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LESSON 1.1
Household chores
Робота по дому

clear the table /ˌklɪə ðə ˈteɪbəl/
прибрати стіл

empty the dishwasher /ˌempti ðə

ˈdɪʃˌwɒʃə/ дiстати посуд з
посудомийноï машини
feed the dog /ˌfiːd ðə ˈdɒɡ/
годувати собаку
hang out the washing /ˌhæŋ aʊt
ðə ˈwɒʃɪŋ/ вивісити прання
iron your T-shirt /ˌaɪən jə ˈtiːʃɜːt/
прасувати футболку
load the dishwasher /ˌləʊd ðə
ˈdɪʃˌwɒʃə/ завантажити
посудомийну машину
load the washing machine /ˌləʊd
ðə ˈwɒʃɪŋ məˌʃiːn/ завантажити
пральну машину
make your bed /ˌmeɪk jə ˈbed/
застелити ліжко
put away your clothes /ˌpʊt əˌweɪ
jə ˈkləʊðz/ прибрати одяг
set the table /ˌset ðə ˈteɪbəl/
накрити стіл
take out the rubbish /ˌteɪk aʊt ðə
ˈrʌbɪʃ/ винести сміття
vacuum your room /ˌvækjuəm jə
ˈruːm/ пропилососити кімнату
water the plants /ˌwɔːtə ðə
ˈplɑːnts/ поливати рослини

LESSON 1.2

Out of class
Nice try! /ˌnaɪs ˈtraɪ/ Гарна
спроба!

Not really. /ˌnɒt ˈrɪəli/ Не зовсім.
Yeah, right! /ˌjeə ˈraɪt/
Так, звичайно!

call /kɔːl/ дзвонити
on my own /ˌɒn maɪ ˈəʊn/ сам
school fair /ˈskuːl feə/ шкільний
ярмарок

LESSON 1.3

day off /ˌdeɪ ˈɒf/ вихідний
tiring /ˈtaɪərɪŋ/ виснажливий

LESSON 1.4

Asking for and offering help
Просити про допомогу і
пропонувати допомогу

Asking for help Прохання
про допомогу

Can you help me with the sofa,
please? /kən jə help mi wɪð
ðə ˈsəʊfə pliːz/ Чи можете ви
допомогти мені з диваном,
будь ласка?

Can you move the coffee table,
please? /kən jə ˌmu:v ðə ˈkɒfi

ˌteɪbəl pliːz/ Ви можете
пересунути журнальний столик,
будь ласка?
Reacting Відповідь на прохання
про допомогу

I’m sorry, I can’t. I’m busy right
now. /aɪm sɒri aɪ kɑːnt, aɪm ˈbɪzi
raɪt nəʊ/ Вибачте, я не можу. Я
зараз зайнятий.
No problem. /nəʊ ˈprɒbləm/
Без проблем.
Yes, of course. /jəs əf ˈkɔːs/
Так, звісно.

LESSON 1.5
Personality adjectives

Прикметники, що описують
характер
bossy /ˈbɒsi/ владний
easy-going /ˌiːzi ˈɡəʊɪŋ/
легка натура
loud /laʊd/ голосний
messy /ˈmesi/ неохайний
organised /ˈɔːɡənaɪzd/
організований
patient /ˈpeɪʃənt/ терплячий
quiet /ˈkwaɪət/ спокійний
tidy /ˈtaɪdi/ акуратний

argue about /ˌɑːɡjuː əˈbaʊt/

сперечатися про
bowl /bəʊl/ миска
difficult /ˈdɪfɪkəlt/ важкий
easily /ˈiːzəli/ легко
get upset /ɡet ʌpˈset/
засмучуватися
lucky /ˈlʌki/ пощастило,
щасливий
only child /ˌəʊnli ˈtʃaɪld/ єдина дитина

Offering help Пропонування
допомоги.

Can I help you with the lamp?
/kən aɪ help jə wɪð ðə læmp/
Чи можу я допомогти вам з
лампою?

Do you need any help with
the lamp? /duː jə niːd əni help
wɪð ðə læmp/ Вам потрібна
допомога з лампою?

Reacting Відповідь на
пропозицію допомоги

No, that’s fine, thank you. /nəʊ

ˈðæts faɪn, θæŋk jə/ Ні, дякую, я
впораюся.
Yes, please. /jəs pliːz/
Так, будь ласка.

ingredients /ɪnˈɡriːdiənts/
інгредієнти
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LESSON 2.1
Shopping Покупки
Nouns іменники
cashier /kæˈʃɪə/ касир
shopping bag /ˈʃɒpɪŋ bæɡ/
пакет, сумка
shopping basket /ˈʃɒpɪŋ ˌbɑːskɪt/
корзина для покупок
shopping list /ˈʃɒpɪŋ ˌlɪst/
список покупок
shopping trolley /ˈʃɒpɪŋ ˌtrɒli/
візок для покупок
special offer /ˌspeʃəl ˈɒfə/
особлива пропозиція
Phrases Фрази

carry the shopping /ˌkæri ðə

ˈʃɒpɪŋ/ нести покупки
check the price /ˌtʃek ðə ˈpraɪs/
перевірити ціну
get a receipt /ˌget ə rɪˈsiːt/
отримати квитанцію/ товарний
чек
get your change /ˌget jə ˈtʃeɪndʒ/
отримати решту
pay by card /ˌpeɪ baɪ ˈkɑːd/
оплатити карткою
pay for the shopping /ˌpeɪ fə ðə
ˈʃɒpɪŋ/ оплатити покупки
pay in cash /ˌpeɪ ɪn ˈkæʃ/ платити
готівкою
stand in a queue /ˌstænd ɪn ə
ˈkjuː/ стояти в черзі

