WORDLIST

1 Emotions | Phrases with yourself | Personality adjectives

LESSON 1.1
Adjectives of emotion
Прикметники, що описують емоції
afraid /əˈfreɪd/ зляканий
annoyed /əˈnɔɪd/ роздратований
anxious /ˈæŋkʃəs/ занепокоєний
confused /kənˈfjuːzd/ розгублений
determined /dɪˈtɜː(r)mɪnd/
рішучий
disappointed /ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/
розчарований
joyful /ˈdʒɔɪf(ə)l/ радісний
miserable /ˈmɪz(ə)rəb(ə)l/
нещасний
relaxed /rɪˈlækst/ розслаблений
satisfied /ˈsætɪsfaɪd/ задоволений
stressed /strest/ який відчуває стрес
surprised /sə(r)ˈpraɪzd/ здивований
uneasy /ʌnˈiːzi/ зніяковілий,
незручний

Phrases with yourself
Фрази з yourself
be yourself /bi jə(r)ˈself/ бути собою
challenge yourself / tʃæləndʒ
jə(r)ˈself/ кинути виклик собі
congratulate yourself /kənˈɡrætʃʊleɪt
jə(r)ˈself/ привітати себе
express yourself /ɪkˈspres jə(r)ˈself/
висловлювати себе
know yourself /nəʊ jə(r) ˈself/
пізнати себе
make yourself (do sth) /meɪk
jə(r)ˈself/ змусити себе щось
зробити
surprise yourself /sə(r)ˈpraɪz jə(r)ˈself/
здивувати себе

tell yourself /tel jə(r)ˈself/ сказати собі

New experiences
Нові враження
boost your confidence /bu:st jə
ˈkɒnfədəns/ підвищити свою
впевненість
change your routine /ˌtʃeɪndʒ jə
ruːˈtiːn/ змінити свій
розпорядок дня / свої звички
get a buzz (out of sth) /get ə ˈbʌz aʊt
əv ˌsʌmθɪŋ/ отримати кайф від
чогось
give an opinion /ˌɡɪv ən əˈpɪnɪən/
висловити свою думку
give sth a go /ɡɪv ˌsʌmθɪŋ ə ˈgəʊ/
спробувати
have an adventure /hæv ən ədˈventʃə/
мати пригоду

make plans /meɪk ˈplænz/ складати
плани
take something on board /teɪk ˌsʌmθɪŋ
ən ˈbɔ:d/ розглянути або засвоїти
нову ідею чи ситуацію
chubby /ˈtʃʌbi/ круглолиций
criticise /ˈkrɪtɪsaɪz/ критикувати
dump /dʌmp/ скинути
encourage /ɪnˈkʌrɪdʒ/ заохочувати
focus /ˈfəʊkəs/ зосередитися
marshmallow /ˌmɑːʃˈmæləʊ/
маршмелоу, зефір

LESSON 1.2
Out of class
Thank goodness for that! /θæŋk ˈgʊdnes
fə ðæt/ Слава Богу за це!
by the way /baɪ ðə ˈweɪ/ між іншим
international /ˌɪntəˈnæʃnəl/
міжнародний

LESSON 1.3

arrival /əˈraɪvl/ прибуття
be aware (of sth) /bi əˈweə(r)/
усвідомлювати, бути в курсі
чогось
belong /bɪˈlɒŋ/ належати
challenge /ˈtʃæləndʒ/ виклик
due to /dju tə/ через, зважаючи на те
що
face /feɪs/ зіткнутися з
fit in /fɪt ɪn/ вписатися в
fixed /fɪkst/ закріплений
grow up /ɡrəʊ ʌp/ зростати
immigrant /ˈɪmɪɡrənt/ іммігрант
integrate /ˈɪntɪˌɡreɪt/ інтегруватися
label /ˈleɪb(ə)l/ етикетка
migrant /ˈmaɪɡrənt/ мігрант
population /ˌpɒpjʊˈleɪʃ(ə)n/ населення
search /sɜː(r)tʃ/ шукати
social /ˈsəʊʃ(ə)l/ соціальний, суспільний
speech /spiːtʃ/ промова
stereotype /ˈsteriəˌtaɪp/ стереотип
take it personally /teɪk ɪt pɜː(r)s(ə)nəli/
прийняти щось особисто
tolerance /tɒlərəns/ толерантність

LESSON 1.5
Personality adjectives
Прикметники, що характеризують
особистість
calm /kɑːm/ спокійний
confident /ˈkɒnfɪd(ə)nt/ впевнений
creative /kriˈeɪtɪv/ креативний
curious /ˈkjʊəriəs/ допитливий
fussy /ˈfʌsi/ метушливий
generous /ˈdʒenərəs/ щедрий
gentle /ˈdʒent(ə)l/ лагідний
organised /ˈɔː(r)ɡənaɪzd/
організований
punctual /ˈpʌŋktʃuəl/ пунктуальний
reliable /rɪˈlaɪəb(ə)l/ надійний
sensible /ˈsensəb(ə)l/ розумний
projection mapping /prəˈdʒekʃən
mæpɪŋ/ 3D-мапінг, відеомапінг
workshop /ˈwɜː(r)kˌʃɒp/ навчання

LESSON 1.6

Catch you later! /kætʃ jə ˈleɪtə/
Побачимося пізніше!
You made me jump! /jə meɪd mi
ˈdʒʌmp/ Ти мене налякав!

LESSON 1.7
Verbs that express emotion
Дієслова, що виражають емоції
gasp /ɡɑːsp/ z задихатися
scream /skriːm/ кричати
shake /ʃeɪk/ трясти
shiver /ˈʃɪvə(r)/ дрижати
sweat /swet/ потіти
yawn /jɔːn/ зівати

concentrate /ˈkɒns(ə)nˌtreɪt/
концентруватися, зосереджувати
gradually /ˈɡrædʒuəli/ поступово

LESSON 1.4

government organisation /ɡʌvə(r)nmənt
ˌɔː(r)ɡənaɪˈzeɪʃ(ə)n/ державна
організація
peak /piːk/ пік
Prime Minister /praɪm ˈmɪnɪstə(r)/
прем'єр-міністр
raise (a flag) /reɪz ə flæɡ/ підняти
(прапор)
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2 Pollution | Environment phrases | Compound nouns | Elections and campaigns

LESSON 2.1
Pollution Забруднення довкілля

bin /bɪn/ відро для сміття
endangered /ɪnˈdeɪndʒərd/
під загрозою зникнення
environment /ɪnˈvaɪrənmənt/
середовище
factory /ˈfæktəri/ фабрика
litter /ˈlɪtər/ сміття
oil /ɔɪl/ нафта
petrol /ˈpetrəl/ бензин
plant /plɑːnt/ рослина
pollution /pəˈluːʃən/ забруднення
rubbish /ˈrʌbɪʃ/ сміття
smoke /sməʊk/ дим
traffic /ˈtræfɪk/ дорожній рух

Environment phrases Вирази
пов'язані із захистом довкілля

clean up the beach / the park
/ˌkli:n ˈʌp ðə bi:tʃ, pɑːk/ прибрати
пляж
damage the environment /ˈdæmɪdʒ
ðə ɪnˈvaɪrənmənt/ завдати шкоди
навколишньому середовищу
pollute the air / the ocean /pəˈluːt
ði ˈeə, ði ˈəʊʃən/ забруднювати
повітря/ океан
protect the planet /prəˌtekt ðə
ˈplænɪt/ захищати планету
recycle plastic bags / aluminium cans
/riːˈsaɪkl ˌplæstɪk bæɡz, æləˈmɪnɪəm
kænz/ переробляти поліетиленові

