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WELCOME VOCABULARY A WELCOME VOCABULARY A
American американський

British британський

China Китай

Chinese китайський

Czech чеський

France Франція

French французький

German німецький

Germany Німеччина

Italian італійський

Italy Італія

Poland Польща

Polish польський

Spain Іспанія

Spanish іспанський

the Czech Republic Чехія (Чеська Республіка)

the UK Велика Британія

the USA Сполучені Штати Америки

WELCOME VOCABULARY C WELCOME VOCABULARY C
attic горище, мансарда

bathroom ванна кімната

bedroom спальня

dining room їдальня

garage гараж

garden сад

kitchen кухня

living room вітальня

VOCABULARY 1A VOCABULARY 1A
daughter дочка

great-grandfather прадід

great-grandmother прабаба

husband чоловік

nephew племінник

niece племінниця

son син

stepbrother зведений брат

stepfather вітчим

stepmother мачуха

stepsister зведена сестра

wife дружина
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VOCABULARY 1C VOCABULARY 1C
beard борода

blonde hair світле волосся

blue eyes блакитні очі

curly hair кучеряве волосся

ears вуха

friendly дружній

long hair довге волосся

naughty неслухняний, вередливий

noisy шумний, галасливий

quiet тихий

short hair коротке волосся

sporty спортивний

straight hair пряме волосся

EVERYDAY ENGLISH 1G EVERYDAY ENGLISH 1G
Can I introduce …? Дозвольте представити...

Good morning. I’m … Доброго ранку. Я...

Hello. My name’s … and this is … Добрий день. Мене звуть..., а це...

Pleased to meet you. Приємно познайомитися.

VOCABULARY 2A VOCABULARY 2A
actor актор

chef шеф-кухар

doctor лікар

farmer фермер

firefighter пожежник

footballer футболіст

hairdresser перукар

office worker офісний працівник

pilot пілот, льотчик

police officer поліцейський

shop assistant продавець

singer співак

vet ветеринар

waiter офіціант

work робота, праця

VOCABULARY 2C VOCABULARY 2C
airport аеропорт

farm ферма

fire station пожежне депо

hair salon перукарня

office офіс

police station поліцейський відділок

restaurant ресторан

stadium стадіон
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studio студія

surgery кабінет лікаря

theatre театр

EVERYDAY ENGLISH 2G EVERYDAY ENGLISH 2G
Congratulations on your first day! Вітаю з першим днем!

Good luck for your first day! Успішного першого дня!

Great job! Чудова робота!

I’m keeping my fingers crossed for you. Тримаю за тебе кулаки.

I wish you all the best of luck for your new job. Бажаю тобі успіхів на новій роботі!

Keep up the good work. Продовжуй у тому ж дусі.

You deserve a pat on the back! Ти заслуговуєш на похвалу!

CULTURE 2H CULTURE 2H
beach пляж

cat кіт

chocolate шоколад

coffee кава

dog собака

easy легкий

instructor інструктор

money гроші

surf займатися серфінгом

take care of дбати про, турбуватися, займатися (чимось/кимось)

taste куштувати, смак

taster дегустатор

tea чай

VOCABULARY 3A VOCABULARY 3A
baker’s пекарня, булочна

bookshop книгарня

butcher’s м’ясна крамниця

charity shop благодійна крамниця

corner shop крамниця біля дому

florist’s квітковий магазин

games shop магазин, який продає ігри

greengrocer’s овочевий магазин

pet shop зоомагазин

pharmacy аптека

shoe shop магазин взуття

sports shop спортивний магазин

sweet shop кондитерська

toy shop магазин іграшок

VOCABULARY 3C VOCABULARY 3C
a bottle of пляшка (чогось)

a box of коробка (чогось)

a bouquet of букет (чогось)
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a bunch of в’язка, пучок (чогось)

a can of (бляшана) банка (чогось)

a carton of (картонна) коробка з (чимось)

a loaf of буханка (чогось)

a pack of пачка (чогось)

a packet of пакет/пакунок (чогось)

a pair of пара (чогось)

a slice of скибка (чогось)

How many…? Скільки... ? (злічувані іменники)

How much…? Скільки ...? (незлічувані іменники)

EVERYDAY ENGLISH 3G EVERYDAY ENGLISH 3G
How / What about going to town? Може, поїдемо до міста?

