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WORDLIST     1 Everyday technology | Adjectives of opinion | Time 
 

LESSON 1.1 
Everyday technology Повсякденна 

техніка 
battery /ˈbætri/ акумулятор 
cable /ˈkeɪbl/  кабель 
charge /tʃɑːdʒ/  зарядити 
charger /ˈtʃɑːdʒə/ зарядний пристрій  
earphones /ˈɪəfəʊnz/ навушники 
plug /plʌɡ/ вилка 
selfie stick /ˈselfi stɪk/ паличка для 
селфі 
speaker /ˈspiːkə/ динамік 
tablet /ˈtæblət/ планшет 

Using gadgets Використання 
гаджетів 

chat with friends /tʃæt wɪð ˈfrends/ 
спілкуватися з друзями у чаті 

download songs /daʊnˈləʊd sɒŋs/ 
завантажити пісню 

go online /gəʊ ɒnˈlaɪn/ виходити в 
інтернет 

listen to music /lɪsən tə ˈmjuːzɪk/ 
слухати музику 

make / film a video /meɪk, fɪlm 
ə ˈvɪdiəʊ/ знімати відео 

play games /pleɪ ˈɡeɪmz/ грати в ігри 
read e-books  /riːd ˈi:bʊks/ 

читати електронні книги 
send / get instant messages /send, 

get ˌɪnstænt ˈmesadʒəs/ 
надсилати/отримувати (миттєві) 
повідомлення 

share photos /ʃeə ˈfəʊtəs/ 
поділіться фотографіями 

text friends / parents /tekst ˈfrendz, 
ˈpeərənts/ надсилати SMS-
повідомлення друзям/батькам 

upload pictures /ʌpˌləʊd ˈpɪktʃəs/ 
завантажити фотографії в інтернеті 

watch music videos /wɒtʃ ˌmjuːzɪk 
ˈvɪdiəʊz/ дивитися музичні відеокліпи 

Adjectives of opinion 
Прикметники, що виражають 
думку 

all right /ˌɔːl ˈraɪt/ гаразд  
amazing /əˈmeɪzɪŋ/ дивовижний 
awesome /ˈɔːsəm/ приголомшливий 
 awful /ˈɔːfl/ жахливий 
boring /ˈbɔːrɪŋ/  нудний 
brilliant /ˈbrɪlɪənt/ визначний 
cool /kuːl/ крутий 
disgusting /dɪsˈɡʌstɪŋ/ огидний 
exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/ захоплюючий 
funny /ˈfʌni/ смішний 
lovely /ˈlʌvli/ чудовий 
nice /naɪs/ хороший 
noisy /ˈnɔɪzi/ галасливий 
old-fashioned /ˌəʊld ˈfæʃnd/ 

старомодний 
perfect /ˈpɜːfɪkt/ ідеальний 
strange /streɪndʒ/ дивний 

terrible  /ˈterəbl/  жахливий 
useful /ˈjuːsfl/ корисний 

 

dead (battery) /ˌded ˈbætəri/ 
розряджений (акумулятор) 

take photos /ˌteɪk ˈfəʊtəʊz/ 
фотографувати 

LESSON 1.2 
band /bænd/ (музичний) гурт 
blog /blɒɡ/ блог 
event /ɪˈvent/ подія 
helmet /ˈhelmɪt/ шолом 
perform /pəˈfɔːm/ виконувати, 
виступати  
photographer /fəˈtɒɡrəfə/ фотограф 
skate park /ˈskeɪt pɑːk/ скейт-парк 
skateboarder /ˈskeɪtˌbɔːdə/ 
скейтбордист 
trick /trɪk/ трюк 

LESSON 1.3 
Describing objects Oпис об'єктів 
it looks ugly /ɪt lʊks ˈʌɡli/ це 

виглядає негарно 
it looks like a skateboard /ɪt lʊks laɪk ə 

ˈskeɪtbɔːd/ це схоже на скейтборд 
it works like a tablet /ɪt wɜːks laɪk ə 

ˈtæblət/ це працює як планшет 
it’s like a rucksack /ɪts laɪk ə ˈrʌksæk/ 

це схоже на рюкзак 
it’s made of metal / wood / plastic / 

cotton / paper /ɪts meɪd əf ˈmetəl, 
wʊd, ˈplæstɪk, ˈkotən, ˈpeɪpə/ це 
виготовленo з металу/дерева/ 
пластику/бавовни/паперу 

you can use it like a table /jə kən juːz 
ɪt laɪk ə ˈteɪbəl/ ти можеш 
використовувати його як стіл 

you can use it to charge / for charging 
your phone /jə kən juːz ɪt tə tʃɑːdʒ, 
fə tʃɑːdʒɪŋ jə fəʊn/ ти можеш 
використовувати його для зарядки 
/заряджання телефону 

 

fun /fʌn/ забава 
heavy /ˈhevi/ важкий 
report /rɪˈpɔːt/ звіт 
space /speɪs/ простір 
top /tɒp/ верх 
ugly /ˈʌɡli/ потворний 
unusual /ʌnˈjuːʒuəl/ незвичайний 

LESSON 1.4 
Out of class 
It’s really annoying. /ɪts rɪəli əˈnɔɪɪŋ/ 

Це дійсно дратує. 
It’s taking ages. /ɪts teɪkɪŋ ˈeɪdʒɪz/ 

Це займає дуже багато часу. 
It’s upside down. /əˈpsaɪd daʊn/ 

Це зовсім навпаки. 
 

 

cross /krɒs/ сердитий 
digital camera /ˌdɪdʒətl ˈkæmərə/ 

цифровий апарат, цифрова камера 
fix /fɪks/ виправити 
photography /fəˈtɒɡrəfi/ фотографія 
poster /ˈpəʊstə/ плакат 

LESSON 1.5 
Time Визначення часу 
at break time /ət ˈbreɪk taɪm/ 

під час перерви 
at mealtimes /ət ˈmiːltaɪmz/ w під час їжі 
at midday / midnight /ət ˌmɪdˈdeɪ 

ˈmɪdnaɪt/ опівдні/ опівночі 
at the weekend /ət ðə ˌwiːkˈend/ 

у вихідні 
hour /ˈaʊə/ година 
in the morning / afternoon / evening 

/ɪn ðə ˈmɔːnɪŋ, ˌɑːftəˈnuːn, ˈiːvnɪŋ/ 
вранці / вдень / ввечері 

minute /ˈmɪnɪt/ хвилина 
on a schoolday / a weekday / 

Sunday(s) /ɒn ə ˈskuːldeɪ, ə ˈwiːkdeɪ, 
ˈsʌndeɪ(z)/ в навчальний день / 
будній день / в неділю 

second /ˈsekənd/ секунда 
once / twice / three times a day /wʌns, 

twaɪs, θriː taɪmz ə ˈdeɪ/ один / два / 
три рази на день 

LESSON 1.6 
Out of class 
Come back! /ˈkʌm bæk/ Повертайся! 
Good idea. /ɡʊd aɪˈdɪə/ Гарна ідея! 
This is so cool! /ðɪs ɪs sə ˈkuːl/ Це так 

круто! 

LESSON 1.7 
barbecue /ˈbɑːbɪkjuː/ барбекю 
beach hut /ˈbiːtʃ hʌt/ пляжна хатина 
block of flats /ˌblɒk əv ˈflæts/ 

багатоквартирний будинок 
bungalow /ˈbʌŋɡələʊ/ бунгало 
caravan /ˈkærəvæn/ житловий 

трейлер, караван, причіп-дача 
castle /ˈkɑːsl/ замок 
cottage /ˈkɒtɪdʒ/ котедж 
dream lifestyle /ˌdriːm ˈlaɪfstaɪl/ 

спосіб життя мрії 
novel /ˈnɒvl/ роман 
skyscraper /ˈskaɪˌskreɪpə/ хмарочос 
terraced house /ˌterəst ˈhaʊs/ 

таунхаус 
touch screen TV / ˈtʌtʃ skriːn tiː viː/ 

телевізор із сенсорним екраном 
 veranda /vəˈrændə/ веранда  
view /vjuː/ вид 
villa /ˈvɪlə/ вілла 
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WORDLIST     2 Weather | Temperature | Natural disasters | In the wild 
 

