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Календарно-тематичне планування до НМК Matrix Pre-Intermediate, Units 1 – 6 (100 годин) 
 

Мовний матеріал № 
уро
ку 

Дата Сфери (тематика) 
спілкування. Тема. 

Підтема. 

Мовленнєві 
функції 

Експоненти функцій 

Лексичний Граматичний Фонетичний 

 
Письмо 

 
Аудіювання 

 
Читання 

1. Спілкування 
1  Мови в сучасному світі 

SB p.4-5 
Висловити 
свою думку 

As far as I am concerned… 
I suppose… 
In my opinion… 

Earthquake, lonely, 
loneliness, natural 
disaster, volcano, care, 
change, destroy, 
disappear, save, survive 

Кількісні 
числівники 

Вимова нових 
слів 

SB p.4, e.4B 
WB p.2, e.1 

SB p.4, e.1A SB p.4-5, e.1-4 
TB p.91 
Nationality 
quiz 

2  Вивчення іноземної 
мови 
SB p.5 

Запитати і 
надати 
інформацію 

I’d like to know… 
I’d like some information 
about… 

Study, revise, practise 
(v), practice (n), repeat, 
memories, translate  

Present Simple: 
interrogative/ 
positive/ 
negative 
sentences 

Present Simple 
Інтонація 
розповідних 
речень, 
запитань 

SB p.5, e.5, 6 
WB p.2, e.2, 3 
p. 3, e.4 

Classroom 
English 

SB p.4, e.1 
p. 5, e.5B 

3  Знаки та символи 
SB p.6 

Висловити 
ставлення до 
мов 

I prefer… 
I am fond of… 
It seems to me… 

Icon, hieroglyphics, 
make sure  

Present Simple, 
Present 
Continuous: 
interrogative/ 
negative/ 
positive 
sentences 

Present Simple 
Вимова 
закінчень 
дієслів у 3 
особі однини  

SB p.6, e.2,  
p. 14, e.3 
WB p.3-4, e.5, 6 

SB p.6, e.1A 
t. 1 

SB p.6, e.1 
TB p.91 
True or false 

4  Символи та логотипи 
компаній  
SB p.7 

Взяти 
інтерв’ю 

Do you play any sports?  
What book are you 
reading now? 

Повторення вивченої 
лексики 

Дієслова, що не 
вживаються в 
Continuous 

[ŋ] speaking SB p.7, e.5, 6 
Vocabulary 
dictation 
WB p.4, e.7 

SB p.7, e.7 
Interview 

SB p.7, e.3, 4 

5  Відправлення 
повідомлень 
SB p.8 

Передати 
повідомлення 

Can I take the message? 
Could you leave your 
message? 
It’s Sophy here with the 
message to Daniel. 

E-mail, message, Mode 
code, semaphores, 
railway signals, dial, 
phone, ring 

Adverbs of 
frequency: 
always, often, 
usually, never, 
sometimes, 
rarely 

Розпізнавання 
скорочених 
форм: weren’t, 
she’ll, aren’t, 
etc. 

SB p.8, e2 
WB p.4, e.8 

SB p.8, e.2 
t. 2 - 4 

SB p.14, e.5 
TB p.12 
Revision idea 

6  Домашнє читання ** 
7  Як одержати потрібну 

інформацію 
SB p.9 

Запитати і 
одержати 
інформацію 

What does “elevator” 
mean? 
I’m not sure but I think it 
means “lift”. 
Do you know…? 
Could you tell me…? 

BrE vs. AE: tap - faucet, 
dressing gown - bathrobe, 
the chemist’s - drugstore, 
torch - flashlight, tights - 
pantyhose, waistcoat - 
vest, wallet - billfold 

Present Simple 
vs. Present 
Continuous, 
common 
mistakes 

Intonation in 
Wh- questions 

SB p.9, e. 2 
WB p.5,  
e.9, 10 

SB p.9,  
e. 1B, 2A 

SB p.9,  
e.1C, 2B 
TB p.92 
Do you 
know…? 

8  Англійська – мова 
міжнародного 
спілкування 
SB p.10  

Погодитись Yes, of course. 
I agree entirely. 
Right. 

Frequently, exactly, 
recipe, flavored with, 
lung disease, caused by, 
insect 

Складні 
числівники 

Інтонація 
складно-
підрядних 
речень і 
запитань 

SB p.10, e.2 
WB p.7 
Culture focus 

SB p.10, e.1A SB p.10, FAQ 
TB p.92 
Could you 
repeat that? 

