
 

Wordlist  1 

LESSON 1.1 
School subjects  
шкільні предмети  
Art /ɑːt/ Образотворче 
мистецтво 
Computer Studies /kəmˈpjuːtə 

ˌstʌdiz/ Інформатика 
English /ˈɪŋɡlɪʃ/ англійська мова 
French /frentʃ/ французька мова 
Geography /dʒiˈɒɡrəfi/ географія 
History /ˈhɪstəri/ історія 
Maths /mæθs/ математика 
Music /ˈmjuːzɪk/ музика 
P.E. /ˌpiː ˈiː/ фізична культура 
Science /ˈsaɪəns/ точні 

науки 

School items Шкільне приладдя 
calculator /ˈkælkjəleɪtə/ 
калькулятор 
 dictionary /ˈdɪkʃənəri/ словник 
laptop /ˈlæptɒp/ ноутбук 
map /mæp/  мапа 
paints /peɪnts/ фарби 
pencil case /ˈpensəl keɪs/ пенал 
rubber /ˈrʌbə/  гумка  
ruler /ˈruːlə/  лінійка 
scissors /ˈsɪzəz/ ножиці 
trainers /ˈtreɪnəz/ кеди 

LESSON 1.2 
Out of class 
Hurry up! /ˌhʌri ˈʌp/ Поспішай! 
We’re late! /ˌwɪə ˈleɪt/ Ми 
запізнюємося! 
What a mess! /ˌwɒt ə ˈmes/ 

Яке безладдя! 

at home  /ət ˈhəʊm/  вдома  
at school  /ət skuːl/  в школі  
at the same time /ət ðə ˌseɪm 

ˈtaɪm/ одночасно 
boring /ˈbɔːrɪŋ/ нудний 
bring /brɪŋ/  принести 
daily routine /ˌdeɪli ruːˈtiːn/ 
щоденні заняття 
dinner /ˈdɪnə/ вечеря 
get up /ˌɡet ˈʌp/ встати 
have breakfast /ˌhæv ˈbrekfəst/ 

снідати 
in class /ˌɪn ˈklɑːs/ у шкільному 

кабінеті, під час уроку 
late for class /ˌleɪt fə ˈklɑːs/ 

запізнитися на уроки 
listen to music /ˌlɪsən tə ˈmjuːzɪk/ 

слухати музику 

 
 
noisy /ˈnɔɪzi/ шумливий 
on TV /ɒn ˌtiː ˈviː/ по 
телебаченню 
 play sports /ˌpleɪ ˈspɔːts/ 
займатися спортом 
study /ˈstʌdi/ вивчати 
tonight /təˈnaɪt/ сьогодні 
ввечері 
 walk to school /ˌwɔːk tə ˈskuːl/ 
йти до школи пішки 

LESSON 1.3 
Phrases with do and play 

словосполучення з дієсловами 
do та play 

do ballet /ˌduː ˈbæleɪ/ танцювати 
у балеті 

do judo /ˌduː ˈdʒuːdəʊ/ займатися 
дзюдо 

do karate /ˌduː kəˈrɑːti/ 
займатися карате 

do pottery /ˌduː ˈpɒtəri/ 
займатися гончарством  

play basketball  /ˌpleɪ ˈbɑːskətbɔːl/ 
грати в баскетбол 
play chess /ˌpleɪ ˈtʃes/ грати в 

шахи 
play football /ˌpleɪ ˈfʊtˌbɔːl/ 

грати в футбол 
play tennis /ˌpleɪ ˈtenɪs/ грати 

в теніс 
play the drums /ˌpleɪ ðə ˈdrʌmz/ 

грати на ударній установці 
play the guitar /ˌpleɪ ðə ɡɪˈtɑː(r)/ 

грати на гітарі 
play the piano /ˌpleɪ ðə /piˈænəʊ/ 

грати на піаніно 
 

 

band /bænd/ музична група 
bored /bɔːd/ знуджений 
play in a band /ˌpleɪ ɪn ə bænd/ 

грати у(музичній) групі 
rest /rest/ відпочивати 

LESSON 1.4 
Asking for personal information 
Як запитати про особисті дані 
How do you spell that? /haʊ 

duː jə spel ðæt/ Як це пишеться 
по літерах? 

What’s your email address? 
/wɒts jə ˈiːmeɪl əˌdres/ Яка твоя 
електронна адреса? 

What’s your name? /wɒts jə 
neɪm/ Як вас/тебе звати? 

What’s your phone number? 
/wɒts jə ˈfəʊn ˌnʌmbə/ Який у 
тебе номер телефону? 

 
 
Where do you live? /weə duː jə 

ˈlɪv/ Де ти живеш? 
 

 

Can I help you? /ˌkæn aɪ ˈhelp jə/ 
Я можу тобі допомогти? 

join a club /ˌdʒɔɪn ə ˈklʌb/ 
записатися до клубу 

LESSON 1.5 
Places in a school 

Місця у школі 
canteen /kænˈtiːn/ шкільна їдальня  
classroom /ˈklɑːsrʊm/ шкільний клас  
computer room /kəmˈpjuːtə ruːm/ 
комп'ютерний клас  
gym /dʒɪm/ спортивний зал 
hall /hɔːl/ коридор 
library /ˈlaɪbrəri/ бібліотека 
playground /ˈpleɪɡraʊnd/ спортивний 
майданчик 
staff room /ˈstɑːf ruːm/ вчительська 

кімната 
 

 

assembly /əˈsembli/ шкільна лінійка 
bell /bel/  дзвіночок 
crazy  /ˈkreɪzi/  безумний 
describe /dɪˈskraɪb/ описати 
exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/ 
захоплюючий 
 finish /ˈfɪnɪʃ/ закінчити 
magic /ˈmædʒɪk/ магія 
miss your parents /ˌmɪs jə 

ˈpeərənts/ сумувати за батьками 
 monster /ˈmɒnstə/ монстр  
typical /ˈtɪpɪkəl/ типовий 
wake up /ˌweɪk ˈʌp/ прокинутися 

LESSON 1.6 
Time expressions Визначення 

часу 
at 9 o’clock /æt naɪn ə klɒk/ 

о 9 годині 
at the weekend /æt ðə ˈwiːkend/ 

у вихідні 
at lunchtime /æt ˈlʌntʃˌtaɪm/ 

під час ланчу 
in the morning /ɪn ðə ˈmɔːnɪŋ/ 
  вранці 
on Monday /ɒn ˈmʌndi/ 

в понеділок 
on Friday morning /ɒn ˈfraɪdei 

ˌmɔːnɪŋ/ у п'ятницю вранці 
on a weekday /ɒn ə ˈwiːkdeɪ/ 

у будній день 
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Wordlist  2  
 

LESSON 2.1 
Food and drink (1)  
їжа і напої (1)  
apple /ˈæpəl/ яблуко 
biscuit /ˈbɪskɪt/ печиво 
bread /bred/ хліб  
cereal /ˈsɪəriəl/ пластівці 
cheese   /tʃiːz/   сир 
chicken /ˈtʃɪkən/ курча 
chips /tʃɪps/ карофель-фрі 
fish /fɪʃ/ риба 
fruit /fruːt/ фрукт, фрукти 
ham  /hæm/   шинка 
meat /miːt/ м'ясо 
orange juice /ˈɒrəndʒ dʒuːs/ 