LESSON 2.1 
Weather Погода 
cloud /klaʊd/ хмара  
cloudy /ˈklaʊdi/ хмарно 
fog /fɒɡ/ туман 
foggy /ˈfɒɡi/ туманний 
ice /aɪs/ лід 
icy /ˈaɪsi/ крижаний, льодовий 
rain /reɪn/ дощ 
rainy /ˈreɪni/ дощовий 
snow   /snəʊ/   сніг 
snowy /ˈsnəʊi/ сніжний 
storm /stɔːm/ буря  
stormy /ˈstɔːmi/ бурхливий 
sun /sʌn/ сонце 
sunny /ˈsʌni/ сонячний 
wind  /wɪnd/  вітер 
windy /ˈwɪndi/ вітряно 

Temperature Температура 
boiling /ˈbɔɪlɪŋ/ жаркий 
 chilly /ˈtʃɪli/  прохолодний  
cold /kəʊld/ холодний 
cool /kuːl/ прохолодний  
degree /diˈɡriː/ ступінь  
freezing /ˈfriːzɪŋ/ морозний  
hot /hɒt/ гарячий   

mild /maɪld/ м'який, лагідний 

the Antarctic /ænˈtɑːktɪk/ Антарктида 
thick /θɪk/ товстий 
wave  /weɪv/  хвиля 
weather forecast /ˈweðə fɔːkɑːst/ 

прогноз погоди 

LESSON 2.2 
geography /dʒiˈɒɡrəfi/ географія 
lake /leɪk/ озеро 
land /lænd/ суша 
light /laɪt/ світло 
lighthouse /ˈlaɪthaʊs/ маяк 
 lightning /ˈlaɪtnɪŋ/ блискавка  
lightning bolt /ˈlaɪtnɪŋ bəʊlt/ блискавка  
mountain /ˈmaʊntɪn/ гора 
move /muːv/ рухатись 
river /ˈrɪvə/ річка 
sailor /ˈseɪlə/ моряк 
save /seɪv/ зберегти 
spot /spɒt/ помітити 

LESSON 2.3 
Adverbial phrases Прислівникові 

словосполучення 
absolutely freezing /ˈæbsəluːtli 

ˈfriːzɪŋ/ дуже морозний 
completely crazy /kəmˈpliːtli ˈkreɪzi/ 

зовсім божевільний 

LESSON 2.5 
In the wild В дикій природі 
bat /bæt/ летюча миша  
bear /beə/ ведмідь 
cave /keɪv/ печера 
discover unusual plants /dɪsˈkʌvə 

ʌnˈjuːʒuəl plɑ:nts/ відкривати 
незвичайні рослини 

leaf (leaves) /liːf, liːvz/ лист (листя) 
listen to the wildlife /ˈlɪsən tə ðə 

ˈwaɪldlaɪf/ слухати дику природу 
look for wild animals /lʊk fə waɪld 

ˈænəməls/ шукати диких тварин 
make a fire /meɪk ə ˈfaɪə/ розвести 

багаття 
make a shelter /meɪk ə ˈʃeltə/ 

зробити курінь 
path /pɑːθ/ шлях 
sky /skaɪ/ небо 
sleep outside /sliːp ˈaʊtsaɪd/ спати 

надворі 
spider /ˈspaɪdə/  павук 
star /stɑː/ зірка 
sunset /ˈsʌnset/ захід сонця 
watch the stars /wɒtʃ ðə stɑːz/ 

спостерігати за зірками 
waterfall /ˈwɔːtəfɔːl/ водоспад 
wildlife /ˈwaɪldlaɪf/ дика природа 

minus /ˈmaɪnəs/ мінус quite long /kwaɪt lɒŋ/ досить довгий    

temperature /ˈtemprɪtʃə/ 
температура 

warm /wɔːm/ теплий 

Natural disasters Стихійні лиха 
avalanche /ˈævəlɑːntʃ/ лавина 
drought /draʊt/ посуха 
earthquake /ˈɜːθkweɪk/ землетрус 
flood /flʌd/ повінь 
hurricane /ˈhʌrɪkən/ ураган 
natural disaster /ˌnætʃrəl dɪˈzɑːstə/ 

cтихійне лихо 
tsunami /tsʊˈnɑːmi/ цунамі 

really interesting  /rɪali ˈɪntrəstɪŋ/ 
справді цікавий 

totally amazing /ˈtəʊtəli əˈmeɪzɪŋ/ 
абсолютно дивовижний 

very difficult /ˈveri ˈdɪfɪkəlt/ дуже 
складний 

 

erupt /ɪˈrʌpt/ вивергати 
fire /faɪə/ вогонь 
Iceland /ˈaɪslənd/ Ісландія 
Northern Lights /ˈnɔːðən ˈlaɪts/ 

Північне сяйво 
open air /ˈəʊpən eə/ на відкритому 

повітрі 

camp /kæmp/  табір 
landscape /ˈlændskeɪp/ пейзаж 
outdoor /aʊtˈdɔː/ na надворі, 

зовнішній 
plants /plɑːnts/ рослини 
wild /waɪld/ дикий 

LESSON 2.6 
Out of class 
I’m boiling. /aɪm ˈbɔɪlɪŋ/  Я спітнів 
/спітніла. 
Cheers. /tʃɪəz/ На здоров'я. 
Surprise! /səˈpraɪz/ Сюрприз! 
It’s just right. /ɪts dʒʌst raɪt/ Це 

якраз. 
spring /sprɪŋ/ весна    

area /ˈeəriə/ площа 
beach /biːtʃ/ пляж  
coast /kəʊst/ узбережжя 
column /ˈkɒləm/ колонка 
desert  /ˈdezət/  пустеля 
dry /draɪ/ сухий 
dust /dʌst/ пил 
ground /ɡraʊnd/ земля 
grow /ɡrəʊ/ рости 
happen /ˈhæpən/ відбутися 
sand /sænd/  пісок  
season /ˈsiːzn/ пора року 
shallow /ˈʃæləʊ/ мілкий 

thermal pool /ˈθɜːml ˈpuːl/ термальний 
басейн 
thick /θɪk/ товстий 
volcanic eruption /vɒlˈkænɪk ɪˌrʌpʃn/ 

виверження вулкану 
winter /ˈwɪntə/ зима 

LESSON 2.4 
Out of class 
It was (funny) at the time. /ɪt wəz ˈfʌni 

ət ðə taɪm/ У той час це було 
(смішно). 

It was an accident. /ɪt wəz ən 
ˈæksɪdənt/ Це був нещасний випадок. 

shady /ˈʃeɪdi/  тінистий 
soaking wet  /ˈsəʊkɪŋ wet/ 

зовсім промокнутий  
sunshine /ˈsʌnʃaɪn/ сонце, сонячне 
світло 
 water fight /ˈwɔːtə faɪt/ водна 
боротьба 

LESSON 2.7 
island /ˈaɪlənd/ острів 
mud /mʌd/ грязюка 
survival /səˈvaɪvl/ виживання 
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WORDLIST 3 Food and drink | Flavours | make and do | Describing food 
 

LESSON 3.1 
Food and drink Продукти 
харчування та напої 
beef /biːf/ яловичина 
bread roll /ˈbred rəʊl/ булочка 
cheese /tʃiːz/ сир 
chewing gum  /ˈtʃuːɪŋ ɡʌm/ жуйка 
chilli /ˈtʃɪli/ чилі  
cream /kriːm/ вершки  
crisps /krɪsps/ чіпси 
cucumber /ˈkjuːkʌmbə/ огірок 
flour /flaʊə/ борошно 
fruit juice /ˈfruːt dʒuːs/ фруктовий сік 
garlic /ˈɡɑːlɪk/ часник 
grapes /ɡreɪps/ виноград 
honey /ˈhʌni/ мед 
ice cream /ˌaɪs ˈkriːm/ морозиво 
lemonade /ˌleməˈneɪd/ лимонад 
lettuce /ˈletɪs/ салат 
nuts /nʌts/  горіхи  
peach /piːtʃ/ персик 
pear /peə/ груша 
pineapple /ˈpaɪnæpl/ ананас 
smoothie /ˈsmuːði/  смузі  
tuna   /ˈtjuːnə/  тунець 
yoghurt /ˈjɒɡət/ йогурт 

