμάζω το πρωινό

Σελ. 13
frühstücken!
Carmen darf am ersten
Schultag nicht zu spät
kommen!
dürfen
brauchen
der Hausschlüssel
Macht schnell!
dann
Um wie viel Uhr habt ihr
Schulschluss?
zusammen
nach Hause gehen
bleiben
Σελ. 14
Wie sagt man das auf Deutsch?
sagen
man
Ich gehe über die Strasse
Rad fahren
fahren (fährst, fährt)
Vorsicht
Keine Angst
die Angst
halten (hältst, halt)
schau mal
schauen
die Fahrkarte (n)
kaufen
der Polizist
da
parken
Sag mal
sagen
wie viele Stunden…?
die Stunde (n)
bis um

παίρνω το πρωινό μου
Η Carmen δεν πρέπει (δεν επιτρέπεται,
δεν κάνει) να αργήσει την πρώτη μέρα στο
σχολείο)
επιτρέπεται – κάνει να
χρειάζομαι
κλειδί του σπιτιού
Βιαστείτε!
τότε, έπειτα
Τι ώρα τελειώνετε το σχολείο;
μαζί
πάω σπίτι
μένω, παραμένω
Πως το λένε αυτό στα γερμανικά;
λέω
κανείς (αόριστη αντωνυμία)
διασχίζω το δρόμο
κάνω ποδήλατο
οδηγώ-ταξιδεύω-πηγαίνω κάπου με όχημα
προσοχή
μη φοβάσαι-μην αγχώνεσαι
φόβος
Εδώ: σταματώ, δεν κινούμαι
κοίτα
κοιτάζω
εισιτήριο (επιβίβασης)
αγοράζω
αστυνομικός
εκεί
παρκάρω
για πες (μου)
λέω
πόσες ώρες…;
ώρα (ως διάρκεια, αγγλ. hour)
μέχρι τις