апельсиновий сік  
pancake /ˈpænkeɪk/ млинець 
 pasta /ˈpæstə/ макарони 
potatoe /pəˈteɪtəʊ/ картопля 
rice /raɪs/ рис 
salad  /ˈsæləd/  салат  
sandwich /ˈsænwɪdʒ/ 
бутерброд 
sausage /ˈsɒsɪdʒ/ ковбаса 
tomatoe /təˈmɑːtəʊ/ помідор 
tuna  /ˈtjuːnə/   тунець 
vegetable /ˈvedʒtəbəl/ овоч 
water /ˈwɔːtə/ вода 
yoghurt /ˈjɒɡət/ йогурт 

breakfast /ˈbrekfəst/ сніданок 
dairy /ˈdeəri/ молочні продукти 
dinner /ˈdɪnə/ обід 
 jam /dʒæm/ джем  
lunch /lʌntʃ/ ланч 
make /meɪk/ робити,готувати 

LESSON 2.2 
Food and drink (2)  
їжа і напої (2)  
butter /ˈbʌtə/ масло 
chocolate /ˈtʃɒklət/ шоколад 
egg /eɡ/ яйце 
flour /flaʊə/  борошно 
lemon /ˈlemən/ лимон 
milk /mɪlk/ молоко 
strawberry /ˈstrɔːbəri/ полуниця 
sugar /ˈʃʊɡə/ цукор 

Out of class 
Cool! /kuːl/ Круто! 
Good idea! /ˌɡʊd aɪˈdɪə/ Чудова 

ідея! 
What a disaster! /ˌwɒt ə dɪˈzɑːstə/ 

Яка катастрофа! 
 

birthday /ˈbɜːθdeɪ/ день 
народження  
chocolate cake /ˈtʃɒklət keɪk/ 
шоколадний пиріг 
decorate /ˈdekəreɪt/ 
прикрасити 
 horrible  /ˈhɒrəbəl/  жахливий 
look /lʊk/ дивитися 
put /pʊt/ класти 
recipe /ˈresəpi/ рецепт 

LESSON 2.3 
Containers упаковка 
a bar of chocolate /ə ˌbɑːr əv 

ˈtʃɒklət/ плитка шоколаду 
a bottle of water /ə ˌbɒtl əv 

ˈwɔːtə/ пляшка води 
a can of cola /ə ˌkæn əv ˈkəʊlə/ 

банка кока-коли 
a carton of juice /ə ˌkɑːtn əv 

ˈdʒuːs/ пакет соку 
a jar of jam /ə ˌdʒɑːr əv ˈdʒæm/ 

банка джему 
a packet of biscuits /ə ˌpækət əv 

ˈbɪskɪts/ пачка печива 
 

all of … /ˈɔːl əv/ усе…  
beach  /biːtʃ/   пляж  
beautiful /ˈbjuːtəfəl/ чудовий 
can’t wait /kɑːnt ˈweɪt/ не 

могти дочекатися 
chicken legs /ˈtʃɪkən leɡz/ 

курині ніжки 
go for a swim /ˌɡəʊ fər ə ˈswɪm/ 

йти плавати 
go to the beach /ˌɡəʊ tə ðə ˈbiːtʃ/ 

йти на пляж 
go to the park  /ˌɡəʊ tə ðə ˈpɑːk/ 

йти до парку 
have a picnic /ˌhæv ə ˈpɪknɪk/ 

зробити пікнік 
How many …?  /ˌhaʊ ˈmeni/ 

скільки?(використовується з 
злічуваними іменниками) 

How much …? /ˌhaʊ ˈmʌtʃ/ 
скільки? (використовується з 
незлічуваними іменниками) 

quick /kwɪk/ швидко  
seagull /ˈsiːɡʌl/ чайка  
terrible /ˈterəbəl/ жахливий, 
страшний 

LESSON 2.4 
Ordering food 

Замовлення їжі  
Anything else? /ˌeniθɪŋ ˈels/ 
Що небудь ще? 
Can I have a vegetarian pizza, 

please? /kæn aɪ hæv ə ˌvedʒɪˈteəriən 
ˈpiːtsə pli:z/ Я хочу замовити 
вегетаріанську піцу. 

I’d like a lemonade, please. /aɪd 
laɪk ə ˌleməˈneɪd pli:z/ Дайте, 
будь ласка, лимонад. 

What would you like? /ˌwɒt wʊd jə 
ˈlaɪk/ Що ти хочеш замовити? 

Would you like anything to 
drink? /wʊd jə laɪk ˌeniθɪŋ tə 
ˈdrɪŋk/ Щось будеш пити? 

 
 

milkshake /ˈmɪlkʃeɪk/ 
молочний коктейль 

LESSON 2.5 
all over the world /ˌɔːl ˌəʊvə ðə 

ˈwɜːld/ в усьому світі 
art /ɑː(r)t/ мистецтво 
celebrity /səˈlebrəti/ знаменитість 
cook   /kʊk/    готувати 
cottage cheese /ˌkɒtɪdʒ ˈtʃiːz/ 
сир 
cream /kriːm/ вершки 
 Good luck! /ˌɡʊd ˈlʌk/ Хай 
щастить! 
have fun /ˌhæv ˈfʌn/ 

розважатися 
in the air /ˌɪn ði ˈeə/ в повітрі 
ingredient /ɪnˈɡriːdiənt/ інгредієнт  
on top /ɒn ˈtɒp/ нагорі, на вершині 
pan /pæn/ сковорода  
popular /ˈpɒpjələ/ популярний 
 round /raʊnd/  круглий  
special /ˈspeʃəl/ спеціальний  
sweet /swiːt/ солодкий 
throw /θrəʊ/ кидати 
use /juːz/ використовувати 

LESSON 2.6 
have a quick breakfast  /hæv 

ə kwɪk ˈbrekfəst/ швидко 
поснідати 
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Wordlist  3 

LESSON 3.1 
Technology технологія 
camera /ˈkæmərə/ 
фотоапарат 
computer /kəmˈpjuːtə/ комп'ютер 
headphones /ˈhedfəʊnz/ 
навушники 
 keyboard /ˈkiːbɔːd/ клавіатура 
laptop /ˈlæptɒp/ ноутбук 
mobile phone /ˌməʊbaɪl ˈfəʊn/ 

telefon  komórkowy  
mouse /maʊs/ комп'ютерна 
мишка printer /ˈprɪntə/ принтер 
screen /skriːn/ монітор 
speakers /ˈspiːkəz/ колонки 
tablet /ˈtæblət/ планшет 
TV /ˌtiː ˈviː/ телевізор 

