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Календарно-тематичне планування за НМК “New Streetwise  Intermediate” в 11 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 

8. Молода людина: зовнішність, характер, проблеми 
1.   Перше враження про 

людину 
Issue 8 
SB p.72 

Описати 
зовнішність 
людини 

She is good-looking. 
His hair is tidy and 
his clothes are smart. 
He’s wearing… 

Ступінь порівняння 
прикметників: Short – 
shorter – the shortest; 
Mature – more mature 
– the most mature; 
Intelligent – less 
intelligent – the least 
intelligent 

Наголос у словах 
з префіксами: 
Im-, ir-, un- 

SB p.72, e.3 
SB p.73, e.5 

SB p. 72 
 

SB p.72, e. 
2,3,4 
Optional 
Activity 
TB p.74 

2.   Доречність одягу 
SB p.73 

Розповісти 
про характер 
людини 

She is calm. 
He is responsible. 
She is sociable. 
 

Body language, borrow, 
conservative, contribute, 
dishonest, factors, ugly, 
generous, good-looking, 
smart, grooming, hang 
your head, hire, immature, 
impression, take it or 
leave it, unkind, mature, 
intelligent, interviewee, 
irresponsible, etc. 
(Див. Wordlist 
SB p. 119, TB p. 74) 

Структури 
As… as… 
Not as… as… 
Not so… as… 

Читання 
закінчення -s у 
множині 
іменників 

Optional activity 
TB p.75 
SB p.80, e.B4 

SB p.73, e.6,7 WB p.44 

3.   Проблеми зі сном 
SB p.74 

Побажати 
доброї ночі 

Sleep well. 
Good night. 
Sleep tight. 
Sweet dreams. 

Дієслова з –ing чи to 
+ інфінітив: зміна 
значення 

Інтонація наказів SB p.75, e.3 
SB p.80, e.B5 

SB p.74 SB p. 74, e. 2 
Optional 
Activity 
TB p. 77 

4.   “Погані” сни 
SB p.75 

Виявити заці-
кавленість 

Really? Did you? 
What dream? 
How terrible! 
What happened next? 

Anxious, brain, brisk, 
decaffeinated, dream, 
distressing, encouraging, 
eyelid, walk, excessive, 
revitalize, interpretation, 
miss out on, non-sleeper, 
on average, toss and turn, 
rapid eye movement, etc. 
(Див. Wordlist 
SB p. 119, TB p. 76) 

Tag questions Інтонація 
question tags. 
Звуки [J] та [I] 

SB p.75, e.4,6 SB p.75, e.7 WB p.47 

5.   Домашнє читання 
6.   Втеча з дому 

SB p.76 
Описати 
людину 

He’s quite small with 
fair hair. 
She is of medium 
height and slim build. 

Способи утворення 
прикметників 

Наголос у 
прикметниках 
типу: 
Fun-loving, hard-
working 

WB p.49,  
e.1,2,3 

SB p.76 SB p.76 

7.   Допоможіть знайти! 
SB p.77 

Написати 
оголошення в 
газету про 
людину, що 
розшукується 

The police are 
anxious to trace the 
whereabouts of… 
N. is wanted for… 

Announcement, bulletin, 
characteristic, talkative, 
distinguishing, friendly, 
fun-loving, hard-working, 
high-pitched, innocent, 
kind, medium, height, 
missing, well-behaved еtc. 
(Див. Wordlist 
SB p. 119, TB p. 79) 

Закріплення 
матеріалу 
попередніх уроків 

Емоційне 
читання тексту 

SB p.77, e.8 
WB p.49, e.7,8 
Vocabulary Test 
(Wordlist,  
SB p.119, Issue 
8, part 1-3) 

Презентація 
статей 

SB p.77,  
e.5,6,7 

8.   Тематична атестація 
9.   Домашнє читання 
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9. Моральні проблеми 
10.    