Flavours Cмаки 
chocolate /ˈtʃɒklɪt/ шоколадний 
coconut /ˈkəʊkənʌt/ кокосовий 
coffee /ˈkɒfi/ кавовий  
flavour /ˈfleɪvə/ смак 
lemon /ˈlemən/ лимонний 
melon /ˈmelən/ зі смаком дині 

sweets /swiːts/ солодощі 
taste /teɪst/ смакувати 
tea /tiː/ чай 
vegetables /ˈvedʒtəblz/ овочі 

LESSON 3.2 
Out of class 
Hang on. /hæŋ ˈɒn/ Почекай. 
You bet! /jə bet/ Будьте впевнені! 
Ще б! 
Yuck! /jʌk/ Фу! 

 
chef /ʃef/ шеф-кухар  
cook /kʊk/ кухар 
noodles /ˈnuːdlz/ локшина 
pea /piː/ горох 
try /traɪ/ спробувати 

LESSON 3.3 
Phrases with make and do 

Фрази з make и do 
do homework /du: ˈhəʊmwɜ:k/ 

робити домашнє завдання 
do your best /duː jə ˈbest/ зробити 

все можливе 
make a cake /meɪk ə keɪk/ зробити/ 

спекти пиріг 
make a decision /meɪk ə dɪˈsɪʒən/ 

прийняти рішення 
make a mess /meɪk ə mes/ зробити 

безлад 
make a mistake /meɪk ə mɪˈsteɪk/ 

помилятися 
make time /meɪk taɪm/ знайти час 

LESSON 3.5 
Describing food 

Опис їжі 
bitter /ˈbɪtə/ гіркий 
bland /blænd/ м'який 
delicious /dɪˈlɪʃəs/ смачний 
dry /draɪ/ сухий 
fresh /freʃ/ свіжий 
rich /rɪtʃ/ жирний 
sour /saʊə/ кислий 
spicy /ˈspaɪsi/ гострий 
stale /steɪl/ несвіжий 
sweet /swiːt/ солодкий 
tasty /ˈteɪsti/ смачний 

baker /ˈbeɪkə/ пекар 
filling /ˈfɪlɪŋ/ начинка 
icing /ˈaɪsɪŋ/ глазур 
popcorn /ˈpɒpkɔːn/ попкорн 

LESSON 3.6 
Out of class 
Hi, guys. /haɪ gaɪz/ Привіт, народ. 
I don’t fancy (cake today). /aɪ dəʊnt 

ˈfænsi keɪk təˈdaɪ/ Я не хочу (їсти 
пиріг сьогодні). 

I’ll get it! /aɪl get ɪt/ Я це зроблю! 
 

homemade /ˌhəʊmˈmeɪd/ домашній 
mango /ˈmæŋɡəʊ/ манго 
order /ˈɔːdə/ замовлення, замовити 
soup /suːp/ суп 
speciality /ˌspeʃiˈæləti/ спеціальність 

mint /mɪnt/ м'ятний    waiter /ˈweɪtə/  офіціант 
strawberry /ˈstrɔːbəri/ полуничний 
vanilla /vəˈnɪlə/ ванільний 

 
breakfast /ˈbrekfəst/ сніданок 
cereals /ˈsɪəriəls/ пластівці 
dairy /ˈdeəri/  молочні продукти 
dinner /ˈdɪnə/ обід 

competition  /ˌkɒmpəˈtɪʃn/  змагання 
contestant /kənˈtestənt/ учасник 
cookery class /ˈkʊkəri klɑːs/ 

кулінарні заняття 
cupcake /ˈkʌpkeɪk/ кекс 
Food Technology /ˈfuːd tekˌnɒlədʒi/ 

харчові технології 

LESSON 3.7 
Cooking Приготування їжі 
boil /bɔɪl/ варити  
chop /tʃɒp/  рубати  
fry /fraɪ/ смажити 
mix /mɪks/ змішувати 
slice /slaɪs/ нарізати 

dish /dɪʃ/  блюдо oven gloves /ˈʌvən ɡlʌvz/ рукавичка    
fish /fɪʃ/ риба 
fruit /fruːt/ фрукти 
herbs /hɜːbz/ трави  
lunch /lʌntʃ/ ланч 
meal /miːl/ страва 
meat /miːt/ м'ясо 
refreshing /rɪˈfreʃɪŋ/ освіжаючий 
rice /raɪs/ рис 
salad /ˈsæləd/  салат 
serve /sɜːv/  подавати до столу 
shopping list /ˈʃɒpɪŋ lɪst/ 

список покупок 
snack /snæk/ закуска 
supper /ˈsʌpə/ вечеря 

для печі 
put on weight /pʊt ˈɒn weɪt/ набрати 
вагу 
recipe /ˈresɪpi/ рецепт 
winner /ˈwɪnə/ переможець 

LESSON 3.4 
cookery teacher /ˈkʊkəri ˈtiːtʃə/ 

вчитель кулінарії 
find out /faɪnd ˈaʊt/ дізнатися 
go sightseeing /gəʊ ˈsaɪtsiːɪŋ/ 

відвідувати визначні місця 
juice bar /ˈdʒuːs baː/ фреш бар  
owner /ˈəʊnə/ właściciel / власник 
street corner /ˈstriːt ˈkɔːnə/ ріг вулиці 

chicken  /ˈtʃɪkɪn/  курка 
egg /eɡ/ яйце 
mayonnaise /ˌmeɪəˈneɪz/ майонез 
sausage /ˈsɒsɪdʒ/ ковбаса 
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WORDLIST 4 Types of films | Film and TV | Compound nouns 

LESSON 4.1 
Types of films Кіножанри  
action film /ˈækʃn fɪlm/ бойовик 
cartoon /kɑːˈtuːn/ мультфільм 
comedy /ˈkɒmədi/ комедія 
documentary /dɒkjuˈmentəri/ 
документальний фільм 
fairy tale /ˈfeəri teɪl/ казка 
fantasy   /ˈfæntəsi/  фільм фентезі 
romantic /rəʊˈmæntɪk/ романтичний 
sci-fi /ˈsaɪ faɪ/ науково-
фантастичний фільм 
thriller /ˈθrɪlə/ трилер 

Film and TV Фільм і ТБ 
audience /ˈɔːdiəns/ аудиторія 
character /ˈkærəktə/ персонаж 
episode   /ˈepɪsəʊd/   серія  
hit /hɪt/ хіт 
review /rɪˈvjuː/ рецензія на фільм 
screen /skriːn/ екран  
series /ˈsɪəriːz/ (теле)серіа́л 
special effects /speʃl əˈfekts/ 
спецефекти 

costume  /ˈkɒstjʊm/  костюм 
go on stage /gəʊ ɒn steɪdʒ/ вийти 

на сцену 
lights /laɪts/ світло 
make-up /ˈmeɪk ʌp/ грим 
mime /maɪm/ наслідувати, імітувати 
play /pleɪ/ п'єса 
puppet /ˈpʌpɪt/ лялькa 
show /ʃəʊ/ вистава 
stage /steɪdʒ/ сцена 
theatre /ˈθɪətə/ театр 
watch a performance /wɒtʃ ə 

pəˈfɔːməns/ дивитися виставу 

childish /ˈtʃaɪldɪʃ/ дитячий 
classical /ˈklæsɪkl/ класичний 
dancing /ˈdɑːnsɪŋ/ танці 
do a hands-on workshop /duː ə 

hændz ɒn ˈwɜːkʃɒp/ відвідати 
практичний семінар 

excitement /ɪkˈsaɪtmənt/ збудження 
get good reviews /get ɡʊd rɪˈvjuːz/ 

 
party clothes / hat / dress / music 

/ˌpɑːti ˈkləʊðz ˈhæt ˈdres ˈmjuːzɪk/ 
вечірній одяг/ капелюх/ сукня/ 
музика 

square hat / dance / cake /ˌskweə 
ˈhæt ˈdɑːns ˈkeɪk/ квадратний 
капелюх/ cквeр-данс/ квадратний 
торт 

 
checked /tʃekt/ картатий 
festival  /ˈfestɪvl/  фестиваль 
straw hat /ˌstrɔː ˈhæt/ солом'яний 

капелюх 
toilet paper /ˈtɔɪlət ˌpeɪpə/ туалетний 

папір 

LESSON 4.6 
Out of class 
I’m not mad about (dancing). 

/aɪm nɑt mæd əˈbaʊt ˈdɑ:nsɪŋ/ 
Я не дуже люблю танцювати. 

It sounds (very funny). /ɪt ˈsaʊnds ˌveri 
ˈfʌni/ Звучить дуже смішно. 