пакети/ алюмінієві банки
save electricity / energy
/seɪv ɪlekˈtrɪsəti, ˈenədʒi/

економити електроенергію
throw away rubbish /ˌθrəʊ əˈweɪ
ˈrʌbɪʃ/ викидати сміття
waste water / money /weɪst ˈwɔːtə,
ˈmʌni/ витрачати воду/ гроші

Compound nouns
Складні іменники

bottle bank /ˈbɒtl bæŋk/ пункт
приймання вторсировини
climate change /ˈklaɪmət tʃeɪndʒ/
зміна клімату
petrol station /ˈpetrəl ˈsteɪʃən/
aвтозаправна станція
public transport /ˈpʌblɪk ˈtrænspɔːt/
громадський транспорт
recycling centre /riːˈsaɪklɪŋ ˈsentə/
центр утилізації
renewable energy /rɪˈnjuːəbəl ˈenədʒi/
відновлювальна енергія
traffic jam /ˈtræfɪk dʒæm/
дорожній затор
acid rain /ˈæsɪd reɪn/ кислотний дощ

air pollution /eə pəˈluːʃən/
забруднення повітря
aluminium /ˌæləˈmɪniəm/ алюміній
escape /ɪˈskeɪp/ втекти
false teeth /fɔːls tiːθ/ вставні зуби
flood /flʌd/ повінь
green /ɡriːn/ екологічний, зелений
land pollution /lænd pəˈluːʃən/
забруднення землі
solar panel /ˈsəʊlə ˈpænəlz/ сонячна
панель
water pollution /ˈwɔːtə pəˈluːʃən/
забруднення води

LESSON 2.2

animal waste / ænɪməl weɪst/ відходи
тваринного походження
appetite /ˈæpətaɪt/ апетит
biogas /ˈbaɪəʊˌɡæs/ біогаз
can /kæn/ банка
container /kənˈteɪnə/ контейнер
electricity /ɪˌlekˈtrɪsəti/ електрика
engine /ˈendʒɪn/ двигун
heat /hiːt/ спека
jellyfish /ˈdʒelifɪʃ/ медуза
natural gas /ˈnætʃərəl ɡæs/ природний
газ
solar energy /ˈsəʊlə ˈenədʒi/
сонячна енергія

LESSON 2.3

awareness /əˈweənəs/ усвідомлення
community /kəˈmjuːnɪti/ спільнота
connection /kəˈnekʃn/ підключення
Earth /ɜːθ/ Земля
encourage /ɪnˈkʌrɪdʒ/ заохочувати
environmental /ɪnˌvaɪrənˈmentl/
екологічний; що стосуються світу
природи та впливу діяльності людини
на його стан
formal /ˈfɔːməl/ формальний
guardian /ˈɡɑːdiən/ охоронець, опікун
intense /ɪnˈtens/ інтенсивний
lyrics /ˈlɪrɪks/ текст пісні
organisation /ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃən/
організація
outdoors /ˌaʊtˈdɔːz/ на відкритому
повітрі
set up /set ˈʌp/ засновувати
turquoise /ˈtɜːkwɔɪz/ бірюзовий
United Nations /juːˈnaɪtɪd neɪʃnz/
Організація Об'єднаних Націй

LESSON 2.4
Out of class

It’s a shame, really. /ˌɪts ə ˈʃeɪm ˌrɪəli/
Шкода, справді.
Ouch! /aʊtʃ/ Ой!

LESSON 2.5
Elections and campaigns
Вибори та кампанії

become a member /bɪˌkʌm ə ˈmembə/
стати членом
hold an election /ˌhəʊld ən səˈlekʃən/
провести вибори
join a campaign /ˌdʒɔɪn ə kæmˈpeɪn/
приймати участь у кампанії
organise an event /ˈɔːgənaɪz ən ɪvənt/
організувати захід
sign up /ˌsaɪn ˈʌp/ зареєструватися
vote for /vəʊt fə/ голосувати за
candidate /ˈkændədət/ кандидат
councillor /ˈkaʊnsələ/ радник
head boy /hed bɔɪ/ старшокласник,
якого вибирають представляти
свою школу
head girl /hed ɡɜːl/ старшокласниця,
яку вибирають представляти свою
школу
leaflet /ˈliːflət/ листівка
sticky tape /ˈstɪki teɪp/ липка стрічка
stink /stɪŋk/ смердіти
string /strɪŋ/ вірьовка
student council /ˈstjuːdənt ˈkaʊnsəl/
учнівська рада
wildlife /ˈwaɪldlaɪf/ дика природа

LESSON 2.6
Out of class

Let’s get started! /ləts get ˈstɑ:tɪd/
Давайте розпочнемо!
Try it out! /trai ɪt aʊt/ Спробуй!
You can say that again! /jə kən seɪ
ˈðæt əˈɡen/ Я не міг погодитися
більше.
collapse /kəˈlæps/ руйнуватися
design /dɪˈzaɪn/ дизайн, візерунок
fit /fɪt/ підходити
loose /luːs/ вільний
reuse /ˌriːˈjuːz/ використовувати
повторно
tie (sth) together /taɪ təˈɡeðə/
зв'язати разом
trash /træʃ/ сміття
treasure /ˈtreʒə/ скарб

Lesson 2.7

e-waste /iː weɪst/ електронні
відходи
gadget /ˈɡædʒɪt/ гаджет
unleaded /ʌnˈledəd/ неетилований

trip over /trɪp ˈəʊvə/ спіткнутися
wind farm /wɪnd fɑːm/ вітрова ферма
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3 Clothes and accessories | Adjectives to describe clothes and accessories |

Parts of clothes and shoes | Descriptive adjectives

LESSON 3.1
Clothes and accessories
Одяг та аксесуари

accessories /əkˈsesəris/ аксесуари
bracelet /ˈbreɪslət/ браслет
boots /buːts/ чоботи
earrings /ˈɪərɪŋs/ сережки
gloves /ɡlʌvz/ рукавички
hoodie /ˈhʊdi/ толстовка з
капюшоном
leggings /ˈleɡɪŋz/ легінси
necklace /ˈnekləs/ намисто
pullover /ˈpʊlˌəʊvə/ пуловер
raincoat /ˈreɪnkəʊt/ дощовик
sandals /ˈsændəlz/ сандалі
scarf /skɑːf/ шарф
suit /suːt/ костюм
tights /taɪts/ колготки
tracksuit /ˈtræksuːt/ спортивний
костюм
wellies /ˈweliz/ гумові чоботи

Adjectives to describe clothes
and accessories Прикметники
для опису одягу та аксесуарів

awesome /ˈɔːsəm/ приголомшливий
baggy /ˈbæɡi/ luźny, мішкуватий
black-and-white /ˌblæk ənˈwaɪt/
чорно-білий
checked /tʃekt/ картатий
cotton /ˈkɒtn/ бавовняний
denim /ˈdenɪm/ джинсовий
fashionable /ˈfæʃənəbəl/ модний
flowery /ˈflaʊəri/ квітчастий
leather /ˈleðə/ шкіряний
old-fashioned /ˌəʊldˈfæʃənd/
старомодний
plain /pleɪn/ звичайний, простий
polka-dot /ˈpɒlkə dɒt/ в горошок
scruffy /ˈskrʌfi/ пошарпаний,
неохайний
skinny /ˈskɪni/ облягаючий
smart /smɑːt/ елегантний
striped /straɪpt/ смугастий
tight /taɪt/ вузький
woollen /wʊlən/ вовняний
worn-out /ˌwɔːn ˈaʊt/ зношений