9  Здатність вивчати щось 
нове 
SB p.11 

Навести 
приклад 

One more thing… 
Take…for instance. 
To give you an example… 

Squash, recommend Модальні 
дієслова 
can, can’t (not), 
be able to 

Chant 
Can’t stay, 
gotta go* 
p. 62 

SB p.11, e.5B, 
Activate 
WB p.6,  
e.11, 12 

SB p.11, e.5B 
Chant 
Can’t stay, 
gotta go 

SB p.11, 
e.4A, 5A 
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TB p.14 
Optional activity 

p. 62* 

10  Анкети й описи 
SB p.12 

Запитати і 
надати 
інформацію 
про людину 

What’s your name? 
What languages do you 
speak? 
How many people are 
there in your family? 

Ambition, application 
form, landing card, fill 
in 

Present Simple 
questions 

Auxiliaries; 
Weak /strong 
forms 

SB p.12, e. 1 
WB p.6-7, e.13 

Classroom 
English 
 

SB p.12, e.1 

11  Відповіді на запитання 
анкети 
SB p.13 

Розповісти про 
людину 

Ann lives in… 
She’s learning two foreign 
languages. 
In her free time she likes… 

In an emergency, 
regularly 

Present Simple 
questions, 
statements 

Present Simple 
Інтонація 
загальних 
(yes/no) і 
спеціальних 
(wh-) запитань 

SB p.13, e.3-6 
WB p.7, e.14 

SB p.12, e. 2 SB p.13, e.7 

12  Домашнє читання** 
13  Труднощі при вивченні 

іноземної мови 
SB p.15 

Пояснити  You know what I mean. 
As you can see... 
As you know… 
On the whole… 

Big-headed, clever, 
kind, lovely, scared, 
stupid, weary 

Повторення 
раніше 
вивченого 
матеріалу 

[v] [w] 
have, video, 
weekend, weary, 
viewers 

TB p.16 
Optional 
activities 2-4 
Підготовка до 
тематичної 
атестації 

SB p.15 
Lost for words 
 

SB p.15 
Lost for words 
e.1, 2 

14
15 

 Тематична атестація 
Test 1 p. 2-3*** 

                        2. Великі часи 
16  Успіх і досягнення мети 

SB p.16 
Висловити 
захоплення 

What a … 
Fantastic! 

The big time, discipline, 
dream, failure, succeed, 
ambitious, skinny, 
determined, disciplined, 
tiny, enormous, famous, 
hard-working, lucky, 
positive, successful 
talented, well built, 
strong, weak, similar 

Словотворення: 
success –
successful, 
ambition –
ambitious,    
hard work -
hardworking 

Вимова 
власних імeн: 
Naomi 
Campbell 

SB p.16 
Match the 
opposites, 
скласти речення 
із слово-
сполученнями 
WB p.8, e.1B 

SB p.16,  
e.A, B 
discussion 

SB p.16-17, 
e.1, 2, 3 
TB p.93 
Quotations to 
read and think 
about 

17  Шлях до успіху 
SB p.17 

Висловити 
незгоду 

Oh, come on… 
Oh, surely not. 
I see what you mean, but… 

Get/ go nowhere, 
Make it 

Повторення 
вивчених 
часових форм 

[J] [I] 
sleep/slip 
cheap/chip 

SB p.17, e.4B,5B 
p.26, e.1, 2 
WB p.8, e. 2 

Chant “Rain”  
p. 7 

SB p.17, 
e.4A, 5A 
 

18  Домашнє читання** 
19  Kар'єра співачки Бйорк  

SB p.18 
Висловити 
уподобання 

I am interested in … 
I prefer… 
I enjoy… 
I quite like… 

Record, best-known, 
flute, voice, award 

Past Simple  
Past Continuous 
positive/ 
negative/ 
interrogative 
sentences 

Вимова 
закінчення -ed 
у дієсловах ІІ 
форми 

SB p.18, e.2, 3 
WB p.9, e.3 

SB p.18,  
e.1A, B,  
t.8, 9 
WB p.9, 
e.3A, B 

TB p.93 
Mixed 
sentences  

20  Біографії відомих 
акторів, співаків 
SB p.19 

Розповісти 
біографію 

His career began when he 
was… 
He recorded his first 
album… 

Receive, musician, 
release, perform 

Past Simple or 
Past Continuous 

[ŋ] working SB p.19, e.4, 5 
WB p.10, e.4, 5 

Classroom 
English 
 

SB p.19, e.6 
TB p.94 
Who are they? 

21  Успішний початок Висловити It was embarrassing/ Glamorous, fun, tiring, Adjectives: Rising or falling SB p.20, e. A, B SB p.20,  SB p.20, e.1, 3 
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кар'єри 
SB p.20 

ставлення до 
чогось 

exciting/ glamorous, etc. embarrassing, excited, 
noise, advertisement 
(ad) 

glamorous, 
tiring, wild, fun, 
etc. 

intonation in 
single words: 
yes, no 

WB p.10, e.6 
 

e.1- 3, 
t.10-14 

 

22  У кінотеатрі 
SB p.21 

Висловити 
пропозицію 

Why don’t we… 
What about… 
Let’s… 
Shall we? 