LESSON 2.2

Out of class
Have fun! /ˌhæv ˈfʌn/ Веселись!
Here we are! /ˌhɪə ˌwiː ˈɑː/ Ось,
будь ласка!

I don’t believe it! /ˌaɪ ˌdəʊnt bəˈliːv
ɪt/ Я не вірю!

choose /tʃuːz/ вибрати
hole /həʊl/ отвір, діра
site /saɪt/ сайт
stylish /ˈstaɪlɪʃ/ стильний

LESSON 2.3

Shops Типи магазинів
baker’s /ˈbeɪkəz/ пекарня
bookshop /ˈbʊkʃɒp/ книгарня
chemist’s /ˈkeməsts/ аптека
clothes shop /ˈkləʊðz ʃɒp/

department store /dɪˈpɑːtmənt

stɔː/ торговий дім
greengrocer’s /ˈɡriːnˌɡrəʊsəz/
зелений овочевий магазин
newsagent’s /ˈnjuːzˌeɪdʒənts/
газетний кіоск
shoe shop /ˈʃuː ʃɒp/ магазин
взуття
sports shop /ˈspɔːts ʃɒp/
спортивний магазин

LESSON 2.4

Shopping for clothes
Покупки одягу

Shop assistant Продавець
Can I help you? /kən aɪ helpjə/
Чи можу я вам допомогти?
Sorry, we don’t. /sɒri wi
ˈdəʊnt/ Вибачте, у нас цього
немає.

The changing rooms are over
there. /ðə ˈtʃeɪndʒɪŋ ruːmz ˈɑː

ˈəʊvə ðeə/ Примірочні там.
What size are you? /ˌwɒt saiz ˈɑː
jə/ Який розмір вашого одягу?
Yes, we do. Here you are. /jəs wi
ˈduː, hɪə jə ˈaː/ Так, у нас є.
Ось, будь ласка!
Customer Клієнт

Can I try it/them on? /kən aɪ
ˌtraɪ ɪt, ðem ˈɒn/ Чи можу
приміряти це/їх?

Do you have this/these in grey?

LESSON 2.5

book /bʊk/ резервувати
brilliant /ˈbrɪljənt/ чудовий
cost /kɒst/ коштувати
free /friː/ безкоштовно
make sure /ˌmeɪk ˈʃɔː/

переконатися
opening hours /ˈəʊpənɪŋ ˌaʊəz/
години роботи
per person /pə ˈpɜːsən/ на людину
serve /sɜːv/ подавати до столу
snack /snæk/ закуска
staff /stɑːf/ персонал
touch /tʌtʃ/ торкатися
while /waɪl/ поки

LESSON 2.6

Ordering arguments

Упорядкування аргументів
finally /ˈfaɪnəli/ нарешті
first of all /ˈfɜːst əv ˌɔːl/ по-перше
what’s more /wɒts ˈmɔː/
крім того

choice /tʃɔɪs/ вибір
design /dɪˈzaɪn/ візерунок
portable charger /ˌpɔːtəbəl

ˈtʃɑːdʒə/ портативний зарядний
пристрій/портативна зарядка
portable speakers /ˌpɔːtəbəl
ˈspiːkəz/ портативні колонки

/duː jə hæv ðɪs, ðiːz ɪn greɪ/ У вас
це/вони сірого кольору?

Do you have this/these in a size
10/in a small? /duː jə hæv ðɪs,

ðiːz ɪn ə saɪz ten /ɪn ə smɔːl/ У
вас є це в 10 розмірі? в розмірі S?

I’m a size 10/a small/a
medium/a large. /aɪm ə saɪz ten,

ə smɔːl,ə ˌmiːdiəm, ə ˈlɑːdʒ/ Я
маю розмір 10/S/M/L.
I’m looking for new jeans. /aɪm
ˌlʊkɪŋ fə nju: dʒi:nz/ Шукаю нові
джинси.
No thanks, I’m just looking. /nəʊ
θæŋks, aɪm ˈdʒʌst ˌlʊkɪŋ/ Ні,
дякую, я просто дивлюся.