отримати хороші відгуки    

 
act /ækt/ зніматися в кіно / грати 
у театрі 
actor /ˈæktə/ актор 
black and white film /blæk ənd waɪt 

ˈfɪlm/ чорно-білий фільм 
dramatic /drəˈmætɪk/ 

драматичний 
entertain /entəˈteɪn/ розважати 
entertainer /entəˈteɪnə/ естрадний 

артист 
entertainment /entəˈteɪnmənt/ 

розваги 
exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/ захоплюючий 
perform /pəˈfɔːm/ виконувати 
performance /pəˈfɔːməns/ виступ 
performer /pəˈfɔːmə/ виконавець 
produce /prəˈdjuːs/ продюсувати 
producer /prəˈdjuːsə/ продюсер 
production /prəˈdʌkʃn/ 
кіновиробництво 
scary /ˈskeəri/ страшний 
scene   /siːn/   сцена 
strange /streɪndʒ/ дивний 

LESSON 4.2 
dizzy /ˈdɪzi/ запаморочливий 
experience /ɪkˈspɪəriəns/ досвід 

LESSON 4.3 
Theatre  Театр 
cast /kɑːst/ акторський склад 

interpretation  /ɪnˌtɜːprɪˈteɪʃn/ 
інтерпетація 

movement /ˈmuːvmənt/ рух 
musical /ˈmjuːzɪkl/ мюзикл 
serious /ˈsɪəriəs/ серйозний 
star in a film /stɑː ɪn ə ˈfɪlm/ грати 

головну роль у фільмі 
tell a story /tel ə stəri/ 

розповісти історію 

LESSON 4.4 
Out of class 
Ages! /ˈeɪdʒəz/ Давно не бачились! 
Like this. /laɪk ðɪs/ Ось так. 
Lots! /lɒts/ Багато! 

 
anklets /ˈæŋkləts/ ножні браслети 
bangles /ˈbæŋɡlz/ браслети  
jewellery /ˈdʒuːəlri/ ювелірні вироби 
material /məˈtɪəriəl/ матеріал 
traditional /trəˈdɪʃnəl/ традиційний 

LESSON 4.5 
Compound nouns Складні 

іменники 
carnival clothes / dress / music / 

dance /ˌkɑːnɪvl ˈkləʊðz ˈdres ˈmjuːzɪk 
ˈdɑːns/ карнавальний одяг/ сукня/ 
музика/ танець 

country clothes / music / dance 
/ˌkʌntri ˈkləʊðz ˈmjuːzɪk ˈdɑːns/ 
сільський одяг/ музика/ танець 

family party / vacation /ˌfæmli 
ˈpɑːti vəˈkeɪʃn/ сімейне 
свято/відпочинок 

do music / dance classes    /duː 
ˈmjuːzɪk ˈdɑːns ˈklɑːsəz/ мати уроки 
музики/танцю 

eat out /iːt ˈaʊt/ їсти поза домом 
go to music events /gəʊ tə ˈmjuːzɪk 

ɪˈvənts/ ходити на концерти 
international /ˌɪntəˈnæʃnl/ 

міжнародний 
play instruments /pleɪ ˈɪnstrəmənts/ 

грати на інструментах 
poster  /ˈpəʊstə/  плакат 

LESSON 4.7 
angrily /ˈæŋɡrəli/  сердито  
badly /ˈbædli/ погано  
beautifully /ˈbjuːtəfli/ красиво 
brilliantly /ˈbrɪljəntli/ блискуче 
carefully /ˈkeəfli/ обережно 
carelessly /ˈkeələsli/ недбало 
clearly /ˈklɪəli/ чітко 
deeply /ˈdiːpli/ глибоко 
early /ˈɜːli/ рано  
easily /ˈiːzɪli/ легко 
fast /fɑːst/ швидко 
happily /ˈhæpɪli/ щасливо 
hard /hɑːd/ важко 
late /leɪt/ пізно 
loudly /ˈlaʊdli/ голосно 
patiently /ˈpeɪʃntli/ терпляче 
politely /pəˈlaɪtli/ ввічливо 
positively /ˈpɒzətɪvli/ позитивно 
quickly  /ˈkwɪkli/  швидко 
quietly   /ˈkwaɪətli/   тихо 
safely /ˈseɪfli/ безпечно 
straight /streɪt/ прямо 
 well /wel/ добре 
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LESSON 5.1 
Sports Bиди спорту  
badminton /ˈbædmɪntən/ бадмінтон 
basketball /ˈbɑːskɪtbɔːl/ баскетбол 
climbing   /ˈklaɪmɪŋ/   скелелазіння 
diving /ˈdaɪvɪŋ/ дайвінг  
gymnastics /dʒɪmˈnæstɪks/ гімнастика 
handball /ˈhændbɔːl/ гандбол 
horse-riding /ˈhɔːs ˌraɪdɪŋ/ верхова 

їзда 
ice hockey /ˈaɪs ˌhɒki/ хокей 
 ice-skating /ˈaɪs ˌskeɪtɪŋ/ катання на 
ковзанах 
karate /kəˈrɑːti/ карате 
kayaking /ˈkaɪækɪŋ/ каякинг 
skateboarding /ˈskeɪtbɔːdɪŋ/ 

катання на скейтборді 
skiing /ˈskiːɪŋ/ катання на лижах 
snowboarding /ˈsnəʊbɔːdɪŋ/ 

сноуборд 
surfing /ˈsɜːfɪŋ/ серфінг 
swimming /ˈswɪmɪŋ/ плавання 
table tennis /ˈteɪbl ˌtenəs/ 
настільний теніс 
volleyball /ˈvɒlibɔːl/ волейбол 
walking /ˈwɔːkɪŋ/ ходьба 
 yoga /ˈjəʊɡə/ йога 

Sporting events Спортивні заходи 
changing rooms /ˈtʃeɪndʒɪŋ ruːmz/ 

роздягальня 
fan /fæn/ фанат 
goal /ɡəʊl/ гол 
kit /kɪt/ спортивний костюм 
mascot /ˈmæskət/ талісман 
match /mætʃ/ матч 
pitch /pɪtʃ/ поле 
scoreboard /ˈskɔːbɔːd/ табло 
seat /siːt/ сидіння 
 stadium /ˈsteɪdiəm/  стадіон 
team /tiːm/ команда 

 
 

crowd /kraʊd/ натовп 
do karate /yoga /gymnastics 

/du: kəˈrɑːti ˈjəʊɡə dʒɪmˈnæstɪks/ 
займатися карате / йогою / 
гімнастикою 

game /ɡeɪm/ гра, матч 
go swimming /walking /climbing / 

skiing /gəʊ ˈswɪmɪŋ ̍ wɔ:kɪŋ ˈklaɪmɪŋ 

PE  /ˌpiː ˈiː/  уроки фізкультури 
practise a sport /ˈpræktɪs ə spɔːt/ 

займатися спортом 
sports camp /ˈspɔːts kæmp/ 

спортивний табір 
sportsman / sportswoman 

/ˈspɔːtsmən ˈspɔːtsˌwʊmən/ 
гравець 

sportsperson / sportspeople 
/ˈspɔːtsˌpɜːsn ˈspɔːtsˌpiːpl/ 
спортсмен/спортсменка 

team sports /ˈtiːm spɔːts/ командні 
види спорту 

water sports /ˈwɔːtə spɔːts/ водні види 
спорту 

winter sports /ˈwɪntə spɔːts/ зимові 
види спорту 

LESSON 5.2 
Out of class 
It doesn’t take long. /ɪt dʌznt teɪk 

ˈlɒŋ/ Це не займає багато часу. 
Let me have a go. /let mi həv ə ˈgəʊ/ 

Дай мені спробувати. 
The important thing is to use them 

every day. /ðə ɪmˈpɔːtənt θɪŋ ɪz tə 
ˌju:z ðəm evri deɪ/ Головне – 
використовувати їх кожен день. 

