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VOCABULARY 1A VOCABULARY 1A
actually насправді

beard борода

borrow позичати (у когось)

cheek щока

chin підборіддя

dark темний

face обличчя

facial feature риса обличчя

fair світлий

forehead лоб

freckles ластовиння

glasses окуляри

moustache вуса

mouth рот

nose ніс

smile посмішка

teeth зуби

to be all ears дуже уважно слухати

to be big-headed бути самовдоволеним, самозакоханим

to be nosy бути пронозливим, пхати свого носа (в чужі справи)

GRAMMAR 1B GRAMMAR 1B
champion чемпіон

hardly ever дуже рідко, майже ніколи

kangaroo кенгуру

tent намет

LISTENING AND VOCABULARY 1C LISTENING AND VOCABULARY 1C
bin кошик на сміття

bookshelf книжкова полиця

cafeteria кафетерій

classroom класна кімната

clock годинник

coursebook підручник

dictionary словник

hall передпокій, коридор

interactive whiteboard інтерактивна дошка

library бібліотека

medical room медпункт

noticeboard дошка оголошень

packaging упаковка

playground ігровий майданчик

projector проєктор

quietly тихо

school office адміністрація школи

tablet планшет
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timetable розклад

waste сміття

GRAMMAR 1D GRAMMAR 1D
abroad за кордоном

concentrate зосереджуватися

interrupt переривати, перебивати

play cards грати в карти

rush (around) метушитися, поспішати

snowboard сноуборд

weird дивний, химерний

EVERYDAY ENGLISH 1E EVERYDAY ENGLISH 1E
Can I …? Чи можу я... ?

Can I tag along? Чи можна мені з вами?

Could I …, please? Чи міг би я ..., будь ласка?

Go right ahead. Давай! Так, будь ласка.

How are you getting on? Як у тебе справи?

I’m sorry, no. Пробачте, ні.

I’m sorry, that’s not possible. Мені прикро, але це неможливо.

Is it OK if I …? Нічого, якщо я...?

May I …, please? Чи можна мені ..., будь ласка?

No problem. Без проблем.

Of course. Звичайно.

Sure. Звісно.

What are you up to? Що робиш?

READING 1F READING 1F
familiar знайомий

local місцевий

scary страшний, лячний

WRITING 1G WRITING 1G
join (in) приєднатися, взяти участь

physical description опис зовнішності, словесний портрет

CULTURE 1H CULTURE 1H
collection колекція

doctor’s surgery кабінет лікаря, клініка

electrician електрик

gardener садівник

government уряд

huge велетенський

look after доглядати, турбуватися, займатися

president президент

royal королівський

tunnel тунель

underneath під, внизу, нижче
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REPETYTORIUM 1J REPETYTORIUM 1J
get angry розсердитися

human being людина, людська істота

scientist науковець, учений

VOCABULARY 2A VOCABULARY 2A
It’s a lovely day. Сьогодні чудовий день.

It’s chilly. Прохолодно.

It’s drizzling. Мрячить.

It’s foggy. Туманно.

It’s freezing. Дуже холодно.

It’s frosty. Морозно.

It’s hailing. Йде град.

It’s icy. Зледеніння.

It’s pouring down. Злива.

It’s raining cats and dogs. Дощ ллє як з відра.

It’s raining. Йде дощ.

It’s stormy. Гроза.

It’s warm. Тепло.

It’s windy. Вітряно.

look out for виглядати, шукати

There’s a rainbow. На небі веселка.

