
Календарно-тематичне планування до New Streetwise Intermediate 
©Oxford University Press  PHOTOCOPIABLE 
 

Календарно-тематичне планування за НМК “New Streetwise Intermediate” в 10 класі (2 уроки на тиждень) І півріччя. 
 

Мовний матеріал 
№ 
уро- 
ку 

Дата 
Сфери (тематика) 
спілкування. 
Тема. Підтема 

Мовленнєві 
функції Експоненти функцій 

Лексичний Граматичний Фонетичний 
Письмо Аудіювання Читання 

1. Труднощі та шляхи їх подолання.  Досягнення 
1.   Популярні групи та 

історія їх створення 
Issue 1 
SB p.8 

Висловити 
уподобання 

Oh, I quite like it. 
I’m not that keen on it. 
I’m crazy about it. 
I don’t mind it. 

Past Simple and 
Past Progressive 

Звук [ŋ] 
(making, 
outgoing) 

SB p.8, e.3, 4,5 SB p.8 SB p.8 

2.   Сучасні музичні 
групи та історія їх 
створення 
SB p.9 

Розповісти 
про 
улюблену 
групу 

My favourite group is… 
It consists of… 
They are from… 
They first met… 

Advert, ambitious, brand, 
create, dedicated, hit, 
hype, interview, join, 
manager, marketing, 
number one, outgoing, 
promote, publicity, single, 
streetwise, success, etc. 
(Див. Wordlist 
SB p. 117, TB p.9) 

Past Simple and 
Past Progressive 

Звук [qu] 
WB p.3, e.7, 8 

SB p.9, e.6 
SB p.23, e.B1 
Optional activity 
TB p.10 

SB p.8 WB p.2 

3.   Цькування в школі 
SB p.10 

Висловити 
згоду/ 
незгоду 

I agree. 
I disagree. 
I don’t agree. 

Вживання слів 
“do” та “make” у 
сталих фразах 

Вимова 
буквосполучень 
“ui”, “igh”, “au” 

SB p.11, e.5, 6 
Optional activity 
TB p.12 

SB p.10,  
e.2, 3, 4 

SB p.10,  
e.2,4 

4.   Справжні друзі. 
Співчуття 
SB p.11 

Висловити 
співчуття 

Are you all right? 
You don’t look too good! 
Oh dear! 
How terrible! 
How awful! 
Don’t worry. 

Accent, afford, bruise, 
bully, casualty, coward, 
cruel, cuts, end up, 
frighten, nag, taunt, 
victim etc. 
(Див. Wordlist 
SB p. 117, TB p. 11) 

“used to” чи 
“would” + infinitive 

Наголос у 
простих і 
похідних 
словах 
WB p.5, e.7 

SB p.11, e.9 
SB p.24, e.B2 

SB p.11, e.8 WB p.4 

5.   Відчуття досягнення 
SB p.12 

Описати 
події в 
особистому 
житті та 
почуття 

When I was 15… 
A few years ago… 
I’ll never forget the day 
when… 
I was scared… 
I was surprised… 

Сполучники: as, 
because, but, 
although 

Емоційне 
читання тексту 

SB p.13, e.3 
Optional activity 
TB p.15 

SB p.12, e.2 SB p.12, e.2 

6.   Моє досягнення 
SB p.13 

Описати 
подію, яка 
дала відчуття 
досягнення 

Although I was very 
nervous… 
I was really tired but 
happy. 

Achievement, 
apprehensive, ashamed, 
dive, ecuse, to hassle, 
inability, nervous, 
relieved, scared, terrified, 
vertigo etc. 
(Див. Wordlist 
SB p. 117, TB p.14) 

Вживання сполуч-
ників з дієсловами: 
Past Simple – 
suddenly, then, 
afterwards, when; 
Past Progressive – 
at the same time, 
while 

Смисловий 
наголос у 
реченні 
(I was really 
scared.) 

SB p.13, e.4,5 Optional 
activity 
TB p.15 

SB p.13, e.6 

7.   Домашнє читання 
8.   Самотність 

SB p.14 
Висловити 
почуття до 
когось 

You are like water in 
the desert. 
You are like spider on 
my sandwich. 