Romantic films, action, 
thriller, historical epic, 
comedy, horror film, 
arrange, boo, fancy, clap, 
voiceover, subtitles 

Past Simple 
regular verbs 

[D] [T] 
the, fifth, thirty 

SB p.26, 
e.3-5 
WB p.10-11,  
e.6-8 

SB p.21, e.2, 3 SB p.21, e.2, 3 

23  Кіно у Великобританії 
SB p.22 

Розповісти про 
історію 
кінематографа 
в Британії 

The History of British 
cinema over the last forty 
years is… 

Swinging, film director, 
fashion, big screen, 
relationship  

Past Simple 
irregular verbs 

Chant  
Wasn’t That a 
Beautiful 
Wedding? 
p. 33* 

WB p. 13 
Culture focus 
TB p.22  
Quick filler 

Chant 
Wasn’t That a 
Beautiful 
Wedding?  
p.33 

SB p.22, e.1, 2 

24  Домашнє читання** 
25  Злети й падіння 

британського 
кінематографа 
SB p.23 

Висловити 
негативне 
ставлення 

I can’t stand... 
Oh, no! 
I don’t like… 

Повторення вивченої 
лексики 

a, an, the  
or no article 

Вимова 
артикля  the 
перед 
голосними 

SB p.23,  
e.3C, D, 4C 
WB p.11, 
e.9, 10 

SB p.22, e.2 SB p.23, e.3, 4 
TB p.95 
Speed quiz 

26  Записка другу 
SB p.24 

Вибачитись  I’m sorry I can’t make it 
on Saturday… 

ASAP, go round, let sb 
know 

Структура 
to be going to... 

Вимова 
скорочених 
форм didn’t, 
wasn’t, etc. 

SB p.26, e.6 
WB p.12, 
e.11, 12 

Classroom 
English 

SB p.24-25, 
e.1, 2, 3 

27  Пишемо записку 
SB p.25 

Запросити 
когось 

Do you want to come...? 
Do you fancy going...? 
Do you feel like...? 

Pick up, a quick note, 
come round, fancy 

Прийменники 
часу: in, on, at 

Consonant 
symbols 
[p] [k] [t] [f] [s] 
[h] 

SB p.25, e.5, 6 
WB p.13, 
e.13, 14 
TB p.23 
Quick filler, 
p.24 Optional 
activity 

Classroom 
English 

SB p.25, e.4 

28  Історія кохання 
SB p.27 

Висловити 
здивування 

Don’t you... 
Why are/do you... 

Quite tall, unfriendly, 
impolite, closing, 
ashamed, coldly - 
warmly 

Past Simple, 
Past Continuous,  
common 
mistakes 

Consonant 
symbols 
[b] [d] [m] [v] 
[z] [l] [r] [g] [n] 
[w] 

TB p.25 
Optional 
activity 1 

SB p.27, t. 17 SB p.27, 
e.1-3 

29  Зустріч з друзями 
SB p.28 

Висловити 
згоду 

So do I. 
Neither do I. 

Unexpected, 
opportunity, exchange 
student, guy, driving 
test 

Past Simple, 
Past Continuous, 
revision 

Інтонація 
діалогу 
SB p.28, e.1 

SB p.28, e.1-5 Classroom 
English 
SB p.28, e.1 

SB p.28, e.1-5 

30  Домашнє читання** 
31  Особисті запитання  

SB p.29 
Запитати і 
надати 
інформацію 
про людину 

Where do you live? 
He is about 20. 
What does he do? 

Get off, book the 
tickets, rent a video 

Порядок слів у 
запитаннях 

Інтонація та 
смисловий 
наголос у 
діалозі  
SB p.29, e.8 

SB p.29, e.7, 9 SB p.29, e.6,  
t. 18 

SB p.29, 
e.8, 9B 

32
33 

 Тематична атестація 
Test 2. p. 4-5*** 

                        3. Дім і сім’я 
34  „Важка дитина” Розповісти про My family is... Aunt, brother, carer, Phrasal verbs Word linking SB p.40, e.1, 4 SB p.30, SB p.30-31,  
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SB p.30 свою сім'ю We are four... 
I feel part of a real family. 

cousin, foster-family, 
grandchild, mother, 
grandmother, wife, dad, 
husband, grandfather, 
relative, sister, uncle, 
difficult, caring, kind, 
unhappy, thoughtful, 
understanding, selfish 

I feel part∪ of∪ 
a∪ real family. 

WB p.14, e.1, 2 questions A, B e.1-3 

35  Тиск на підлітків 
SB p.31 

Пояснити свою 
думку 

Well, I’ll tell you one 
thing. 
You know what I mean. 

