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Календарно-тематичне планування за НМК “Project English 2” в 6 класі (5 годин на тиждень) I семестр 
Мовний матеріал № 

п/
п 

Дата 

Сфери 
(тематика) 
спілкування. 
Тема. Підтема 

Мовленнєві 
функції 

Експоненти 
функцій Лексичний Граматичний Фонетичний 

Письмо Аудіювання Читання 

Introduction 
1.  Перший день у 

новій школі 
SB p.1 

Представити 
нового учня 

This is Phil, our new 
reporter. 

Look after, bell, meet, pupil, 
introduce, magazine, office, 
reporter, issue, different, topic 

Дієслово “to be” в 
Present Simple 

Вимова нових слів GB p.3, e.1  SB р. 1, t.1  SB р.1 

2.  У класі 
SB p.2 

Відповісти на 
запитання про 
журнал 

What’s the magazine 
called? 
It’s called “Hot Dog”. 

Опрацювання лексики 
попереднього уроку  

Загальні питання з 
дієсловом “to be” в 
Present Simple 

Інтонація 
спеціального питання 
з “What” і  “Which” 

SB р.2, e.3  SB р.1, t. 1  SB р.2e.1-3  
 

 
1. Who are you? 

3.  Команда 
SB p.3-4 

Запитати та надати 
особисту 
інформацію про 
учнів 

How old is Vicky? 
She’s 15. 

Спеціальні питання 
з дієсловом “to be” 
в Present Simple 

Інтонація 
спеціальних питань з 
дієсловом “to be”    

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

SB р.4, t.1  SB р.4 

4.  Філ – репортер 
SB p.5 

Запитати про 
порядок денний 
героїв 

What time do you get 
up?  

Team, editor, age, award, job, 
photographer, practice, yet, 
interview, surname, spell, 
press card, anything,  
How many, nationality Скорочення у пи-

таннях та відповідях 
з дієсловом “to be”: 
When’s…, What’s 
в Present Simple 

Вимова скорочень 
when’s, what’s 

SB р.5, e.3, 4  
WB p.2, e.2  

SB р.5, t. 2  SB р.5, e.1, 2  

5.  Домашнє читання 
6.  Наша команда 

SB p.5 
Взяти інтерв’ю у 
друга 

What’s your name? 
Peter. 

Met, ostrich, jungle, zebra, 
elephant, throw, against, 
jump, admit, answer, king 

Закріплення 
матеріалу 
попередніх уроків 

Вимова нових слів SB p.5 “Your 
magazine” 
WB p.2, e.3  

Classroom 
English 

SB p.5  
“Lion joke” 
 

7.    Зовнішність 
людей 
SB p.6 

Запитати про 
зовнішність друга 

What colour eyes has 
Maria got? 

Look like, tall, short, blond, 
fair, pink, curly, wavy, 
straight, grey, dark, glasses, 
light, quite, scarf 

Present Simple Інтонація загальних 
запитань у Present 
Simple 

GB p.3, e.3  
WB p.2, e.4 
p.3, e.5  

SB р.6, t. 3  SB р.6 
 

8.  Зовнішність друзів 
SB p.7 

Запитати про 
зовнішність друга 

Has she/he got brown 
eyes?  

Опрацювання лексики 
попередніх уроків. 

Present Simple: 
загальні та 
спеціальні запитання 

Інтонація 
спеціальних питань 
у Present Simple 

GB p.4, e., 4  
 WB p.3, e.6,  
7  

SB р.7, t. 4  SB р.7, e.2, 3  

9.  Приватні 
детективи 
SB p.8-9 

Розповісти про 
свої можливості 

I can play the guitar. Hot, cool, private detective, 
assistant, a few, drive a car, 
ride a horse, fly a plane, 
good at, foreign, language  

Модальні дієслова 
Good at… 

Смисловий наголос 
у реченнях з 
дієсловом “can, 
can’t” 

GB p.4, e.5  SB р.8, t. 5  SB p.8-9 

10.  Домашнє читання 
11.  Пошук асистентів 

SB p.9-10 
Запитати та 
відповісти що 
вміють робити 
детективи 

Can Hot Dog swim? 
Yes, he can. 

Applicant, application form, 
play cards, it doesn’t matter 

Модальні дієслова 
у загальних та 
спеціальних 
питаннях 

Інтонація вигуків 
(Good Lord. Oh!) 

SB р.10, e.3 
GB p.5, e.6  

SB р.10, t. 6  SB р. 9, e.1,  
р.10, e.2  

12.  Можливості та 
вміння друзів 
SB p.10 

Опитати друзів, що 
вони вміють робити 

Can you cook?  
Yes, I can. 
No, I can’t. 

Опрацювання лексики 
попередніх уроків. 