Bliss, everlasting, 
guiding, hero, joy, lonely, 
melody, owe, sigh, 
striving, survive  
(TB p. 16) 

Словотворчі 
суфікси: 
-ing, -er 

Вимова слів 
пісні 

SB p.14 Пісня 
“Lonely” 
SB p.14, e.3 

SB p.14, e.2,4 

9.   Тематична атестація 
10.   Проектна робота “Забобони” TB p.17 

2. Сучасна молодь 
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11.   Графіті – мистецтво 
чи вандалізм 
Issue 2 
SB p.16 

Висловити 
думку про 
щось 

To my mind… 
In my opinion… 
As it seems to me… 
As the whole idea 
presents to me… 

Past Simple і 
Present Perfect 

Наголос у 
словах із 
суфіксом 
-tion 

SB p.17, e.5 
SB p.23, e.A1 

SB p.16, e.4 SB p.16, e.2 
Optional 
activity 
TB p.18 

12.   Різні думки людей 
про графіті 
SB p.17 

Висловити 
думку про 
щось 

I think… 
I believe that… 
because… 

Aerosol, ancestor, art, 
galleries, cave, exhibition, 
frustration, graffiti, 
individual, influence, 
mural, slogan, scribble, 
vandalism etc. 
(Див. Wordlist 
SB p. 117, TB p. 18) 

Прикметники часу: 
Yet, just, already, 
never, ever 

Варіанти 
читання 
закінчення -ed 
([t], [d], [Id]) 

SB p.17, e.6 
SB p.24, e.B3, B4 
Optional activity 
TB p. 19-20 

SB p.17, e.8 WB p.8 

13.   Домашнє читання 
14.   Страхи та фобії 

SB p.18 
Розповісти 
про свій 
страх 

I am afraid of… 
My greatest fear is… 

Герундій Вимова нових 
слів, звук [q] 

Optional activity 
TB p.22 

SB p.18 
 

SB p.18, e.2,3 

15.   Поради 
SB p.19 

Висловити 
пораду 

You should… 
You ought to… 
Why don’t you… 
You can… 
Have you ever thought 
of… 

Afraid, awful, blood, 
breathless, danger, divert, 
fear, fun-fair, instinct, 
muscle, nightmare, panic, 
phobia, stage-fright, 
paralyse, overcome etc. 
(Див. Wordlist 
SB p. 117, TB p. 21) 

Схожі іменники та 
дієслова: 
Advice/advise 

Правила 
читання букво-
сполучення 
-ea- 
([J], [e]) 

SB p.19, e.4,5 SB p.19 
Getting 
Streetwise 

WB p.10 

16.   Моя кімната 
SB p.20 

Розповісти 
про свою 
кімнату 

I don’t have a lot of 
space. 
It is my favourite place. 
I sometimes change my 
room round. 

Віддієслівні 
іменники із 
закінченням 
-ing 

Читання букво-
сполучення 
-qu- 

SB p.23, e.A2 SB p.20, e. 2 
 

SB p.20, 
e.2,3,4 
Optional 
activity 
TB p.25 

17.   Обстановка (меблі) 
SB p.21 

Описати 
місцезнаход
ження 
предметів у 
кімнаті 

The settee is on the left. 
A TVset is in the corner. 

Antique, be allowed to, 
bored, curtain, ornament, 
wardrobe 
(Див. Wordlist 
SB p. 117, TB p. 24) 

Прийменники 
місця: 
Above, next to, 
between, opposite, 
at, on the left/right 

Вимова слово-
сполучень з 
подвійними 
приголосними 
(next to) 

SB p.21, e.5,6 
Vocabulary Test 
Optional activity 
TB p.26 

Найкращі 
описи 
кімнати 

SB p.21, e.2,4 

18.   Тест 1 (TB p. 119-121) 
19.   Домашнє читання 

3. Проблеми сучасної молоді 
20.   Боротьба статей 

Issue 3 
SB p.26 

Висловити 
припущення 

I suppose… 
I believe that… 
I can’t be certain, but I 
think… 
I could be wrong, but… 

Will чи going to 
для утворення 
майбутнього часу 

Смисловий 
наголос у 
реченні 

SB p.41, e.A1 SB p.26 SB p.26, e.2 
SB p.27, e.4 
Optional 
activity 
TB p.28-29 

21.   Майбутнє дівчинки 
SB p.27 

Розповісти 
про плани на 
майбутнє 

I am going to be… 
When I grow up I’ll… 
I am going to visit… 

Argue, common, do the 
washing, equal, feminism, 
homemaker, immoral, 
prejudice, property, 
reflect, reinforce, 
liberated, sexism, wage-
earner, women’s lib etc. 
(Див. Wordlist 
SB p. 117, TB p. 28) 

Суфікс 
-ism 

Наголос у бага-
тоскладових 
словах 

SB p.27, e.8 
SB p.41, e.B1 
WB p.19, e.2 

SB p.27, e.6,7 WB p.14 

22.   Прагнення Тома 
Грегорі 
SB p.28 

Описати 
враження про 
людину 

He is brave. 
He is interested in… 
He is determined. 