Bring up, bully, foster, 
miss, look after, take 
after, tell off, put up 
with, get into trouble, 
make your mind up 

Adjectives Word linking 
look_after 
put_up 
tell_off 

SB p.40, e.2, 3 
WB p.14-15,  
e.3, 4 

SB p.31, e.6B SB p.31, 
e.4-6 

36  Всюди добре, а вдома 
найкраще 
SB p.32 

Порівняти 
якості 
предметів 

It’s bigger and more 
convenient. 

Relaxing, convenient Ступені 
порівняння 
прикметників 

Наголос у 
багатоскладових 
формах 
прикметників 
вищого та 
найвищого 
ступеня 

SB p.32, e.2 
WB p.15, e.5 
TB p.96 
Jumbled quiz 

SB p.32, e.1, 
t.19 

SB p.32, e.1 

37  Життя в місті та в 
сільській місцевості  
SB p.33 

Розповісти про 
переваги/ 
недоліки 

The advantages of... 
The disadvantages of... 

Повторення вивченої 
лексики 

Структура     
not  as... as 

Смисловий 
наголос у 
заперечних 
реченнях 

SB p.33, e.4 
Vocabulary 
dictation 
WB p.16, e.6 

SB p.33, e.6 SB p.33, 
e.3, 5, 6 
TB p.97 
Odd world 
record 

38  Стосунки в сім'ї 
SB p.34 

Розповісти про 
риси характеру 
людини 

My parents don’t think I’m 
spoilt. 
My father is very strict.  

Fall out with smb, 
spoilt, responsible, 
reliable, independent  

Ступені 
порівняння 
прикметників, 
повторення 

Наголос у 
багатоскладо-
вих словах 
ambitious, 
responsible, etc. 

Описати 
одного з 
однокласників 

SB p.34, e.1, 2 
t.20, 21 

SB p.34, e.3 

39  Де жити студентам 
SB p.35 

Домовитись 
про зустріч 

I’m ringing about... 
I was wondering if I 
could... 

Female, make friends, 
accommodation, 
amenity 

Ступені 
порівняння 
прикметників, 
винятки 

Вимова 
прикметників 
вищого та 
найвищого 
ступенів 

Гра „Я здаю 
житло в оренду” 
Написати 
оголошення 
WB p.16-17, 
e.7, 8 

SB p.35, 
e.3, 4 
t.22, 23 
 

SB p.35, e.2 

40  Визначні дні в США  
SB p.36 

Розповісти про 
традиції країни 

It’s a day of picnics. 
It has special importance 
to... 

Sign, mark, flying, 
barbecues, firework, 
displays, reminder, roast 
turkey, cranberry sauce 

Passive Voice – 
oзнайомлення 
зі структурою 

Pronunciation of 
–ed past tenses 
cooked, wasted, 
ordered 

SB p.36, e.2 
WB p.19  
Culture focus 
Prairie life 

SB p.36, e.2 SB p.36, e.1 
Special Dates 
in the USA 

41  Домашнє читання** 
42  Свята в Україні 

SB p.37 
Надати 
детальну 
інформацію  

He is the man who...  
This is the house which...  

Following, native, to 
plant crops 

Відносні 
займенники 
who, which, 
that, whose 

Pronunciation of 
who is or whose 

SB p.37, e.5B 
WB p.17-18,  
e.9-11 

SB p.36, e.2 SB p.37,  
e.3, 4, 5A 

43  Оголошення в газету  
SB p.38 

Прохання про 
допомогу 

Could you help me, please? 
I want to ask you for a 
favour. 

Notice, rent, for sale, 
lost and found, offering 
a service 

Неповні 
речення в 
оголошеннях 

Інтонація та 
смисловий 
наголос 

SB p.38, e.1, 2 
WB p.19, e.13 

SB p.38, e.2 SB p.38, e.1 
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I’d like some help. оголошень 
44  Планування і написання 

оголошення 
SB p.39 

Висловити свої 
бажання 

I’d like to... Available, wanted, 
smart, rent out,  

Порядок 
прикметників у 
реченні 

Інтонація 
речень з 
однорідними 
членами 

SB p.39,  
e.4A, B 
WB p.18, e.12, 
p.19, e.14 

The student’s 
dialogues 

SB p.39, e.5, 6 
TB p.97 
Long complex 
sentences 

45  Секретний щоденник 
SB p.41 

Розповісти про 
свій учорашній 
день  

I woke up at 4 a.m. Instruct, squawk, swear, 
horrible, mournful, 
toothless, be no joke, 
from this day forward 

Прикметники, 
поширені 
помилки 

Вимова  дат 
1934, 1900, 
2000, 2003 

SB p.41, e.1, 2A 
TB p.33 
Optional activity 

SB p.41, t.24 SB p.41, e.2B 

46
47 

 Тематична атестація 
Test 3 p. 6-7*** 

48  Домашнє читання** 
49  Урок-повторення  Revision lesson 

                        4. Душа і тіло 
50  Правда про відчуття 

страху 
SB p.42  

Описати 
симптоми 
страху 

Our heart beats faster. 
We breathe more quickly. 
Our pulse rate is quicker. 
We feel hot or cold. 
We cannot move. 