Вираз можливостей 
з дієсловом “can” 
(узагальнення) 

Інтонація загальних 
питань з “can”. 

GB p.5,e.7 SB p.10, t. 6  SB р.10, e.3 

13.  Сімейні коріння 
SB p.11 

Розповідати про 
сім’ю 

When he was a boy, 
his grandmother told 
him about his family. 

Fact, description, enough, 
root, writer, uncle, slave, 
relative, American, never 
capture, grandson, African, 
aunt, ship, grandmother, 

Родовий відмінок 
(Genitives) 

Звук [x]  
African, 
American  

GB p.6, e.8 
WB p.3, e.8 
Dictation. 

SB р.11, t. 7  SB р.11, e.1, 
“Roots”  
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great-grandfather, village 
14.  Сім’я Хейлі 

SB p.12 
Запитати та 
розповісти про 
родинні зв’язки 
Хейлі 

Who was Bertha’s 
grandmother? 
It was Irene. 

Marry, daughter, son, child, 
husband, wife, children 

Присвійний 
відмінок з -’s 

Вимова слів з 
присвійним 
відмінком: Bell’s 
grandson 

SB р.12, e.1а 
GB p.7, e.9 
WB p.4, e.9  

SB р.12, t. 8  SB р.12, e.2 
“Alex Haley’s 
Family” 

15.  Домашнє читання 
16.  Моє сімейне дерево 

SB p.13 
Описати свої 
сімейні  зв’язки 

There are three 
generations in my 
family. 

Family tree, ancestor, 
generation 

Порядкові 
числівники: first, 
eight etc. 

Звук [T] у 
порядкових 
числівниках 

SB р.13, e.3 
WB p.5, e.10 
Project 

SB p.13, e.2 SB р.13, e.3 

17.  Господарі і раби 
SB p.13 

Запитати та 
розповісти про 
Кунта Кінті 

What was Kunta 
Kinti’s master like? 
He was cruel. 

Cruel, run away, escape, 
caught, cut off, shocked, 
cook 

Past Simple  Звуки [t], [d], [Id] 
у дієсловах 2-ї форми 

GB p.7, e.10 
WB p.5, e.11 
Dictation 

SB р.13, t. 9  SB р.13 
“Kunta 
Kinta’s 
Master” 

18.  Предки приватних 
детективів 
SB p. 14 

Скласти інтерв’ю з 
Кунта Кінті 

Where do you come 
from? 
Africa. 

Flew, sailed, swam, with her 
eyes closed 

Друга форма 
неправильних 
дієслів 

Вимова неправиль-
них дієслів 2-ї форми 
(flew, went, etc.) 

SB р.14, e.1,2 
WB p.5, e.12 
Project 

SB р.14, t. 10  SB р.14, e.1 

19.  Домашнє читання 
20.  Тест № 1. Teacher’s Book – Тest Вooklet p.2-3 ( Part A )  
21.  Контроль монологічного писемного мовлення. Тest Booklet – р. 4 ( Part B ) 

2. Accidents will Happen 
22.  Сміливі діти 

SB p. 15-16 
Запитати та дати 
відповіді про 
випадки 

What was Mark 
doing in Scotland? 
He was climbing a 
mountain with his 
father. 

Courage, receive, award, 
save, life, someone, accident, 
Scotland, climb, mountain, 
rock, mile, ambulance 

Past Simple  Скоромовка Dictation 
GB p.8, e.1  
WB p.6, e.1 

SB р.16, t. 1  SB р.16 
“Children of 
Courage” 

23.  Приклади дитячої 
мужності 
SB p.17  

Скласти інтерв’ю  Hello! What’s your 
name? 
Jackie. 

Ladies, heart, attack, take 
control of, pen-friend, think, 
fishing, afraid, brave, swim 

Past Simple, Past 
Continuous 1 

Вимова схожих слів 
“Where-were” 

SB р.17, e.2а 
GB p.8, e.2 

SB р.16, t. 1  SB р.16, e.1 
р.17, e.3 

24.  Домашнє читання 
25.  Нещасні випадки 

SB p.18 
 

Розповісти 
історію про 
порятунок 

Once Jane was 
working in the 
garden. 
Suddenly... 

Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Порівняння 
минулих часів Past 
Simple та Past 
Continuous 

Інтонація питань в 
Past  Continuous 

SB p.18 
Project (2). 
GB p.9, e.3 

SB р.18, t. 2  SB р.18, e.5 

26.  Випадок вдома 
SB p.18 

Розповісти про 
послідовність 
подій 

It was Saturday 
morning. They were 
in Justin’s house… 

Choose, topic, curious, 
reader, try to, read on, late, 
fish and chips, cook, honest, 
oil, to heat. 

Past Continuous 2, 
питання 

Вимова скорочень: 
I’ll, can’t, it’s, etc. 