 

exercises /ˈeksəsaɪzɪz/ вправи 
fitness /ˈfɪtnəs/ фітнес 
get fit /ˌɡet ˈfɪt/ приходити у форму 
judo /ˈdʒuːdəʊ/ дзюдо 
lift /lɪft/ підняти 
register /ˈredʒɪstə/ зареєструвати 
ticket /ˈtɪkɪt/ квиток 
trainers /ˈtreɪnəz/ кросівки 
weights /weɪts/ штанги 

LESSON 5.3 
Phrasal verbs with up Фразові 

дієслова з up 
end up /ˌend ˈʌp/ закінчити 
give up /ˌɡɪv ˈʌp/ здаватися 
pick up /ˌpɪk ˈʌp/ забрати 
set up /ˌset ˈʌp/ налаштувати 
take up /ˌteɪk ˈʌp/ займатися 
tidy up /ˌtaɪdi ˈʌp/ привести в 
порядок 

LESSON 5.4 
balance /ˈbæləns/ рівновага, баланс  
climber /ˈklaɪmə/ альпініст  
equipment /ɪˈkwɪpmənt/ обладнання  
fall /fɔːl/ падати 
improve /ɪmˈpruːv/ покращити, 
поліпшувати 
pool /puːl/ басейн 
rope /rəʊp/ мотузка 
skateboarder /ˈskeɪtbɔːdə/ 

скейтбордист 
slackline /ˈslæklaɪn/ cлеклайн, 

ходіння по натягнутій стропі 
slackliner /ˈslæklaɪnə/ слeклайнер 
sports centre /ˈspɔːts ˌsentə/ спортивний 

центр 
surfer /ˈsɜːfə/ серфер 
tennis court /ˈtenəs kɔːt/ тенісний корт 
tricks /trɪks/ трюки 

LESSON 5.5 
coach /kəʊtʃ/ тренер 
kick /kɪk/ удар ногою 
play /pleɪ/ грати 
player /ˈpleɪə/ гравець 
practice /ˈpræktəs/ тренування 
practise /ˈpræktəs/ тренуватися 
race /reɪs/ мчати, змагатися 
run  /rʌn/  бігти/гонка 
 runner /ˈrʌnə/ бігун 
running /ˈrʌnɪŋ/ біг 
score /skɔː/ набрати очки/забити 

гол/ результат 
train /treɪn/ тренуватися 
trainer /ˈtreɪnə/ тренер  
training /ˈtreɪnɪŋ/ тренування 

 
 

football shirt /ˈfʊtbɔːl ʃɜːt/ футболка 
footballer /ˈfʊtbɔːlə/ футболіст 

LESSON 5.6 
Out of class 
Don’t be daft! /dəʊnt bi dɑːft/ 

Не будь дурним! 
Seriously? /ˈsɪəriəsli/ Серйозно? 
Wish me luck. /wɪʃ mi lʌk/ Побажай 

мені успіху! 
 

medal /ˈmedl/ медаль 

ˈskiːɪŋ/ займатися плаванням /    net  /net/  сітка 
 ходьбою / лазінням / лижами 

individual sports  /ˌɪndəˈvɪdʒuəl spɔːts/ 
індивідуальні види спорту 

indoor sports /ˈɪndɔː spɔːts/ види 
спорту, змагання з яких проводяться 
у критих аренах 

outdoor sports /ˌaʊtˈdɔː spɔːts/ види 
спорту, змагання з яких проводяться 
на свіжому повітрі 

competition /ˌkɒmpəˈtɪʃn/ конкурc, 
змагання 
competitor /kəmˈpetɪtə/ суперник 
gym /dʒɪm/ спортзал, тренажерний 
зал  
lose /luːz/ програти 
spectator /spekˈteɪtə/ глядач 
volunteer /ˌvɒlənˈtɪə/ волонтер 
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LESSON 6.1 
Types of holidays Види 

відпочинку 
activity camp /ækˈtɪvəti kæmp/ 

табір активного відпочинку 
backpacking holiday  /ˈbækˌpækɪŋ 

ˌhɒlədeɪ/ пішохідний відпочинок 
beach holiday /ˈbiːtʃ ˌhɒlədeɪ/ 

пляжний відпочинок 
camping trip /ˈkæmpɪŋ trɪp/ кемпінг 

by sea /road /rail /air  /baɪ ˈsiː ˈrəʊd 
ˈreɪl ˈeə/ морським / сухопутним 
/ залізничним/повітряним 
транспортом 

country /ˈkʌntri/ країна 
diary /ˈdaɪəri/ щоденник 
 leave from /ˈliːv frəm/ виїхати з 
manager   /ˈmænɪdʒə/   менеджер 
on foot /ɒn ˈfʊt/ пішки 
platform /ˈplætfɔːm/ платформа 
return ticket /rɪˈtɜːn ˌtɪkət/ квиток 

hammock /ˈhæmək/ гамак 
luggage /ˈlʌɡɪdʒ/ багаж 
notebook /ˈnəʊtbʊk/ блокнот 
route /ruːt/ маршрут 
scenery /ˈsiːnəri/ краєвид 
traveller /ˈtrævlə/ мандрівник 

LESSON 6.4 
accommodation /əˌkɒməˈdeɪʃn/ 

проживання 

balloon /bəˈluːn/ повітряна куля 

 

city break /ˈsɪti breɪk/ міський 
відпочинок 

назад 
single ticket /ˌsɪŋɡl ˈtɪkət/ 

 
квиток campsite /ˈkæmpsaɪt/ кемпінг 

cruise  /kruːz/  круїз 
sightseeing holiday /ˈsaɪtˌsiːɪŋ 

ˌhɒlədeɪ/ оглядова екскурсія 

At the hotel У готелі 
check in /ˌtʃek ˈɪn/ заселення 
check out /ˌtʃek ˈaʊt/ виселення 
double room /ˌdʌbl ˈruːm/ номер на 

двох 
facilities /fəˈsɪlətiz/ зручності 
floor /flɔː/ підлога 
guest /ɡest/ гість 
pool /puːl/  басейн 
reception /rɪˈsepʃn/ рецепція  
reservation /ˌrezəˈveɪʃn/ 
бронювання 
single room /ˌsɪŋɡl ˈruːm/ 
одномісний номер 
view /vjuː/ вид 
 
Equipment Обладнання 

туди 
the Mediterranean /ðə 

ˌmedɪtəˈreɪniən/ Середземне море 
top /tɒp/ пік, вершина 
train station /ˈtreɪn ˌsteɪʃn/ 

залізнична станція 
transport /ˈtrænspɔːt/ транспорт 
visit /ˈvɪzɪt/ відвідати 

LESSON 6.2 
Out of class 
In that case, they should come here. 

/ɪn ðæt keɪs ðeɪ ʃʊd kʌm hɪə/ У такому 
разі вони повинні прийти сюди. 

What do you mean? /wɒt duː jə miːn/ 
Що ти маєш на увазі? 

 
 

camping /ˈkæmpɪŋ/ кемпінг 
hiking /ˈhaɪkɪŋ/ піші прогулянки 
provide /prəˈvaɪd/ забезпечувати 
reserve /rɪˈzɜːv/ забронювати 

forest  /ˈfɒrɪst/  ліс 
hanging tent /ˌhæŋɪŋ ˈtent/ підвісний 

намет 
ice hotel /ˈaɪs həʊˌtel/льодовий готель 
loo /luː/ туалет 
popular /ˈpɒpjʊlə/ популярний 
tree house /ˈtriː haʊs/ будинок 

на дереві 
tree tent /ˈtriː tent/ намет 

прикріплений до сусідніх дерев або 
підтримуваний ними 

LESSON 6.5 
Travel: confusing words 

Подорожі: проблемні слова, 
близькі за значенням 

excursion /ɪkˈskɜːʃn/ екскурсія, 
journey /ˈdʒɜːni/ подорож, поїздка  
travel /ˈtrævl/ подорож, подорожувати 
 trip /trɪp/ поїздка, прогулянка, подорож 
voyage /ˈvɔɪɪdʒ/ подорож 

backpack /ˈbækpæk/ рюкзак 
visa /ˈviːzə/ віза    

blind /blaɪnd/ сліпий 
guidebook /ˈɡaɪdbʊk/ путівник 
map /mæp/ карта 
passport /ˈpɑːspɔːt/ паспорт 
rucksack /ˈrʌksæk/  рюкзак 
sleeping bag /ˈsliːpɪŋ bæɡ/ 
спальний мішок 
suitcase /ˈsuːtkeɪs/ валіза 
sun cream /ˈsʌn kriːm/ 