weather report прогноз погоди

GRAMMAR 2B GRAMMAR 2B
explode вибухнути

go home йти додому

have an idea мати ідею

helicopter гелікоптер

missing зниклий, загублений

phone signal сигнал телефону (зв’язок)

rescuer рятувальник

rock камінь, скеля

stay positive зберігати оптимізм

stay warm зберігати тепло

survive виживати

turn over перевернути

tyre шина

LISTENING AND VOCABULARY 2C LISTENING AND VOCABULARY 2C
avalanche лавина

cause причина

control контролювати, контроль

destroy знищувати

eagle орел

earthquake землетрус

extreme weather екстремальна погода
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flood повінь

forest fire лісова пожежа

hurricane ураган

lightning блискавка

natural disaster стихійне лихо

snowstorm снігова буря

thunder грім

tornado торнадо

tsunami цунамі

volcanic eruption виверження вулкана

wave хвиля

GRAMMAR 2D GRAMMAR 2D
be scared of боятися (чогось/когось)

chance шанс, імовірність

depend (on) залежати (від)

electricity електрика

hit by lightning вражений блискавкою

hurt ображений, скривджений

know about знати про

lightning strike удар блискавки

ordinary звичайний

spend (most of the) time проводити (більшу частину) часу

stay away триматися подалі

thunderstorm гроза

tool інструмент, знаряддя

EVERYDAY ENGLISH 2E EVERYDAY ENGLISH 2E
Bad luck! Не пощастило!

be afraid боятися

blow (something) over здувати (щось) через

go camping піти в похід (на природу)

hold down утримувати

It really doesn’t matter. Це насправді не має значення.

let go відпустити

Never mind. Неважливо.

Oh no! О ні!

Poor you. Бідолаха.

put up поставити

Sorry about that. Вибачаюсь за це.

Sorry to hear that. Шкода це чути.

That’s a (real) shame! (Дуже) прикро!

tough стійкий, витривалий

What a pity! Яка досада!

READING 2F READING 2F
continent континент

environment довкілля
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explore досліджувати

make sure (that) упевнитися, (що)

on the way back на зворотному шляху

protect захищати

researcher дослідник

seal тюлень

season пора року

shark акула

species вид

type (of ) тип (чогось)

whale кит

WRITING 2G WRITING 2G
chosen обраний

disappear зникнути

last (for) тривати

population населення

rainforest тропічний ліс, вологі джунглі

rarely рідко

CULTURE 2H CULTURE 2H
be fascinated (by) бути в захваті (від)

expedition експедиція

explorer дослідник

extremely надзвичайно

go back to повернутися до

historian історик

independence незалежність

jungle джунглі

make a trip to поїхати до

malaria малярія

missionary місіонер

native місцевий, тубільний

region регіон

servant слуга

slavery рабство

speak against виступати проти

speak for виступати за

spy шпигун

support підтримувати

travel by подорожувати (чимось)

tribe плем’я

unusual незвичний

waterfall водоспад

REPETYTORIUM 2J REPETYTORIUM 2J
crocodile крокодил

follow іти/їхати слідом, стежити
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get better / worse покращуватися/погіршуватися

I can’t wait Я не можу дочекатися,

to … щоб...

I don’t have time to … Я не маю часу на...

look forward to з нетерпінням чекати на (щось)

VOCABULARY 3A VOCABULARY 3A
2 for 1 два за ціною одного

50% off знижка 50%

according to згідно з

announcement оголошення

baseball cap бейсболка

bring back повернути

broken розбитий

browse переглядати, перебирати

buy one get one free купуй один, отримуй другий безкоштовно

carton картонна коробка

change змінюватися, змінювати

changing room примірочна, роздягальня

comic book комікс

customer клієнт, покупець

discount знижка

exchange обмін, міняти

fit підходити, пасувати

half price півціни

hiking boots похідні черевики

instead замість

on sale продається зі знижкою

put on набрати вагу

quality якість

queue черга

receipt чек, квитанція

refund повернення грошей, відшкодування

sales assistant продавець

special offer спеціальна пропозиція

till доти, поки

try (something) on приміряти (щось)

GRAMMAR 3B GRAMMAR 3B
department store універмаг

enjoy oneself гарно проводити час

podcast подкаст

the middle of середина (чогось)

LISTENING AND VOCABULARY 3C LISTENING AND VOCABULARY 3C
(credit / debit) card (кредитна/дебетова) картка

accept приймати

card machine термінал для оплати банківською карткою
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cash готівка

cashpoint банкомат

contactless безконтактний

gift card подарункова картка

PIN ПІН-код

take out забирати, виймати

tap прикладати

withdraw знімати (з рахунку)