Danger, fear, heart, 
pulse rate, soul, beat, 
disappear, fascinate, 
scare, terrify, vanish, 
terrible, evil  

Cтруктура 
there is/ there 
are 

Смисловий 
наголос у 
реченнях з 
there is/ are 

SB p.52, e.1 
WB p.20, e.1 

Chant  
I feel terrible 
p.71 

SB p.42-43, 
e.1-4 

51  Наші страхи 
SB p.43 

Заперечити  Definitely not. 
Actually, no. 
No, nothing like that. 

Frightening, freezing, 
terrifying, exhausted, 
fascinated, astonished, 
astonishing 

Прикметники із 
закінченням 
-ed, -ing   
astonished - 
astonishing 

Вимова слів з 
закінченням 
-ed, -ing 

SB p.43, 
e.5B, 6B 
WB p.20-21,  
e.2, 3 

SB p.43 
Time to talk 

SB p.43, 
e.5A, 6A 
TB p.98 
Phobias 

52  У центрі здоров'я і 
фітнесу 
SB p.44 

Перевірити 
факт 

Sure? 
Will that do? 

Fitness club, the same 
as usual, quite tired 

Present Perfect 
with for, since 

Скорочені 
форми:  
I’ve, he’s, we’ve 

WB p.21, e.4, 5  Chant I’ve 
Never Been to 
Peru. Have 
you? p.74 

SB p.44, e.1, 2 

53  Вражаючі випадки в 
нашому житті 
SB p.45 

Висловити 
захоплення 

What a… 
How exciting… 

Fill in the questionnaire, 
attend, do aerobics  

Present Perfect 
with just, yet, 
already 

Наголос у 
реченнях з 
прислівниками  
just, already, yet 

SB p.45,  
e.3B, C, 4 
WB p.22, e.6 
 

Classroom 
English 
 

SB p.45, e.3A 
TB p.98, 99 
History 
reporter 
Desert Island 
Discs 

54  Домашнє читання** 
55  Піклуємося про себе  

SB p.46 
Висловити 
співчуття 

Oh, bad luck. 
Oh, that’s terrible. 
Oh, what a pity! 

Ankle, chest, eyebrow, 
headache, knee, nail, 
stomach-ache, thigh, 
thumb, hurt, twist, sore 

Зворотні 
займенники: 
yourself, himself 

Пісня  
I feel fine  
SB p.46 

SB p.46, e.3, 
p.52, e.4A, B 
WB p.2, e.7 

SB p.46, e.1, 2 
t.25-27 

SB p.46,  
e.1, 2 

56  Уподобання в їжі 
SB p.47 

Висловлювати 
уподобання, 
антипатії 

I love curry… 
I hate… 
I detest… 
I can’t stand… 

Diet, adore, detest, 
dislike, can’t stand, 
taste, authentic, tasty, 
balanced, cheap, 
delicious, healthy, hot, 
low-fat, maximum, 
rotten, salty, simple, 
sweet, spicy, tough 

Способи 
утворення 
прикметників: 
суфікси  
-al, -ful, -y; 
префікси 
un-, dis- 

Strong /weak 
forms of 
prepositions 

SB p.47, e.1C, 
p.52, e.5 
WB p.23, 
e.8-10 
TB p.38 
Optional activity 

SB p.47, 
t.28, 29 

SB p.47  
Eating habits  
e.2, 3A 
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57  Життя в екстремальних 
умовах 
SB p.48 

Висловити 
припущення 

It must/might… 
What problems might you 
have? 

Wilderness, extreme, 
reach, chef, self-
sufficient, muffins, 
celebratory  

Неозначені 
займенники: 
anyone, 
anything 

Наголос у 
займенниках 
anyone, 
anything, etc. 

WB p.25 
Culture focus 
TB p.38 
Optional activity 

SB p.48, e.2 SB p.48, 
e.1A, B 
 

58  Події, що сталися в 
житті 
SB p.49 

Змінити тему 
розмови 

Before I forget... 
Incidentally... 
That reminds me… 

Повторення вивченої 
лексики 

Present Perfect 
or Past Simple 

Вимова 
скорочених 
форм: haven’t, 
hasn’t, I’ve, 
didn’t, etc. 

SB p.49,  
e.3B, 4, 5 
WB p. 24,  
e.11 A, B 
TB p.99 The Bri-
tish Royal Family 

SB p.49  
Active 

SB p.49, 
e.3A, 5 

59  Лист до друга 
SB p.50 

Висловити 
негативне 
ставлення до 
ситуації 

…being in hospital is dead 
boring 

Anyway, complicated 
break, x-rays 

Present Perfect 
or Past Simple 

Смисловий 
наголос у 
реченні 

WB p.24, e.12 Classroom 
English 

SB p.50, e.1, 2 

60  Домашнє читання** 
61  Особисті листи 

SB p.51 
Висловити 
співчуття 

I was sorry to hear about 
your accident. 
I was really sad to hear 
your news. 

