
Topic:  I Speak Greek (Week 2) 

Year 5 

 Vocabulary 

 

1. Τι μέρα είναι σήμερα; (Tee méra eéne seémera?) -What day is it today? 

   Σήμερα είναι ... . (Seémera eéne … ) –Today is …  

Δευτέρα  Theftéra 

(th as in “the”) 

Monday 

Τρίτη Treétee  Tuesday 

Τετάρτη Tetártee Wednesday 

Πέμπτη Pémptee  Thursday 

Παρασκευή Paraskeveé Friday 

Σάββατο Sávvato Saturday 

Κυριακή Keereeakeé Sunday 

 

2. Πόσες του μήνα είναι σήμερα; (Póses too meéna eéne seémera?) -How many 

days in the month are we today? 

   Είναι 8. (Εéne … ) –It is 8. 

 

3. Τι μήνας είναι; (Tee meénas eéne?) -What month is it? 

   Ο μήνας είναι Σεπτέμβριος. (O meénas eéne Septémvreeos.) –The month is 

September. 



 

4. Τι χρονιά είναι; (Tee hroneeá eéne?) -What year is it? 

   Η χρονιά είναι 2018 (δύο χιλιάδες δεκαοχτώ). (Ee hroneeá eéne theéo heeleeáthes 

thekaohtó.  -th as in “the”) –The year is 2018. 

 

5. Τι ημερομηνία είναι σήμερα; (Tee eemeromeeneéa eéne seémera?) -What date is 

it today? 

   Σήμερα είναι Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018. (Seémera eéne Theftéra, 17 

Septemvreéoo theéo heeleeáthes thekaohtó.) –The date is Monday, 17th of September 

2018. 

 

6. Τι εποχή είναι; (Tee epoheé eéne?) -What season is it? 

   Η εποχή είναι Φθινόπωρο. (Ee epoheé eéne Ftheenóporo.) –The season is Autumn. 

 

7. Ο καιρός είναι καλός ή άσχημος σήμερα; (O kerós eéne kalós eé ásheemos 

seémera?) –Is the weather good or bad today? 

   Ο καιρός είναι καλός. (O kerós eéne kalós.) –The weather is good. 

   Ο καιρός δεν είναι καλός. (O kerós then eéne kalós. -th as in “the”) –The weather is 

not good. 

   Ο καιρός είναι άσχημος. (O kerós eéne ásheemos.) –The weather is bad.  

   Ο καιρός είναι έτσι κι έτσι. (O kerós eéne étsee kee étsee.) –The weather is so and 

so. 

 

8. Τι καιρό κάνει σήμερα; (Tee keró kánee seémera?) –What is the weather like 

today? 



   Έχει ήλιο. (Έhee eéleeo.) –It is sunny. 

   Έχει σύννεφα. (Έhee seénnefa.) –It is cloudy. 

   Φυσάει. (Feesáee.) –It is windy. 

   Βρέχει. (Vréhee.) –It rains. / It is raining. 

   Έχει ομίχλη. (Έhee omeéhlee.) –It is foggy. 

   Κάνει ζέστη. (Kánee zéstee.) –It is hot. 

   Κάνει κρύο. (Kánee kreéo.) –It is cold. 

   Κάνει κρύο, πολύ κρύο. (Kánee kreéo, poleé kreéo.) –It is cold, very cold. 

   Κάνει κρύο, λίγο κρύο. (Kánee kreéo, leégo kreéo.) –It is cold, a bit cold. 

 

Connectives 

- δεν (then -th as in “the”) –not. 

- και (ke) –and. 

- αλλά (allá) –but. 

- ούτε (oóte) –neither. 

- επίσης (epeésees) –also.   