GRAMMAR 3D GRAMMAR 3D
be late for something запізнюватися (кудись)

climb into вилазити на

collar комір, нашийник

double-decker bus двоповерховий автобус

get dark сутеніти

go off іти (геть), відходити

join in приєднатися до

jump off стрибати з

jump onto застрибнути на

jump out of вистрибнути з

look out of (the window) визирнути з (вікна)

loudly голосно

one by one один за одним

project onto показувати, проектувати на

take a break зробити перерву, відпочити

wag махати

EVERYDAY ENGLISH 3E EVERYDAY ENGLISH 3E
Always … Завжди ...

Be careful (not) to … Будь обережний, щоб (не) ...

Be sure to … Обов’язково ...

candle свічка

check out this cool shop подивись цей класний магазин

Don’t forget to / that … Не забудь (що) ...

Don’t let anyone … Не дозволяй нікому ...

follow a recipe слідувати рецепту

it looks like … схоже на те, що...

It’s best (not) to … Краще (не) ...

leave something until the last minute залишати щось на останню хвилину

Make sure you (don’t) … Переконайся, що ти (не) ...

Never … Ніколи ...

Only … Тільки ...

Remember (not) to … Пам’ятай про те, щоб (не) ...

Watch out for … Стережись ...

You’re not allowed to … Тобі не можна ...

You’re not supposed to … Ти не повинен ...
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READING 3F READING 3F
announce оголошувати

catch up with доганяти

context контекст

formal офіційний

heavily тяжко, важко

informal неофіційний

narrative оповідання, розповідь

reporter журналіст

rock guitarist рок-гітарист

sign a contract підписувати контракт

winner переможець

WRITING 3G WRITING 3G
combination поєднання, комбінація

curly кучерявий

get wet промокнути

look away from відводити погляд від

luckily на щастя

set the scene описати ситуацію

stare at витріщатися на

turn of events поворот подій

CULTURE 3H CULTURE 3H
airline ticket квиток на літак

allow дозволяти

banknote купюра

bartering мінова торгівля, бартер

civilization цивілізація

coin монета

currency валюта

digital цифровий

goods товари

microchip мікросхема, мікрочіп

practical практичний

society суспільство

REPETYTORIUM 3J REPETYTORIUM 3J
diary entry запис у щоденнику

joke жарт

uncomfortable незручний

diary entry запис у щоденнику

joke жарт

uncomfortable незручний

VOCABULARY 4A VOCABULARY 4A
bacon бекон

beef яловичина
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biscuits сухе печиво

bunch пучок

carrots морква

category категорія

celebrate святкувати

coffee кава

completely повністю, зовсім

grapes виноград

I could eat a horse! У мене вовчий апетит!

I’m a bit peckish. Я трохи голодний.

I’m starving. Я помираю з голоду.

lemonade лимонад

milkshake молочний коктейль

onions цибуля

pasta макаронні вироби

percentage відсоток

pork свинина

pour наливати

seaside побережжя, узбережжя моря

strawberries полуниця, суниця

sugary солодкий, що містрить цукор

tea чай

toast грінка, тост

GRAMMAR 4B GRAMMAR 4B
baker пекар

emphasize підкреслювати, наголошувати

liquid рідина

oven духовка

prefer віддавати перевагу

shopping bag сумка для покупок

LISTENING AND VOCABULARY 4C LISTENING AND VOCABULARY 4C
café кафе, кав’ярня

celebrate святкувати

drive-through заклад (ресторан, магазин), у якому клієнт обслуговується, не 
виходячи з автомобіля

eat outside їсти надворі

fish and chips риба і картопля фрі

food court фуд-корт

food van фургон із їжею

place an order робити замовлення

restaurant ресторан

seaside побережжя, узбережжя моря

self-service самообслуговування

shop магазин

street food вулична їжа
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takeaway їжа на винос

top floor верхній поверх

workplace місце роботи

wrap something up (in) загорнути щось (у)

GRAMMAR 4D GRAMMAR 4D
amount кількість

challenge somebody to do something кидати виклик комусь (зробити щось)

corner shop крамниця біля дому

cucumber огірок

fizzy drink газований напій

freezer морозилка

fridge холодильник

fruit salad фруктовий салат

healthy eating здорове харчування

junk food нездорова їжа

lettuce салат-латук

portion порція

sausage сосиска, ковбаса

spill розлити, розсипати

EVERYDAY ENGLISH 4E EVERYDAY ENGLISH 4E
barbecue барбекю

Can you …? Чи можеш ти ...?