Using technology 
Використання технології 
chat online /ˌtʃæt ɒnˈlaɪn/ 
спілкуватися в чаті 
download a song /daʊnˌləʊd 

ə ˈsɒŋ/ скачати пісню 
send an email /ˌsend ən ˈiːmeɪl/ 

надіслати електронний лист 
surf the Internet /ˌsɜːf ði ˈɪntənet/ 

 
 
ask for /ˈɑːsk fə/ попросити о 
at the moment /ət ðə ˈməʊmənt/ 

на даний момент 
chat /tʃæt/ чат 
downstairs /ˌdaʊnˈsteəz/ внизу 
interested in /ˈɪntrəstəd ɪn/ 
зацікавлений в 
laugh  /lɑːf/  сміятися 
Let’s see! /ˌlets ˈsiː/ Давайте 
подивимося! 
 over there /ˌəʊvə ˈðeə/ там 
paper /ˈpeɪpə/ папір 
poor /pɔː/ бідний 
sit /sɪt/ сидіти 
sit down /ˌsɪt ˈdaʊn/ сісти 
take an order /ˌteɪk ən ˈɔːdə/ 
прийняти замовлення 
wrong /rɒŋ/ неправильний 

LESSON 3.3 
Feelings Почуття 
angry /ˈæŋɡri/ сердитий 
bored /bɔːd/ знуджений 
happy /ˈhæpi/  щасливий 
sad /sæd/ сумний 
scared /skeəd/ наляканий 
tired /taɪəd/ втомлений 
worried /ˈwʌrid/ стурбований 

 
 
 
I’m afraid he’s/she’s out. /aɪm 

əˈfreɪd hɪz, ʃɪz ˈaʊt/ Немає:він 
вийшов/вона вийшла 

It’s Elena for you. /ɪts ˈeləna fə 
ˌjuː/ Елена тобі дзвонить. 

Just a moment / minute.  /dʒəst 
ə ˈməʊmənt, ˈmɪnət/ Хвилиночку. 
Hang on.  /ˈhæŋ  ˌɒn/  Почекайте. 
See you soon / later. /si: jə ˈsu:n, 

ˈleɪtə/ Побачимось скоро/пізніше. 
 

 

magazine /ˌmæɡəˈziːn/ журнал 
mobile /ˈməʊbaɪl/ мобілка 

LESSON 3.5 
Adjectives with prepositions 
Прикметникові конструкції 
excited about /ɪkˈsaɪtəd əˌbaʊt/ 
збуджений 
worried about /ˈwʌrid əˌbaʊt/ 

стурбований 
bad at /ˈbæd ət/ умілий в  
good at /ˈɡʊd ət/  невправний у  
interested in /ˈɪntrəstəd ɪn/ 
зацікавлений у 

шукати в Інтернеті    

take a photo /ˌteɪk ə ˈfəʊtəʊ/ 
зробити фото 

take a selfie /ˌteɪk ə ˈselfi/ 
зробити селфі 

talk on the phone /ˌtɔːk ɒn ðə 
ˈfəʊn/ говорити по телефону 

text a friend /ˌtekst ə ˈfrend/ 
написати другу смс 

between /bɪˈtwiːn/  між  
go to bed /ˌɡəʊ tə ˈbed/ лягати 
спати 
How many times …? /haʊ ˌmeni 

ˈtaɪmz/ скільки разів …? 
How often …? /ˌhaʊ ˈɒfən/ як 

часто…? 
more  /mɔː/   більше 
spend time /ˌspend ˈtaɪm/ 
проводити час 

LESSON 3.2 
Out of class 
Go on! /ˌɡəʊ ˈɒn/ 
Продовжуй!/Вперед!/  
That’s a surprise! /ˈðæts ə 
səˌpraɪz/ Яка несподіванка! 
Wait a minute. /ˈweɪt ə ˌmɪnət/ 
Зачекайте хвилинку. 

Come on!  /̩kʌm ˈɒn/  Давай! 
dance /dɑːns/ танцевать 
down North Street /ˌdaʊn nɔː(r)θ 

ˈstriːt/ вдоль North Street  
drive /draɪv/ водити 
машину 
finger /ˈfɪŋɡə/ палець 
look tired /ˌlʊk ˈtaɪəd/ 

виглядати втомленим 
look for /ˈlʊk fə/ шукати 
 rubbish lorry /ˈrʌbɪʃ ˌlɒri/ 
вантажівка для сміття 
There he is! /ˈðeə hi ɪz/ Ось він! 
What’s that noise? /ˌwɒts ðət 

ˈnɔɪz/ Що за шум! 
What’s the matter? /ˌwɒts ðə 

ˈmætə/ Що сталося? 

LESSON 3.4 
Talking on the phone 
Телефонна розмова  
Bye. /baɪ/ До побачення! 
Can I speak to Eve, please? 

/kæn aɪ ˌspi:k tə ˈi:v pli:z/ 
Чи можу я поговорити з Євою? 

Hello, it’s Elena here. /heˈləʊ ɪts 
ˈeləna ˌhɪə/ Алло, це Олена! 

 scared of  /ˈskeəd əv/ переляканий 
(чим) 

 

a bit /ə ˈbɪt/ трошки 
activities /ækˈtɪvətiz/ активності 
adventure /ədˈventʃə/ пригода 
alien /ˈeɪliən/ чужий 
be sick /ˌbi ˈsɪk/ нудити 
Do you like it here? /ˌduː jə ˈlaɪk ɪt 

ˌhɪə/ Тобі тут подобається?  
enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/ насолоджуватися 
fly /flaɪ/ літати 
not really /ˌnɒt ˈrɪəli/ не дуже 
other /ˈʌðə/ інший 
real /rɪəl/ справжній 
rocket  /ˈrɒkət/   ракета 
simulator /ˈsɪmjəleɪtə/ симулятор 
space travel /ˈspeɪs ˌtrævəl/ 
космічна подорож 
space walking /ˈspeɪs ˌwɔːkɪŋ/ 

прогулянка у космосі 
spider /ˈspaɪdə/ павук 

LESSON 3.6 
also /ˈɔːlsəʊ/ також 
own /əʊn/ власний 
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LESSON 4.1 
Geographical features 
Елементи ландшафту 
beach  /biːtʃ/   пляж 
city /ˈsɪti/  місто 
desert /ˈdezət/ пустеля 
forest  /ˈfɒrəst/  ліс 
island /ˈaɪlənd/ острів 
lake /leɪk/ озеро 
mountain /ˈmaʊntən/ гора 
river /ˈrɪvə/ річка 
sea /siː/ море 
town  /taʊn/  містечко  
volcano /vɒlˈkeɪnəʊ/ вулкан 
waterfall /ˈwɔːtəfɔːl/ водоспад 

between /bɪˈtwiːn/ між  
go on holiday /ˌɡəʊ ɒn ˈhɒlɪdeɪ/ 
поїхати на канікули 
go skiing /ˌɡəʊ ˈskiːɪŋ/ кататися 

