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Full Blast 4
Unit 5b. pg 68: Morocco
§ 1 (Souq: Open-air market)
the previous day

= η προηγούμενη μέρα

to show him around

= να τον ξεναγήσω

to dump your bags at the hotel

= το να ‘πετάς’ τις τσάντες στο ξενοδοχείο

to grab a bite to eat

= το να φας κάτι στα βιαστικά

an open-air market

= μια υπαίθρια αγορά

a bustling restaurant

= ένα εστιατόριο γεμάτο ζωή

with loads of food stalls

= με πολλούς πάγκους φαγητών

a snake charmer

= ένας γητευτής φιδιών

to yell at someone

= το να φωνάζεις σε κάποιον

§ 2 (henna tattoos & hailing taxis )
a work of art

= ένα έργο τέχνης

to hail taxis

= το να κάνεις νεύμα σε ένα ταξί

to stick out your hand

= το να υψώνεις το χέρι σου

to point a finger

= το να δείχνεις με το δάκτυλό σου

to give it a try

= το να το προσπαθείς

it works fine

= δουλεύει άψογα

§ 3 (Erg Chebbi in the Sahara Desert)
an outing

= μια έξοδος (βόλτα)

it turned out to be great

= αποδείχτηκε υπέροχο

to go on an excursion

= το να πας εκδρομή

it took us all day

= μας πήρε όλη τη μέρα

it was worth it

= άξιζε τον κόπο

sand dunes

= αμμόλοφοι

sun setting over the sand dunes

= ο ήλιος έδυε πάνω από τους αμμόλοφους

the stars filled the entire sky

= τα αστέρια γέμιζαν ολόκληρο τον ουρανό

to roam the desert on a camel

= το να περιπλανάσαι στην έρημο πάνω σε μια καμήλα
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§ 4 (camel riding)
my dream came true

= το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα

to get the chance to do something

= το να έχω την ευκαιρία να κάνω κάτι

to go on camel riding

= το να πάω μια διαδρομή πάνω σε καμήλα

to feel dizzy

= το να νιώθω ζαλισμένος

it crossed my mind

= μου πέρασε από το μυαλό

to feel seasick

= το να νιώθω ναυτία

5b Summary and Oral Presentation
WRITE a summary (~60 words) of the text and prepare an oral presentation following questions
below. Use as many of the collocations as possible!
a. What did Amanda do in the souq?
b. How do you hail a taxi in Morocco?
c. How did Amanda feel about Erg Chebbi?
d. Did Amanda enjoy her camel riding?

Video Break 5b: Let’s take a quick trip to Morocco
YT - 10 Facts About a Country - Morocco: https://www.youtube.com/watch?v=yb7ZfwfVP_c
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Unit 5b pg 70 – Word Groups: Travelling
Check in for your flight

= κάνω έλεγχο εισιτηρίων

Get a boarding pass

= παίρνω κάρτα επιβίβασης

Get your hand luggage on board

= χειραποσκευή

Leave your baggage at the check in desk

= αποσκευές

Check the departure board

= πίνακας αναχωρήσεων

You will depart from gate 12

= αποχωρώ

You can have window seats

= θέσεις στο παράθυρο

or aisle seats

= θέσεις στο διάδρομο

There will be a long delay

= μακρά αργοπορία

We won’t land on time

= προσγειώνεται στην ώρα του

Our arrival will be 30’ minutes late

= άφιξη

Listen to the announcement.

= ανακοίνωση

When we take off you must

= απογειώνομαι

fasten your seat belt

= δέσε τη ζώνη σου

***
END of Unit 5b
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