GB p.9, e.4 
WB p.7, e.2  

SB р.18, t. 3, 4  SB p.18 

27.  Історія  з  чіпсами 
SB p.19 

Розповісти про 
можливі варіанти 
закінчення історії 

Justin phones his 
mother and asks if he 
can use the money 
for the cinema 

Pan, careful, catch, fire, peel, 
potatoes, outside, touch, 
damp, towel, over, throw, 
mark, wall, lend 

Past Continuous, 
питання 

Інтонація діалога SB р.19, e.3 SB р.18, t. 4  SB р.19, e.1, 2 

28.  Домашнє читання 
29.  Обережно: вогонь 

SB p.20 
Розповісти, що 
можна і чого не 
можна при 
пожежі 

When oil catches fire, 
cover it with a damp 
towel  

Fire, dangerous, cover, damp, 
towel, butter, cold, blanket, 
blister, leave it alone, window, 
door, safety 

Наказовий спосіб 
дієслова 

Інтонація інструкцій 
(Don’t move hot oil) 

SB p.20 
“Your 
projects” 

SB р.20, t. 5, 6  SB p.20, e.1, 2 
“A Quiz” 

30.  Кримінальна 
справа 
SB p.21 

Висловити 
припущення 

I think … 
I suppose... 

Case, film star, gun, repair, 
suddenly, shot, dead, shoot, 
chauffeur butler, indoors 

Порівняння: Past 
Continuous, Past 
Simple 

Інтонація вставних 
слів  
(I suppose…) 

Dictation 
WB p.8, e.3 

SB р.21, 
t.7(1,2)  

SB p.21 
“Hot Dog” 

31.  Дослідження Провести What’s you name? Confess, kill, set the table, Past Continuous Інтонація SB р.22, e.2 SB р.21, t.7(3) SB р.22, e.1, 3 



Календарно-тематичне планування до Project English  
 Oxford University Press  *PHOTOCOPIABLE * 

справи 
SB p.22 

інтерв’ю зі 
свідками 

Mrs. Clare. 
What do you do 
here? I’m the cook. 

drop, plate, noise, crash, sink, 
handle, gloves, rubber, floor 

(заперечна форма) заперечного речення 
у Past Continuous 

GB p.10, e.5 

32.  Загублений 
діамант 
SB p.23 

Запитати про 
діамант  та знайти 
його 

Is it in the kitchen? 
Is it in the bedroom? 
 

Fingerprint, murderer, jewel, 
thief, clue, diamond, suspect 

Past Continuous 
(заперечна форма) 

Інтонація загальних 
питань  
(Is it in the kitchen?) 

SB р.23, e.4 
WB p.10, e.4 

SB р.23, t. 8  SB р.23, e.5 

33.  Домашнє читання 
34.  Справа Бетті 

Оуенс 
SB p.23 

Виразити 
припущення і 
неможливість 
подій 

It can’t be... 
It looks like … 

Опрацювання лексики 
попередніх уроків. 

Past Continuous, 
Past Simple 
(питання)  

Смисловий наголос 
питань 

Dictation 
Project (2) 
SB p.23 
WB p.11, e.5 

SB p.23,  
“Your 
magazine 

SB p.23 “One 
day a 
policeman…” 

35.  Мері Роуз 
SB p.24-25 

Запитати та 
відповісти про 
Мері Роуз 

When did it happen? Accident, fight, king, flag, 
castle, Your Majesty, shore, 
windy, crowds, shout, cheer, 
wave, sailor, soldier 

Past Continuous 
(заперечна форма) 

Вимова нових слів Dictation 
GB p.11, e.6 

SB р.24, t. 9  SB “The 
Mary Rose” 
p.24  
р. 25, e.1 

36.  Катастрофи на 
Британському 
узбережжі 
SB p.25-26 

Вибачатися Excuse me … 
Sorry for... 

Deck, disaster, sail, wind, 
blew, hard, turn over, sank, 
the bottom of, survive, 
witness, wreaks, coast 

Прийменники часу: 
in, on, at. 

Інтонація вибачень. SB р.26, e.4 
GB p.12, e.7 
WB p.12, e.6 

SB р.25, t.10  
SB р.26, t.11  

SB р.25, e.2, 3 

37.  Катастрофа Мері  
Роуз 
SB p.26 

Підтвердити 
думку 

Correct. Yes, you’re 
right. 

Опрацювання лексики 
попередніх уроків. 

Past Simple при 
описі послідовності 
подій 

Вимова 
географічних назв. 

Project. 
GB p.12, e.8 

Project Project 

38.   Домашнє читання 
39.  Підняття Мері 

Роуз 
SB p.27 

Запитати та дати 
відповідь про 
підняття корабля 

Who found the wreck 
of the Mary Rose? 