I can’t. Я не можу.

I don’t feel like + ing. Мені не хочеться...

I’m not sure. Я не певний.

OK. Let’s do that. Гаразд. Давай.

Shall we go to town? Поїдемо до міста?

That’s a good idea. Це гарна ідея.

Why don’t we go to town? Чому б нам не поїхати до міста?

Would you like to go to town? Ти хотів би поїхати до міста?

Yes, I’d love to. Так, я б із задоволенням.

CULTURE 3H CULTURE 3H
along уздовж

balcony балкон

block of flats багатоквартирний будинок

canal канал

lift ліфт

neighbour сусід

share ділитися

stay with залишатися з

suburb передмістя, околиця

terraced house таунхаус

tourist турист

trip подорож, поїздка, похід

unusual незвичайний

work  (the lift does not work) працювати (ліфт не працює)

REPETYTORIUM 3 REPETYTORIUM 3
juice сік

rabbit кролик

VOCABULARY 4A VOCABULARY 4A
chat online невимушено спілкуватись онлайн

do a puzzle розгадувати головоломку

do ballet займатися балетом

do exercise робити вправи
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do magic (tricks) показувати фокуси

go geocaching грати в геокешинг

go to a concert ходити на концерт

have a picnic влаштовувати пікнік

have a sleepover ночувати (в когось)

paint a picture малювати картину

play a board game грати в настільну гру

search the Internet шукати в інтернеті

stream videos транслювати відео онлайн, «стрімити»

watch a play дивитися театральну п’єсу

wear fancy dress одягати маскарадний костюм

VOCABULARY 4C VOCABULARY 4C
arts and crafts прикладне мистецтво, кустарні ремесла

breakdance брейкданс

circus skills циркові навички

cookery кулінарія

drama драма, драматургія

ecology екологія

science (природнича) наука

technology техніка, технологія

sewing шиття

EVERYDAY ENGLISH 4G EVERYDAY ENGLISH 4G
Can I help? Чи можу я допомогти?

Could you (put this cream on Ravi’s face  now), 
please?

Не могли б ви (нанести цей крем на обличчя Раві зараз), будь 
ласка?

Sorry, can you (explain), please? Перепрошую, ви можете (пояснити), будь ласка?

Sorry, can you (say) that again, please? Перепрошую, ви можете (повторити), будь ласка?

VOCABULARY 5A VOCABULARY 5A
beak дзьоб

big великий

buffalo буйвол

elephant слон

feathers пір’я

fur хутро, шерсть

giraffe жираф

hair волосся

horns роги

legs лапи

long довгий

neck шия

ostrich страус

red lionfish крилатка смугаста

rhino носоріг

scales ваги, терези

short короткий
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small маленький

snake змія

spots плями

stripes смуги

tail хвіст

tall високий

tongue язик

trunk хобот

tusks бивні

warthog бородавочник

wings крила

zebra зебра

VOCABULARY 5C VOCABULARY 5C
amazing дивовижний

beautiful красивий

cute милий, чарівний (гарний)

fast швидкий

feel (about something) ставитися (до чогось)

heavy важкий

interesting цікавий

in the wild у дикий природі

light легкий

scary страшний

slow повільний

ugly потворний

EVERYDAY ENGLISH 5G EVERYDAY ENGLISH 5G
For me, I don’t like them. Мені вони не подобаються.

I agree. Я згоден.

I don’t agree. Я не згоден.

I don’t think so. Я так не думаю.

I think so, too. Я також так думаю.

I think they’re fantastic. Я вважаю, вони неймовірні.

Me neither. Я також. (у відповідь на заперечувальне речення)

Me too. Я також. (у відповідь на стверджувальне речення)

What do you think about zoos? Що ти думаєш про зоопарки?