Come at … on … Приходь у/о (час) в (день)

Could you …, please? Чи не міг би ти ..., будь ласка?

Don’t …! Не ...!

give back віддавати

Give me your … Дай мені свій ...

Happy to. Із задоволенням.

I’m afraid, I can’t. Боюся, я не можу.

lend позичати (комусь)

No problem. Без проблем.

No, I can’t. I’m sorry. Ні, я не можу. Мені шкода.

OK. Гаразд.

Put … Поклади ...

Sorry, I can’t at the moment. Вибачте, я зараз не можу.

That sounds good. Хороша ідея.

weather forecast прогноз погоди

READING 4F READING 4F
feel tired почуватися втомленим

freshly baked свіжоспечений

invitation запрошення

level рівень

source of джерело

whenever щоразу, коли б не



Wordlist from Link 6 Student Book 11 © Oxford University Press 2022

Wordlist This list contains the key words from the units in the Link 6 Student Book (ISBN: 4619240)

VOCABULARY 5A VOCABULARY 5A
attach прикріпити

battery батарея

charger зарядний пристрій

computer hardware комп’ютерне обладнання, апаратура

device пристрій, апарат

download from завантажити з

file файл

for once лише цього разу, як виняток

get up early рано вставати

go online заходити в інтернет

in the end врешті

ink чорнило

Internet connection інтернет-з’єднання

keyboard клавіатура

laptop ноутбук

log on увійти на

material (file) матеріал (файл)

mouse миша (комп’ютерна)

operate керувати, експлуатувати

password пароль

printer принтер

router роутер

scanner сканер

screen екран

share ділитися

software програмне забезпечення

technology техніка, технологія

turn off вимкнути

turn on увімкнути

upload to завантажити на

virus вірус

website сайт

GRAMMAR 5B GRAMMAR 5B
chemical хімічний, хімікат

constantly постійно

driverless car безпілотний/самокерований автомобіль

expert фахівець, експерт

factory фабрика

online forum онлайн-форум

privacy самотність, таємниця, приватність

reality дійсність, реальність

virtual віртуальний
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LISTENING AND VOCABULARY 5C LISTENING AND VOCABULARY 5C
3D printer 3D-принтер

definitely безперечно

deliver доставляти

drone безпілотник літальний апарат, безпілотник, дрон

electric car електромобіль

electronic електронний

e-reader електронна книга

feel like хотіти

feel strange почуватися дивно

games console ігрова приставка

it’s useful for … це корисно для ...

smartwatch розумний годинник

they’re brilliant for … вони чудові для ...

VR (virtual reality) headset VR-гарнітура

wireless headphones безпровідні навушники

GRAMMAR 5D GRAMMAR 5D
ambition амбіція

become infected with заразитися

come towards підходити до

crash аварія

decision рішення

design дизайн

escape утекти

get into потрапляти, заходити в (щось), сідати (в автомобіль тощо)

give up здаватися

good / bad guy хороший/поганий персонаж

hunt полювати

invention винахід

inventor винахідник

medicine медицина

mission місія

plan for the future робити плани на майбутнє

remote control дистанційне керування

wing крило

EVERYDAY ENGLISH 5E EVERYDAY ENGLISH 5E
all set усе готово

Can I help you (verb) …? Чи можу я допомогти тобі (дієслово) ...?

edit редагувати

film фільм

fix лагодити

How about (verb) -ing? Як ти дивишся на те, щоб ...?

I think I’ll be fine. Думаю, я впораюся.