сонцезахисний крем 
sunglasses /ˈsʌnˌɡlɑːsɪz/ 

сонцезахисні окуляри 
swimsuit /ˈswɪmsuːt/ купальник 
tent /tent/ намет 
torch /tɔːtʃ/ ліхтарик 
trunks /trʌŋks/ плавки 

 
 

airport /ˈeəpɔːt/ аеропорт 
arrive at /əˈraɪv ət/ прибути до 
bus service /ˈbʌs ˌsɜːvəs/ автобусне 

сполучення 
bus station /ˈbʌs ˌsteɪʃn/ автобусна 

станція 
by boat /car /plane /train /bus 

/baɪ ˈbəʊt ˈkɑ: ˈpleɪn ˈtreɪn ˈbʌs/ 
човном/ автомобілем/ літаком/ 
потягом/ автобусом 

LESSON 6.3 
Travel phrases Вирази пов'язані з 

подорожами 
explore different places /ɪkˈsplɔː 

ˈdɪfrənt pleɪsəz/ досліджувати, 
відвідувати різні місця 

go on holiday /gəʊ ɒn ˈhɒlədi/ їхати 
на відпочинок 

go sightseeing /gəʊ ˈsaɪtsiːɪŋ/ 
оглядати визначні місця 

learn a new language /lɜːn ə njuː 
ˈlæŋɡwɪdʒ/ вивчити нову мову 

meet local people /mi:t ˈləʊkəl 
ˈpiːpəl/ зустрітися з місцевими 
людьми 

plan a trip /plɑːn ə trɪp/ планувати 
подорож 

share an experience /ʃeə 
ən ɪkˈspɪəriəns/ поділіться 
досвідом 

 
 

adventure /ədˈventʃə/ пригода 
camera /ˈkæmərə/ камера, фотоапарат 
 culture /ˈkʌltʃə/  культура 
fascinating /ˈfæsɪneɪtɪŋ/ захоплюючий 
film-maker /ˈfɪlmmeɪkə/ кінорежисер 

cabin /ˈkæbɪn/  кабіна 
castle /ˈkɑːsl/ замок 
sailing holiday /ˈseɪlɪŋ ˌhɒlədeɪ/ 

відпочинок на яхті 
the Atlantic /ði ətˈlæntɪk/ Атлантика 
the North Pole /ðə ˌnɔːθ ˈpəʊl/ Північний 

полюс 
winter holidays /ˌwɪntə ˈhɒlədeɪz/ зимові 

канікули 

LESSON 6.6 
Out of class 
Forget it. /fəˈɡet ɪt/ Забудь це! 
This is really anoying. /ðɪs ɪs ˈrɪəli 

əˈnɔɪɪŋ/ Це дійсно дратує. 
You’re breaking up. /jɔː ˌbreɪkɪŋ ˈʌp/ 

Я погано тебе чую. 
 

 

noisy /ˈnɔɪzi/ галасливий 
pack /pæk/ упакувати 
school trip /ˈskuːl trɪp/ шкільна 

екскурсія 
smelly /ˈsmeli/ смердючий 

LESSON 6.7 
tent peg /ˈtent peɡ/ кілок для намету 
ticket office /ˈtɪkɪt ˌɒfəs/ каса 
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LESSON 7.1 
Family and friends 

Сім'я та друзі 
adopted /əˈdɒptɪd/ усиновлений 
aunt /ɑːnt/ тітка 
cousin /ˈkʌzn/ двоюрідний брат 
great-grandfather 

/ˌɡreɪtˈɡrændˌfɑːðə/ прадідусь 
great-grandmother 

/ˌɡreɪtˈɡrændˌmʌðə/ прабабуся 
great-grandparents 

/ˌɡreɪtˈɡrændˌpeərənts/ прадіди 
half-brother /ˈhɑːf ˌbrʌðə/ 

єдиноутробний брат 
marriage /ˈmærɪdʒ/ шлюб 
neighbour /ˈneɪbə/  сусід  
related /rɪˈleɪtɪd/ споріднені 
related by blood /rɪˈleɪtɪdˌbaɪ ˈblʌd/ 

пов'язані кров'ю 
relative /ˈrelətɪv/ родич 
stepbrother /ˈstepbrʌðə/ зведений 

брат 
uncle /ˈʌŋkl/ дядько 

Phrasal verbs Фразові дієслова 
deal with (a problem) /ˌdiːl 

wɪð ə ˈprɒbləm/ впоратися 
з проблемою 

fall out (with) /ˌfɔːl ˈaʊt wɪð/ 
посваритися з 

get on with /ˌɡet ˈɒn wɪð/ 
dobrладити з кимось 

go ahead /ˌɡəʊ əˈhed/ йти вперед, 
продовжувати 

go out (with sb) /ˌɡəʊ ˈaʊt/ 
вийти з кимось 

hang out (with) /ˌhæŋ ˈaʊt wɪð/ 
потусуватися з кимось 

laugh at /ˈlɑːf ət/ сміятися 
put up with /ˌpʊt ˈʌp wɪð/ миритися з 

 
 

come from similar /different 
backgrounds /kʌm frəm ˈsɪmələ 
ˈdɪfrənt ˈbækgraʊnds/   із схожого/ 
різного походження 

enjoy each other’s company /ɪnˈdʒɔɪ iːtʃ  
ʌðəz  ˈkʌmpəni/   насолоджуватися 
компанією один одного 

friendship /ˈfrendʃɪp/ дружба 
generation /ˌdʒenəˈreɪʃn/ покоління 
greeting card /ˈɡriːtɪŋ kɑːd/ вітальна 
листівка 
have an argument /ˈhæv ən 

ˈɑːgjəmənt/ сперечатися з 
have something in common /ˌhæv 

ˌsʌmθɪŋ ɪn ˈkɒmən/ мати 
щось спільне 

have the same sense of humour 
/ˌhæv ðə seɪm sens əv ˈhjuːmə/ мати 
те саме почуття гумору 

see each other after school /at 
weekends /siː iːtʃ ʌðə ̍ ɑːftə skuːl ət 
ˌwiːkˈendz/ бачитися після школи / 
на вихідних 

share an interest in /ʃeə ən ˈɪntrəst/ 
мати такі ж інтереси 

spend time with (sb) /on your own 
/spend taɪm wɪð ˈsʌmbɒdi ən jɔː ˈəʊn/ 
проводити час з кимось / на самоті 

LESSON 7.2 
Out of class 
Get off! /get ˈɒf/ Відчепись від мене! 
Hold this a sec. /həʊld ðɪs ə sek/ 

Потримайте це на секунду. 
Stop bothering me. /stɒp ˈbɒðərɪŋ mi/ 

Перестань турбувати мене. 
There you go. /ˈðeə jə gəʊ/ Ось так. 

LESSON 7.3 
Talking about friends 

Розмова про друзів 
be friends /ˌbi ˈfrendz/ бути друзями 
best friend /ˌbest ˈfrend/ найкращий 

друг/найкраща подруга 
buddy /buddies /ˈbʌdi ˈbʌdiz/ 

приятель/ приятели 
classmates /ˈklɑːsmeɪts/ koledzy / 

однокласники 
enemy /ˈenəmi/ ворог 
have a friend /ˌhæv ə ˈfrend/ 

мати друга 
make friends /ˌmeɪk ˈfrendz/ 

подружитися 
mate /mates /meɪt meɪts/ товариш / 

товариші 
schoolmates /ˈskuːlmeɪts/ 

однокласники 
workmates /ˈwɜːkmeɪts/ товариші по 

роботі 
 

 

celebrate /ˈseləbreɪt/ святкувати 
celebration /ˌseləˈbreɪʃn/ святкування 
communicate /ˈklɑːsmeɪts/ 

спілкуватися 
friendship bands /ˈfrendʃɪp bændz/ 

браслет дружби 
origin /ˈɒrɪdʒɪn/ походження 
peace /piːs/ мир 
respect /rɪˈspekt/ повага 
social media /ˌsəʊʃl ˈmiːdiə/ соціа́льні 

медіа 
stranger /ˈstreɪndʒə/ незнайомець 

LESSON 7.5 
Phrases with get Фрази з get 
get a book /a drink (for someone) 