магазин одягу
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LESSON 3.1
Going on holiday

Виїжджати у подорож

explore an area /ɪkˌsplɔːr ən

ˈeəriə/ досліджувати місцевість
explore a city /ɪkˌsplɔːr ə ˈsɪti/
досліджувати місто
explore a town /ɪkˌsplɔːr ə ˈtaʊn/
досліджувати містечко
go camping /ˌɡəʊ ˈkæmpɪŋ/
відпочивати в наметі
go cycling /ˌɡəʊ ˈsaɪklɪŋ/ їздити
на велосипеді
go hiking /ˌɡəʊ ˈhaɪkɪŋ/
відправитися в похід
go on a boat trip /ˌɡəʊ ɒn ə ˈbəʊt
trɪp/ відправитися в
прогулянку на човні
go on a day trip /ˌɡəʊ ɒn ə ˈdeɪ
trɪp/ відправитися в одноденну
подорож
go on a guided tour /ˌɡəʊ ɒn
ə ˌɡaɪdɪd ˈtʊə/ відправитися
на екскурсію з гідом
go snorkelling /ˌɡəʊ ˈsnɔːkəlɪŋ/
плаванням плавати з маскою і
дихальною трубкою
go to the beach /ˌɡəʊ tə ðə ˈbiːtʃ/
піти/їхати на пляж
try the local food /ˌtraɪ ðə ˌləʊkəl
ˈfuːd/ спробувати місцеву їжу

LESSON 3.2

Out of class
That’s weird! /ˌðæts ˈwɪəd/
Це дивно!

What on earth … ? /ˌwɒt ɒn ˈɜːθ/
Що це…?

a week ago /ə ˌwiːk əˈɡəʊ/

тиждень назад
airport /ˈeəpɔːt/ аеропорт
catch /kætʃ/ зловити
give someone a hand /ˌɡɪv
ˌsʌmwʌn ə ˈhænd/ подати комусь
руку
lock the back door /ˌlɒk ðə ˌbæk
ˈdɔː/ замкнути задні двері
pillow /ˈpɪləʊ/ подушка
still /stɪl/ досі, дотепер

LESSON 3.3

Pleased to meet you. /ˌpliːzd tə

ˈmiːt jə/ Приємно познайомитись.
premiere /ˈpremieə/ прем'єра

LESSON 3.4

Requests Прохання
Making requests Висловлення
прохань
Can I have the tablet? /kən aɪ
hæv ðə ˈtæblət/ Можу взяти
планшет?

Can you bring me my
phone, please? /kən jə brɪŋ mi
maɪ ˈfəʊn pliːz/ Ти можеш
принести мені телефон?

Could you give me the key
to my room? /kʊd jə gɪv mi ðə ˈkiː

tə maɪ ruːm/ Ти можеш дати мені
ключ у мою кімнату?

Responding to requests
Відповіді на прохання

Not now, sorry. I’m busy. /ˌnɒt
nəʊ sɒri, aɪm ˈbɪzi/ Не зараз,
даруйте, я дуже зайнятий.

LESSON 3.5

Phrases with get
Фрази з get

get bored /ˌɡet ˈbɔːd/ нудьгувати
get cold /ˌɡet ˈkəʊld/ застудитися
get dark /ˌɡet ˈdɑːk/ темніти
get lost /ˌɡet ˈlɒst/ загубитись
get tired /ˌɡet ˈtaɪəd/ втомитися

caravan /ˈkærəvæn/ караван
go fishing /ˌɡəʊ ˈfɪʃɪŋ/ порибалити
grizzly bear /ˈɡrɪzli beəz/ грізлі
have a rest /ˌhæv ə ˈrest/
відпочивати, розслабитися

humpback whale /ˌhʌmpbæk
ˈweɪl/ горбатий кит, горбач
lazy /ˈleɪzi/ ледачий
state /steɪt/ штат
wolf /wʊlf/ вовк

LESSON 3.6

fit /fɪt/ спортивний
for hours /fər ˈaʊəz/ годинами

Sorry, you can’t. / Sorry, I can’t.
I’m using it right now. /sɒri jə
ˈkɑːnt, sɒri aɪ ˈkɑːnt, aɪm ˈjuːzɪŋ
ɪt raɪt nəʊ/ Вибачте, ви не
можете./Вибачте, я не можу.
Я користуюся ним зараз.
Yes, no problem. /jəs nəʊ
ˈprɒbləm/ Так, без проблем.
Yes, of course. /jəs əf ˈkɔːs/
Так, звичайно.

train timetable /ˌtreɪn

ˈtaɪmˌteɪbəl/ Розклад
поїздів
lend /lend/ позичати
souvenir /ˌsuːvəˈnɪə/ сувенір
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LESSON 4.1
Useful things

Повсякденні речі
blender /ˈblendə/ блендер
DVD player /ˌdiːviː ˈdiː ˌpleɪə/
DVD плеєр
electric toothbrush /ɪˌlektrɪk
ˈtuːθbrʌʃ/ електрична
зубна щітка
games console /ˈɡeɪmz ˈkɒnsəʊl/
ігрова консоль
hairdryer /ˈheəˌdraɪə/ фен для
волосся
microwave oven /ˌmaɪkrəweɪv
ˈʌvən/ мікрохвильова піч
remote control /rɪˌməʊt
kənˈtrəʊl/ пульт
smart TV /ˌsmɑːt ˌtiːˈviː/ смарттелевізор
toaster /ˈtəʊstə/ тостер
USB stick /ˌjuː es ˈbiː stɪk/
USB-накопичувач