Stay, bottom, sea, diver, 
engineer, special, cradle, 
began, lift, sun, shine, boat, 
under, move, crane 

Past Continuous в 
описанні погоди: It 
was raining/  
windy/cloudy. 

Інтонація зв'язного 
тексту 

SB p.27, e.1 
Dictation 
GB p.13, e.9 
WB p.12, e.7 

SB p.27, t. 12 SB p.27 
“Lifting the 
Mary Rose” 

40.  Стаття про Мері 
Роуз 
SB p.28 

Прокоментувати 
малюнки про 
підняття корабля 

It’s Monday, 11th Oct. 
and we’re in 
Portsmouth to see the 
Mary Rose 

Part, I’m afraid, cloudy, rain Артиклі у газетних 
заголовках 

Звуки [D], [T] SB p.28, e.3 
“Your 
magazine”  
GB p.13, e.10 

SB p.27, t. 12,  SB p.28, e.4 

41.  Тест № 2. Teacher’s Book – Тest Вooklet p.5-7 (Part A) p.7 (Part B) 
42.  Домашнє читання 

3. Do You Know? 
43.  Чи знаєте ви? 

SB p.29 
Запитати та дати 
відповідь про 
цікаві речі 

Who is the smallest 
person in the world? 
Antonio Ferreira 

Heavy, popular, school, 
subject 

Вищий ступінь 
порівняння 
прикметників 

Вимова прикметників 
вищого ступеня 
порівняння 
(smaller, taller) 

WB p.14, e.1 
GB p.14, e.1 

Classroom 
English 

SB р.29 

44.  Температури 
SB p.30 

Запитати і дати 
пояснення 

Why is Brazil hotter 
than Greece? 
Brazil is nearer to the 
Equator that Greece. 

Equator, North Pole, South 
Pole, the poles, place, the 
same, wide, heat, area, than, 
less, that’s why, further from 

Порівняння 
прикметників з 
“than” 

Вимова 
географічних назв: 
Equator, North Pole, 
South Pole 

SB р.30, e.1, 2 SB р.30, t. 1  SB р.30 
“Temperatures” 

45.  Пори року та 
температури 
SB p.30-31 

Розповісти, чому 
влітку гарячіше 
ніж взимку 

In summer the Earth 
leans towards the 
Sun… 

Narrow, summer, winter, 
spring, autumn, season, 
northern, southern 

Найвищий  ступінь 
порівняння 
прикметників 

Вимова прикметників 
найвищого  ступеня 
порівняння. 

SB р.30, e.3 
Project  

SB р.30, t. 2  SB p.31 “The 
Seasons” 

46.  Вікторина 
SB p.31 

Запитати та дати 
відповіді з 
вікторини 

What is the longest 
river in the world? 
The Nile 

World, continent, iron, lead, 
country, city, whale, metal, 
tongue, jump, the USA, 
Brazil, China, Ukraine, India, 
Canada, Australia 

Найвищий ступінь 
порівняння 
прикметників: the –
est. 

Вимова 
географічних назв 

SB p.31, e.4 
GB p.14, e.2 

SB р.31, t. 3  SB р.31  
“A Quiz” 
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47.  Домашнє читання. 
48.  Кул Кет – геній 

SB p.32 
 

Відповісти на  
запитання 
вікторини 

The Nile is the 
longest river in the 
world. 

Опрацювання лексики 
попереднього уроку. 

Опрацювання 
матеріалу 
попереднього уроку 

Вимова географічних 
назв: the USA, Brazil, 
China, Canada, 
Australia 

GB p.15, e.3 
SB p.32 
Language 
corner 

SB р.32, t. 4  SB р.32, e.2, 4 

49.  Реклама 
приватних 
детективів 
SB p.33 

Порівняти якості 
речей 

Hot Dog is better 
than any other 
detective. 

Fix, customer, better, best, 
worse, worst, in town, room, 
take a vote 

Порівняння 
прикметників 
якості: good, better, 
the best; bad, worse, 
the worst. 

Вимова 
прикметників різних 
ступенів порівняння 

Dictation 
SB p.33 
Language 
corner  
WB p.14, e.2 

SB р.33, t. 5   SB text р.33 

50.  Змагання 
художників 
SB p.34 

Вибрати 
найкращий 
малюнок 

Number 2 is the best 
picture. 

The five best competition 
entries 

Ступіні порівняння 
прикметників. 
Порядок 
прикметників та 
числівників перед 
іменниками 

Інтонація рекламних 
оголошень 

SB р.34, e.2b 
WB p.15, e.3, 
4 

SB р.34, t. 6  SB р.34, e.1 

51.  Домашнє читання 
52.  Найвища людина 

SB p.35 
Оцінити переваги 
та недоліки росту 

He can change a bulb 
without a ladder. But 
transport is a problem. 