/get ə bʊk ə drɪŋk fə ˈsʌmwʌn/ 
отримати книгу / напій 

get a job /get ə ˈdʒɒb/ знайти роботу 
get a letter /phone call /email  /get 

ə ˈletə ˈfəʊn kɔːl ˈi:meɪl/ отримати 
лист/телефонний дзвінок/ майл 

get a pet /get ə pet/ dostać / завести 
домашню тварину 

get angry /get ˈæŋɡri/ розізлитись 
get better /worse /get ˈbetə ˈwɜːs/ 

стати краще/гірше 
get bored /get  bɔːd/  нудьгувати  
get dressed /get ˈdrest/ одягатися 
 get excited /get ɪkˈsaɪtəd/ 

захоплюватися 
get home /get həʊm/ добратись 

додому 
get married /ɡet ˈmærid/ одружитися 
get older /get ˈəʊldə/ старішати 
get on someone’s nerves /get ən 

ˈsʌmwʌnz ˈnɜːvz/ діяти комусь на 
нерви 

get ready /get redi/ підготуватися 
get scared /get skeəd/ злякатися 
get stressed /get strest/ переживати 
get to know /get tə ˈnəʊ/ дізнатися 
get upset /get ʌpˈset/ засмучуватися 

 
 

assistance dog /əˈsɪstəns dɒɡ/ 
собака-помічник 

baby /ˈbeɪbi/ дитина 
disability /ˌdɪsəˈbɪləti/ 

інвалідність 
part of the family /ˌpɑːt əv ðə ˈfæmli/ 

частина сім'ї 

LESSON 7.6 
Out of class 
It’ll be a laugh. /ɪtl biː ə ˈlɑːf/ Це буде 

смішно. 
Pass it here. /pɑːs ɪt ˈhɪə/ Передайте 

це сюди. 
What are you up to? /wɒt ɑ: jə ʌp tə/ 

Що ти задумав? 

People at a wedding Люди на весіллі  
bride /braɪd/ наречена  
bridegroom /ˈbraɪdɡruːm/ наречений 
bridesmaid /ˈbraɪdzmeɪd/ подружка 
нареченої  
guest /ɡest/ гість 
pageboy /ˈpeɪdʒbɔɪ/ паж, молодий 

хлопець, який є одним із тих, хто йде 
з нареченою до церкви 

 
 

pull faces /ˌpʊl ˈfeɪsɪz/ гримасувати 

LESSON 7.7 
big-head /ˈbɪɡ hed/ зарозумілий 
bossy /ˈbɒsi/ диктаторський  
chat /tʃæt/ розмовляти  
disappointed /ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/ 

розчарований 
solution /səˈluːʃn/ рішення 
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LESSON 8.1 
Criminals Злочинці 
burglar /ˈbɜːɡlə/ зломщик 
criminal /ˈkrɪmɪnəl/ злочинець 
pickpocket /ˈpɪkˌpɒkɪt/ кишеньковий 
злодій 
robber /ˈrɒbə/ грабіжник 
shoplifter /ˈʃɒpˌlɪftə/ магазинний 

злодій 
thief /thieves /θiːf θiːvz/ злодій/злодії 
vandal /ˈvændl/ вандал 

The law Закон 
court /kɔːt/ суд 
fine /faɪn/ штраф 
jail /dʒeɪl/  арешт 
judge /dʒʌdʒ/ суддя 
law  /lɔː/  закон 
lawyer /ˈlɔːjə/ юрист 
prison /ˈprɪzn/ в'язниця  
punishment /ˈpʌnɪʃmənt/ покарання 
reward /rɪˈwɔːd/ нагорода 

Action verbs Дієслова дії 
chase /tʃeɪs/ гнатися за 
climb /klaɪm/ вилазити 
escape   /ɪˈskeɪp/   втекти 
fall /fɔːl/ падати 
jump /dʒʌmp/ стрибати 
pull  /pʊl/  тягнути  
push /pʊʃ/ натиснути 
trip /trɪp/ спотикатися 

 

(bank) robbery /ˈbæŋk ˌrɒbəri/ 
пограбування банку 

break into /breɪk ˈɪntuː/ 
проникнути в 

burglary /ˈbɜːɡləri/ проникнути в 
commit a crime /kəˌmɪt ə ˈkraɪm/ 

здійснити злочин 
crime /kraɪm/ злочинність 
damage /ˈdæmɪdʒ/ пошкодити 
diamond /ˈdaɪəmənd/ діамант 
ex-criminal /eks ˈkrɪmɪnəl/ колишній 

злочинець 
necklace /ˈnekləs/ намисто 
pickpocketing /ˈpɪkˌpɒkɪtɪŋ/ 

кишенькові крадіжки 
police officer /pəˈliːs ˌɒfəsə/ 
поліцейський 
rob a bank /rɒb ə bæŋk/ пограбувати 

банк 
shoplifting /ˈʃɒpˌlɪftɪŋ/ крадіжка в 

магазині 
steal from a shop /stiːl frəm ə ʃɒp/ 

красти з магазину 
theft /θeft/ крадіжка 
vandalism /ˈvændəlɪzəm/ вандалізм 

LESSON 8.2 
assistant /əˈsɪstənt/ помічник 
hide /haɪd/ приховати 
publish /ˈpʌblɪʃ/ опублікувати 

LESSON 8.3 
Solving crimes Розкриття 

злочинів 
case /keɪs/ кримінальна справа 
CCTV camera /ˌsiː siː tiː ˈviː ˌkæmərə/ 
камера відеоспостереження 
clue /kluː/ підказка 
detective /dɪˈtektɪv/ детектив, слідчий 
fingerprints /ˈfɪŋɡəˌprɪnts/ відбитки 

пальців 
magnifying glass /ˈmæɡnɪfaɪɪŋ ɡlɑːs/ 

збільшувальне скло, лупа 
suspect /ˈsʌspekt/ підозрюваний 
witness /ˈwɪtnəs/ свідок 

 

glove /ɡlʌv/ рукавичка 
plot  /plɒt/  сюжет 
shadows /ˈʃædəʊz/ тіні 
spot  /spɒt/  помітити 
twist /twɪst/ поворот 
(сюжету) 

LESSON 8.4 
Out of class 
OK, that’s sorted! /əʊ keɪ ðæts ˈsɔːtɪd/ 

Добре, все гаразд! 
Watch out! /wɒtʃ əʊt/ Стережись! 

 

fussy /ˈfʌsi/ метушливий 
lock /lɒk/ замок 
mess    /mes/    безлад 
murder /ˈmɜːdə/ вбивство 
poster /ˈpəʊstə/ плакат 

LESSON 8.5 
arrest a criminal /əˈrest ə ˈkrɪmɪnəl/ 

заарештувати злочинця 
crime scene /ˈkraɪm siːn/ місце 

злочину 
interview a witness /ˈɪntəvjuː ə ˈwɪtnɪs/ 

допитати свідка 
item /ˈaɪtəm/ річ 
search the area /ˈsɜːtʃ ðə ˌeəriə/ 

обшукувати місцевість 
solve a crime /sɒlv ə kraɪm/ 

розкрити злочин 
take fingerprints /teɪk ˈfɪŋɡəprɪnts/ 

взяти відбитки пальців 

LESSON 8.6 
Out of class 
Can you give me a hand? /kæn jə gɪv mi ə 

hænd/ Ви мені не допоможете? 
Off you go. /ˈɒf jə gəʊ/ Тоді йди. 

Oh my goodness!  /əʊ maɪ gʊdnes/ 
O Боже мій! 

