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

Мовний матеріал 
№ 
уро- 
ку 

Дата 
Сфери (тематика) 
спілкування. 
Тема. Підтема 

Мовленнєві 
функції Експоненти функцій 

Лексичний Граматичний Фонетичний 
Письмо Аудіювання Читання 

4. Охорона громадського порядку (продовження) 
34.  Справа проти 

організаторів 
школи Катава 
Issue 4 
SB p.36 

Запитати про 
ставлення до 
чогось 

What do you think? 
Do you agree? 
What’s your view? 
Is it true that… 
What are your feelings 
about that? 

Past Perfect 
Progressive 

Читання букво-
сполучення 
“ch” в словах 
типу stomach 

SB p.37, e.5 
SB p.42, e.B4 

SB p.36 SB p.36 
SB p.37, e.3,4 
Optional 
activity 
TB p.40,41 

35.  Бойові мистецтва: 
за і проти 
SB p.37 

Висловити 
своє ставлення 
до чогось 

We believe… 
I’m afraid… 
In my opinion… 
That may be true, but… 
As far as I am 
concerned… 

Aggression, attacked, ban, 
black belt, blow, cure, 
damage, mental healing, 
devoted, faith, followers, 
gang, health, hurt, wrists, 
impressive, injury, inner 
force, instructor, internal 
organs, investigation, 
licence, long-term, martial 
arts, self-defence etc. 
(Див. Wordlist 
SB p. 118 TB p. 40) 

Past Perfect та 
Past Perfect 
Progressive 

Звуки [S] і [dZ] 
Show, edge, etc. 
WB p.23 

SB p.37, e.6 
SB p.42, e.B5 

SB p.37, e.7,8 
Optional 
Activity 
TB p.42 

WB p.22 

36.  Домашнє читання 
37.  Невдалі спроби 

розбійного нападу 
SB p.38 

Описати події, 
зображені на 
малюнках 

It was late at night. 
Two ladies were walking 
in a cemetery. 
While they were 
walking…  

Суфікси –er та –
ing іменників. 
Дієслова з 
прийменниками  
(to steal smth 
from) 

Смисловий 
наголос у 
реченні 

SB p.38, e.5, 6 
WB p.25, e.2 

SB p.38 SB p.38,  
e.2,3,4 
Optional 
activity 
TBp. 43 

38.  Розбійники-
невдахи 
SB p.39 

Висловити 
здивування 

That’s incredible! 
Well, that’s amazing! 
What a surprise! 

Alarm, arrested, authorities, 
burglar, burglary, burgle, 
bury, cashier, cemetery, 
convinced, freeze, go 
smoothly, grab, hand over, 
hold-up, scoop, hopeless, 
kidnap, kidnapper, etc. 
(Див. Wordlist 
SB p. 118, TB p. 43) 

Заперечні 
префікси: 
In-, dis-, un-, im-, 
il- 

Наголос у 
словах із 
заперечними 
префіксами 

SB p.39, e.7, 8 SB p.39 WB p.24 

39.  Тематична атестація 
5. Дорослі й діти 

40.  Підлітки та 
куріння 
Issue 5 
SB p.44 

Відмовити Surely not. 
No, actually. 
Definitely not. 

Зміна часів у 
непрямій мові 

Звук [f] у 
словах 
(puff, cough) 

SB p.60, e.A1 
(1-5) 

SB p. 44 SB p. 44-45, 
e. 2,3,4 

41.  Батьки, що курять, 
та небезпека для 
здоров’я дітей 
SB p.45 

Передати слова 
іншої людини 
непрямою 
мовою 

P. said that N. told me 
that… 
B. informed me about… 

Anxiety, ashtray, to ban, 
best-seller, blow, butt, carry 
on, chant, cigarette, corner 
shop, cough, cover up, fag, 
dizzy, faint, feel dizzy, etc. 
(Див. Wordlist 
SB p. 118, TB p. 46) 