Using technology Використання
технології
plug in /ˌplʌɡ ˈɪn/ підключати
turn off /ˌtɜːn ˈɒf/ вимкнути
turn on /ˌtɜːn ˈɒn/ увімкнути
unplug /ʌnˈplʌɡ/ відключити

do a survey /ˌduː ə ˈsɜːveɪ/
провести опитування
press /pres/ натиснути

LESSON 4.2

Out of class
Check this out! /ˌtʃek ðɪs ˈaʊt/
Подивись!
Honest! /ˈɒnɪst/ Справді!
You’re kidding! /ˌjə ˈkɪdɪŋ/ Ви
жартуєте!

board game /ˈbɔːd ɡeɪm/
настільна гра
film crew /ˈfɪlm kruː/
знімальна група

LESSON 4.3

break /breɪk/ ламатися
button /ˈbʌtn/ кнопка
invent /ɪnˈvent/ винаходити
invention /ɪnˈvenʃən/ винахід
postman /ˈpəʊstmən/ листоноша
push /pʊʃ/ штовхати
snack maker /ˈsnæk ˌmeɪkə/
машина для приготування
закусок
storm /stɔːm/ гроза

LESSON 4.4

Sympathising Висловлення
співчуття

Asking what happened
Питання, що сталося
What happened? /wɒt ˈhæpənd/
Що сталося?
What’s wrong? /wɒts rɔːŋ/
Що не так?
You look upset. /jə lʊk ˌʌpˈset/
Ви виглядаєте засмученим.
You look worried. /jə lʊk ˈwʌrid/
Ви виглядаєте стурбованим.
Reacting to bad news
Реакція на погані новини
I’m sorry to hear that! /aɪm sɒri
tə ˈhɪər ðæt/ Мені прикро це
чути!
Oh, that’s terrible! /əʊ ðæts
ˈterəbəl/ О, це жахливо!
That’s a shame. /ðæts ə ˈʃeɪm/
Жаль

drop /drɒp/ ронити
dry my hair /ˌdraɪ maɪ ˈheə/
сушити волосся

Lucky you! /ˌlʌki ˈjuː/

Щасливчик!
miss the bus /ˌmɪs ðə ˈbʌs/
спізнюватись на автобус
repair /rɪˈpeə/
ремонтувати

LESSON 4.5
Smartphones Смартфони
app /æp/ додаток
battery /ˈbætəri/ акумулятор
portable charger /ˌpɔːtəbəl

ˈtʃɑːdʒə/ портативний зарядний
пристрій/портативна зарядка
ringtone /ˈrɪŋtəʊn/ рінгтон
touch screen /ˈtʌtʃ skriːn/ сенсорний
екран
Wi-Fi /ˈwaɪfaɪ/ Wi-Fi

cell phone /ˈsel fəʊn/ мобільний
телефон

connect /kəˈnekt/ з'єднувати
different from /ˈdɪfərənt frəm/

відмінний від
hand-held /ˈhænd held/ручний
last /lɑːst/ останній
mobile phone call /ˌməʊbaɪl ˌfəʊn
ˈkɔːl/ дзвінок на мобільний
телефон
office /ˈɒfɪs/ офіс
rival company /ˌraɪvəl ˈkʌmpəni/
конкуруюча компанія
weigh /weɪ/ зважувати, важити
work for /ˈwɜːk fə/ працювати на

LESSON 4.6

be late /ˌbi ˈleɪt/ запізнитись
get on a bus /ˌɡet ɒn ə ˈbʌs/
сісти в автобус

main event /ˌmeɪn ɪˈvent/

головна подія, основний пункт
програми, головна подія

Using past tenses in a story

Використовування минулі часи в
розповіді
finally /ˈfaɪnəli/ нарешті
first /fɜːst/ спочатку
then /ðen/ потім
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LESSON 5.1
Health problems Проблеми зі
здоров'ям

Nouns іменники
a blocked nose /ə ˌblɒkt ˈnəʊz/
закладений ніс
a cold /ə ˈkəʊld/ застуда
a cough /ə ˈkɒf/ кашель
earache /ˈɪəreɪk/ біль у вусі
a headache /ə ˈhedeɪk/
головний біль
a runny nose /ə ˌrʌni ˈnəʊz/
нежить

a sore throat /ə ˌsɔː ˈθrəʊt/
біль у горлі

a stomachache /ə ˈstʌməkeɪk/
біль у животі

a temperature /ə ˈtemprətʃə/

температура
toothache /ˈtuːθeɪk/ зубний
біль
Verbs Дієслова
cough /kɒf/ кашляти
sneeze /sniːz/ чхати

LESSON 5.2

Out of class
Get well soon! /ˌɡet ˌwel ˈsuːn/
Одужуй швидше!
It’s me again. /ˌɪts ˈmiː əˌɡen/
Це знову я.
See you soon! /ˌsiː jə ˈsuːn/
До зустрічі!