Моральна дилема 
Issue 9 
SB p.82 

Розповісти 
про свої дії в 
певній 
ситуації 

I should tell… 
If I had a chance I 
would… 

Вживання 
would/should/ might 
+ infinitive чи have + 
third conditional 

Вимова дієслів: 
Would, should, 
might 

SB p.83, e.5 
SB p.98, e.B1 

SB p.82 SB p.82-83, 
e.2,3,4 
Optional 
activity 
TB p.83 

11.   Експлуатація дітей 
SB p.83 

Висловити 
власну думку 

In my opinion… 
I believe… 
I wish… 

Aimlessly, absence, stall, 
candidate, cheat, coal 
mine, confess, withdraw, 
dilemma, essay, exam 
paper, expert, headmaster, 
exploitation, graduation 
day, guilt, law, set out, 
prize, resist, reveal etc. 
(Див. Wordlist 
SB p. 119, TB p. 83) 

Різниця у вживанні 
second і third 
conditionals 

Варіанти 
читання букво-
сполучення: 
ch 

SB p.97,  
e.A1, A2 

SB p.83, e.7,8 WB p.50 

12.   Гроші та щастя 
SB p.84 

Порадити He should mend the 
car. 
He ought to have 
helped the poor. 

Should/ought to + 
have + past participle 

Вимова нових 
слів 

SB p.85, e.4 SB p.84 SB p.84-85, 
e.2,3 
Optional 
activity 
TB p.87 

13.   Використання 
грошей на благо 
суспільства 
SB p.85 

Висловити 
прохання 

Can you give me…? 
Could I please 
have…? 
Would you mind 
giving me…? 

Background, case, chef, 
ease your conscience, 
status, urgency, inherit, 
inheritance, invest, lend, 
millionaire, multiply, 
pretend, retire, wisely etc. 
(Див. Wordlist 
SB p. 119 TB p.86) 

Shouldn’t/ought not 
to + have + past 
participle 

Інтонація у 
проханні 

SB p.85, e.5 
SB p.98, e.B2 

SB p.85, e.6,7 WB p.52 

14.   Домашнє читання 
15.   Вибачення 

SB p.86 
Написати 
записку з 
вибаченням 

I wonder if Mary 
could be excused from 
games today as she is 
not feeling very well. 

Сполучники as та 
because 

Вимова нових 
слів 

SB p.87, e.3 
WB p.55,  
e.1,2,3 

SB p.86 SB p.86, e. 
1,2 
Optional 
activity 
TB p.89 

16.   Вигадані вибачення 
SB p.87 

Висловити 
ввічливе 
прохання 

I wonder if… 
I would be grateful 
if… 
Could you please… 

Absent, appointment, 
attend, cousin, excuse, 
play truant, remind, term 
etc. 
(Див. Wordlist 
SB p. 119 TB p.89) Повторення. 

Third Conditional 
Смисловий 
наголос у 
реченні 

SB p.87,  
e.4,5,6 
WB p.55,  
e.4,5 

SB p. 87, e. 7 Прочитати 
записки 
однокласникі
в, виправити 
помилки 

17.   Великий удавальник 
SB p.88 

Висловити 
невдоволен-
ня, скаргу 

I’m lonely. 
He seems to be… 
Well, I’m finding it a 
bit… 

Adrift, clown, conceal, 
make-believe, pretend, 
pretender 
(Див. Wordlist 
SB p. 120, TB p. 91) 

Суфікси: 
-or/-er, 
-ent/-ant 

Вимова слів 
пісні 

WB p.55, e.8 SB p.88 SB p.88, e. 
2,4 

18.   Тематична атестація 
19.   Домашнє читання 

10. Людина та її оточення 
20.   Чотириногі друзі 

Issue 10 
SB p.90 

Висловити 
здивування 

That’s incredible! 
That’s amazing! 

Must/may/ 
might/could/ 
can’t/couldn’t have + 
pats participle 

Наголос у 
реченні 

SB p.91, e.5 SB p.90, e.2 SB p.90, e.3 

21.   Здатність людей 
передбачати 
майбутнє 
SB p.91 

Висловити 
сумнів, 
невіру 

I doubt if… 
It is unlikely that… 
Absolutely impossible. 