на лижах 
go swimming /ˌɡəʊ ˈswɪmɪŋ/ йти 

плавати 
kayak /ˈkaɪæk/ байдарка 
surf /sɜːf/ серфити 

LESSON 4.2 
Adjectives (1) Прикметники (1) 
boring  /ˈbɔːrɪŋ/  нудний  
cheap  /tʃiːp/   дешевий  
dangerous /ˈdeɪndʒərəs/ 
небезпечний 
difficult /ˈdɪfɪkəlt/ складний, 
важкий 
easy /ˈiːzi/ простий 
exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/ захоплюючий 
 expensive /ɪkˈspensɪv/ дорогий  
high /haɪ/ високий 
low /ləʊ/ низький 
safe /seɪf/ безпечний 

Out of class 
Hold on! /ˌhəʊld ˈɒn/ Зачекай!  
No way! /ˌnəʊ ˈweɪ/ У жодному 
разі! 
 Well done!  /ˌwel ˈdʌn/ Молодець! 

activity centre /ækˈtɪvəti ˌsentə/ 
центр дозвілля  

agree /əˈɡriː/ погоджуватися 
 arm /ɑːm/ рука 
bad /bæd/ поганий 
better /ˈbetə/ краще 
climb /klaɪm/ піднятися вгору 
climbing wall /ˈklaɪmɪŋ wɔːl/ 
стіна для скелелазіння 

cycle /ˈsaɪkəl/  кататися на 
велосипеді 
down /daʊn/ вниз 
go cycling /ˌɡəʊ ˈsaɪklɪŋ/ 

покататися на велосипеді 
go kayaking /ˌɡəʊ ˈkaɪækɪŋ/ 

плавати на байдарці 
good fun /ˌɡʊd ˈfʌn/ весело 
hair /heə/ волосся  
hand /hænd/ кисть руки 
 hot /hɒt/ жаркий 
Japanese /ˌdʒæpəˈniːz/ 
японський 
left /left/ лівий  
leg /leɡ/ нога  
long /lɒŋ/ довгий 
next /nekst/ наступний 
 slow /sləʊ/  повільний  
ticket /ˈtɪkət/ квиток  
worse /wɜːs/ гірше 

LESSON 4.3 
Adjectives (2) Прикметники (2) 
beautiful /ˈbjuːtəfəl/ гарний 
fast /fɑːst/ швидкий 
friendly /ˈfrendli/ дружній 
funny /ˈfʌni/ смішний 
intelligent /ɪnˈtelədʒənt/ 
розумний 
kind /kaɪnd/ добрий 
strong /strɒŋ/ сильний 

 
 

African /ˈæfrɪkən/ афіракнський 
best /best/ найкращий 
cute /kjuːt/  милий 
in the wild /ɪn ðə ˈwaɪld/ 

в дикій природі  
penguin /ˈpeŋɡwən/ пінгвін 
python  /ˈpaɪθən/   пітон 
warm /wɔːm/ теплий 
worst /wɜːst/ найгірший 
zoo-keeper /ˈzuːˌkiːpə/ 

зоонаглядач 

LESSON 4.4 
Opinions Думки 
In my opinion, they are a bit silly. 

/ɪn maɪ əˌpɪnjən ðeɪ aː ə bɪt ˈsɪli/ 
На мою думку, вони трохи дурні. 

I think Electro Max is more 
exciting. /aɪ θɪŋk ɪˈlektrəʊ 

mæks ɪz ˈmɔː ɪkˈsaɪtɪŋ/ Я думаю, 
що Elektro Max є більш 
захоплюючим. 

My favourite film is Action Team. 
/maɪ ˈfeɪvərɪt fɪlm ɪz ˈækʃən tiːm/ 
Мій улюблений фільм — Action 
Team. 

What about you? /wɒt əˌbaʊt ˈjuː/ 
А ти що думаєш? 

What do you think of cartoons? 
/wɒt duː jə ˌθɪŋk əv kɑːˈtuːnz/ 
Що ти думаєш про мультфільми? 

What’s your favourite film? 
/wɒts jə ˈfeɪvərɪt fɪlm/ Який твій 
улюблений фільм? 

You’re right. They’re silly. 
/jʊr ˈraɪt ðɜː ˈsɪli/ Ти маєш 
рацію. Вони дурні. 

 
 

action film /ˈækʃən fɪlm/ бойовик 
cartoon /kɑːˈtuːn/ мультик 
especially /ɪˈspeʃəli/ особливо 
hedgehog /ˈhedʒˌhɒɡ/ їжак 
I like it a lot! /aɪ ˌlaɪk ɪt ə ˈlɒt/ 

Мені дуже подобається. 
I think so. /aɪ ˈθɪŋk səʊ/ Гадаю, що 

так. 
pet rabbit /pet ˈræbɪt/ кролик 
prefer /prɪˈfɜː/ віддавати перевагу 
remote /rɪˈməʊt/ пульт 
дистанційного керування  
So what? /ˌsəʊ ˈwɒt/ I що? 
 That’s true. /ˌðæts ˈtruː/ Це правда. 

LESSON 4.5 
building /ˈbɪldɪŋ/ будівля 
centimetre /ˈsentəˌmiːtə/ 
сантиметр 
giant /ˈdʒaɪənt/ величезний 
humans /ˈhjuːmənz/ люди 
kill /kɪl/ вбити 
metre /ˈmiːtə/ метр 
minute /ˈmɪnət/ хвилина 
old /əʊld/ старий 
parachute /ˈpærəʃuːt/ парашут 
pyramid  /ˈpɪrəmɪd/  пираміда 
safe /seɪf/ безпечний 
second /ˈsekənd/ секунда 
snake /sneɪk/ змія 
swimming pool /ˈswɪmɪŋ puːl/ 

басейн 
tortoise /ˈtɔːtəs/ черепаха 
tree house /ˈtriː haʊs/ будинок 

на дереві 
world record /ˌwɜːld ˈrekɔːd/ 

рекорд світу 
young /jʌŋ/ молодий 

LESSON 4.6 
both /bəʊθ/ Обидва, обидві 
similar /ˈsɪmɪlə(r)/ схожий 
snow /snəʊ/ сніг 

 
 

Wordlist 4 

Unit 4 



 
 
 

LESSON 5.1 
Places in town (1)  
Місця у місті (1)  
bank  /bæŋk/  банк  
café /ˈkæfeɪ/ кафе 
 cinema /ˈsɪnəmə/ кінотеатр 
hospital /ˈhɒspɪtl/ лікарня 
hotel   /həʊˈtel/    готель 
library /ˈlaɪbrəri/ бібліотека 
museum /mjuːˈziəm/ музей 
park /pɑːk/ парк  
restaurant /ˈrestərɒnt/ ресторан 
shop /ʃɒp/ магазин 
stadium /ˈsteɪdiəm/ стадіон 
supermarket /ˈsuːpəˌmɑːkət/ 
супермаркет 
theatre /ˈθɪətə/ театр 

