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Unit 7b. pg 96: Save the environment

§ 1 Showerhead

to give it some thought = το να το σκεφτείς κάπως 

to dispose of a product = το να πετάξεις ένα προϊόν

environmentally-friendly products = προϊόντα φιλικά στο περιβάλλον

a green motto: Reduce, Reuse, Recycle = ένα οικολογικό σύνθημα: 
                                                                          Περιόρισε, Ξαναχρησιμοποίησε, Ανακύκλωσε

to kill two birds with one stone = ‘με ένα σμπάρο δυο τρυγόνια’

to be eco-friendly = το να είσαι φιλικός στο περιβάλλον

this will help you out = αυτό θα σε βοηθήσει

it saves electricity = εξοικονομεί ηλεκτρισμό

it’s easy to install = είναι εύκολο να εγκατασταθεί

it has interesting features = έχει ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά 

the indicator glows blue = η ένδειξη λάμπει μπλε

a feature in homes all over the world = ένα χαρακτηριστικό στοιχείο σε σπίτια σε όλο τον κόσμο

§ 2 Mobile phones

a useful device = μια χρήσιμη συσκευή

to keep up with the latest trends = το να μείνεις σε επαφή με τις τελευταίες τάσεις

to buy the latest model = το να αγοράσεις το πιο τελευταίο μοντέλο

we keep our phones on average for 18 months = διατηρούμε τα κινητά μας κατά προσέγγιση 18 μήνες

to take into consideration = το να λάβεις υπόψιν

cellphones are in use worldwide = τα κινητά είναι σε χρήση παγκοσμίως

cellphones are in use across the globe = τα κινητά είναι σε χρήση σε όλη την υφήλιο

mountains of unwanted hazardous phones = βουνά από άχρηστα επικίνδυνα τηλέφωνα

it contains a sunflower seed = περιλαμβάνει έναν ηλιόσπορο

the seed grows into a sunflower = ο σπόρος αναπτύσσεται σε ηλιοτρόπιο

a biodegradable case = μια βιοδιασπώμενη θήκη

the case fertilises the seed = η θήκη παρέχει λίπασμα στο σπόρο

the case breaks down completely = η θήκη αποδομείται πλήρως
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§ 3 Dolphins 

a positive effect on the environment = ένα θετικό αποτέλεσμα πάνω στο περιβάλλον

car number plates = πινακίδες κυκλοφορίας

fashionable handbags = μοδάτες τσάντες

a huge success = τεράστια επιτυχία

turn a number plate into a bag = μετατρέπει μια πινακίδα σε τσάντα

to get rid of something = το να απαλλαγείς από κάτι

7b 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. How can the showerhead help the environment?

b. How can old car number plates help the environment?

Video Break 7b: Watch a car number plate artist
YT - License plate purses: https://www.youtube.com/watch?v=4W_XTWqVtcA
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Unit 7b pg 98 – Word groups: Environment, technology

traffic causes smog in the city centre                                     = νέφος

air pollution causes acid rain                               = ατμοσφαιρική ρύπανση // όξινη βροχή

petrol and coal are fossil fuels                                 = ορυκτά καύσιμα

factories dispose of toxic waste                          = αποθέτω τοξικά απόβλητα

oil tankers may cause oil spills                                  = πετρελαιοκηλίδα

solar energy is an alternative source of energy              = εναλλακτική πηγή

they collect the rubbish every other day                        = μαζεύω τα σκουπίδια

factories pump toxic waste into the rivers                      = μια αντλία πετά τοξικά απόβλητα

don’t drop litter in the street                                                 = πετώ σκουπίδια

you must throw out the junk from your attic                  = πετώ όλα τα άχρηστα

a washing machine is a useful appliance                   = χρήσιμη συσκευή

a cellphone is an indispensable device                   = απαραίτητη συσκευή

I detest all these technological gadgets                  = τεχνολογικά ‘μαραφέτια’ 

appliance = device (for sth smaller) = gadget (derogatory term)

a hammer, a screwdriver and pliers are 
         indispensable tools for any household                = απαραίτητα εργαλεία

***

END of Unit 7b
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