at least /ət ˈliːst/ принаймні
flu /fluː/ грип
pick up /ˌpɪk ˈʌp/ забрати
practice /ˈpræktɪs/ тренування
practise /ˈpræktɪs/ тренуватися

LESSON 5.3

Injuries Поранення
broken leg /ˌbrəʊkən ˈleg/
зламана нога

bruise /bruːz/ забій,

синець
burn /bɜːn/ опік
cut /kʌt/ поріз
mosquito bite /məˈskiːtəʊ baɪt/
укус комара

call an ambulance /ˌkɔːl ən

ˈæmbjələns/ викликати швидку
допомогу
lie down /ˌlaɪ ˈdaʊn/ лягти

mosquito net /məˈskiːtəʊ net/
москітна сітка

stomach /ˈstʌmək/ шлунoк
sweetheart /ˈswiːthɑːt/ кохана /

move /muːv/ рухатися
nasty /ˈnɑːsti/ противний,

коханий

Giving health advice Давати

The body Тіло
blood /blʌd/ кров
bones /bəʊnz/ кістки
brain /breɪn/ мозoк
heart /hɑːt/ серце
muscles /ˈmʌsəls/ м'язи

The test is off. /ðə ˌtest ɪz ˈɒf/ Тест

неприємний

скасовано

LESSON 5.4

LESSON 5.5

поради щодо здоров’я

Asking about health
Питання про здоров'я
What’s wrong? /wɒts rɔːŋ/
Що не так?
What’s the matter? /ˌwɒts ðə
ˈmætə/ Що трапилось?
Responding Відповіді

I don’t feel very well. /aɪ dəʊnt

ˌfiːl veri wel/ Я недобре
почуваюся.
I feel terrible. /aɪ ˌfiːl ˈterəbəl/
Мені дуже погано.
I’ve got a cut. /aɪv gɒt ə ˈkʌt/
Я порізався.
I’ve got a headache. /aɪv gɒt ə
ˈhedeɪk/ У мене болить голова.
Giving advice Давати поради

I think you should see the
doctor/dentist. /aɪ θɪŋk jə ʃʊd

siː ðə ˈdɒktə ˈdentɪst/ Я думаю,
вам слід звернутися до лікаря/
стоматолога.
Put a plaster on it. /pʊt ə ˈplɑːstə
ən ɪt/ Покладіть на це пластир.
Put some cream on it. /pʊt səm
ˈkriːm ən ɪt/ Намазати маззю.
Put some ice on it. /pʊt səm aɪs
ən ɪt/ Покладіть на це лід.

Why don’t you drink some
mint tea? /waɪ dəʊnt jə drɪŋk

səm mɪnt ˈtiː/ Чому б не випити
м’ятного чаю?
Why don’t you lie down? /waɪ
dəʊnt jə laɪ ˈdəʊn/ Чому б
тобі не лягти?

become weaker /bɪˌkʌm ˈwiːkə/

стати слабкішим
exactly /ɪɡˈzæktli/ точно
find out /ˌfaɪnd ˈaʊt/ дізнатися
get fit /ˌɡet ˈfɪt/ привести тіло в
порядок
get ill /ˌɡet ˈɪl/ захворіти
get old /ˌɡet ˈəʊld/ старіти
rest /rest/ відпочивати
strong /strɒŋ/ сильний
the heart beats /ðə ˌhɑːt ˈbiːts/
серце б'ється

LESSON 5.6

coach /kəʊtʃ/ тренер
collect money /kəˌlekt ˈmʌni/

збирати гроші
do a warm-up /ˌduː ə ˈwɔːm ʌp/
зробити розминку
for charity /fə ˈtʃærəti/ на
благодійність
get strong /ˌɡet ˈstrɒŋ/
зміцнітися, набратися сил
mind /maɪnd/ розум
snack /ˌsnæk/ закуска

Why don’t you take a painkiller?
/waɪ dəʊnt jə teɪk ə ˈpeɪnkɪlə/
Може, ти хочеш знеболюючого?

Accepting advice Прийняття
поради
Yes, that’s a good idea. /jəs
ðæts ə ˌɡʊd aɪˈdɪə/ Так, це
хороша ідея.
Yes, you’re right. /jəs jʊr ˈraɪt/
Так, ти правий.
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LESSON 6.1
Cooking verbs Дієслова,

пов’язані з приготуванням їжі

add /ˌæd/ додавати
bake /beɪk/ пекти
beat /biːt/ збити
boil /bɔɪl/ кип'ятити, варити
chop /tʃɒp/ рубати, відбивати
fry /fraɪ/ смажити
mix /mɪks/ змішати
peel /piːl/ очистити від шкірки
roast /rəʊst/ випікати
slice /slaɪs/ нарізати скибочками
Cooking nouns Іменники,

пов’язані з приготуванням їжі
bowl /bəʊl/ миска
cake tin /ˈkeɪk tɪn/ форма для
торта
frying pan /ˈfraɪɪŋ pæn/
сковорідка
oven /ˈʌvən/ піч
pot /pɒt/ горщик

cocoa /ˈkəʊkəʊ/ какао
dessert /dɪˈzɜːt/ десерт
dish /dɪʃ/ блюдо
garlic /ˈɡɑːlɪk/ часник
onion /ˈʌnjənz/ цибуля
salt /sɔːlt/ сіль
sauce /sɔːs/ соус
take a course /ˌteɪk ə ˈkɔːs/
пройти курс

LESSON 6.2

Out of class
I’m starving! /aɪm ˈstɑːvɪŋ/
Я голодний!