I’ll help you (with that). Я допоможу вам (з цим).

It’s OK. Усе гаразд.



Wordlist from Link 6 Student Book 13 © Oxford University Press 2022

Wordlist This list contains the key words from the units in the Link 6 Student Book (ISBN: 4619240)

Let me help you (with that). Дозвольте мені допомогти вам (з цим)

need help потребувати допомоги

No thanks. Ні, дякую.

opposite side of протилежна сторона (чогось)

That’s great, thanks! Чудово, дякую!

That’s really kind of you. Це дуже мило з твого боку.

Try (verb) -ing. Спробуй ...

What about (verb) -ing? Як щодо ...?

Why don’t you …? Чому б тобі не …?

You should … Вам слід ...

READING 5F READING 5F
as a result у результаті, внаслідок

as for me щодо мене

in addition до того ж

in contrast на відміну від

in other words іншими словами

mainly переважно

on the other hand з іншого боку

photography фотографія

pilot пілот

situation ситуація

target ціль

to start with для початку

worry about хвилюватися про

WRITING 5G WRITING 5G
break codes зламувати коди

hands-free «вільні руки», автоматичний

ideal ідеальний

kick ударяти/бити ногою

ordinary звичайний

prediction передбачення

product продукт

purpose мета, ціль

self-cleaning самоочисний

shine сяяти

solar-powered на сонячній енергії

swallow ковтати

wearable придатний / зручний для носіння

CULTURE 5H CULTURE 5H
colleague колега

come up with придумати, винайти

computer program комп’ютерна програма

development розвиток, розробка

general public населення, широка публіка

microchip мікросхема, мікрочіп
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personal computer (PC) персональний комп’ютер (ПК)

realize усвідомлювати

smartphone смартфон

REPETYTORIUM 5J REPETYTORIUM 5J
advertise рекламувати

e-book електронна книга

in the background на фоні, на задньому плані

in the centre у центрі

in the foreground на передньому плані

review (критичний) огляд, рецензія

traditional традиційний

VOCABULARY 6A VOCABULARY 6A
aquarium акваріум

art gallery художня галерея

botanical gardens ботанічні сади

bridge міст

bus tour автобусний тур

car park парковка

catch a train встигнути на поїзд

cathedral кафедральний собор, собор

clock tower вежа з годинником

exotic екзотичний

fountain фонтан

go over переходити (через, над)

information office інформаційний центр

market ринок

monument пам’ятник

open-air stall прилавок просто неба

palace палац

remind нагадати

sea creature морська істота

specific особливий, спеціальний, певний

square площа

station станція

tourist турист

town hall ратуша

underground метрополітен

worker працівник

GRAMMAR 6B GRAMMAR 6B
ancient стародавній

beside the sea біля моря

obviously очевидно

LISTENING AND VOCABULARY 6C LISTENING AND VOCABULARY 6C
(not) far from (не)далеко від

at the bottom / top of біля підніжжя / на вершині
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beside поряд із

bookshop книгарня

crossing перехрестя

gate ворота, хвіртка

in the middle of посередині

near близько, недалеко

on the corner of на розі

opposite протилежний, навпроти

over над, вище

through крізь, наскрізь

to the left / right of ліворуч/праворуч від

under під (чимось), внизу, нижче

GRAMMAR 6D GRAMMAR 6D
among серед

choir хор

exchange partner партнер (гість) за програмою обміну

freedom свобода

harbour порт, гавань

hiking holiday піший відпочинок

mainland материк

mobile signal сигнал мобільного зв’язку

once (a month) один раз (на місяць)

parcel пакунок, посилка

port порт

refer (back) to посилатися на

rough нерівний, шорсткий

tourist guide туристичний гід, екскурсовод

whole цілий

EVERYDAY ENGLISH 6E EVERYDAY ENGLISH 6E
… is on your left / right. ... знаходиться ліворуч/праворуч.

Certainly. Звісно.

Could you give me directions to … Чи не могли б ви вказати мені дорогу до ...

Could you tell me how to get to … from here? Чи не підкажете, як звідси дістатися до ...?

easy peasy дуже просто

Excuse me, … Вибачте, ...