Centimeter (cm), paint, 
easier, football, match, bulb, 
change, difficult, ceiling, 
without, ladder, problem, 
expensive 

Числівники  
100-999 

Вимова нових слів  WB p.16, e.5 
GB p.16, e.5 

SB р.35, t. 7  SB р.35, “The 
Tallest Man” 

53.  Життя найвищої 
та найменшої 
людини 
SB p.36 

Розповісти, що є 
важчим чи 
легшим для 
високих та 
низьких людей 

The tallest man can 
see easily at football 
matches. 
He can’t travel on 
buses. 

Ordinary, transport, ever at 
the age of, heavier (heavy), 
lighter (light), kg, ugly  

Вищий ступінь 
порівняння 
прикметників з 
“more” 

Вимова англійських 
імен 

SB р.36, e.2, 
Language 
corner 

SB р.36, t. 8  SB р.36, e.3, 4 

54.  Ріст дітей у класі 
SB p.37 

Розповісти про 
ріст дітей у класі 

John is one hundred 
and fifty cm tall. 

Опрацювання лексики 
попередніх уроків. 

Найвищий ступінь 
порівняння прик-
метників з ” most” 

Вимова числівників WB p.16, e.6 
GB p.15, e.4 

Project Project 

55.  Шкільні предмети 
SB p.37 

Оцінювання Maths is less popular 
than English. 

Favourite, least, popular, 
Needlework, Metalwork, 
Woodwork, Drama, Home 
Economics, Technical Studies 

Ступінь порівняння 
прикметників з 
“less”  

Вимова назв 
шкільних предметів: 
Drama, Needlework, 
Economics 

SB р.37, e.1 
WB p.17, e.7 
GB p.17, e.6 

SB р.37, t. 9  SB р.37, 
“School 
Subjects” 

56.  Домашнє читання 
57.  Огляд шкільних 

предметів 
SB p.37 

Розповісти про 
найбільш і 
найменш 
популярні 
предмети 

P.E. is the most 
popular subject. 

Humanities, Handwriting, 
list, slightly, important 

Ступінь порівняння 
прикметників з 
“least” 

Вимова назв 
шкільних предметів 

Dictation 
WB p.17, e.8 
SB p.37 
“Survey on 
school 
subjects” 

Project Project  

58.  День Святого 
Валентина 
SB p.38 

Розповісти про 
традиції 
святкування Дня 
Св. Валентина 

It is named after St. 
Valentine. 

Valentine’s Day, card, deep, 
sky, What’s the matter, so are 
you, ice, grass, feather, snow, 
cucumber, coal, bone 

Вираження 
еквівалентності : 
as…as 

Звуки [d], [t] GB p.17, e.7 
WB p.18, e.9 

SB р.38, t. 10  SB р.38 
“Valentine’s 
Day” 

60.  Валентинки 
SB p.38 

Привітання з 
Днем Валентина 

My love for you is as 
high as a mountain and 
as deep as the sea. 

Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Опрацювання 
матеріалу 
попередніх уроків 

Звуки [dZ], [tS], [S] SB p.38, 
“Valentine 
Cards” 
Project  
GB p.18, e.8 
WB p.18, e.10 

SB р.38, t. 11  SB p.38, e.1  
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61.  Тест № 3 Teacher’s Book – Тest Вooklet р.8-10 ( Part A ) 
62.  Домашнє читання 
63.  Контроль монологічного писемного мовлення. Тest Вooklet – р.11 ( Part B ) 

4. Eating 
64.  Їжа 

SB p.39 
Замовляти їжу в 
ресторані 

Can I help you? Yes, 
I’d like a Chef’s Grill 
please… 

Menu, fruit, juice, tomato, 
grapefruit, cocktail, soup, 
starter, breakfast, style, grill, 
chef, liver, bacon, plaice, 
fillet, haddock, scampi, cod 

Модальне дієслово 
“Can” (повторення) 

Вимова нових слів  WB p.19, e.1 Classroom 
English 

SB р.39 

65.  Запрошення на 
вечірку 
SB p.40 

Поговорити про 
вечірку 

The Hot Dog team 
are having a party. 
What for? It’s … 

Party, invitation, at Vicky’s 
place, both of us, Why didn’t 
you say so? Plan. 

Прийменники часу  Звук [w] у словах 
where, when, why, 
what, etc. 

SB p.40 
Language 
corner  
GB p.19, e.1 
WB p.19, e.2 

SB р.40, t. 1  SB р.40, e.1 
“Come to Our 
Party” 

66.  Моя вечірка 
SB p.40 

Запросити на 
вечірку 

I’m having a party 
on… 

Scampi, prawn, steak, 
gammon  

Прийменники місця Вимова дат і адрес SB р.40, e.1, 
2 
Project  

SB р.40, t. 2  SB p.40, 
“Your 
Magazine” 

67.  Домашнє читання 
68.  У супермаркеті 

SB p.41 
Виразити сумнів That won’t be 

enough. Let’s double 
each one. 
But we won’t have 
enough money. 