Зміна обставин 
часу та місця у 
непрямій мові: 
Today – that day 
Here – there 

Варианти 
читання 
закінченнь  
-s та –es 
([s], [z], [Iz]) 

SB p.45, e.6, 7 
SB p.60, e.A1 
(6-10) 

SB p.45, e.8 WB p.26 

42.  Домашнє читання 
43.  Непоразуміння 

між батьками і 
дітьми 
SB p.46 

Відхилити 
пропозицію 

No, thanks. 
No, thanks, not really. 
I’d rather not. 
I’d prefer not to… 
I don’t feel like… 
I’m not in the mood for… 

Advice, advise, agony 
column, to be allowed to, 
break rules, cope (with), 
cross my mind, embrrassed, 
feel (like), injure, look after, 
make-up, pick smth up, 

Запитання у 
непрямій мові 

Емоційне 
читання 
діалогу 

SB p.61, e.B1 
Optional 
activity 
TB p.50 

SB p.46 SB p.46-47, 
e. 2,4 
Optional 
activity 
TB p.50 
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44.  “Дружні” поради 
SB p.47 

Переконати 
прийняти 
пропозицію 

You don’t know what you 
are missing. 
You’re soft! 
Prove it! 

point out, provoke, realize, 
reason (with), etc. 
(Див. Wordlist 
SB p. 118, TB p. 49) 

Дієслова у 
непрямій мові: 
Say, offer, advise, 
deny, tell, suggest 

Декламування 
вірша “Deaf to 
the World” 
WB p. 28 

SB p.47, e.5, 8 
SB p.61, e.B2 

SB p. 47, e. 
6,7 

WB p.28 

45.  Щоденник – 
кращий друг 
SB p.48 

Описати 
почуття 

I was so angry/upset. 
It was so unpleasant… 
I hate it when… 

Утворення мно-
жини іменників, 
які закінчуються 
на “f”: 
Wolf – wolves 

Вимова 
суфікса 
прикметників 
-ous 
(jealous) 

SB p.49, e.4 
SB p.61, e.B3 
(1) 

SB p.48 SB p.48, e.2, 3 

46.  Запис у 
щоденнику про 
вчорашній день 
SB p.49 

Описати стан 
іншої людини 

She was so excited. 
He was jealous. 

Be on strike, bowling alley, 
cellar, crazy (about), 
enjoyable, diary, excited, 
journal, keep a diary, limp, 
frowned upon etc. 
(Див. Wordlist 
SB p. 118, TB p. 52) 

Прийменники 
часу: while, for, 
before, after, 
until, about, in, at, 
since, on, during 

Інтонація 
складнопідряд-
них речень 

SB p.49, e.5,8 Презентація 
записів зі 
щоденника 

SB p.49, e.8 

47.  Проблема 
непорозуміння між 
батьками та дітьми 
SB p.50 

Порадити  Just relax. 
Take it easy. 
Look at me. 
Think a lot. 

Calm, fault, go away, relax, 
settle down, take it easy, 
turn away 
(Див. Wordlist 
SB p. 118, TB p. 54) 

Складені 
іменники 
(living-room, 
school-mate) 

Вимова 
скорочень: 
You’re, it’s, 
there’s, I’d 

WB p.31, e.5, 6 
Vocabulary Test 
Issue 5 (1-3) 

Пісня 
“Father and 
Son” 
SB p.50, e.2,3 

SB p.50, e.1 

48.  Тематична атестація 
6. Підлітки в сучасному суспільстві 

49.  Що я думаю про 
себе 
Issue 6 
SB p.52 

Поцікавитись 
чиєюсь 
думкою про 
себе 

Which parts of you would 
you like to change if you 
had a chance? 