Appearance Зовнішній вигляд

be in your thirties /bi ɪn jə ˈθɜ:tiz/
бути за тридцять
dyed hair /daɪd ˈheə/ фарбоване
волосся
freckles /ˈfrekəlz/ веснянки
good-looking /ɡʊdˈlʊkɪŋ/ гарний
вигляд
have painted nails /həv peɪntəd
ˈneɪlz/ мають нафарбовані нігті
have a pale complexion /həv ə peɪl
kəmˈplekʃən/ мати блідий колір
обличчя

have pierced ears /həv pɪəst ˈɪəz/ мати
проколоті вуха
piercing /ˈpɪəsɪŋ/ пірсинг, сережка
slim /slɪm/ стрункий
tanned /tænd/ засмаглий
wear a wig /weə ə wɪɡ/ носити перуку
wear glasses /weə ˈglɑːsəz/ носити окуляри
wear jewellery /weə ˈdʒuːəlri/ носити
прикраси
basics /ˈbeɪsɪks/ основні предмети
belt /belt/ ремінь
classy /ˈklɑːsi/ класний
clothing /ˈkləʊðɪŋ/ одяг
dress /dres/ одягатися
fit /fɪt/ підходити
impress /ɪmˈpres/ вражати
market /ˈmɑːkət/ ринок
material /məˈtɪəriəl/ матеріал
pair /peə/ пара
pattern /ˈpætən/ візерунок
sale /seɪl/ випродаж
second-hand /ˌsekəndˈhænd/
вживаний
shopping mall /ˈʃɒpɪŋ mɔːl/ торговий
центр
smelly /ˈsmeli/ смердючий
suit /suːt/ пасувати
tip /tɪp/ порада
try on /traɪ ɒn/ спробувати

LESSON 3.4

case /keɪs/ коробка
design /dɪˈzaɪn/ дизайн, візерунок

LESSON 3.5
Parts of clothes and shoes
Частини одягу та взуття
button /ˈbʌtn/ гудзик
collar /ˈkɒlə/ комір
heel /hiːl/ каблук
hood /hʊd/ капюшон
laces /ˈleɪsɪz/ шнурки
pocket /ˈpɒkət/ кишеня
sleeve /sliːv/ рукав
sole /səʊ/ підошва
zip /zɪp/ блискавка

social status /səʊʃl steɪtəs/ соціальний
статус
uncomfortable /ʌnˈkʌmftəbəl/
незручний
uniform /ˈjuːnɪfɔːm/ уніформа

LESSON 3.6
Out of class

He’s a bit of a big head. /hɪz ə bɪt əf ə
ˈbɪg hed/ Він трохи зарозумілий.
That’s not like you. /ðæts nət laɪk ˈju:/
Я здивований, що ти поводишся не так,
як зазвичай

LESSON 3.2

compliment /ˈkɒmplɪmənt/
комплімент
Out of class
jealous
/ˈdʒeləs/ ревнивий
At last! /ət ˈlɑːst/ Нарешті!
shorts
/ʃɔːts/
шорти
Hurry up! /ˌhʌri ˈʌp/ Поспішай!
stage
/steɪdʒ/
сценa
I’ve been thinking. /aɪv bi:n θɪŋkɪŋ/
style /staɪl/ стиль
Я про це думав.
You’ll be great! /jəl bi: ˈgreɪt/ Я впевнений, taste /teɪst/ смак
ти чудово впораєшся.
trousers /ˈtraʊzəz/ штани
collection /kəˈlekʃən/ колекція
designer /dɪˈzaɪnə/ дизайнер
fashion show /ˈfæʃən ʃəʊ/ показ мод
scene /siːn/ сцена

LESSON 3.3

bead /biːd/ бусина
cause /kɔːz/ спричиняти
extensions /ɪkˈstenʃənz/ нарощування
волосся
gel /dʒel/ геліювати
go viral /ɡəʊ ˈvaɪərəl/ швидко та широко
поширюватися в Інтернеті через
соціальні мережі та електронну пошту
hairdresser /ˈheəˌdresəz/ перукар
influence /ˈɪnfluəns/ впливати
protect /prəˈtekt/ захищати
reflect /rɪˈflekt/ відобразити
straighten /ˈstreɪtn/ випрямити
survey /ˈsɜːveɪ/ опитування

LESSON 3.7
Descriptive adjectives
Якісні прикметники

huge /hjuːdʒ/ величезний
friendly /ˈfrendli/ дружній
mini /ˈmɪni/ міні
plastic /ˈplæstɪk/ пластиковий
trendy /trendi/ модний
dress up /dres ʌp/ одягатися
fancy-dress /ˈfænsi dres/ маскарадний
костюм
hairstyle /ˈheəstaɪl/ зачіска
handsome /ˈhænsm/ красивий
pretty /ˈprɪti/ гарний
ponytail /ˈpəʊniˌteɪl/ кінський хвіст
stunning /ˈstʌnɪŋ/
приголомшливий
theme /θiːm/ тема
outfit /ˈaʊtfɪt/ вбрання
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LESSON 4.1
app designer /æp dɪˈzaɪnə/ конструктор
мобільних додатків
cleaner /ˈkliːnə/ прибиральниця
computer programmer /kəmˈpjuːtə
ˈprəʊɡræmə/ програміст
cook /kʊk/ кухар
dentist’s assistant /dentɪsts əˈsɪstənt/
помічник стоматолога
engineer /ˌendʒɪˈnɪə/ інженер
fashion designer /ˈfæʃən dɪˈzaɪnə/
дизайнер моди
film director /fɪlm dəˈrektə/ режисер

get a promotion /get ə prəˈməʊʃən/
отримати підвищення
get fired /get ˈfaɪəd/ бути звільненим
get unemployment benefit /get
ˌʌnɪmˈplɔɪmənt ˌbenefɪt/ отримати
допомогу по безробіттю
give up / quit work /gɪv ʌp, kwɪt wɜːk/
кинути роботу, звільнитися
have an interview /həv ən ˈɪntəvjuː/
пройти співбесіду
have training /həv ˈtreɪnɪŋ/ мати
навчання
look for a job /lʊk fɔː ə dʒɒb/
шукати роботу
meet your colleagues /mi:t jə ˈkɒliːɡz/
познайомитися зі своїми колегами
sign a contract /saɪn ə ˈkɑntrækt/
підписати договір

flight attendant /flaɪt əˈtendənt/

write a CV /ˈraɪt ə ˌsiː ˈviː/ написати
резюме

стюардеса
interpreter /ɪnˈtɜːprətə/ перекладач
librarian /laɪˈbreəriən/ бібліотекар
lifeguard /ˈlaɪfɡɑːd/ рятувальник
lorry driver /ˈlɒri ˈdraɪvə/ водій
вантажівки
manager /ˈmænɪdʒə/ менеджер
music critic /ˈmjuːzɪk ˈkrɪtɪk/
музичний критик
painter /ˈpeɪntə/ живописець
plumber /ˈplʌmə/ сантехнік
psychologist /saɪˈkɒlədʒɪst/
психолог
scientist /ˈsaɪəntɪst/ вчений
writer /ˈraɪtə/ письменник
travel agent /ˈtrævəl ˈeɪdʒənt/
турагент
veterinary assistant /ˈvetərənəri
əˈsɪstənt/ ветеринарний помічник