Let’s have a look. /ˌlets həv ə ˈlʊk/
Давай подивимось.

What’s next? /ˌwɒts ˈnekst/
Що далі?

Serving and eating food
Подача і їжа

cup /kʌp/ чашка
fork /fɔːk/ вилка
glass /ɡlɑːs/ cтакан
knife /naɪf/ ніж
mug /mʌɡ/ кухоль
plate /pleɪt/ тарілка
spoon /spuːn/ ложка

chicken pie /ˌtʃɪkɪn ˈpaɪ/ пиріг з
курятиною
cupboard /ˈkʌbəd/ буфет,
сервант

LESSON 6.3

corn /kɔːn/ кукурудза
cover the pot /ˌkʌvə ðə ˈpɒt/

закрити каструлю кришкою
take off the coat /teɪk ˌɒf ðə
ˈkəʊt/ зняти пальто
win a singing competition /wɪn
ə ˈsɪŋɪŋ ˌkɒmpəˌtɪʃən/ виграти
співочий конкурс

LESSON 6.4

Preferences Вподобання
Asking about preferences
Питання про вподобання

Would you like to have
a picnic or go for a bike
ride? /wʊd jə laɪk tə hæv ə ˈpɪknɪk
ər gəʊ fəː ə ˈbaɪk raɪd/ Бажаєте
піти на пікнік чи покататися на
велосипеді?

LESSON 6.5
Describing food Опис їжі
delicious /dɪˈlɪʃəs/ смачний
disgusting /disˈgʌstɪŋ/ огидний
salty /ˈsɔːlti/ солоний
sour /ˈsaʊə/ кислий
spicy /ˈspaɪsi/ гострий
sweet /swiːt/ солодкий
ancient Romans /ˌeɪnʃənt

ˈrəʊmənz/ стародавні римляни

charcoal /ˈtʃɑːkəʊl/ деревне
вугілля

flavour /ˈfleɪvə/ смак
freeze /friːz/ заморозити
honey /ˈhʌni/ мед
rich /rɪtʃ/ багатий
smelly /ˈsmeli/ смердючий

LESSON 6.6

sharp /ʃɑːp/ гострий

Would you like cheese or
tuna? /wʊd jə laɪk ˈtʃi:z ə ˈtju:nə/
Бажаєте сир чи тунець?

Responding Відповіді

I’d like to go for a bike ride.

/aɪd laɪk tə gəʊ fəː ə ˈbaɪk
raɪd/ Я хотів би поїхати на
велосипеді.
I’d like cheese. /aɪd laɪk ˈtʃi:z/
Я хотів би cир.
I don’t mind. /aɪ dəʊnt ˈmaɪnd/
Мені байдуже.
I’d prefer cheese. /aɪd prɪˈfɜː
tʃi:z/ Я б волів cир.
You choose. /jə ˈtʃuːz/
Вибирайте самі.

How about something sweet?

/haʊ əˌbaʊt ˌsʌmθɪŋ ˈswiːt/
Може з'їсти чогось солодкого?
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LESSON 7.1
Places to live Місця для
проживання
Types of houses Типи будинків
block of flats /ˌblɒk əv ˈflæts/
багатоквартирний будинок
cottage /ˈkɒtɪdʒ/ котедж
detached house /dɪˈtætʃt haʊs/
особняк
flat /flæt/ квартира
semi-detached house /ˌsemi
dɪˈtætʃt haʊs/ двоквартирний
будинок
terraced house /ˈterɪst haʊs/
таунхаус

Location місцеположення
in a city /ɪn ə ˈsɪti/ в місті
in a town /ɪn ə ˈtaʊn/
у містечку
in a village /ɪn ə ˈvɪlɪdʒ/ у сільській
місцевості
in the country /ɪn ðə ˈkʌntri/
в селі
on an island /ɒn ən ˈaɪlənd/
на острові

Parts of the house Частини
будинку
attic /ˈætɪk/ горище
balcony /ˈbælkəni/ балкон
basement /ˈbeɪsmənt/ підвал
first floor /ˌfɜːst ˈflɔː/ другий поверх
ground floor /ˌɡraʊnd ˈflɔː/ перший
поверх
lift /lɪft/ ліфт
stairs /steəz/ сходи
top floor /ˌtɒp ˈflɔː/ верхній
поверх

I never walk up the stairs.

/aɪ ˌnevə ˌwɔːk ʌp ðə ˈsteəz/
Я ніколи не піднімаюся сходами.

I use the lift to go up.

