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Ukrainian

Можна відкрити вікно?

Можна викинути це в смітник?

Можна приєднатись до групи 2?

Я можу допомогти?

Допоможіть мені, будь ласка.

Напишіть це на дошці, будь ласка.

Я не розумію. Повторіть це, будь ласка. 

Що означає .... ?

Як вимовляється це слово? 

Як сказати “домашня робота” англійською?

Що ми маємо робити зараз? 

Яка це сторінка/ вправа?

Вибачте, де ми?

Що Ви сказали? Повторіть, будь ласка.

Вибачте, я не почув/ почула.

Говоріть повільніше, будь ласка.

Я не знаю.

Вчителю, у мене запитання. 

Це вірно/ добре/ правильно?

Зараз моя черга. 

Що задали на домашню роботу?

Можна позичити твою/ Вашу лінійку?

Я закінчив/ закінчила/ Ми закінчили. 

Я не закінчив/ закінчила / Ми не закінчили.

Вибачте, я не маю домашньої роботи.

Я був відсутнім/ була відсутня на минулому уроці. 

В мене не було часу зробити її.

Я залишив/ залишила свій  
зошит вдома. 

English

Can I open the window?

Can I throw this in the bin?

Can I join group 2?

Can I help?

Can you help me, please?

Can you write it on the board, please?

I don’t understand. Could you repeat  
that, please?

What does ……. mean?

How do you pronounce this word?

How do you say “домашня робота” in English?

What do we have to do now?

What page / exercise is it?

Sorry, where are we?

What did you say? Can you repeat please?

I’m sorry, I didn’t hear.

Speak more slowly, please.

I don’t know.

Teacher, I have a question.

Is it correct / OK / right?

It’s my turn now.

What is the homework?

Can I borrow your ruler?

I / We have finished!

I / We haven’t finished.

Sorry, I haven’t got my homework.

I was absent last lesson.

I didn’t have time to do it.

I left my exercise book at home.