Working conditions Умови праці

Jobs Робота, професії

Finding and losing a job
Працевлаштування та втрата
роботи

apply for a job /əˌplaɪ fə ə ˈdʒɒb/
подати заявку на роботу
be part of a team /bi pɑːt əv ə ˈtiːm/
бути частиною команди
be retired /bi rɪˈtaɪəd/ бути
на пенсії
be unemployed /bi ʌnɪmˈplɔɪd/
бути безробітним
earn a salary / wage /ɜːn ə ˈsæləri,
ˈweɪdʒ/ отримувати зарплату/
тижневу заробітну плату
gain work experience /geɪn
wɜːk ɪkˈspɪəriəns/ отримати
досвід роботи
get a pension /get ə ˈpenʃən/
отримати пенсію

badly-paid job /ˈbædli peɪd dʒɒb/
погано оплачувана робота
bonus /ˈbəʊnəs/ премія, бонус
flexible hours /fleksəbəl ˈaʊəz/
гнучкий графік
full-time job /ˌfʊl ˈtaɪm dʒɒb/ робота
на повний робочий день
hourly rate /ˈaʊəli reɪt/ погодинна ставка
overtime /ˈəʊvətaɪm/ понаднормова
робота
paid holidays /peɪd ˈhɒlədeɪz/
оплачувані відпустки
part-time job /ˌpɑːt ˈtaɪm dʒɒb/
неповний робочий день
pay rise /peɪ raɪz/ підвищення
зарплати
permanent job /ˈpɜːmənənt dʒɒb/
постійна робота
small firm /ˈsmɔːl fɜːm/ невелика фірма
summer job /sʌmə dʒɒb/ літня робота
temporary job /ˈtempərəri dʒɒb/
тимчасова робота
well-paid job /ˌwelˈpeɪd dʒɒb/
добре оплачувана робота
work nine to five /wɜːk ˈnaɪn tə ˌfaɪv/
працювати з дев’ятої до п’ятої
work shifts /wɜːk ˈʃɪfts/ робочі
зміни
company /ˈkʌmpəni/ компанія
entrepreneur /ˌɒntrəprəˈnɜː/
підприємець
hands-on experience /hændz ɒn
ɪkˈspɪəriəns/ практичний досвід

LESSON 4.3

physically fit /ˈfɪzɪkli fɪt/ фізично здоровий
position /pəˈzɪʃən/ посада
staff /stɑːf/ персонал
vacancy /ˈveɪkənsi/ вакансія
working hours /ˈwɜːkɪŋ ˈaʊ‿əz/ робочі
години

LESSON 4.4
Out of class

Do you mind! /ˌduː jə maɪnd/
Перепрошую!
I’ve been waiting for ages! /aɪv bi:n
ˈweɪtɪŋ fɔː ˌeɪdʒɪz/ Я чекав віки!
Just wait and see. /dʒʌst ˈweɪt ənd si:/
Просто почекайте і побачите.

LESSON 4.5
Success at work Успіх у роботі
award /əˈwɔːd/ премія

candidate /ˈkændɪdət/ кандидат
career /kəˈrɪə/ кар'єра
diploma /dɪˈpləʊmə/ диплом
employer /ɪmˈplɔɪə/ роботодавець
speech /spiːtʃ/ промова

colleague /ˈkɒliːɡ/ колега

LESSON 4.6
Out of class

He’s off sick. /hɪz ɒf ˈsɪk/ Він захворів.
It’s all very simple. /ɪtz ɔːl veri ˈsɪmpəl/
Все дуже просто.

LESSON 4.7

apologise for /əˈpɒlədʒaɪz fər/
вибачитися за щось
apply for /əˌplaɪ fər/ претендувати на
щось, подати заявку на щось
argue about /ˈɑːɡjuː əˌbaʊt/
сперечатися про щось
argue with /ˈɑːɡjuː wɪð/ сперечатися
з кимось
believe in /bɪˈliːv ɪn/ вірити в щось
compare with /kəmˈpeə wɪð/
порівняти з чимось
complain about /kəmˈpleɪn əˌbaʊt/
скаржитися на щось
concentrate on /ˈkɒnsəntreɪt ɒn/
зосередитися на чимось
consist of /kənˈsɪst əf/ складатися з
чогось
cope with /ˈkəʊp wɪð/ упоратися із
чимось
deal with /ˈdiːl wɪð/ мати справу з
кимось
depend on /dɪˈpend ən/ залежати від
когось
dream about/of /driːm əˌbaʊt, əf/
мріяти про щось
prepare for /prɪˈpeə fə/ підготуватися
до чогось
smell of /smel əf/ пахнути
specialise in /ˈspeʃəlaɪz ɪn/
спеціалізуватися на чимось
succeed in /səkˌsiːd ɪn/ досягти
успіху в чимось
worry about /ˈwʌri əˌbaʊt/
турбуватися про щось
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unit /ˈjuːnɪt/ одиниця
Venus /ˈviːnəs/ Венера

LESSON 5.6

astronaut /ˈæstrənɔːt/ космонавт
astronomer /əˈstrɒnəmə/ астроном

LESSON 5.2

comet /ˈkɒmət/ комета
Earth /ɜːθ/ Земля
galaxy /ˈɡæləksi/ галактика
moon /muːn/ місяць
orbit /ˈɔːbɪt/ орбіта
planet /ˈplænət/ планета
planetarium /ˌplænəˈteəriəm/
планетарій
satellite /ˈsætəlaɪt/ супутник
solar system /ˈsəʊlə ˌsɪstəm/ сонячна
система
space station /speɪs ˈsteɪʃən/
космічна станція
spacecraft /ˈspeɪskrɑːft/
космічний корабель
star /stɑː/ зірка
telescope /ˈteləskəʊp/ телескоп

Out of class

I’m on it! /aɪm ən ɪt/ Я займаюся цим!
Oh my days! /əʊ maɪ deɪz/ Боже мій!
You’re kidding! /ˌjɔː ˈkɪdɪŋ/ Ти жартуєш?

Can I have a go? /kæn aɪ həv ə ˈgəʊ/
Можна мені спробувати?
That’s so neat! /ðæts sə ˈniːt/
Це фантастично!
We’re off! /wɜː ˈɒf/ Ми йдемо!

binoculars /bɪˈnɒkjələz/ бінокль
meteorite /ˈmiːtiəraɪt/ метеорит

crash /kræʃ/ розбитися
damage /ˈdæmɪdʒ/ пошкодження
drone /drəʊn/ дрон
press /pres/ натиснути

LESSON 5.1
Space Космос

Dimensions and distance
Розмір і відстань

It takes two hours to get to London.
/ɪt teɪks tu: ˈaʊəz tə get tə ˌlʌndən/

До Лондона потрібно дві
години.
London is ten kilometres away.