 

dress rehearsal /ˈdres rɪˌhɜːsl/ 
генеральна репетиція 

recognise /ˈrekəɡnaɪz/ розпізнати 

LESSON 8.7 
correct /kəˈrekt/ правильний 
dishonest /dɪsˈɒnɪst/ нечесний 
displeased /dɪsˈpliːzd/ незадоволений 
fair /feə/ справедливий 
honest  /ˈɒnɪst/  чесний  
illegal /ɪˈliːɡl/ незаконний 
illegible /ɪˈledʒəbl/ нерозбірливий 
illogical /ɪˈlɒdʒɪkl/ нелогічний 
impatient /ɪmˈpeɪʃənt/ нетерплячий 
impolite /ˌɪmpəˈlaɪt/ неввічливий 
impossible /ɪmˈpɒsəbl/ неможливий 
incorrect /ˌɪnkəˈrekt/ неправильний 
invisible /ɪnˈvɪzəbl/ невидимий 
irregular /ɪˈreɡjʊlə/ нерегулярний  
irrelevant /ɪˈreləvənt/ недоречний, 
невідповідний  
irresponsible /ˌɪrɪˈspɒnsəbl/ 

безвідповідальний 
legal /ˈliːɡl/ законний  
legible /ˈledʒəbl/ розбірливий, 
зрозумілий 
logical /ˈlɒdʒɪkl/ логічний 
old-fashioned /ˌəʊld ˈfæʃnd/ 

старомодний 
patient   /ˈpeɪʃənt/   терплячий 
pleased   /pliːzd/   задоволений 
polite /pəˈlaɪt/ ввічливий 
 regular  /ˈreɡjʊlə/  регулярний 
relevant /ˈreləvənt/ доречний, 
відповідний  
responsible /rɪˈspɒnsəbl/ 

відповідальний 
uncomfortable /ʌnˈkʌmftəbl/ 

незручний 
unexpected /ˌʌnɪkˈspektɪd/ 

несподіваний 
unfair /ˌʌnˈfeə/ несправедливий  
unhappy /ʌnˈhæpi/ нещасний 
unimportant /ˌʌnɪmˈpɔːtənt/ неважливий 
unintelligent /ˌʌnɪnˈtelɪdʒnt/ 

нерозумний 
uninteresting /ʌnˈɪntrəstɪŋ/ 

нецікавий 
unusual /ʌnˈjuːʒuəl/ незвичайний 
visible /ˈvɪzəbl/ видимий 
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LESSON 9.1 
School subjects Шкільні предмети 
Art /ɑːt/  мистецтво 
Biology /baɪˈɒlədʒi/ біологія 
Chemistry /ˈkemɪstri/ хімія 
Citizenship /ˈsɪtɪzənʃɪp/ 
cуспільствознавство 
English /ˈɪŋglɪʃ/ англійська мова 
French /frentʃ/ Французька мова 
Geography /dʒiˈɒɡrəfi/ географія 
Health /helθ/ наука про здоров'я 
History /ˈhɪstəri/ історія 
ICT /ˌaɪ siː ˈtiː/ інформатика 
Literature /ˈlɪtərətʃə/ література 
Maths /mæθs/ математика 
Music /ˈmjuːzɪk/ музика 
PE /ˌpiː ˈiː/ фізкультура 
Philosophy /fəˈlɒsəfi/ філософія 
Physics /ˈfɪzɪks/ фізикa 
Spanish /ˈspænɪʃ/ іспанська мова 

Learning and assessment 
Навчання та оцінювання 

learn /lɜːn/ вчити 
memorise /ˈmeməraɪz/ 

запам'ятовувати 
performance /pəˈfɔːməns/ виконання 

curriculum /kəˈrɪkjʊləm/ навчальний 
план 

driving /ˈdraɪvɪŋ/ водіння автомобіля 
 education /ˌedjʊˈkeɪʃn/  освіта 
effort /ˈefət/ зусилля 
extracurricular /ekstrəkəˈrɪkjʊlə/ 

позакласний 
fashion design /ˈfæʃn dɪˌzaɪn/ 

модний дизайн 
film-making /ˈfɪlm ˌmeɪkɪŋ/ 

кіновиробництво 
gardening /ˈɡɑːdnɪŋ/ садівництво 
head teacher /ˌhed ˈtiːtʃə/ директор 

школи 
imagination /ɪˌmædʒɪˈneɪʃn/ 

уява 
life skill /ˈlaɪf skɪl/ життєві навички 
optional /ˈɒpʃənl/ необов'язковий 
photography /fəˈtɒgrəfi/ фотографія  
solution /səˈluːʃn/ рішення 

LESSON 9.2 
Out of class 
Good luck! /ɡʊd lʌk/ Удачі! 
I hope so. /aɪ ˈhəʊp səʊ/ Я 

сподіваюся. 
Where do you want it? /weə duː jə wɒnt 

ɪt/ Куди це покласти/ поставити? 

intelligence /ɪnˈtelɪdʒəns/ інтелект 
IQ  /ˌaɪ  ˈkjuː/   IQ, коефіцієнт інтелекту  
learner /ˈlɜːnə/ учень 
measure /ˈmeʒə/ міряти  
population /ˌpɒpjuˈleɪʃn/ населення 
score /skɔː/ оцінка, результат 

LESSON 9.4 
branch /brɑːntʃ/ відділення 
pupil /ˈpjuːpl/ учень 
raise money /ˌreɪz ˈmʌni/ 

зібрати гроші 
train /treɪn/ тренуватися 
uniform /ˈjuːnɪfɔːm/ форма 

LESSON 9.5 
Phrasal verbs Фразові дієслова  
calm down /ˌkɑːm ˈdaʊn/ заспокоюватися 

 fill in (a form) /fɪl ˌɪn ə ˈfɔːm/ 
заповнити (форму) 
get on /ˌɡet ˈɒn/ просуватися 
hand in /out /ˌhænd ˈɪn ˈaʊt/ здати/ 

роздати 
look over /ˌlʊk ˈəʊvə/ переглядати  
look up /ˌlʊk ˈʌp/  перевірити 
mess about /around /ˌmes əˈbaʊt 

əˈraʊnd/ робити розгардіяш 
 

awkward /ˈɔːkwəd/ незручний 
practical exam /ˌpræktɪkl ɪɡˈzæm/    essay /ˈeseɪ/ есе 

практичний іспит 
project /ˈprɒdʒekt/ проект 
revise /rɪˈvaɪz/ повторити / 
переглянути (матеріал) 
speaking exam /ˈspiːkɪŋ ɪɡˌzæm/ 

усний іспит 
study /ˈstʌdi/ навчатися 
written exam /ˈrɪtn ɪɡˌzæm/ 

письмовий іспит 

Describing students 
Опис учнів 

confident /ˈkɒnfɪdənt/ впевнений 
creative   /kriˈeɪtɪv/   креативний 
critical thinking /ˌkrɪtɪkl ˈθɪŋkɪŋ/ 

критичне мислення 
general knowledge /ˌdʒenrl ˈnɒlɪdʒ/ 

загальні знання 
gifted /ˈɡɪftɪd/ обдарований 
hard-working /ˌhɑːd ˈwɜːkɪŋ/ 

працьовитий 
intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/ розумний 
lazy /ˈleɪzi/ ледачий 
problem solving /ˈprɒbləm ˌsɒlvɪŋ/ 

вирішення проблем  
talented /ˈtæləntɪd/ талановитий 
teamwork /ˈtiːmwɜːk/ командна 
робота 

 

ability /əˈbɪləti/ здатність 
compulsory /kəmˈpʌlsəri/ 

обов'язковий 

certificate /səˈtɪfɪkət/ сертифікат  

instructor /ɪnˈstrʌktə/ інструктор 
pass /pɑːs/ здати 

LESSON 9.3 
Phrases with make and take 

Фрази з make и take 
make a mistake /meɪk ə məˈsteɪk/ 

помилятися 
make an improvement /meɪk ən 

ɪmˈpru:vmənt/ зробити покращення, 
покращити 

make changes /meɪk ˈtʃeɪndʒəs/ 
внести зміни 

make progress /meɪk ˈprəʊgres/ 
робити успіхи 

make sense /meɪk sens/ мати сенс 
take a look /teɪk ə lʊk/ подивитися 
take a test /an exam /teɪk ə test ən 

ɪgzæm/ пройти тест/ скласти іспит 
take /make notes /teɪk meɪk ˈnəʊts/ 

робити нотатки 
 

average /ˈævərɪdʒ/ середній 
brain /breɪn/ мозок 
college /ˈkɒlɪdʒ/ коледж, університет 
experiment /ɪkˈsperɪmənt/ 

експеримент 
improvement /ɪmˈpruːvmənt/ 

покращення 
influence /ˈɪnfluəns/ вплив 

 
LESSON 9.6 
Out of class 
Great to see you! /ɡreɪt tə siː jə/ 

Приємно вас бачити! 
I’m (feeling) shattered. /aɪm ˈfiːlɪŋ 

ˈʃætəd/ Я розбитий. 
Let me introduce you. /let mi 

ˌɪntrəˈdjuːs jə/ Дозвольте представити 
вас. 

Tell me about it! /tel mi əˈbaʊt ɪt/ 
Ти мені це кажеш? 

 

locker /ˈlɒkə/ шафка 

LESSON 9.7 
school exchange /ˈskuːl ɪksˌtʃeɪndʒ/ 

обмін для учнів 
term /tɜːm/ семестр 
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