Типи умовних 
речень 

Вимова 
дієслова  
“would” під 
наголосом – 
[wud], і без 
наголосу [wqd] 

SB p.60, e.A2 SB p.52 SB p.52-53, 
 e.1,2,3 
Optional 
activity 
TB p.55 

50.  Найголовніші 
якості мого друга 
SB p.53 

Розповісти про 
характер друга 

He/she likes the things I 
like. 
He/she has the same 
interests as me. 
He/she is a similar age. 

Appearance, amazed, ask 
out, big-headed, bottom, 
brilliant, bust, centre of 
attention, criticize, envious, 
feel deppressed, feel sorry 
(for oneself), flatter, have a 
sense of humor, height, 
leader of the pack, 
miserable, one of the crowd, 
perfect, etc. 
(Див. Wordlist 
SB p. 118, TB p. 55) 

Умовні речення 
ІІ типу 

Інтонація 
запитань типу: 
If someone 
shouts at you, 
do you cry? 
“Німі” букви 

SB p.53, e. 4 
SB p.60, A3 

Розповіді 
учнів про 
їхніх друзів 

WB p.32 

51.  Домашнє читання 
52.  Ціна прогресу в 

розвинутому 
суспільстві 
SB p.54 

Розповісти про 
екологічні 
проблеми 
сьогодення 

I think the quality of life is 
going down. 
We can hardly breathe 
because of all those cars. 

Утворення 
прикметників від 
іменників за 
допомогою 
суфікса “al”. 
Умовні речення з 
“unless” 

Зміни наголосу 
при утворенні 
прикметників 
за допомогою 
суфікса “al” 

SB p.55, e.4 
SB p.61-62, 
e.B4 

SB p. 54 SB p.54, e.2,3 

53.  Екологічні 
проблеми 
SB p.55 

Висловити 
незгоду 

Rubbish! 
I don’t think that’s really 
true. 
Nonsense! 
It’s not true! 
I’m not sure that I agree 
with that. 
You must be joking! 

Biology, bleak, choke, 
communities, costs, cut 
down, Dark Ages, dig up, 
development, , disaster, 
disease, ecological, 
economic growth, hecker, 
educational, environment, 
harm, improve, luxury item, 
musical, national, 
philosophy, pointless, 
pollution, progress, standard 
of living etc. 
(Див. Wordlist 
SB p. 118, TB p. 57) 

Умовні речення з 
“unless”, “as 
long as”, 
“providing that”, 
“provided that” 

Смисловий 
наголос у 
реченні. 
Ввічлива 
інтонація 

SB p.55, e.5 
SB p.62, e.B5 

SB p.55, e.6, 7 WB p.34 
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54.  Проектна робота “Довкілля” TB p. 54 
55.  Проблема дозвілля 

молоді в малень-
кому місті (селі) 
SB p.56 

Зробити 
доповідь по 
темі 

This report looks at… 
I spoke to… 
According to the residents 
there is a problem with… 
In conclusion… 

Префікси та 
зміна значення 
слова 

Інтонація 
речень у тексті 

WB p.37, e.3, 4 SB p.56 SB p.56, e.2, 3 

56.  Проблеми молоді 
мого міста (села) 
SB p.57 

Дати 
рекомендації 

I would recommend… 
I would suggest… 

According to, be allowed to, 
claim, complaints, disturbed 
by, facilities, furthermore, 
hang around, noise, resent, 
recommend, resident, 
rubbish, take drugs etc. 
(Див. Wordlist 
SB p. 118, TB p. 60) 

Повторення 
структур 
умовного способу 

Вимова нових 
слів 

SB p.57, e.4, 5,6 
Vocabulary Test 
Issue 6 (1-3) 

Презентація 
доповідей 

SB p.57, e.7 
WB p.36 

57.  Тематична атестація 
58.  Домашнє читання 

7. Інтереси молоді 
59.  Спорт: перемога 

будь-яким 
шляхом? 
Issue 7 
SB p.64 

Розповісти про 
вживання 
допінгу 
спортсменами 

A. failed a drugs test.  His 
drugs test proved positive. 

Повторення 
числівників 

Наголос у 
словах зі 
спільним 
коренем 
(addiction – 
addict) 