/ˌlʌndən ɪs ten kɪləˌmi:təz eˈweɪ/

Лондон знаходиться за десять
кілометрів.
The box is forty centimetres long /
wide / high. /ðə bɒks ɪs ˌfɔ:ti
ˌsentəmiːtəz ˈlɒŋ, ˈwaɪd, ˈhaɪ/

Довжина/Ширина/ Висота коробки
сорок сантиметрів
The length / width / height of the
box is forty centimetres. /ðə
ˈleŋkθ, ˈwɪdθ, ˈhaɪt əv ðə bɒks ɪsˌfɔ:ti
ˌsentəmiːtəz/ Довжина/Ширина/

Висота коробки сорок сантиметрів
The speed limit is eighty kilometres /
fifty miles per / an hour. /ðə ˈspiːd

ˌlɪmɪt ɪs eɪti kɪləˌmi:təz, fɪfti maɪlz pə,
ən ˈaʊə/ Обмеження швидкості –

вісімдесят кілометрів/ п’ятдесят
миль на годину

Large numbers Великі цифри
billion /ˈbɪljən/ мільярд
hundred /ˈhʌndrəd/ сто
million /ˈmɪljən/ мільйон
thousand /ˈθaʊzənd/ тисяча
ellipse /ɪˈlɪps/ еліпс
distance /ˈdɪstəns/ відстань
light year /laɪt jɪə/ світловий рік
Mars /mɑːz/ Марс
reflect /rɪˈflekt/ відображати
speed /spiːd/ швидкість

LESSON 5.3

Out of class

ambition /æmˈbɪʃən/ амбіція
attend /əˈtend/ брати участь
certificate /səˈtɪfɪkət/ сертифікат
mission /ˈmɪʃən/ місія
reach /riːtʃ/ досягти
pilot’s licence /paɪləts laɪsns/
посвідчення пілота
require /rɪˈkwaɪə/ вимагати
space camp /speɪs kæmp/
космічний табір
space suit /speɪs suːt/ скафандр
support /səˈpɔːt/ підтримка
training programme /ˈtreɪnɪŋ ˌprəʊɡræm/
програма навчання

LESSON 5.4

calculate /ˈkælkjəleɪt/ обчислити
calculation /ˌkælkjuˈleɪʃən/ вилічування,
розрахунок
data /ˈdeɪtə/ дані
experiment /ɪkˈsperəmənt/ експеримент
footprint /ˈfʊtˌprɪnt/ слід
land /ˈlænd/ приземлятися
lander /ˈlændə/ посадковий апарат
landing /ˈlændɪŋ/ посадка
scientific /ˌsaɪənˈtɪfɪk/ науковий
surface /ˈsɜːfəs/ поверхня
visible /ˈvɪzəbl/ видимий
wave /weɪv/ махати

LESSON 5.5
Space science Космічні дослідження
atmosphere /ˈætməsfɪə/ атмосфера
balloon /bəˈluːn/ повітряна кулька
capsule /ˈkæpsjuːl/ капсула
descent /dɪˈsent/ падіння, опускання
engine /ˈendʒɪn/ двигун
force /fɔːs/ сила
free fall /friː fɔːl/ вільне падіння
gravity /ˈɡrævɪti/ тяжіння
helium /ˈhiːliəm/ гелій
oxygen /ˈɒksɪdʒən/ кисень
parachute /ˈpærəʃuːt/ парашут
record-breaking /ˈrekɔːd ˌbreɪkɪŋ/
рекордний
sound barrier /saʊnd ˈbæriə/
звуковий бар'єр
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LESSON 6.1

be allergic /bi əˈlɜːdʒɪk/ бути алергіком
be asthmatic /bi æsˈmætɪk/ бути
Health problems
астматиком
Проблеми зі здоров'ям
be depressed /bi dɪˈprest/ бути
allergy /ˈælədʒi/ алергія
пригніченим
asthma /ˈæsmə/ астма
be dizzy /bi ˈdɪzi/ запаморочитися
bug /bʌɡ/ вірус
be dyslexic /bi dɪsˈleksɪk/ бути
food poisoning /fuːd ˈpɔɪzənɪŋ/
дислексиком
харчове отруєння
blind /blaɪnd/ сліпий
hay fever /heɪ ˈfiːvə/ поліноз
blindness /ˈblaɪndnəs/ сліпота
infection /ɪnˈfekʃən/ інфекція
chemist’s /ˈkemɪsts/ аптека
injury /ˈɪndʒəri/ uraz, травма
clinic /ˈklɪnɪk/ клініка
insomnia /ɪnˈsɒmniə/ безсоння
deaf /def/ глухий
migraine /ˈmiːɡreɪn/ мігрень
deafness /ˈdefnəs/ глухота
travel sickness /ˈtrævəl ˈsɪknəs/
depress /dɪˈpres/ депресувати
хвороба у подорожі, морська
depression /dɪˈpreʃən/ депресія
хвороба
dizziness /ˈdɪzinəs/ запаморочення
virus /ˈvaɪərəs/ вірус
dyslexia /dɪsˈleksiə/ дислексія
Sickness and health
eye test /aɪ test/ перевірка зору
Хвороба і здоров'я
ill /ɪl/ хворий
come down with the flu /kʌm daʊn
illness /ˈɪlnəs/ хвороба, захворювання
wɪð/ захворіти на грип
infect /ɪnˈfekt/ інфікувати
get a prescription /get ə prɪˈskrɪpʃən/
infected /ɪnˈfektɪd/ заражений
отримати рецепт
injure /ˈɪndʒə/ поранити
get lots of rest /get lɒts əv rest/
injured /ˈɪndʒəd/ поранений
багато відпочити
operate /ˈɒpəreɪt/ оперувати
have a check-up /həv ə ˈtʃekʌp/
operation /ˌɒpəˈreɪʃən/ операція
пройти обстеження
have a cough /həv ə kɒf/ мати кашель prescribe /prɪˈskraɪb/ прописувати
prescription /prɪˈskrɪpʃən/ рецепт
have a nose bleed /həv ə nəʊz bliːd/
sick /sɪk/ хворий
мати носову кровотечу
sickness /ˈsɪknəs/ хвороба
have a rash /həv ə ræʃ/ мати висип
stress /stres/ стрес
have a runny nose /həv ə ˌrʌni ˈnəʊz/
stressed /strest/ в стресі
мати нежить
suffer from /ˈsʌfə frəm/ страждати
have a temperature /həv ə
від чогось
ˈtemprətʃə/ мати температуру
tablet /ˈtæblət/ таблетка
have an infection /həv ən ɪnˈfekʃən/
tiredness /ˈtaɪ‿ədnəs/ втома
мати інфекцію
listen to your chest /ˌlɪsən tə jə ˈtʃest/
LESSON 6.2
слухати груди
colour-blind /ˈkʌlə blaɪnd/ хворий на
lose your appetite /luːz jə ˈæpɪtaɪt/
дальтонізм
втратити апетит
lose your voice /luːz jə ˈvɔɪs/ втратити colour-blindness /kʌlə blaɪndnəs/
дальтонізм
голос
optician
/ɒpˈtɪʃn/ оптик
stay in bed /steɪ ɪn bed/ залишатися
run in the family /rʌn ɪn ðə ˈfæmli/
в ліжку
це часто зустрічається у членів цієї
take medicine /teɪk ˈmedsən/
родини, у різних поколіннях
приймати ліки
take some tablets /teɪk səm ˈtæblɪts/
LESSON 6.3
приймати таблетки
amount /əˈmaʊnt/ кількість
take your blood pressure /teɪk jə ˈblʌd
circulation /ˌsɜːkjəˈleɪʃən/ циркуляція
ˌpreʃə/ вимірювати артеріальний
крові
тиск
cold
/kəʊld/ застуда
take your temperature /teɪk jə
explode /ɪkˈspləʊd/ вибухнути
ˈtemprətʃə/ вимірювати температуру
feed /fiːd/ годувати
At the doctor’s У лікаря
hydrate /ˈhaɪdreɪt/ зволожувати
breath /breθ/ дихання
raw /rɔː/ сирий
hurt /hɜːt/ боліти
remedy /ˈremədi/ ліки
pain /peɪn/ біль
source /sɔːs/ джерело
painful /ˈpeɪnfəl/ болісно
sweat /swet/ потіти
serious /ˈsɪəriəs/ серйозний
swallow /ˈswɒləʊ/ ковтати
LESSON 6.4