Go along / down / up … Іти вздовж / униз / угору ...

Go over / under the … Пройти над / під ...

Go past the … Проходити повз ...

Go straight ahead. Йти прямо.

How do I find the (nearest) …, please? Скажіть, будь ласка, як знайти (найближчий) ...?

I’m really sorry, I’m not from around here. Вибачте, я не місцевий.

pay attention звертати увагу

proper належний

So, I … – is that right? То я ... — вірно?

Take the first / second … on the left / right … Поверніть у першу / другу ...  ліворуч/праворуч ...



Wordlist from Link 6 Student Book 16 © Oxford University Press 2022

Wordlist This list contains the key words from the units in the Link 6 Student Book (ISBN: 4619240)

Thanks anyway. Все одно дякую.

trick question каверзне питання

Turn left / right at the end of the road / into … Поверніть ліворуч / праворуч у кінці дороги / в...

Yes, that’s it. Так, правильно.

You’re welcome. Нема за що.

READING 6F READING 6F
be homesick сумувати за домівкою

day trip подорож на один день

entire повний, цілий, весь

horse riding верхова їзда

located in розташований у

overnight нічний, що триває всю ніч

performance виступ, вистава

sightseeing огляд визначних пам’яток

sonnet сонет

spend (the night / two days) провести (ніч / два дні)

take part (in) брати участь (у)

wildlife дика природа

youth hostel молодіжний хостел

WRITING 6G WRITING 6G
choice вибір

cream tea чай із вершками

scone коржик, скон

statistics статистика

take a boat trip (along) покататися на човні (вздовж)

CULTURE 6H CULTURE 6H
actual фактичний, справжній

beaver бобер

bison бізон

butterfly метелик

elk лось

marsh болото, драговина

meadow луг

named after названий на честь

national park національний парк

otter видра

polecat тхір

rare рідкісний

trail стежка, слід

wetland заболочені землі

VOCABULARY 7A VOCABULARY 7A
athletics атлетика

badminton бадмінтон

climbing альпінізм
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court корт

cricket крикет

cycling їзда на велосипеді

equipment спорядження, обладнання

gym тренажерний зал

helmet шолом

motor racing автомобільні перегони

net сітка

pitch поле (для деяких видів спорту, наприклад крикету)

race track трек для перегонів

racket ракетка

rugby регбі

slope схил

sporting event спортивна подія

stadium стадіон

track траса

volleyball волейбол

weightlifting важка атлетика

GRAMMAR 7B GRAMMAR 7B
bus pass проїзний на автобус

get the bus їхати автобусом

lift weights піднімати штангу/гирю

No wonder … Нічого дивного...

LISTENING AND VOCABULARY 7C LISTENING AND VOCABULARY 7C
ankle щиколотка

arm рука

break ламати

bruise синець

connect з’єднувати

cut поріз

elbow лікоть

finger палець

injure (yourself ) поранити(-ся), травмувати(-ся)

injury травма, поранення

knee коліно

leg нога

shoulder плече

slip (on) посковзнутися (на)

sprain розтягнення

swell набрякати

toe палець на нозі

wrist зап’ясток

GRAMMAR 7D GRAMMAR 7D
championship чемпіонат

climb a mountain підніматися на гору
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coach тренер

have a sleepover ночувати (в когось)

Have you heard the news? Ви чули новину?

How well do you (speak) …? Наскільки добре ви (розмовляєте)... ?

recently нещодавно

run a marathon бігти марафон

take the dog for a walk вигулювати собаку

tennis match тенісний матч

EVERYDAY ENGLISH 7E EVERYDAY ENGLISH 7E
Can you say that again / more slowly, please? Чи не могли б ви, будь ласка, повторити / сказати повільніше?

Can you speak up, please? Чи не могли б ви говорити голосніше, будь ласка?

Could you repeat it, please? Чи не могли б ви повторити, будь ласка?

fill in заповнювати

How do you spell that? Як це пишеться по літерах?