Prepositions  of  place 
Прийменник місця 
behind  /bɪˈhaɪnd/  позаду 
between /bɪˈtwiːn/  між 
 in front of /ɪn ˈfrʌnt əv/ перед 
 next to /ˈnekst tə/ поруч з 
opposite /ˈɒpəzət/ протилежний 

Egyptian mummy /ɪˌdʒɪpʃən 
ˈmʌmi/ єгипетська мумія 

get /ɡet/ отримати 
policeman /pəˈliːsmən/ 
поліцейський  
see a doctor /ˌsiː ə ˈdɒktə/ піти 
до лікаря 
see a film /ˌsiː ə ˈfɪlm/ 

подивитися фільм 

LESSON 5.2 
Out of class 
It’s a shame. /ˌɪts ə ˈʃeɪm/ 

Жаль! 
Never mind. /ˌnevə ˈmaɪnd/ 

Не має значення. 
Sorry I’m late. /ˌsɒri aɪm ˈleɪt/ 

Вибачте за запізнення.  
That was awesome! /ˌðæt wəz 

ˈɔːsəm/ Це було чудово! 

Time expressions 
Визначення часу 

yesterday /ˈjestədeɪ/ вчора 
last month /ˌlɑːst ˈmʌnθ/ 

минулого місяця 
last night /ˌlɑːst ˈnaɪt/ вчора 

ввечері 
last week /ˌlɑːst ˈwiːk/ минулого 

тижня 

last Monday /ˌlɑːst ˈmʌndi/ 
в останній понеділок 

in 2014 /ɪn tu: ˈθaʊzənd ˈfɔ:ˈti:n/ 
у 2014 році 

 

actor /ˈæktə/ актор 
 after/ˈɑːftə(r)/ після  
bus /bʌs/ автобус 
closed /kləʊzd/ зачинений 
flat tyre /ˌflæt ˈtaɪə/ спущена 
шина 
ill /ɪl/ хворий 
little sister /ˌlɪtl ˈsɪstə/ молодша 

сестра 
out of battery /aʊt əv ˈbæt(ə)ri/ 
розряджений  
pizzeria /ˌpiːtsəˈriːə/  піцерія 
plan /plæn/ план 
sports centre /ˌspɔː(r)ts ˈsentə(r)/ 

спортивний центр 
sunny /ˈsʌni/ сонячний 
take /teɪk/ брати 

LESSON 5.3 
alone /əˈləʊn/ самітній 
Are you OK? /ˌɑː ju ˌəʊ ˈkeɪ/ 

Все гаразд? 
bad dream /ˌbæd ˈdriːm/ 
поганий сон 
be asleep /ˌbi əˈsliːp/ спати 
It wasn’t me. /ɪt ˌwɒzənt ˈmi/ 

Це був не я. 
muffin /ˈmʌfən/ маффін 
 next  /nekst/  наступний 
plate /pleɪt/  тарілка 
surprised /sə(r)ˈpraɪzd/ 
здивований 
tell the truth /ˌtel ðə ˈtruːθ/ 

говорити правду 
wake up /ˈweɪk ˈʌp/ 
прокидатися 
What’s happening? /ˌwɒts 

ˈhæpənɪŋ/ Що відбувається? 

LESSON 5.4 
Directions  
Як запитати про напрямок  
Excuse me. Where’s North Street? 
/ɪkˈskjuːz mi, weəz ˈnɔːθ 

ˌstriːt/ Вибачте, де розташована 
North Street? 

Go past the cinema. /gəʊ  pɑ:st 
ðə ˈsɪnəmə/ Іди поки не 
пройдеш повз кінотеатр.  
Go straight on. /gəʊ ˈstreɪt  ən/ 
Иди прямо. 

How can I get to the Science 
Museum? /həʊ kən aɪ get ðə 
ˌsaɪəns mjuːˈziəm/ Як потрапити до 
музею науки? 

I’m looking for a library. /aɪm 
ˌlʊkɪŋ fər ə ˈlaɪbrəri/ Я шукаю 
бібліотеку. 

Is it far? /ɪz ɪt ˈfɑː/ Це далеко? 
It’s in/on Green Street.  /ɪtz ɪn, 

ən ˈɡri:n ˌstriːt/ Це знаходиться 
на Green Street. 

It’s on the left/right. /ɪtz ˌɒn ðə 
ˈleft, ˈraɪt/ Це праворуч/ліворуч. 

Turn left/right. /tɜːn ˈleft, ˈraɪt/ 
Поверніть ліворуч/праворуч 

LESSON 5.5 
Places in town (2) 

Місця у місті (2) 
police station /pəˈliːs ˌsteɪʃən/ 

поліцейський відділок 
post office /ˈpəʊst ˌɒfəs/ пошта 
shopping centre /ˈʃɒpɪŋ ˌsentə/ 
торговий центр 
sports centre /ˈspɔːts ˌsentə/ 

спортивний центр 
swimming pool /ˈswɪmɪŋ puːl/ 

басейн 
train station /ˈtreɪn ˌsteɪʃən/ 

залізнична станція 
 

busy /ˈbɪzi/ зайнятий 
famous for /ˈfeɪməs fə/ відомий 
film industry /ˈfɪlm ˌɪndəstri/ 
кіноіндустрія 
film studio /fɪlm ˈstjuːdiəʊ/ кіностудія 
large /lɑːdʒ/ великий 
later /ˈleɪtə/ пізніше 
modern /ˈmɒdn/ сучасний 
theme park /ˈθiːm ˌpɑː(r)k/ 
тематичний парк, парк розваг 
tourist /ˈtʊərəst/ турист 
village /ˈvɪlɪdʒ/ село 

LESSON 5.6 
big /bɪɡ/ великий 
boring   /ˈbɔːrɪŋ/   нудний 
busy /ˈbɪzi/ зайнятий 
 clean /kliːn/ чистий 
dirty /ˈdɜːti/ брудний 
interesting /ˈɪntrəstɪŋ/ 
цікавий 
modern /ˈmɒdən/ сучасний 
old  /əʊld/  старий  
quiet /kwaɪət/ тихий  
small /smɔ:l/ маленький 
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Wordlist  6 

LESSON 6.1 
Jobs Праця, професії 
artist /ˈɑːtəst/ художник 
 builder /ˈbɪldə/ будівельник 
bus driver /ˈbʌs ˌdraɪvə/ водій 

автобуса 
chef /ʃef/ шеф-кухар 
doctor /ˈdɒktə/ лікар 
 farmer /ˈfɑːmə/ фермер 
footballer /ˈfʊtbɔːlə/ 
футболіст  
nurse /nɜːs/ pielęgniarz/ 
медсестра 
office worker /ˈɒfəs ˌwɜːkə/ 