Note, pictures Present Perfect, 
common 
mistakes 

Chant 
Return 
p.27* 

SB p.51, e.4-6 
WB p.25, e.13 
TB p.100 
Mixed up letters 

Chant  
Return  
p.27 

SB p.52, e.6 

62  Страждання чудовиська 
SB p.53 

Висловити 
прохання 

I ask you to do one thing 
for me… 
Be kind to me now. 

Murderer, miserable, 
gentle, ugly 

Наказовий 
спосіб дієслів 

Інтонація 
речень у 
Present Perfect 

TB p.41 
Optional 
activities 2, 4 

SB p.53, t 30 SB p.53, 
e.1-3 
Frankenstein 

63  Найкращі місця в світі 
SB p. 54 

Порівняти і 
протиставити 

-er than, 
more than, 
as…as, 
not as…as, 
as similar to 

Intelligent, attractive, 
cheetah, above sea 
level, regret 

Повторення 
ступенів 
порівняння 
прикметників, 
Present Perfect 

Single vowel 
symbols 
[J] [H] [R] [L] 
[W] 

SB p.54,  
e.1, 4, 5, 6 

Classroom 
English 

SB p.54, e.2, 3 

64  Що люди говорять про 
себе 
SB p.55 

Розповісти про 
те, що подоба-
ється/ не подо-
бається і чому 

I adore… 
I detest… 
I can’t stand… 
I quite like… 

Rather, awful, to be 
good at 

Present Perfect 
or Past Simple  

Single vowel 
symbols 
[I] [u] [e] [A] 
[x] [i] [P]  

SB p.55, e.9, 10 SB p.55, e.7 SB p.55, e.8 

65
66 

 Тематична атестація 
Test 4 p. 8-9*** 

67  Домашнє читання** 
                         5. Світ навколо нас 

68  Надзвичайні погодні 
умови 
SB p.56-57 

Висловити 
сподівання 

I hope… 
I would like… 
I suppose… 

Gale, storm, heatwave, 
blizzard, drought, flood, 
environment, thunder-
storm, breeze, carbon 
dioxide, atmosphere, 
tin, climate, crop, trap, 
desert, drinking water, 
effect, fossil fuel, global 
warming, greenhouse 
effect, gas, can, expand, 
melt, rise, spread, warn 

Future Simple Інтонація 
і смисловий 
наголос у 
зв'язному 
тексті 

SB p.66, e.1 
WB p.26, e. 1 

Chant  
Rain  
p.7 

SB p.56, e.1, 2 

69  Проблеми довкілля Навести For example… Pressure, pollution, Weather [w] WB p.26, e.2 Classroom SB p.56, e.4, 5 
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SB p.58 приклади For instance… 
An example of this is… 
For one thing… 
If you look at… 

disease, fog, ground, 
hill, ice cap, island, sea, 
islander, lake, tornado, 
mountain, ocean, plain, 
river, valley, extreme, 
heavy, high, widespread 

collocations will, weather, 
warm, when 

TB p.44 
Revision idea 2 

English 
 

TB p.100 
Global 
warming 

70  Нові винаходи вчених  
SB p.58 

Висловити 
здивування 

It’s rather amazing/ 
astonishing that… 
How odd that… 
That’s incredible. 

Invention, watermelon, 
fizzy drinks, innovation  

Future Forms Chant  
Let’s Go Out 
p.58* 

SB p.58, e.2 
WB p.27, e.3, 4 

SB p.58 
Discussion 

SB p.58, e.1 

71  Плани на майбутнє 
SB p.59 

Висловити 
можливість/ 
неможливість 

I won’t be able to… Device, provide, local, 
community, apply for, 
feed 

Will or going to [N] going SB p.59, e.6 
WB p.27-28, 
e.5, 6 

SB p.59, e.5 SB p.59, e.3, 4 

72  Домашнє читання** 
73  Прогноз погоди 

SB p.60 
Представити 
прогноз погоди 

The whole of the country 
will be sunny. 
The temperatures will 
range from… 

Wet, damp, rumble, 
low/high pressure, 
patch, chilly, flooding, 
shores, spell, brilliant, 
cool, humid, local  

Present 
Continuous with 
future meanings 
 

Букви які не 
вимовляються 
SB p.60, e.3 

SB p.60, e.4 
WB p.28, e.7 

SB p.60,  
t.33-34 

SB p.60, e.2 
p.66, e.2 
TB p.101 
Famous Words 

74  Сподівання і плани 
SB p.61 

Побажати 
успіху 

The best of luck! 
All the best! Every success 
in the future! 