I didn’t (quite) catch that. Я не (зовсім) зрозумів.

I said … Я сказав ...

Is it with a double …? Тут дві (літери) ... ?

Let me say it again, … Давайте, я повторю ...

member член

membership card членський квиток

No, it’s … Ні, це ...

Of course. It’s … Звичайно. Це...

receptionist адміністратор, секретар у приймальні

sign up зареєструватися, записатися

So, that’s …? Отже, це ... ?

Sorry, I didn’t get the … name / part. Вибачте, я не почув ... ім’я / цю частину.

sporty спортивний

That’s right. Правильно.

What did you say? Що ви сказали?

What was that? Що це було?

Yeah, cool. Так, круто.

READING 7F READING 7F
accommodation житло

blink кліпати, моргати

ceiling стеля

creature істота

diurnal денний

driving instructor інструктор з водіння

eyelid повіка

far-flung що широко простягнувся, широкий, розлогий

frequently часто

insectivorous комахоїдний

leave school закінчити школу

lick облизувати

lizard ящірка
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mechanic механік

nocturnal нічний

pal приятель

predator хижак

shepherd пастух

silent безмовний, мовчазний

sink тонути, потопати

smooth гладенький, рівний

surface (of ) поверхня (чогось)

travel agent туристичний агент

tropical тропічний

WRITING 7G WRITING 7G
direct прямий

energy енергія

expression вираз

for ages цілу вічність

games café ігрове кафе

lifestyle спосіб життя

one step at a time крок за кроком

Paralympian паралімпійський

routine рутина, звичка

schedule (an activity) запланувати (захід)

update (a blog) оновлювати (блог)

CULTURE 7H CULTURE 7H
compete змагатися

disabled athlete спортсмен з інвалідністю

high jump стрибки у висоту

long-distance runner бігун на довгі дистанції

online presence присутність у мережі

para-athlete параатлет

sportsperson спортсмен

traffic accident дорожньо-транспортна пригода

wheelchair athlete спортсмен в інвалідному візку

world record світовий рекорд

REPETYTORIUM 7J REPETYTORIUM 7J
accompanied by у супроводі, у товаристві

bus service автобусне сполучення

exercise classes спортивні заняття

VOCABULARY 8A VOCABULARY 8A
day-to-day life повсякденне життя

fall asleep засинати

fan фанат

look at дивитися на

look for шукати
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muddy брудний

pet домашній улюбленець (тварина)

pick up забирати, піднімати

press (a button) натиснути (кнопку)

print out роздруковувати

put down покласти

put on одягати

remove знімати, усувати, виймати

sunglasses сонцезахисні окуляри

switch off вимикати

switch on вмикати

take off знімати

turn down збавляти, робити тихіше (тьмяніше тощо)

turn up прибавляти, робити голосніше (яскравіше тощо)

wake up будити, прокидатися

GRAMMAR 8B GRAMMAR 8B
advice порада

ask someone for help просити когось про допомогу

carefully обережно, ретельно

have a rest відпочивати

have an argument with somebody сперечатися, сваритися з кимось

immediately негайно

impossible неможливий

lively жвавий

suggestion порада, пропозиція

LISTENING AND VOCABULARY 8C LISTENING AND VOCABULARY 8C
accident нещасний випадок

ambulance машина швидкої допомоги

ask for directions запитати дорогу

be sensible бути розсудливим

bucket відро

call (an ambulance) викликати (швидку)

cycle path велосипедна доріжка

don’t be silly не кажи дурниць

don’t panic не панікуй

emergency exit аварійний вихід

emergency service аварійно-рятувальна служба, служба невідкладної (екстреної) 
допомоги

fire вогонь, пожежа

fire practice пожежні навчання

fire service пожежна служба

first-aid kit санітарна сумка, аптечка, пакет першої допомоги

funny noise дивний звук

keep calm зберігати спокій

ladder драбина
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report an accident сповіщати про нещасний випадок

smoke alarm датчик диму

speed limit обмеження швидкості

traffic lights світлофори

vehicle транспортний засіб

zebra crossing пішохідний перехід