офісний робітник 
pilot  /ˈpaɪlət/  пілот 
police officer /pəˈliːs ˌɒfəsə/ 

поліцейський 
shop assistant /ˈʃɒp əˌsɪstənt/ 

продавець/продавщиця 
singer /ˈsɪŋə/ співак/ 

співачка 
teacher /ˈtiːtʃə/ вчитель/ 

вчителька 
vet /vet/ ветеринар 

build /bɪld/ будувати 
cow /kaʊ/ корова 
farm /fɑːm/  ферма 
full /fʊl/ повний 
grow up /ˌɡrəʊ ˈʌp/ зростати 
office /ˈɒfəs/ офіс 
photo album /ˈfəʊtəʊ ˌælbəm/ 

фотоальбом 
place of work /ˌpleɪs əv ˈwɜːk/ 

місце роботи 
shoe shop /ˈʃuː ʃɒp/ 

магазин із взуттям 
uniform /ˈjuːnəfɔːm/ уніформа 

LESSON 6.2 
Out of class 
Guess what? /ˌɡes ˈwɒt/ Вгадай 

що? 
That was fun! /ˌðæt wəz ˈfʌn/ 

Це було весело! 
What’s new? /ˌwɒts ˈnjuː/ 

Що нового? 
 

again /əˈɡen/ знову 
arrive /əˈraɪv/ прибути 
ask /ɑːsk/ запитати 
babysit /ˈbeɪbisɪt/ наглядати за 

дитиною 
be back /ˌbi ˈbæk/ повертатися 
bedtime /ˈbedtaɪm/ час перед 
сном 

 
 
clean /kliːn/ чистити 
cry /kraɪ/ плакати 
dirty /ˈdɜːti/ брудний  
finally /ˈfaɪnəli/ нарешті 
 jump /dʒʌmp/ стрибати 
stay at a friend’s house /ˌsteɪ ət 

ə ˈfrendz haʊs/ зупинитися у 
друга 

then /ðen/ потім 
through /θruː/ через 
time for bed /ˌtaɪm fə ˈbed/ час 

лягати спати 
walk downstairs /ˌwɔːk 

ˌdaʊnˈsteəz/ спуститися 

LESSON 6.3 
at work /ət ˈwɜːk/ на роботі 
delivery /dɪˈlɪvəri/ доставка 
dinnertime /ˈdɪnətaɪm/ обідній 
час 
feel bad /ˌfiːl ˈbæd/ погано 
себе почувати  
feel ill /ˌfiːl ˈɪl/ почуватись 
хворим  
for free /fə ˈfriː/ безкоштовно 
go to work /ˌɡəʊ tə ˈwɜːk/ йти на 

роботу 
in the world /ɪn ðə ˈwɜː(r)ld/ 

у світі 
in town /ɪn ˈtaʊn/ в місті 
piece /piːs/ шматок 
thirsty /ˈθɜːsti/ спраглий  
this morning /ðɪs ˈmɔː(r)nɪŋ/ 
цього ранку 
wash the dishes /ˌwɒʃ ðə ˈdɪʃɪz/ 

мити посуд 

LESSON 6.4 
Asking for permission 

Прохання дозволити 
Can I borrow a pen, please? 
/ˌkæn aɪ ˈbɒrəʊ ə pen pliːz/ Чи 
можу я позичити ручку, будь 
ласка?  
Is it OK if I use your mobile? 

/ɪz ɪt əʊ ˌkeɪ ɪf aɪ ˌjuːz jə ˈməʊbaɪl/ 
Чи можу я скористатися вашим 
мобільним телефоном? 
No, sorry, it isn’t OK. /nəʊ ˌsɒri ɪt 

ˈɪznt əʊ ˌkeɪ/ Ні, вибачте, це не OK. 
No, sorry, you can’t.  /nəʊ ˌsɒri jə 

ˈkɑːnt/ Ні, вибачте, не можете 
Oh, all right. /əʊ ɔː ˈraɪt/ 

Ok, гаразд. 
Sure, no problem. /ʃɔː nəʊ 

ˈprɒbləm/ Звичайно, без проблем. 

 
 
Yes, that’s fine. /jes ðæts ˈfaɪn/ 

Так, це добре. 
Yes, you can. /jes jə ˈkæn/ 

Так, ти можеш. 
 

 

borrow /ˈbɒrəʊ/ позичати 
forget   /fəˈɡet/   забути  
go to a party /ˌɡəʊ tə ə ˈpɑːti/ 
йти на вечірку 
leave /liːv/ залишати 
pair /peə/ пара 
polite /pəˈlaɪt/ ввічливий 

LESSON 6.5 
Jobs at home  Хатні справи  
do the shopping /ˌduː ðə ˈʃɒpɪŋ/ 
робити покупки 
empty the bin /ˌempti ðə ˈbɪn/ 

викинути сміття 
look after your brother/sister 

/ˌlʊk ˌɑːftə jə ˈbrʌðə, ˈsɪstə/ 
доглядати за братом/сестрою 
make your bed  /ˌmeɪk jə ˈbed/ 
застеляти ліжко 
tidy your room /ˌtaɪdi jə ˈruːm/ 

прибирати кімнату 
walk the dog /ˌwɔːk ðə ˈdɒɡ/ 

вигуляти собаку 
wash the car /ˌwɒʃ ðə ˈkɑː/ 

помити машину 
wash the dishes /ˌwɒʃ ðə ˈdɪʃɪz/ 

помити посуд 
 

 

ask /ɑːsk/  запитати, просити  
extra money /ˌekstrə ˈmʌni/ 
додаткові гроші 
free time /ˌfriː ˈtaɪm/ вільний час 
give /ɡɪv/ дати 
help around the house /ˌhelp əˌraʊnd 

ðə ˈhaʊs/ допомогати по дому 
little cousin /ˌlɪtl ˈkʌzən/ молодший 

двоюрідний брат/молодша 
двоюрідна сестра 

money box /ˈmʌni bɒks/ скарбничка 
 pocket money /ˈpɒkət ˌmʌni/ 
кишенькові гроші 
save for /ˈseɪv fɔː/ зберегти для 

LESSON 6.6 
Mexican /ˈmeksɪkən/ 

мексиканський 
midnight /ˈmɪdˌnaɪt/ північ 
shark /ʃɑː(r)k/ акула 
taco /ˈtækəʊ/ тако (вид 

мексиканського блюда) 

Unit 6 



 

Wordlist  7 

LESSON 7.1 
Transport nouns Іменники 
пов'язані з транспортом  
bike /baɪk/ велосипед 
boat /bəʊt/  човен  
bus /bʌs/ автобус  
car /kɑː/ автомобіль 
motorbike /ˈməʊtəbaɪk/ мотоцикл 
plane /pleɪn/ літак 
 taxi /ˈtæksi/ таксі 
 train /treɪn/ потяг  
tram /træm/ трамвай 
underground /ˈʌndəɡraʊnd/ 