Celebration, venue Структура let’s Скорочені 
форми: I’m, I’d, 
I’ll, etc. 

SB p.61, e.3 
WB p.29, e.8, 9 

SB p.61, e.2A 
t.35 

SB p.61, e.1 

75  Національні парки 
SB p.62 

Описати звичаї 
в минулому 

The people used to… Tribe, game reserves, 
cut down, trophy 
hunting, mammal, 
conservation, extinct, 
endangered, benefit  

be allowed Вимова 
модальних 
дієслів у 
реченнях 

SB p.66, e.3 
WB p.31  
Culture focus 

SB p.62, e.2 SB p.62, e.1 

76  У сафарі-парку  
SB p.63 

Дати 
розпорядження 

You must/ mustn’t… 
You are not allowed to… 

Throw, rubbish, main 
road, litter, cigarette 
end, speed, limit  

Must, mustn’t, 
have to, be (not) 
allowed to… 

Вимова 
дієслова 
mustn’t 

SB p.63, 
Activate 
WB p.29-30, 
e.10-12 

SB p.63 
Activate 

SB p.63, e.3-6 
TB p.101 
It’s the law 

77  Пишемо листівку 
SB p.64 

Розповісти про 
відпустку 

We’re having a great time. Повторення вивченої 
лексики 

Present 
Continuous 

The unstressed 
Letter ‘e’ - [q] 
sound: summer, 
winter, weather 

SB p.66, e.4  
WB p.30, e.13 
TB p.48 
Quick filler! 

SB p.64, 
discussion 

SB p.64, e.1 

78  Домашнє читання** 
79  Розповідь про 

відпочинок 
SB p.65 

Поділитися 
враженнями 

The weather is 
reasonable. 
They know how to cook in 
France. 

Brilliant, disgusting, 
marvelous, perfect, 
reasonable, smelly, 
rude, miserable 

Future forms 
revision 

Вимова слів з 
суфіксом -ous 

SB p.65, e.5 
WB p.31,  
e.14, 15 

SB p.65, e.2 SB p.65, e.3, 4 

80  Читання для 
задоволення 
SB p.67 

Висловити 
незадоволення 

It’s disgusting. Ghost Модальні 
дієслова  
should, would 

Інтонації у п'єсі 
“Johnny and the 
Dead” 

TB p.50 
Optional 
activities 3-5 

SB p.67, t.36 SB p.67,  
e.1-3 

81
82 

 Тематична атестація 
Test 5 p. 10-11*** 

83  Тест (Units 1 – 5) Achievement test 1 p.12-13*** 
                            6. Нові горизонти 
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84  Потрібні волонтери!  
SB p.68-69 

Дати пораду It’s worth…-ing... 
You can either…or… 
It’s important to… 

Phrasal verbs Вимова букви 
‘n’ [n] [N] 
friendly, pond 
sink, bank, ankle 

SB p.78, e.1 
WB p.32, e.1 

Classroom 
English 

SB p.68, e.1-3 

85  ”Золота” можливість  
SB p.69 

Описати 
відчуття 

It makes me + adj. 
It makes me + Verb  

Adventure, allowance, 
enthusiasm, exam, 
accommodation, loads, 
horizon, initiative, take 
up, experience, project, 
opportunity, build up, 
qualification, reference, 
salary, skill, training, 
volunteer, wage, apply, 
earn, contact, provide, 
full-time, further, part-
time, unique, abroad,  

Present Perfect 
Continuous 

Chant 
Used Car 
Salesman 
p. 69* 

SB p.78, e.2 
WB p.32, e.2 

Chant 
Used Car 
Salesman 
p.69 

SB p.68-69, 
e.4, 5 

86  Домашнє читання** 
87  Програма розвитку 

особистості  
SB p.70 

Висловити та 
підтвердити 
свою думку 

I think… 
I believe… 

Take part (in sth), 
rafting, caving, first aid, 
rescue 

Present Perfect 
Continuous, 
three uses 

Інтонація 
речень з 
однорідними 
членами 

SB p.70, e.2 
WB p.33, e.3 

Classroom 
English 
 

SB p.70, e.1 
TB p.102  
Statements and 
evidence 

88  Що ви робили останнім 
часом  
SB p. 71 

Висловити 
вагання 

Let me see… 
Let me think… 

Повторення вивченої 
лексики 

Present Perfect 
Continuous or 
Present Perfect 
Simple 

Ритм речень у 
Present Perfect 
Simple/ 
Continuous 

SB p.71, e.3, 5 
WB p.34, e.4, 5 

SB p.51, e.5 SB p.71, e.4 
TB p.102  
What have you 
been doing? 