Please be serious! /pliːz bi ˈsɪəriəs/
Будьте серйозні!
Very funny! /veri ˈfʌni/ Дуже смішно!
bandage /ˈbændɪdʒ/ бинт
breathe /briːð/ дихати
cheek /tʃiːk/ щока
first aid /fɜːst eɪd/ перша допомога
knee /niː/ коліно
lie down /laɪ daʊn/ лягти
lift /lɪft/ підняти
recovery position /rɪˈkʌvəri pəˌzɪʃən/
безпечне положення

LESSON 6.5
Extreme sports Екстримальні види
спорту

abseiling /ˈæbseɪəlɪŋ/ дюльфер
BMXing /ˌbiː em ˈeksɪŋ/ їзда на
велосипеді bmx
bodyboarding /ˈbɒdi ˌbɔːdɪŋ/
бодібординг
bungee jumping /ˈbʌndʒi ˌdʒʌmpɪŋ/
банджі-джампінг
extreme sports /ɪkˈstriːm spɔːts/
екстримальні види спорту
free running /friː ˈrʌnɪŋ/
фрирандельтапланеризм
hang-gliding /ˈhæŋ ˌɡlaɪdɪŋ/
дельтапланеризм
ice climbing /ˈaɪs ˌklaɪmɪŋ/
льодолазання
kite-surfing /kaɪt sɜːfɪŋ/ кайт-серфінг
parachuting /ˈpærəˌʃuːtɪŋ/ стрибки з
парашутом
paragliding /ˈpærəˌɡlaɪdɪŋ/
парапланеризм
sandboarding /ˈsændbɔːdɪŋ/
сэндбордінг
sky-diving /skaɪ ˈdaɪvɪŋ/ стрибки з
парашутом
snowboarding /ˈsnəʊbɔːdɪŋ/ сноуборд
white-water rafting /waɪt ˈwɔːtə
ˈrɑːftɪŋ/ рафтинг
blood /blʌd/ кров
brain /breɪn/ мозок

LESSON 6.6
Out of class

I know it sounds weird, but … /aɪ ˈnəʊ
ɪt ˌsaʊndz ˈwɪəd bʌt/ Я знаю, це
звучить дивно, але...
I’ll give it a go. /aɪl ˌgɪv ɪt ə ˈgəʊ/
Я спробую.
It’s driving me mad! /ɪts ˌdraɪvɪŋ mi
ˈmæd/ Це зводить мене з розуму!
headache /hedeɪk/ головний
більhiccups /hɪkʌps/ гикавка
itchy /ˈɪtʃi/ сверблячий

Out of class

I was just messing about. /aɪ wəs dʒʌst
ˈmesɪŋ əˌbaʊt/ Я просто дурів.
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7 Non-verbal communication l Advertising

LESSON 7.1
Non-verbal communication
Невербальне спілкування

body contact /ˌbɒdi ˈkɒntækt/
тілесний контакт
bow /ˈbəʊ/ кланятися
frown /fraʊn/ насупитися
gesture /ˈdʒestʃə/ жест
give sb a hug /gɪv sʌmbɒdi ə ˈhʌg/
обійняти когось
head movement /hed ˈmuːvmənt/
рух голови
look sb in the eye /lʊk sʌmbɒdi ɪn
ðə ˈaɪ/ дивитися комусь в очі
make eye contact /meɪk aɪ ˈkɒntækt/
встановити зоровий контакт
nod / shake your head /nɑd, ʃeɪk jə
ˈhed/ кивнути/похитати головою
non-verbal /nɒn ˈvɜːbəl/ невербальний
point a finger /pɔɪnt ə ˈfɪŋgə/
показати пальцем
posture /ˈpɒstʃə/ постава
raise / lower your voice /ˌreɪz, ˌləʊə jə
ˈvɔɪs/ підвищити/знизити голос
raise your eyebrows /ˌreɪz, jə ˈaɪbraʊz/
підняти брови
read facial expressions /ˌfeɪʃəl
ɪkˈspreʃən/ читати вираз обличчя
shrug your shoulders /ʃrʌg jə ˈʃəʊldəs/
знизати плечима
use hand gestures /ˌjuːz hænd
ˈdʒestʃəs/ жестикулювати
communicate /kəˈmjuːnɪkeɪt/
спілкуватися
communication /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən/
спілкування
define /dɪˈfaɪn/ визначити
definition /ˌdefɪˈnɪʃən/ визначення
describe /dɪˈskraɪb/ описати
description /dɪˈskrɪpʃən/ опис
discuss /dɪˈskʌs/ обговорити
discussion /dɪˈskʌʃən/ обговорення
emotion /ɪˈməʊʃ(ə)n/ емоція
engaged in sth /ɪnˈɡeɪdʒd ɪn/
зайнятий чимось, заангажований
explain /ɪkˈspleɪn/ пояснити
explanation /ˌekspləˈneɪʃən/
пояснення
face-to-face /ˌfeɪs tə ˈfeɪs/ обличчям
до обличчя
inform /ɪnˈfɔːm/ повідомити
information /ɪnfəˈmeɪʃən/ інформація
instant messaging /ˈɪnstənt ˈmesɪdʒɪŋ/
миттєві повідомлення
interrupt /ˌɪntəˈrʌpt/ переривати,
перебивати

interruption /ˌɪntəˈrʌpʃən/ переривання
message /ˈmesɪdʒ/ повідомлення
misunderstand /ˌmɪsʌndəˈstænd/
неправильно розуміти
muscle /ˈmʌsəl/ м'яз
personal space /ˈpɜːsənəl speɪs/
особистий простір
pronounce /prəˈnaʊns/ вимовляти
pronunciation /prəˌnʌnsiˈeɪʃən/ вимова
repeat /rɪˈpiːt/ повторити
repetition /ˌrepəˈtɪʃən/ повторення
research /rɪˈsɜːtʃ, ˈriːsɜːtʃ/ дослідження
suggest /səˈdʒest/ запропонувати
suggestion /səˈdʒestʃən/ пропозиція
text /tekst/ SMS-повідомлення

LESSON 7.2
Out of class

It’ll be a laugh. /ɪtl bi ə ˈlɑːf/
Буде смішно!
You’re in a rush! /ˌjɔː ɪn ə rʌʃ/
Ви поспішаєте!
blindfold /ˈblaɪn(d)ˌfəʊld/ пов'язка на
очах
communication skill /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən
skɪl/ комунікативний навик
equipment /ɪˈkwɪpmənt/ обладнання
obstacle /ˈɒbstəkəl/ перешкода
workshop /ˈwɜː(r)kˌʃɒp/ майстерня

LESSON 7.3

chatty /ˈtʃæti/ балакучий
don’t get me wrong /dəʊnt ɡet mi rɒŋ/
не зрозумійте мене неправильно
drive mad /draɪv mæd/ зводити з
розуму
fire questions (at sb) /ˌfaɪər ˈkwestʃnz ət
ˈsʌmbɒdi/ швидко задавати комусь
багато запитань, часто для того, щоб їх
критикувати
hilarious /hɪˈleəriəs/ веселий
predictive text /prɪˈdɪktɪv tekst/
технологія введення, яка полегшує
введення тексту на мобільному
пристрої, пропонуючи слова, які
кінцевий користувач може захотіти
вставити в текстове поле
rebel /ˈrebəl/ бунтівник

poster /ˈpəʊstə/ плакат
slogan /ˈsləʊɡən/ гасло
target audience /ˈtɑːɡət ˈɔːdiəns/
цільова аудиторія
nail varnish /neɪl ˈvɑːnɪʃ/ лак для
нігтів
perfume /ˈpɜːfjuːm/ парфуми
toothpaste /ˈtuːθpeɪst/ зубна
паста
washing-up liquid /ˈwɒʃɪŋ ʌp ˈlɪkwəd/
рідина для миття посуду

LESSON 7.6
Out of class

Any idea where … is? /əni aɪˈdɪə weə
ɪz/ Маєте уявлення, де ...?
That’s a bit tricky. /ðæts ə bɪtˈ trɪki/
Це трохи складно.