/aɪ ˌjuːz ðə ˌlɪft tə ɡəʊ ˈʌp/
Я завжди піднімаюсь ліфтом.

LESSON 7.2

Out of class
It depends. /ɪt dɪˈpendz/
Це залежить.

Remember? /rɪˈmembə/
Пам'ятаєте?

See you later! /ˌsiː jə ˈleɪtə/
Побачимось!

catch the bus /ˌkætʃ ðə ˈbʌs/
піти на автобус

go on a business trip /ˌɡəʊ ɒn
ə ˈbɪznəs trɪp/ відправитися
у відрядження

in a hurry /ɪn ə ˈhʌri/ у поспіху
in five minutes /ɪn ˌfaɪv ˈmɪnəts/

за п'ять хвилин
next week /ˌnekst ˈwiːk/
наступного тижня
Pick me up. /ˌpɪk mi ˈʌp/ Забери
мене.
this evening /ðɪs ˈiːvnɪŋ/
цього вечора
tidy the garden /ˌtaɪdi ðə ˈgɑːdn/
привести в порядок сад
tomorrow evening /təˌmɒrəʊ
ˈiːvnɪŋ/ завтра ввечері
We’re moving house. /wɪə ˌmuːvɪŋ
ˈhaʊs/ Ми переїжджаємо.

LESSON 7.3

In the house вдома
bookcase /ˈbʊkkeɪs/ книжкова

шафа

cupboard /ˈkʌbəd/ буфет, сервант
drawer /drɔː/ ящик, шухляда
mirror /ˈmɪrə/ дзеркало
sink /sɪŋk/ раковина
tap /tæp/ кран
house rules /ˈhaʊs ruːlz/

домашні правила
immediately /ɪˈmiːdiətli/ негайно
leave /liːv/ залишати
make a mess /ˌmeɪk ə ˈmes/
смітити, робити безладдя
put things away /ˌpʊt θɪŋz əˈweɪ/
прибрати речі
sticker /ˈstɪkə/ наклейка

LESSON 7.4

Invitations Запрошення
Making an invitation Як запросити
Are you free on Sunday? /ɑ: jə friː
ən ˌsʌndeɪ/ У вас є вільний час у
неділю?
Would you like to hang out? /wʊd
jə laɪk tə ˌhæŋ ˈaʊt/ Ти хочеш
зустрітися?

Do you want to hang out on
Sunday? /duː jə wɒnt tə ˌhæŋ ˈaʊt

ən ˌsʌndeɪ/ Хочеш зустрітися в
неділю?

Mum’s taking us to the adventure
park on Saturday. Can you
come? /mʌmz tekɪŋ əs tə ðə

ədˈventʃə pɑːk ən ˌsʌndeɪ, kæn
jə ˈkʌm/ У неділю мама веде нас
до парку розваг. Ти теж можеш
туди поїхати?

Accepting an invitation
Прийняття запрошення

That sounds fun. Thank you.

/ˈðæt saʊndz fʌn, θæŋk jə/ Чудово
звучить Звучить цікаво, дякую.

That sounds great. Thank you.

/ˈðæt saʊndz greɪt, θæŋk jə/
Чудово звучить, дякую.
Yes, I’d love to, thanks. /jəs aɪd
ˈlʌv tə, θæŋks/ Так, я хотів би,
дякую.

Declining an invitation
Відхилення запрошення

I’d love to, but we’re visiting our
cousins this Saturday. /aɪd ˈlʌv

tə bʌt ˌwɪə vɪzɪtɪŋ aʊə ˈkʌznz ðɪs
ˌsætədi/ Я б хотів, але в суботу я
в гостях у родичів.
I’m sorry, I can’t (come). /aɪm
ˌsɒri aɪ kɑːnt ˈkʌm/ Вибачте,
але я не можу прийти.
I’m busy on Saturday. /aɪm bɪzi ən
ˈsætədi/ Я зайнятий у суботу.
Sorry, maybe next time. /ˌsɒri
meɪbi nekst ˈtaɪm/ Вибачте,
можливо наступного разу.

LESSON 7.5

Phrasal verbs Фразові дієслова
check out /ˌtʃek ˈaʊt/ перевірити,
спробувати

clean up /ˌkliːn ˈʌp/ прибирати
find out /ˌfaɪnd ˈaʊt/ дізнатися
look for /ˌlʊk ˈfɔː/ шукати
wake up /ˌweɪk ˈʌp/ прокидатися

awful /ˈɔːfəl/ жахливий
bird bath /ˈbɜːd bɑːθ/ ванна для
птахів

drop litter /ˌdrɒp ˈlɪtə/ смітити
expect /ɪkˈspekt/ очікувати
flower pot /ˈflaʊə pɒt/ квітковий
горщик

ground /ɡraʊnd/ земля
neighbourhood /ˈneɪbəhʊd/
сусідство

plant flowers /ˌplɑːnt ˈflaʊəz/
садити квіти
though /ðəʊ/ хоча
useful /ˈjuːsfəl/ корисний