Hand on, crisps, pound, 
peanuts, bread, cheese, 
lemonade, ham, fruit, packet, 
loaf, bottle, tin, dozen, to 
double, of course, checkout 

Словосполучення: 
a bottle of, two 
loaves of 

Вимова 
словосполучень (a 
bottle of,  
a pack of, etc.) 

GB p.20, e.3 
WB p.20, e.3 

SB р.41, t. 3  SB р.41 

69.  Що у візку 
SB p.42 

Поговорити про 
покупки 

We need some bread. 
How many loaves? 
Four. 

Bill, put back, tomatoes, 
embarrassed, I told you, 
trolley, sausages, milk, 
sandwich, tea, coffee  

Злічувальні і 
незлічувальні 
іменники, питання  
How much…? 
How many…? 

Інтонація питань з 
How much…? 
How many…? 

WB p.21, e.4 
GB p.21, e.4 
SB p.42 
Language 
corner 

SB р.42, t. 4, 5  SB р.42, e.2, 3 

70.  Покупки 
SB p.43 

Запитати про ціни How much was the 
ham? 
It was £ 1.35 a tin. 

Опрацювання лексики 
попередніх уроків. 

Cловосполучення 
числівників з 
грошима 

Вимова цін (30 p a 
loaf, 90 p for bread) 

SB р.43 
“Your 
magazine 
(2)” 
GB p.19, e.2 

Project SB р.42, e.5 

71.  Швидке 
харчування 
SB p.44 

Виразити 
враження про 
ресторани 
швидкого 
харчування 

It’s easy! 
It’s cheap! 
It’s fast! 

A fast food restaurant, 
waiter, like, order, counter, 
pay for, at the same time, 
bag, box, plate, knife, fork, 
cup, spoon, paper, plastic, 
saucer, throw away 

Present Simple 
(повтор) 
There aren’t, any. 
There are not. 

Вимова:  
There aren’t, they are 
no 

WB p.21, e.5 
p.22, e.6 
Dictation 

SB р.44, t. 6  SB р.44, e.1  
“Fast Food” 

72.  Домашнє читання 
73.  У ресторані 

швидкої їжі 
SB p.45 

Замовити їжу у 
ресторані 

Can I help you?  
Yes, I’d like a 
hamburger, please. 
Anything to drink? 

At the end, recognize, letter H, 
What’s going on here?, 
constable, I think you’d  
better…, meet, eating out 

Правила утворення 
множини   
неправильних 
іменників (women, 
men, etc.) 

Вимова 
неправильних 
іменників у множині  

SB р.45, e.3c  
Language  
corner 
GB p.21, e.5 
 

SB р.45, t. 7   SB р.45, e.4 

74.  Контроль діалогічного мовлення 
75.   Контроль аудіювання 
76.  Контроль інформативного читання 
77.  Підсумковий урок 

 



Календарно-тематичне планування до Project English  
 Oxford University Press  *PHOTOCOPIABLE * 

Календарно-тематичне планування за НМК “Project English 2” в 6 класі (5 годин на тиждень) II семестр 
Мовний матеріал  

№ 
п/п 

 
Дата 

Сфера 
(тематика) 
спілкування. 
Тема. Підтема 

 
Мовленнєві 
функції 

 
Експоненти 
функцій 

Лексичний Граматичний Фонетичний 
 

Письмо 
 

Аудіювання 
 

Читання 

78.  Суп з каменю 
(казка) 
SB p.46 

Ввічливо 
попросити щось 

Excuse me. Can you 
give me something 
to eat? 

Stone, soup, tramp, mean, go 
away, carrot, That’s a pity, 
magic, saucepan, taste, salt, 
pepper, really, bean, onion 

Вираження 
кількості: 
some / any, a bit of, a 
few, a lot of. 

Вимова нових слів  GB p.22, e.6 SB p.46, t. 8  SB p.46 
“Stone 
Soup” 

79.  Смак їжі 
SB p.47 

Описати 
складові страви 

For this soup you need 
a few onions, a bit of 
meat … 

Meat, almost, any more, 
wine, delicious, mash, hate 

Вирази якості a few: 
злічувальні 
іменники 

Звук [Z] SB p.47, e.2, 4 
Language 
corner 

SB p.47, t. 9  SB p.47, e.3  

80.  Огляд на тему 
“Їжа” 
SB p.47 

Опитати друзів 
про не улюблену 
їжу 

What’s your 
favourite food? 
What food do you 
hate? 

Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Вирази якості a bit of 
з незлічувальними 
іменниками 

Смисловий наголос в 
рецептах. 

WB p.22, e.7 
Dictation 

Project SB p.47, 
project 

81.  Картопляники 
SB p.48 

Розповісти, як 
готувати 
картопляники 

Phil peeled the 
potatoes. 

Recipe, cake, mixture, flour, 
ingredients, gram, margarine, 
fry, grated, mix, cheese, slice, 
boil, mashed potatoes, bowl, 
frying pan 

Наказовий спосіб 
дієслова 

Вимова нових слів  Написати 
рецепт 
української 
страви 

SB p.48, t. 10  SB p.48, 
text 
 

82.  Домашнє читання 
83.  Домашні рецепти 

SB p.49 
Запитати і 
відповісти про 
процес 
приготування 
картопляників 

What’s Phil doing in 
this picture? 
He’s mashing the 
potatoes. 

Side, dish, keep, oven, warm, 
batter, pour, squeeze, lemon, 
juice, roll up, the rest of, 
apple, pancake, crumble, 
cooked 

Прийменники: with, 
for, in, of, etc. 

Вимова назв 
продуктів 

SB p.49, e.3c, 4  
GB p.22, e.7  

SB p.49, t. 11  SB p.49  

84.  Млинці 
SB p.50 

Описати рецепт  Put the flour, the egg, 
the salt and the milk 
into a bowl… 

Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Скорочення, 
відсутність артикля 
у рецептах 

Вимова числівників 
(100, 150, 250) 

SB p.50, e.5  Слухання 
інструкцій 

SB p.50, e.5  

85.  Тест № 4. Teacher’s Book – Test Booklet р.12-14 ( Part A ) 
86.  Контроль монологічного писемного мовлення. Тest Вooklet – р.15  ( Part B ) 
87.  Домашнє читання 

5. Progress and Change 
88.  Прогрес та зміни 

SB p.51-52 
Сказати, що 
зробили люди 

They have 
discovered America. 

Progress, change, invent, safe, 
wheel, leave, criminal, silly, 
discover, eagle, take off, to 
land, steal, to open, run away  

Present Perfect – 
стверджувальні 
речення 

Вимова нових слів  GB p.23, e.1 
WB p.23, e.1  

SB p.52, t. 1  SB p.52 
“Hot Dog...” 

89.  Кул Кеш та його 
робот 
SB p.53 

Запитати та 
відповісти про 
людей на 
малюнках 

What has the girl 
done in pict.1? She 
has broken her leg. 

It doesn’t matter, pick up, 
police car, arrest, mistake, 
check, instruments, to close, 
found, taken, runway 

Present Perfect – 
запитання 

Інтонація питань у 
Present Perfect 

SB p.53, e.2  
GB p.25, e.3  

SB p.53, t. 2  SB p.53, e.1  

90.  Робот – літак 
SB p.54 

Прокоментувати 
політ робота - 
літака 

Hello. We’re at 
London airport today 
for the flight of the 
XK2. 

Left, done, broken, smile, 
policeman, talk to, flight, 
airplane, plane, pilot, 
inventor, engine, climb 

Past Participle 
irregular verbs 
Present Perfect – 
заперечні речення 

Вимова ІІІ форми 
неправильних 
дієслів. 

SB p.54, 3c 
Language 
corner  
GB p.24, e.2  
WB p.23, e.2  

SB p.54, t. 3  SB p.54 
Language 
corner  

91.  Домашнє читання 
92.  Старі і нові часи 

SB p.55 
Розповісти про 
історію життя 

She is the oldest 
person in our street. 

Change, all my life, all the/ 
this/ that time, for, before, I 

Present Perfect – 
сфери використання 

Інтонація 
розповідного 

WB p.24, e.3 
Dictation 

SB p.55, t. 4  SB p.55 
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She has seen a lot of 
changes in her life. 

was born, next door to, till, get 
married, move into, ever, 
since 

речення 

93.  Історія життя 
місіс Девіс 
SB p.56 

Привітатися Hello, Hi, Good 
morning. 
Nice to see you. 

Except for, war, stay, bomb, 
about, much, become, most 
of, friendly, go out, die, often, 
lonely, factory, abroad, 
hospital 

Present Perfect 
Past Simple 

Інтонація привітання SB p.56, 
Language 
corner  
SB p.56, e.2, 3  
GB p.25, e.4  

Classroom 
English 

SB p.56, e.1  

94.  Історія життя 
містера Барлі 
SB p.57 

Запитати друзів 
про їхнє життя 

Have you been 
abroad? 
 