LESSON 7.7

amazing /əˈmeɪzɪŋ/ дивовижний
app /æp/ додаток
attractive /əˈtræktɪv/ привабливий
awful /ˈɔːfəl/ жахливий
boring /ˈbɔːrɪŋ/ нудний
brilliant /ˈbrɪljənt/ блискучий
confusing /kənˈfjuːzɪŋ/ заплутаний
disappointing /ˌdɪsəˈpɔɪntɪŋ/
невтішний, розчаровуючий
fantastic /fænˈtæstɪk/ фантастичний
flashcards /ˈflæʃˌkɑːdz/ картки, що
містять невелику кількість
інформації, розставлені учням, щоб
вони могли їх побачити, як допомога
у навчанні
impressed /ɪmˈprest/ бути враженим
impressive /ɪmˈpresɪv/ вражаючий
poor /pɔː/ бідний, небагатий
recommend /ˌrekəˈmend/
рекомендувати
weak /wiːk/ слабкий

LESSON 7.4

sign language /saɪn ˈlæŋɡwɪdʒ/
мова жестів

LESSON 7.5
Advertising Реклама

advert /ˈædvɜːt/ реклама
billboard /ˈbɪlbɔːd/ білборд
brand /brænd/ бренд
commercial /kəˈmɜːʃəl/ рекламний
ролик
flyer /ˈflaɪə/ листівка
logo /ˈləʊɡəʊ/ логотип
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8 Art | Literature and books | The press | Phrases with prepositions

LESSON 8.1
Art Мистецтво

abstract art /ˈæbstrækt ɑːt/
абстрактне мистецтво
contemporary art /kənˈtempərəri ɑːt/
сучасне мистецтво
graffiti /ɡræˈfiːti/ графіті
graphic art /ˈɡræfɪk ɑːt/ графічне
мистецтво
illustration /ˌɪləˈstreɪʃən/ ілюстрація
landscape /ˈlændskeɪp/ пейзаж
oil painting /ɔɪl ˈpeɪntɪŋ/ картина
маслом
pop art /pɒp ɑːt/ поп-арт
portrait /ˈpɔːtrət/ портрет
sculpture /ˈskʌlptʃə/ скульптура
sketch /sketʃ/ ескіз
still life /stɪl laɪf/ натюрморт
watercolour /ˈwɔːtəˌkʌlə/ акварель

Literature and books
Література та книги

author /ˈɔːθə/ автор
autobiography /ˌɔːtəbaɪˈɒɡrəfi/
автобіографія
biography /baɪˈɒɡrəfi/ біографія
chapter /ˈtʃæptə/ розділ
character /ˈkærəktə/ персонаж
cover /ˈkʌvə/ обкладинка
fiction /ˈfɪkʃn/ художня література
non-fiction /nɒn ˈfɪkʃn/ нехудожня
література
novel /ˈnɒvəl/ pоман
novelist /ˈnɒvələst, ˈnɒvəlɪst/ романіст
play /pleɪ/ п'єса, театральна вистава
playwright /ˈpleɪraɪt/ драматург
plot /plɒt/ сюжет
poem /ˈpəʊəm/ вірш
poet /ˈpəʊət/ поет
poetry /ˈpəʊətri/ поезія
scene /siːn/ сцена

Being an artist Бути художником

write a bestseller / a play / a novel
/ˈraɪt ə ˌbest ˈselə, ə pleɪ, ə ˌnɒvəl/

написати бестселер /п’єсу/роман
artist /ˈɑːtɪst/ художник
be set in /bi set ɪn/ відбуватися
colourful /ˈkʌləfəl/ різнокольоровий,
барвистий
complicated /ˈkɒmplɪkeɪtəd/ складний
draw /drɔː/ малювати
image /ˈɪmɪdʒ/ зображення
impressionist /ɪmˈpreʃnɪst/
імпресіоніст
in the background /ɪn ðə ˈbækˌɡraʊnd/
на тлі, на фоні
shape /ʃeɪp/ форма
simple /ˈsɪmpəl/ простий
syllable /ˈsɪləbəl/ склад
unusual /ʌnˈjuːʒuəl/ незвичайний
weak /wiːk/ слабкий

LESSON 8.2

comic /ˈkɒmɪk/ комікс
graphic novel /ˈɡræfɪk ˈnɒvəl/ графічний
роман

LESSON 8.3

art gallery /ɑːt ˈɡæləri/ художня
галерея
combine /kəmˈbaɪn/ поєднувати
disappointing /ˌdɪsəˈpɔɪntɪŋ/
який розчаровує, невтішний
experiment /ɪkˈsperɪmənt/
експериментувати
extraordinary /ɪkˈstrɔːdnri/
надзвичайний
giggle /ˈɡɪɡl/ хихикати
household object /haʊshəʊld ˈɒb dʒekt/
предмет побуту
inspiring /ɪnˈspaɪərɪŋ/ надихаючий
lack /læk/ відсутність
technique /tekˈniːk/ техніка
unique /juːˈniːk/ унікальний

appear in the news /əˈpɪə ɪn ðə njuːz/
LESSON 8.4
з'являтися в новинах
Out of class
do a painting /duː ə ˈpeɪntɪŋ/
Off we go! /ˈɒf wi gəʊ/ Поїхали!
написати картину
Sorry I’m late. /sɒri əm ˈleɪt/
get good / bad reviews /get ɡʊd, bæd
Вибачте, я запізнився.
rɪˈvjuːz/ отримати хороші/погані
What’s up? /wɑts ʌp/ Як справи?
відгуки
give a poetry reading /gɪv ə ˈpəʊətri
LESSON 8.5
riːdɪŋ/ брати участь у літературному
The press Преса
вечорі
advert /ˈædvɜːt/ реклама
give a speech /gɪv ə ˈspiːtʃ/ виступити
broadsheet /ˈbrɔːdʃiːt/ газета великого
з промовою
формату, яка вважається більш
hold an exhibition /həʊld ən
серйозною і менш сенсаційною, ніж
ˌeksəˈbɪʃən/ організувати виставку
таблоїди
promote your work / ideas /prəˈməʊt
celebrity
gossip /səˈlebrəti ˈɡɒsəp/ плітки
jə ˈwɜːk, ˌaɪˈdɪəz/ просувати свою
знаменитостей, світська хроніка
роботу/ідеї
commercial /kəˈmɜːʃəl/ рекламний ролик
win an award /wɪn ən əˈwɔːd/
виграти нагороду
designer /dɪˈzaɪnə/ дизайнер

editor /ˈedətə, ˈedɪtə/ редактор
headline /ˈhedˌlaɪn/ заголовок
horoscope /ˈhɒrəskəʊp/ гороскоп
journalist /ˈdʒɜːnəlɪst/ журналіст
local news /ˈləʊkl njuːz/ місцеві новини
magazine /ˌmæɡəˈziːn/ журнал
national news /ˈnæʃnəl njuːz/
новини країни
online news site /ˈɒnlaɪn njuːz saɪt/
новинний сайт
paparazzi /ˌpæpəˈrætsi/ папараці
reporter /rɪˈpɔːtə/ репортер
tabloid /ˈtæblɔɪd/ таблоїд
the press /ðə pres/ преса
weather forecast /ˈweðə ˈfɔːkɑːst/
прогноз погоди

LESSON 8.6
Out of class

I bet … /aɪ bet/ Закладаюся...
Sort of. /sɔːt ɒf/ Щось начебто.
We’ll see how it goes. /wɪl si: həʊ ɪt
ˈgəʊz/ Побачимо, як вийде.