Ambition, blankets, 
channel, faked, fat, fit, 
gesture, get across, oil, 
pasta, to be up to smth, 

Future Progressive 
(will be + -ing) 

Емоційне 
читання 
діалогу 

SB p.29, e.4 SB p.28, e.2,3 
Optional 
activity 
TB p.31 

SB p.29, e.4 
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23.   Погляд у майбутнє 
SB p.29 

Висловити 
захоплення 

That’s nice! 
Lucky you! 
That’s really great! 
That’s great news! 
Wow! Well done! 
It’s all right for some. 

train 
(Див. Wordlist 
SB p. 117, TB p. 31) 

Future Progressive 
для висловлення 
передбачення 

Інтонація 
вигуків 
(That’s nice!) 

SB p.29, e.5 
SB p.42, e.B3 
TB p.32 
Optional activity 

SB p.29, e.7,8 SB p.29, e.9 
WB p.16 

24.   Комп’ютерна 
залежність 
SB p.30 

Розповісти 
про статтю 

According to an 
article… 
Some experts say… 
I’ve read that… 
Research shows that… 

Вставні слова 
however, but, 
according to, 
because та їх місце 
в реченні 

Вимова 
подвійних 
приголосних: 
Addict, 
aggressive 

SB p.42, e.C1 SB p.30 SB p.30, e.2,3 

25.   Молодіжні 
захоплення та буми 
SB p.31 

Розповісти 
про переваги 
або недоліки 
чогось 

The advantages of… 
The disadvantages of… 

Addict, addictive, crazy, 
aggressive, antisocial, 
constantly, do something 
with my life, experts, shy, 
gentle, get my life back, 
get rid of smth, junkie, 
violent, stay away from, 
take over the latest thing. 
(Див. Wordlist 
SB p. 117 TB p. 33) 

Закріплення 
раніше вивченого 
матеріалу 

Емоційне 
читання тексту 

SB p.31, e.4, 5,8 Презентація 
статей 

SB p.31,  
e.6,7,9 

26.   Домашнє читання 
27.   У пошуках 

спокійного місця 
SB p.32 

Запропонува- 
ти щось 
зробити 

Let’s go. To bother someone, drift, 
to face someone, get 
away, get someone down, 
go up, hustling, put on, rat 
race, etc. (Див. Wordlist 
SB p. 117, TB p. 35) 

Словотворення за 
допомогою 
префікса 
un- 
healthy –unhealthy 

Вимова 
дзвінких 
приголосних у 
кінці слова 

Vocabulary Test 
SB p.117, 
Wordlist 

Пісня “Up on 
the Roof” 
SB p.32 

SB p.32, e.2 

28.   Тематична атестація 
4. Охорона громадського порядку 

29.   Концерти зірок і 
робота охоронців 
Issue 4 
SB p.34 

Спитати 
думку про 
когось або 
щось 

What do you think 
about… 
How do you like… 
Why do you like him/it? 

Past Perfect Варіанти 
читання 
закінчення  
-ed 
([t], [d], [Id]) 

SB p.35, e.5 
SB p.41, e.B2 

SB p.34 
Optional 
activity 
TB p.38 

SB p.34, e.2,4 
Optional 
activity 
TB p.37 

30.   Футбольний матч 
або весілля 
SB p.35 

Розповісти 
про свої 
уподобання 

It means a lot to me 
because… 
I’m keen on… 
I’m hooked on… 
I’m mad about… 
My ambition is to… 

Bride, cancel, concert, fan, 
crowd, disappointed, 
encore, encouraged, guard, 
fiancée, hitch-hike, seat, 
honeymoon, hooked, keen, 
married, match, security, 
nervousness, overwhelmed, 
postponed, queue, season, 
screaming, support band, 
whistling, workout (n) etc. 
(Див. Wordlist 
SB p. 117-118 TB p. 37) 

Past Perfect c “just” 
(Karen was tired 
she’d just run a 
marathon.) 

Вимова нових 
слів 

Optional activity 
TB p.38 

SB p.35, e.6 WB p.20 

31.   Проектна робота “Поп-зірки” TB p. 36 
32.   Урок повторення.  Vocabulary Test (Issue 4, Part 1), Grammar Test (SB p. 42, e. C2) 
33.   Тест 2 (TB p. 121-123) 

 