CULTURE 5H CULTURE 5H
accident нещасний випадок

bamboo бамбук

bat кажан

bee бджола

bird box шпаківня

butterfly метелик

cage клітка

chart діаграма, схема, таблиця

count рахунок
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hedgehog їжак

hole дірка, отвір

insect home будиночок для комах

observation спостереження

rescue centre центр порятунку

result результат

scientist науковець, учений

visitor відвідувач

volunteer доброволець, волонтер

wild animal дика тварина

wildlife дика природа

VOCABULARY 6A VOCABULARY 6A
canoe веслувати на каное

cross-country ski кататися на бігових лижах

ice skate кататися на ковзанах

kite surf займатися кайтсерфінгом

play ice hockey грати в хокей

row веслувати

sail йти під вітрилами

scuba dive пірнати з аквалангом

snorkel плавати під водою з дихальною трубкою

snowboard кататися на сноуборді

toboggan кататися на санках

waterski кататися на водних лижах

VOCABULARY 6C VOCABULARY 6C
flippers ласти

goggles захисні окуляри

ice skates ковзани

kite паперовий змій

life jacket рятувальний жилет

paddles весла

skis лижі

snorkel плавати під водою з дихальною трубкою

snowboard кататися на сноуборді

stick ключка, біта, палиця (лижна)

wetsuit гідрокостюм

EVERYDAY ENGLISH 6G EVERYDAY ENGLISH 6G
ankle щиколотка

Are you all right? Ти в порядку?

Are you feeling OK? Ти себе добре почуваєш?

arm рука

back спина

elbow лікоть

foot/feet ступня/ступні

head голова
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I’ve got a pain in my back. У мене болить спина.

knee коліно

leg нога

My ankle hurts. У мене болить щиколотка.

My wrists hurt, too. Мої зап’ястя теж болять.

toes пальці ніг

What’s the matter? Що трапилось?

wrist зап’ясток

VOCABULARY 7A VOCABULARY 7A
beach пляж

camp розбивати табір, розташовуватися табором

campsite місце для табору

city місто

countryside сільська місцевість

farm ферма

forest ліс

hike подорожувати пішки

island острів

kayak каяк

lake озеро

mountains гори

river річка

sea море

sunbathe засмагати

VOCABULARY 7C VOCABULARY 7C
backpack рюкзак

belt ремінь

boots черевики

cap кепка

coat пальто

dress сукня

leggings легінси

swimsuit купальник

swimming trunks плавки

top топ, блузка

tracksuit спортивний костюм

EVERYDAY ENGLISH 7G EVERYDAY ENGLISH 7G
alien інопланетянин

spaceship космічний корабель

This is a story about … Це історія про...

What did they do then? Що вони зробили потім?

What did you say? Що ти сказав?

What happened? Що трапилось?

What happened after that? Що сталось після того?

What happened next? Що було далі?
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Why did they go there? Навіщо вони пішли туди?

VOCABULARY 8A VOCABULARY 8A
apple pie яблучний пиріг

cheesecake чизкейк

chocolate mousse шоколадний мус

curry and rice рис із карі

dessert десерт

kebab кебаб

meatballs тюфтельки

omelette омлет

pancake млинець, оладок

roast chicken смажене курча

soup суп

steak and chips стейк-фрі

stew тушковане м’ясо, рагу

VOCABULARY 8C VOCABULARY 8C
add (the sugar) додавати (цукор)

bake (the cake) пекти (торт)

cut up (the apple) різати (яблуко) на шматки

decorate (the cake) прикрашати (торт)

grate (the cheese) терти (сир)

mix (the eggs) перемішувати (яйця)

pour (the mixture) into a tin виливати (суміш) у форму для випічки

put (the milk) in a bowl наливати (молоко) в чашку

take (the cake) out of the oven виймати (торт) з духовки

weigh (the sugar) зважувати (цукор)

EVERYDAY ENGLISH 8G EVERYDAY ENGLISH 8G
Could I have another? Можна мені ще одну?

Could I have some lime and chilli snacks, please? Чи можна мені закуску «лайм і чилі», будь ласка?

Could I try a salt and vinegar snack, please? Чи можна мені спробувати закуску «сіль і оцет», будь ласка?

Good idea, they’re delicious. Гарна ідея, вони дуже смачні.

Help yourself! Пригощайся! Бери!

Here you are! Ось, будь ласка!

Of course! Звичайно!

CULTURE 8H CULTURE 8H
barbecue барбекю

coconut кокос

dish страва, тарілка

ingredients інгредієнти

kiwi ківі

mango манго

meringue безе

occasion випадок, нагода, можливість

pastry борошняні кондитерські вироби
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pavlova торт «Павлова»

pineapple ананас

smoothie смузі

strawberry полуниця, суниця

tropical fruit тропічний фрукт