LESSON 7.6

gate /ɡeɪt/ ворота
It’s a great way to meet our
neighbours. /ɪts ə ˌɡreɪt ˌweɪ tə ˌmiːt
aʊə ˈneɪbəz/ Це чудовий спосіб
познайомитися з нашими сусідами.
switch off /ˌswɪtʃ ˈɒf/ виключити
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LESSON 8.1

LESSON 8.4

Life ambitions Життєві амбіції
be a doctor /ˌbi ə ˈdɒktə/ бути

Agreeing and disagreeing

лікарем

be famous /ˌbi ˈfeɪməs/ бути

відомим
be rich /ˌbi ˈrɪtʃ/ бути багатим
have a family /ˌhæv ə ˈfæməli/
мати сім'ю

have an interesting job

/ˌhæv ən ˌɪntrəstɪŋ ˈdʒɒb/
мати
цікаву
роботу

have my own business
/ˌhæv maɪ əʊn ˈbɪznəs/
мати власний бізнес

learn a foreign language

/ˌlɜːn ə ˌfɒrɪn ˈlæŋɡwɪdʒ/
вивчати іноземну мову
learn to drive /ˌlɜːn tə ˈdraɪv/
навчитись керувати
автомобілем
live abroad /ˌlɪv əˈbrɔːd/
жити за кордоном
live on my own /ˌlɪv ɒn maɪ ˈəʊn/
жити самостійно

husband /ˈhʌzbənd/ чоловік
perhaps /pəˈhæps/ можливо

LESSON 8.2

Out of class
Here’s a thought. /hɪəz ə θɔːt/
Це цікава ідея.

It’s hard to decide. /ɪts ˌhɑːd
tə dɪˈsaɪd/ Важко вирішити.
My turn now. /ˈmaɪ ˌtɜːn naʊ/
Тепер моя черга.

share a room /ˌʃeər ə ˈruːm/
ділити кімнату

snore like a hippo /ˌsnɔː laɪk ə
ˈhɪpəʊ/ хропіти, як бегемот

LESSON 8.3

Being with people
Суспільне життя

call /kɔːl/ дзвонити
give someone a hug /ˌɡɪv

ˌsʌmwʌn ə ˈhʌɡ/ обійняти
когось
invite /ɪnˈvaɪt/ запросити
kiss /kɪs/ поцілувати
shake hands /ˌʃeɪk ˈhændz/
потиснути руки
visit /ˈvɪzɪt/ відвідувати

Згода та незгода

Agreeing Згода

I agree (with you). /aɪ əˈgriː wɪð

jə/ Я погоджуюсь (з тобою).
That’s right. /ðæts raɪt/ Це
вірно.
That’s true. /ðæts truː/
Це правда.
That’s what I think too. /ðæts
wɑts aɪ θɪŋk tuː/ Я теж так думаю.
You’re right. /jʊr raɪt/ Ти маєш
рацію.
Disagreeing Незгода

I disagree (with you). /aɪ dɪsəˈgriː

annoying /əˈnɔɪɪŋ/ набридливий
care about /ˌkeər əˈbaʊt/ дбати
про

common /ˈkɒmən/ загальний
complain /ˌkəmˈpleɪn/ скаржитися
explain something to
someone /ɪkˈspleɪn ˌsʌmθɪŋ tə

ˌsʌmwʌn/ пояснити комусь щось

keep someone waiting /ˌkiːp
ˌsʌmwʌn ˈweɪtɪŋ/ змусити
когось чекати

LESSON 8.6

everybody /ˈevribɒdi/ всі
ride a bicycle /ˌraɪd ə ˈbaɪsɪkəl/
їздити на велосипеді

wɪð jə/ Я не згоден (з вами).

I don’t agree (with you). /aɪ

ˌdəʊnt əˈgriː wɪð jə/ Я не
погоджуюсь(з вами).
I don’t think so. /aɪ ˌdəʊnt θɪŋk
səʊ/ Я так не думаю.
That isn’t right. /ðæt ɪznt raɪt/
Це неправильно.
That’s not true. /ˈðæts nɑt truː/
Що це не так.
You’re wrong. /jʊr ˈrɒŋ/ Ви
помиляєтеся.

give someone a headache

/ˌɡɪv sʌmwʌn ə ˈhedeɪk/
викликати у когось головний біль
on the radio /ˌɒn ðə ˈreɪdiəʊ/
на радіо
second-hand /ˌsekənd ˈhænd/
уживаний
turn the music down /ˌtɜːn ðə
ˌmjuːzɪk ˈdaʊn/ приглушити
музику

LESSON 8.5

Good manners Гарні манери
arrive on time /əˌraɪv ɒn ˈtaɪm/
прибути вчасно

ask for permission /ˌɑːsk fə

pəˈmɪʃən/ попросити дозволу

be late /ˌbi ˈleɪt/ запізнитись
be polite /ˌbi pəˈlaɪt/ бути
ввічливими

interrupt /ˌɪntəˈrʌpt/
переривати

wait your turn /ˌweɪt jə ˈtɜːn/
чекати черги

Unit 8