метро 

Transport verbs Дієслова 
пов'язані з транспортом 
arrive /əˈraɪv/ прибути 
get off /ˌɡet ˈɒf/ зійти 
get on /ˌɡet ˈɒn/ сідати 
leave /liːv/ поїхати  
take (a bus) /ˌteɪk ə ˈbʌs/ 
сісти в автобус 

carry /ˈkæri/ нести 
every ten minutes /ˌevri ˌten 

ˈmɪnəts/ кожні 10 хвилин 
go by bike /ˌɡəʊ baɪ ˈbaɪk/ 
поїхати велосипедом 
go by boat /ˌɡəʊ baɪ ˈbəʊt/ 

поплисти на човні 
go on foot /ˌɡəʊ ɒn ˈfʊt/ піти 

пішки 
in the air /ɪn ðə ˈeə(r)/ в повітрі 
on time /ɒn ˈtaɪm/ вчасно 
on water /ɒn ˈwɔːtə(r)/ на воді 
school journey /skuːl ˈdʒɜː(r)ni/ 
шкільна екскурсія 
weather /ˈweðə(r)/ погода 
wheel /wiːl/ колесо 

LESSON 7.2 
Travel equipment Спорядження 
для подорожей  
backpack /ˈbækpæk/ рюкзак 
camera /ˈkæmərə/ фотоапарат 
guidebook /ˈɡaɪdbʊk/ 

путівник 
sleeping bag /ˈsliːpɪŋ bæɡ/ 

спальний мішок 
suitcase /ˈsuːtkeɪs/ валіза 
sunglasses /ˈsʌnˌɡlɑːsəz/ 
сонцезахисні окуляри 
tent /tent/ намет 
torch /tɔːtʃ/ ліхтарик 

 
 
 
Out of class 
Don’t worry! /ˌdəʊnt ˈwʌri/ 

Не хвилюйся! 
Don’t panic! /ˌdəʊnt ˈpænɪk/ 

Не панікуй! 
Oh dear! /ˌəʊ ˈdɪə/ О Боже! 
 

 

Atishoo! /əˈtɪʃuː/ Ачхи! 
go away for the weekend /ˌɡəʊ 

əˌweɪ fə ðə ˌwiːkˈend/ поїхати 
на вихідні 

go camping /ˌɡəʊ ˈkæmpɪŋ/ 
відправитися на кемпінг 

go for a walk /ˌɡəʊ fə ə ˈwɔːk/ 
піти на прогулянку 

go to the beach /ˌɡəʊ tə ðə ˈbiːtʃ/ 
піти на пляж 

go to the mountains /ˌɡəʊ tə ðə 
ˈmaʊntɪnz/ поїхати в гори 

 have a cold /ˌhæv ə ˈkəʊld/ 
застудитися 
It’s getting cold. /ɪts ˌɡetɪŋ 

ˈkəʊld/ стає холодно 
sleep well /ˌsliːp ˈwel/ добре 

спати 
stay in a hostel /ˌsteɪ ɪn əˈhɒstl/ 

зупинитися у хостелі 
tell /tel/ сказати 

LESSON 7.3 
Things to do on holiday 

Чим зайнятися на канікулах 
buy a souvenir /ˌbaɪ ə ˌsuːvəˈnɪə/ 

купити сувенір 
eat at a restaurant /ˌiːt ət ə 

ˈrestərɒnt/ їсти в ресторані  
go sightseeing /ˌɡəʊ ˈsaɪtˌsiːɪŋ/ 
оглядати визначні місця 
make friends /ˌmeɪk ˈfrendz/ 

подружитися 
stay in a hotel /ˌsteɪ ɪn ə həʊˈtel/ 

проживати в готелі 
take photos /ˌteɪk ˈfəʊtəʊz/ 

фотографувати 
visit a museum /ˌvɪzət ə 

mjuːˈziəm/ відвідати музей 
 

 

be back /bi ˌbæk/ повертатися 
girlfriend /ˈɡɜː(r)lˌfrend/ подруга 
have a good time /ˌhæv ə ˌɡʊd 

ˈtaɪm/ добре провести час 
Roman holiday /ˌrəʊmən ˈhɒlɪdeɪ/ 

римські канікули 
Rome /rəʊm/ Рим 
stay with a friend /ˌsteɪ wɪð ə 

ˈfrend/ зупинитися у друга 

 
 
the Colosseum /ðə ˌkɒləˈsiːəm/ 

Колізей 

LESSON 7.4 
Buying a ticket Купівля квитка 
I’d like a ticket to London, please. 

/aɪd ˌlaɪk ə tɪkət tə ˈlɒndən pliːz/ 
Дайте мені, будь ласка, квиток 

до Лондона.  
Here you are. /hɪə jə ˈaː/ Ось, 
будь ласка! 
 How much is it? /həʊ ˌmʌtʃ ˈɪz ɪt/ 
Скільки це коштує? 
It’s ten pounds twenty, please. 

/ɪts ˌten paʊndz ˈtwenti pli:z/ Це 
десять фунтів двадцять пенсів, 
будь ласка. 

What time does the train leave? 
/wɒt ˌtaɪm dʌz ðə treɪn ˈliːv/ О 
котрій годині відправляється 
потяг? 

At seven thirty. /ət ˈsevən ˌθɜ:ti/ 
О пів на восьму. 

What time does it arrive? /wɒt 
ˌtaɪm dʌz ɪt əˈraɪv/ О котрій 
годині прийде поїзд? 

At eight. /ət ˈeɪt/ О восьмій годині. 
Thanks.  /θæŋks/  Дякую. 

LESSON 7.5 
expedition /ˌekspəˈdɪʃən/ 

відправка, експедиція 
explorer /ɪkˈsplɔːrə/ дослідник 
for eight hours /fər ˌeɪt ˈaʊəz/ 
протягом восьми годин 
heavy /ˈhevi/ важкий 
P.E. kit /ˌpiː ˈiː kɪt/ спортивна 
форма для фізкультури  
polar bear /ˌpəʊlə ˈbeə/ 
полярний ведмідь 
schoolchildren /ˈskuːltʃɪldrən/ 
школярі  
schoolwork /ˈskuːlwɜːk/ 
шкільна робота 
short  /ʃɔːt/  короткий 
ski  /skiː/  катання на лижах  
take 48 days  /ˌteɪk ˌfɔːti ˌeɪt ˈdeɪz/ 
тривати 48 днів 
the English Channel /ði ˌɪŋɡlɪʃ 

ˈtʃænl/ канал Ла-Ма́нш або 
Англійський канал 

the South Pole  /ðə ˌsaʊθ ˈpəʊl/ 
південний полюс 

LESSON 7.6 
luckily /ˈlʌkɪli/ на щастя 
postcard /ˈpəʊs(t)ˌkɑː(r)d/ 
листівка 
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LESSON 8.1 
Events Події 
barbecue /ˈbɑːbɪkjuː/ барбекю 
birthday party /ˈbɜːθdeɪ ˌpɑːti/ 