89  Виживання на 
безлюдному острові  
SB p. 72 

Розповісти про 
свій досвід 

I managed to… 
I’ve enjoyed the 
experience. 
It made me realize… 

Desert island, 
experiment, manage,   
to be left out 

Модальні 
дієслова: 
could, would, 
might, had to 

Пісня 
Echo Beach 
SB p. 72 

SB p.72, e.5 
TB p.54, e.5 
Optional activity 
 

SB p.72, e.1-4 
t.37-41  

SB p.72, e.4 

90  Робота неповний 
робочий день  
SB p. 73 

Висловити 
пропозицію і 
відповісти 

Why don’t you … 
Maybe you could… 
Well, how about… 
That’s a good idea, but… 

Babysitter, hours, job, 
fit, outgoing 

Could, would Вимова слів з 
приголосними, 
що не 
вимовляються: 
would, hourly 

SB p.73, e.2A  
WB p.34, e.6, 7 

SB p.73,  
t.42, 43 

SB p.73, e.1, 3 

91  Освіта в Об'єднаному 
Королівстві  
SB p. 74 

Записати й 
надати 
інформацію 

How can I help you? 
I’m ringing for 
information about… 
Could you tell me...? 

Course, degree, exam, 
diploma, fail, further 
education, gap year, 
higher education, apply, 
temporary, graduate, 
look forward to… 

-ing forms after 
verb + prep. 
combinations: 
be keen on 
(swimming), be 
fed up with 
(cooking), etc. 

Ритм і 
смисловий 
наголос 
вуреченні 

WB p.35, e.8, 9 
TB p.55 
Optional activity 

SB p.74, e.2 SB p.74, e.1 
p.78, e.3, 4 

92  Домашнє читання** 
93  Речі, які ми (не) хотіли б 

робити 
SB p.75 

Розповісти про 
свої 
уподобання 

I don’t mind… 
I’m interested in… 
I enjoy… 

Повторення вивченої 
лексики 

-ing forms 
before verbs, 
combined with a 
noun: 
Dancing is fun. 

Вимова 
буквосполучен
ня ng [n] [N] 
[nG] thing, 
hungry, danger 

SB p.75, e.2C 
WB p.36,  
e.10, 11 

SB p.75 
Activate 

SB p.75,  
e.2, 3, 5, 6  
TB p.103  
Gerunds and 
infinitives 

94  Заява про прийняття на 
роботу 
SB p.76 

Висловити 
надію 

I hope I’ll be able… 
I would like to start/keep 
on… (studying) 

Curriculum vitae, CV, 
qualification, enclose 

Суфікс 
іменників -er  

[q] higher SB p.76, e.1C  
WB p.36, e.12 

SB p.76, e.1C SB p.76,  
e.1A, B 

95  Пишемо заяву і Висловити My parents/teachers Require, permanent, Phrasal verbs Вимова слів з SB p.77,  Презентація SB p.77, e.3, 
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автобіографію 
SB p.77 

надію інших want(ed ) me to… and I 
still want to… 
I think I have a big 
chance.  

look back on, look for, 
look through, look sth 
up, look forward to 

подвійним 
наголосом 
qualification 

e.2-4  
WB p.37, e.13  

CV p.78, e.5A 

96  Подорож по Міссісіпі  
SB p.78-79 

Висловити 
наказ 

Come with me! Get out, go away, go 
up, come up/ out of 

Наказовий 
спосіб дієслів 

Інтонація 
розповіді 

SB p.78, e.5B  
TB p.58 
Optional 
activities 3,4 

SB p.79 
Huckleberry 
Finn 
t. 44 

SB p.79,  
e.1-3 

97  Плани на майбутнє літо 
SB p.80 

Висловити 
майбутні 
наміри 

I’m off to France 
tomorrow; I’m staying at 
my grandmother’s for a 
couple of days. 

Be good at, be keen on Present Perfect 
Continuous, 
common 
mistakes 

Інтонація 
діалогів 
SB p.79, t. 44 

SB p.80, e. 3-7 Classroom 
English 

SB p.80, e.1, 2 

98  Домашнє читання** 
99  Турпохід під час 

відпустки 
SB p.81 

Розпитати про 
майбутні 
наміри 

What do you hope to do...? 
Where are you going? 
What would you like to 
do? 

Camping holiday, 
campfire, force, feed  

Неозначені 
займенники: 
everybody, 
something 

Інтонація 
загальних 
запитань 

SB p.81,  
e.10, 11 

SB p.81, e.8  
t.45 

SB p.81,  
e.9, 10 
WB p.37 
Culture focus 

100 
101 

 Тематична атестація 
Test 6 p. 14-15*** 

 
* - Grammar Chants: More Jazz Chants by Carolyn Graham, OUP 
** - Для домашнього читання рекомендуються книги серії: “Oxford Bookworms Library”, stages 2, 3, “Oxford Factfiles”, stages 2, 3 
*** - Matrix Pre-Intermediate Tests by Hilary Maxwell-Hyslop with Kathy Gude, OUP 