Accident, ambulance, 
damage, disbelief, doubt, 
electric blanket, iceberg, 
involved in, leap, lick, 
psychic, race off, ribs, 
rush, sailor, spirit, etc. 
(Див. Wordlist 
SB p. 120, TB p. 93) 

Must/may/ 
might/could/ 
can’t/couldn’t have + 
pats participle 

“Німа” буква “l”: 
calm, could, half 

SB p.98, e.C SB p.91, e.7 SB p.91, e.8 
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22.   Взаємини із 
сусідами 
SB p.92 

Навести 
приклади 

For example… 
In one case… 

Відносні 
займенники: 
Who, which, that 

Інтонація 
складно 
підрядних 
речень 

Optional 
activity 
TB p.98 

SB p.92 SB p.92,  
e.2,3,4 

23.   Причини конфліктів 
із сусідами 
SB p.93 

Привітатися Hi! 
Morning! 
Nice to see you. 

Alarming, appliance, 
considerate, mediator, 
disagreement, dreadful, 
divided, full blast, helpful, 
settlement, householder, 
etc. 
(Див. Wordlist 
SB p. 120, TB p. 95) 

Виділення підрядних 
зі сполучниками who, 
which, that комами на 
письмі 

Звук [S] 
Solution, shoe, 
negotiate 

SB p.98, e.A3 
SB p.98,  
e.B3, B4 

SB p.93, e.7,9 SB p.93,  
e.5,6 

24.   Домашнє читання 
25.   Листи в редакцію 

журналу (газети) 
SB p.94 

Висловити 
свою думку 

According to you… 
As far as I am 
concerned… 
Personally I think… 
In my opinion… 
The way I see it… 

Утворення нових 
слів складанням 
основ (head-master) 
чи суфіксальним 
способом (adulthood) 

Емоційне 
читання тексту 

WB p.61,  
e.1,2,3 

SB p.94 SB p.94, e.3 

26.   Листи роздратова-
них читачів 
SB p.95 

Зробити 
коротке 
повідомлення 
щодо 
проблеми 

Statistics show… 
Some people argue… 
That is a good enough 
reason… 

Adulthood, annoy, 
correspondent, effective, 
pet hate, ruin, shocked, 
statistics, summarize 
(Див. Wordlist 
SB p. 120, TB p. 99) 

Повторення форм 
неправильних 
дієслів 

Наголос у 
словах, 
утворених 
складанням 
основ 

SB p.95, e.4,6 SB p.95 SB p.95, e.5 

27.   Проектна робота “Журнали для молоді” TB p. 91 
28.   Урок повторення.  Vocabulary Test (Issue 10, Part 1-3), повторення граматичного матеріалу 
29.   Домашнє читання 
30.   Тематична атестація 
31.   Святкування Різдва 

в англомовних 
країнах 

Написати 
листівку-
привітання 

Merry Christmas! 
Hope your Christmas 
is happy. 

Christmas (X-mas), Santa 
Claus, reindeer, sleigh, go 
down the chimney 

Закріплення раніше 
вивченого матеріалу 

Різдвяні комедки Написати 
побажання 
друзям 

Classroom 
English 

OUP Factfiles 
“Seasons and 
Celebrations” 

32.   Новорічні свята в 
Англії та Шотландії 

Висловити 
пропозицію 

Shall we… 
I suggest… 

Midnight, first foot, 
haggis, Hogmanay, 
fireworks 

Дієслова наказової 
форми 

Новорічні вірші Вправи на 
закріплення 
вивченого 
матеріалу 

Classroom 
English 

OUP Factfiles 
“Seasons and 
Celebrations” 

33.   Новий рік в 
англомовних країнах 

Попрощатися We really must leave 
now. 
I must be off. 
Have a good trip. 

New Year’s Resolutions, 
January sales, champagne 

Порядок слів у 
побажаннях 

Новорічні 
побажання 

Вправи на 
закріплення 
вивченого 
матеріалу 

Classroom 
English 

OUP Factfiles 
“Seasons and 
Celebrations” 

 