вечірка на день народження 
concert /ˈkɒnsət/ концерт 
dance show /ˈdɑːns ʃəʊ/ 
танцювальне шоу 
fancy dress party /ˌfænsi ˈdres 

ˌpɑːti/ костюмована вечірка 
football match /ˈfʊtbɔːl mætʃ/ 
футбольний матч 
picnic /ˈpɪknɪk/ пікнік 
play /pleɪ/ театральна вистава 
sleepover /ˈsliːpəʊvə/ вечірка в 

піжамах з нічлігом 
talent competition /ˈtælənt 

kɒmpəˌtɪʃən/ конкурс талантів 

Ordinal numbers 
Порядкові числівники 

the first  /ðə  ˈfɜːst/  перший  
the second /ðə ˈsekənd/ другий 
 the third /ðə ˈθɜːd/ третій 
the fourth /ðə ˈfɔːθ/ четвертий 
the fifth /ðə ˈfɪfθ/ п'ятий 
the sixth /ðə ˈsɪksθ/ шостий 
the seventh /ðə ˈsevənθ/ сьомий 
the eighth /ði ˈeɪtθ/ восьмаий 
the ninth /ðə ˈnaɪnθ/ дев'ятий 
the tenth /ðə ˈtenθ/  десятий 
the eleventh /ði ɪˈlevənθ/ 
одинадцятий 
the twelfth /ðə ˈtwelfθ/ дванадцятий 
 the thirteenth /ðə ˌθɜːˈtiːntθ/ 
тринадцятий 
the twentieth /ðə ˈtwentiəθ/ 

двадцятий 
the twenty-first /ðə ˌtwenti ˈfɜːst/ 

двадцять перший 
the thirtieth /ðə ˈθɜːtiəθ/ 

тридцятий 
 

get presents /ˌɡet ˈprezənts/ 
отримувати подарунки 

prize /praɪz/ приз 
pyjamas /pəˈdʒɑːməz/ піжама 
sing ‘Happy Birthday’ /ˌsɪŋ ˌhæpi 

ˈbɜːθdeɪ/ співати "З днем 
народження" 

star /stɑː/ зірка 
take part in a competition /ˌteɪk 

ˌpɑːt ɪn ə ˌkɒmpəˈtɪʃən/ взяти 
участь у конкурсі 

 
 
tell a story /ˌtel ə ˈstɔːri/ 

розповісти історію 
wear a costume /ˌweər ə 

ˈkɒstjʊm/ одягнути костюм 

LESSON 8.2 
Out of class 
Don’t be sad. /ˌdəʊnt bi ˈsæd/ 

Не сумуй. 
I can’t wait! /aɪ ˌkɑːnt ˈweɪt/ 

Я не можу дочекатися! 
That’s a pity. /ˌðæts ə ˈpɪti/ 
Шкода. 
 

 

birthday card /ˈbɜːθdeɪ kɑːd/ 
вітальна листівка на день 
народження 

blow up the balloons /ˌbləʊ ʌp 
bəˈluːnz/ надувати повітряні кулі  
download /ˌdaʊnˈləʊd/ скачати/ 
завантажити 
I’m really sorry. /ˌaɪm ˌrɪəli ˈsɒri/ 

Мені дуже шкода. 
jobs to do /ˈdʒɒbz tə duː/ роботи 

для виконання 
surprise party /səˈpraɪz ˌpɑːti/ 
вечірка-сюрприз  
tomorrow /təˈmɒrəʊ/ завтра 
What time …? /wɒt ˈtaɪm/ 

О котрій годин…і? 

LESSON 8.3 
Types of music види музики 
classical /ˈklæsɪkəl/ класична 
музика  
jazz /dʒæz/ джаз 
pop /pɒp/ поп 
rap /ræp/ реп 
reggae /ˈreɡeɪ/ реггі 
rock /rɒk/ рок 
 

 

in the 1970s /ɪn ðə ˌnaɪntiːn 
ˈsevəntiz/ у 1970-х роках 

invite /ɪnˈvaɪt/ запросити 
lots of /ˈlɒts əv/ багато  
musician /mjuːˈzɪʃən/ музикант  
play a concert /ˌpleɪ ə ˈkɒnsət/ 
зіграти концерт 
pop singer /pɒp ˈsɪŋə(r)/ 

поп-співак 
quartet /kwɔːˈtet/ квартет 
rapper /ˈræpə/ репер 
rock band /ˈrɒk bænd/ рок-

група 
suddenly /ˈsʌdnli/ раптово 

 

 
LESSON 8.4 
Making arrangements 

Як домовиться про зустріч 
Are you busy next Thursday? 

/ɑ: jə ˈbɪzi nekst θɜ:zdeɪ/ Ти 
зайнятий наступного четверга?  
I’ve got tickets for a basketball 
match. /aɪv gɒt ˌtɪkəts fər ə 

ˈbɑːskətbɔːl mætʃ/ У мене є 
квитки на баскетбольний матч. 

Would you like to come? /wʊd 
jə laɪk tə ˈkʌm/ Ти хотів би 
піти? 

That sounds great. I’d love to 
come. /ðæt saʊndz ˌgreɪt aɪd ˈlʌv 
tə ˌkʌm/ Це звучить чудово. Я 
дуже хотів би піти. 

What time does it start? /wɒt 
ˌtaɪm dʌz ɪt ˈstɑ:t/ Коли це 
почнеться? 

Where shall we meet? /weə ʃəl wi 
ˈmiːt/ Де ми зустрінемось? Let’s 
meet outside the Arena at six 
o’clock. /lets miːt aʊtˈsaɪd ðə əˌriːnə ət 
sɪks ə klɒk/ Зустрінемось біля Арени 
о шостій годині. 
 

 

against /əˈɡenst/ проти 
football cup final /ˈfʊtbɔːl kʌp 

ˌfaɪnəl/ фінал кубка з футболу 
half past six /ˌhɑːf pɑːst ˈsɪks/ пів 
на сьому 
See you then. /siː jə ˈðen/ 

Побачимось. 
support /səˈpɔːt/ підтримка 

LESSON 8.5 
aged 7–11 /ˌeɪdʒd ˌsevən tə 

ɪˈlevən/ у віці 7-11 років 
at midnight /ət ˈmɪdnaɪt/ 

опівночі 
explore /ɪkˈsplɔː/ досліджувати 
get ready for /ˌɡet ˈredi fɔː/ 

готуватися до 
have a tour of the aquarium 

/ˌhæv ə ˌtʊər əv ði əˈkweəriəm/ 
провести екскурсію по 

акваріуму  
later /ˈleɪtə/ пізніше 
toothbrush /ˈtuːθbrʌʃ/ 
зубна щітка 
underwater creature 

/ˌʌndəˌwɔːtə ˈkriːtʃə/ підводна 
істота 

walk around /ˌwɔːk əˈraʊnd/ 
 гуляти 
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