Скласти 
речення зі 
словами 
SB p. 65, e. 4 

SB p. 64 SB p. 64-65, 
e.2, 3,4 

60.  Спортсмен і 
домогосподарка: 
хто затрачає 
більше енергії? 
SB p.65 

Висловити 
припущення 

It is quite probable/likely 
that… 
It looks like… 

Abuse, agressor, dose 
amphetamine, steroid, 
ashamed, astounded, ban, 
boiled, stimulant, 
bodybuilder, build muscles, 
calorie, cheat, coach, 
cocaine, compete, 
infertility, hormone, etc. 
(Див. Wordlist 
SB p. 119, TB p. 63) 

The Passive Voice Звук 
[q] – winner, 
confidence 

SB p.65, e.6,9 
SB p.79, e.A1, 
B1 

SB p. 65, e. 7 SB p.65, e.8 
WB p.38 

61.  Зачіски 
SB p.66 

Описати, які 
були зроблені 
зачіски 

He had his hair cut. 
She had her hair dyed / 
permed. 

Використання 
сausative у 
реченнях  
Have smth done 

Вимова нових 
слів 

SB p.67, e.3 SB p.66 SB p.66, e.1, 2 

62.  Сучасні зачіски 
SB p.67 

Висловити 
скаргу та 
вибачитися 

I’m afraid I’ve got a 
complaint. 
Oh dear! I’m terribly 
sorry about that. 
I don’t know what to say. 

Blow dry, curly, cut, 
feather, hairdresser, jewel, 
moustache, pad out, perm, 
pillow, plait, ribbon, rod, 
scratch, shave, straighten 
etc. 
(Див. Wordlist 
SB p. 119, TB p. 66) 

Повторення 
вивченого 
матеріалу 

Смисловий 
наголос у 
реченні 

SB p.67, e.4 SB p.67, 
e. 6,7,8 

WB p.40 

63.  Місця, де можна 
розважитися 
SB p.68 

Висловити 
захоплення 

It was fantastic! 
It was a great day. 
It was a brilliant ride. 

Before/after + 
-ing 
(After having a 
hamburger.) 

Емоційне 
читання тексту 

SB p.80, e.B3 SB p.68 SB p. 68, e. 2 

64.  Активний 
відпочинок 
SB p.69 

Розповісти про 
свій активний 
відпочинок 

We had a great time! 
It is Europe’s only indoor 
ski resort with real snow. 

Attraction, blur, traditional, 
breathtaking, delicious, jets, 
queue, recover, resort, ride, 
sick, sightseeing, souvenir, 
terrifying, theme park, etc. 
(Див. Wordlist 
SB p. 119, TB p. 69) 

Вживання 
інфінітива або 
герундія 

Інтонація 
окличних 
речень 

SB p.69, 
e.4,5, 6,7 

Презентація 
оповідань 
про подорож 

SB p.68, e.9 

65.  Домашнє читання 
66.  Проектна робота “Місця, що приваблюють туристів.  Курорти.” TB p.54 
67.  Недоліки великих 

міст 
SB p.70 

Наказати Give me… 
Put away… 

Boutique, charge, DDT, 
dollar, hot spot, paradise, 
parking lot, paved, etc. 
(Див. Wordlist 
SB p. 119, TB p. 71) 

Наказовий 
спосіб дієслова 

Вимова слів 
пісні 

Скласти 
речення з 
новими 
словами 

Пісня 
“Big Yellow 
Taxi” 
SB p.70 

SB p.70, e.2,3 

68.  Тематична атестація Tест 4 (TB p. 126-129) 
 
Для домашнього читання рекомендуються адаптовані книжки з серій: The Oxford Bookworms Library (рівні 3 і 4) і Oxford Factfiles (рівні 3 і 4). 