LESSON 8.7
Phrases with prepositions
Словосполучення з прийменниками
at all /ət ɔːl/ зовсім
at first /ət fɜːst/ по-перше
at last /ət lɑːst/ нарешті, накінець
at least /ət liːst/ принаймні
be in trouble /bi ɪn ˈtrʌbəl/ бути в біді
be on fire / bi ɒn faɪə/ горіти
by coincidence /baɪ kəʊˈɪnsədəns/
за збігом обставин
by hand /baɪ hænd/ вручну
by mistake /baɪ məˈsteɪk/ помилково
in a hurry /ɪn eɪ ˈhʌri/ нашвидку
in a mess /ɪn eɪ mes/ в безладі
in advance /ɪn ədˈvɑːns/ наперед
in danger /ɪn ˈdeɪndʒə/ в небезпеці
in fashion /ɪn ˈfæʃən/ в моді, модний
in ink /ɪn ɪŋk/ чорнилом
in pencil /ɪn ˈpensəl/ олівцем
on display /ɒn dɪˈspleɪ/ бути видимим
on foot /ɒn fʊt/ пішки
on loan /ɒn ləʊn/ у позику
on purpose /ɒn ˈpɜːpəs/ навмисно
on sale /ɒn seɪl/ продається
on time /ɒn taɪm/ вчасно
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LESSON 9.1
Celebrations Святкування.
Урочистості

blow out candles /bləʊ əʊt ˈkændlz/
задувати свічки
bring good / bad luck /brɪŋ ˌɡʊd, ˈbæd
ˈlʌk/ принести удачу/невезіння
celebrate a birthday /ˈseləbreɪt ə
ˈbɜːθdeɪ / святкувати день
народження
celebration /ˌseləˈbreɪʃən/
святкування
cultural festival /ˈkʌltʃərəl ˈfestəvəl/
культурний фестиваль
dinner party /ˈdɪnə ˈpɑːti/ званий обід
family get-together /ˈfæməli
ˈɡet təˌɡeðə/ сімейні посиденьки
follow the tradition of /ˈfɒləʊ ðə
trəˈdɪʃən əv/ слідувати традиції
hire a limo /haɪə ə ˈlɪməʊ/ орендувати
лімузин
house-warming party /haʊs ˈwɔːmɪŋ
ˌpɑːti/ новосілля
leaving party /ˈliːv ɪŋ ˌpɑːti/ вечіркапрощання

public holiday /ˈpʌblɪk ˈhɒlədi/ державне
свято
spectators /spekˈteɪtəs/ глядачі
traditional costume /trəˈdɪʃənəl ˈkɒstjʊm/
традиційний костюм
Cheers! /tʃɪəz/ Здоров'я!
Congratulations! /kənˌɡrætʃʊˈleɪʃnz/
Вітаю!
Happy anniversary! /hæpi ˌænəˈvɜːsəri/
З ювілеєм!
Happy birthday! /hæpi ˈbɜːθdeɪ/
З Днем Народження!
Happy Christmas! /hæpi ˈkrɪsməs/
З Різдвом христовим
Happy Mother’s Day! /hæpi ˈmʌðəz deɪ/
З Днем Матері!
Happy New Year! /hæpi njuː ˈjɪə/
З Новим роком!
Have fun! /hæv fʌn/ Веселись!
shamrock /ˈʃæmˌrɒk/ трилисник

LESSON 9.5
Sounds Звуки

bang /bæŋ/ стукнути, гримати, бац!
buzz /bʌz/ дзижчати, дзижчання
cheer /tʃɪə/ привітати, ура
clap /klæp/ плескати, аплодувати,
оплески
crackle /ˈkrækəl/ тріщати, тріск
fizz /fɪz/ шипіти, шипіння
fireworks /ˈfaɪəˌwɜːks/ феєрверк
Independence Day /ˌɪndəˈpendəns deɪ/
День незалежності
Thanksgiving Day /θæŋksˈɡɪvɪŋ deɪ/
День подяки

LESSON 9.6
Out of class

I’m dying for … /aɪm daɪɪŋ fə/
Я дуже прагну…
In your dreams! /ɪn jə driːmz/
Продовжуй мріяти!
No worries. /nəʊ ˈwʌriəs/
Не турбуйся.

let off fireworks /let ɒf ˈfaɪəˌwɜːkz/
пустіть феєрверк
make a toast /meɪk ə ˈtəʊst/
виголосити тост
Mother’s Day /ˈmʌðəs deɪ/ День
матері
name day /neɪm deɪ/ іменини
New Year’s Eve party /njuː jɪəz ˈiːv
ˌpɑːti/ новорічна вечірка
put up decorations /ˌdekəˈreɪʃnz/
готувати декорації
religious ceremony /rɪˈlɪdʒəs
ˈserəməni/ релігійна церемонія
school prom /skuːl prɒm/ випускний
вечір
throw a (street) party /θrəʊ ə ˈstriːt
ˌpɑːtiˈ/ влаштувати (вуличну)
вечірку
turn eighteen /ˈtɜːn eɪti:n/
виповнитися вісімнадцять
unwrap presents /ʌnˈræp ˌprezənts/
розгортати подарунки
wedding reception /ˈwedɪŋ rɪˈsepʃən/
весілля

National celebrations
Національне свято

custom /ˈkʌstəm/ звичай
display /dɪˈspleɪ/ виставка, парад,
шоу
flag /flæɡ/ прапор
national symbol /ˈnæʃənəl ˈsɪmbəl/
національний символ
parade /pəˈreɪd/ парад

LESSON 9.2
Out of class

fancy doing sth /ˈfænsi ˌduːɪŋ sʌmθɪŋ/
хочеться щось зробити

Cheers! /tʃɪəz/ Здоров'я!
Let’s make a toast. /lets meɪk ə ˈtəʊst/
Я хочу виголосити тост.
champagne /ʃæmˈpeɪn/ шампанське
rickshaw /ˈrɪkʃɔː/ рикша
skateboard /ˈskeɪtˌbɔː(r)d/ скейтборд
tuxedo /tʌkˈsiːdəʊ/ смокінг

LESSON 9.3

be keen on /bi kiːn ɒn/ дуже любити
щось
especially /ɪˈspeʃəli/ особливо
experiment kit /ɪkˈsperəmənt kɪt/ набір
для експериментів
free of charge /friː əv tʃɑːdʒ/
безкоштовний
futuristic /ˌfjuːtʃəˈrɪstɪk/ футуристичний
hold a ceremony /həʊld ə ˈserəməni/
організувати церемонію
soya bean /ˈsɔɪəbiːn/ соєвий біб
stroke /strəʊk/ погладити
tea ceremony /tiː ˈserəməni/ чайна
церемонія
unforgettable /ˌʌnfəˈɡetəbəl/
незабутній
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