Famous, dentist, move back 
to 

Have become + 
вищий ступінь 
порівняння 

Інтонація загальних 
питань у Present 
Perfect 

SB p.57, e.4, 5 
Language 
corner  
WB p.25, e.4  

SB p.57, t. 5  SB p.57, e.4  

95.  Домашнє читання 
96.  Часи молодості 

місіс Девіс 
SB p.58 

Розповісти  про 
зміни в житті 
родичів 

When my Granny 
was young … 

Complete with, headphones, 
operates, batteries, type, not 
supplied, matching, light – 
weight 

Ступені порівняння 
прикметників 
(повторення) 

Інтонація складних 
речень 

Dictation  
SB p.58, 
Project 
WB p.26, e.5  

SB p.58, e.6a SB p.58, e.6  

97.  Проблеми з 
Джастіном 
SB p.59 

Вибачитися I’m very / terribly 
sorry. 

Video recorder, written, 
article, whale, ta (informal for 
“thank you”), technology, 
seen, gone, video library 

Present Perfect – 
заперечні речення 
та питання  

Інтонація вибачень GB p.26, e.5  
WB p.27, e.6  

SB p.59, t. 6  SB p.59 

98.  Робота команди 
“Хот Дог” 
SB p.60-61 

Запитати і 
відповісти про 
час виконання 
дії 

I’ve broken my camera. 
When did you break 
it? 

Video cassette, appointment, 
been, made, bought, drawn 

Present Perfect 
Past Simple  
(відлік часу) 

Інтонація запитання 
у Past Simple 

SB p.60 
Language 
corner  
WB p.27, e.7  

SB p.60, t. 7  SB p.60, e.2  
Language 
corner,  
p.61, e.4  

99.  Домашнє читання 
100  Відео 

SB p.62 
Розмовляти про 
відео 

Shall we get 
“Superman?” 
I’ve seen it… 
When did you see it? 
Last month. 
What about… 

Опрацювання лексики 
попередніх уроків. 

Present Perfect – 
питання 

Інтонація пропозицій SB p.62, e.5 
Project   

Project SB p.62, e.5  
Project 

101  Врятуємо китів 
SB p.63 

Розповісти про 
китів 
(загальні 
поняття) 

Whales live in the 
ocean … 

Make better, improve, whale, 
hunting, hunt, century, profit, 
harpoon, powerful, whaling, 
ship, rise, risen, extinct, think 

Опис змін в 
минулому і 
теперішньому з 
“since, for” 

Вимова нових слів  Dictation 
GB p.27, e.6  
WB p.27, e.8  

SB p.63, t. 8  SB p.63, e.1  
“Save the 
whales” 

102  Горбаті та рівні 
кити 
SB p.64 

Описати зміни в 
минулому і 
теперішньому 

Since 18th century 
the number of 
whales has fallen. 

About, since for, believe, 
between… and… century, at 
the beginning of, fell, fallen, 
a/one kind of, exactly, count, 
humpback 

Present Perfect – 
сфери використання 
“since, for” 

Звук [h] SB p.64, 
Language 
corner  
e.2, 3b, 4в  

SB p.64, t. 9  SB p.64, 
e.2, 3а  

103  Тварини у 
небезпеці 
SB p.64 

Запитати та 
відповісти про 
тварин 

Has the tarpan 
become extinct? 
Yes, it has. 

Hunter, fortunately, lucky, 
the same way as, in danger 

Опрацювання 
матеріалу 
попередніх уроків. 

Інтонація загальних 
питань в Present 
Perfect 

SB p.64 
Project  

SB p.64, t. 9  SB p.64, 
e.4с  

104  Домашнє читання. 
105  Тест № 5 Тeacher’s Вook – Test Booklet p.16-18 (Part A) 
106  Контроль монологічного писемного мовлення. Тest Вooklet – p.18 (Part B) 

6. London 
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107  Лондон 
SB p.65-67 

Запитати та 
дати відповіді 
про фотографії 

Where was Vicky 
feeding the pigeons? 
In Trafalgar Square. 

A sightseeing tour, under-
ground, trip, fountain, pigeon, 
Trafalgar Square, feed, to 
shop, the bank of England 

Прийменники місця Вимова нових слів  WB p.28-29, 
e.1 

SB p.66, t. 1  SB p.66-67 
“Snapshots” 

108  Визначні місця 
Лондона 
SB p.67-68 

Пояснення 
рішень 

I think they were in 
Downing Street 
because… 

Strange, the Crown Jewels,  
the Tower of London, built, 
Westminster Bridge, Houses 
of Parliament, River Thames, 
boat trip etc. 

Прийменники місця 
in, on, at, by, in front 
of 

Вимова назв: Crown 
Jewels, Bridge, Thames, 
Parliament, Trafalgar 
Square, the Bank of 
England   

SB p.67, e.1 
p.68, e.2, 3  
Language 
corner 
GB p.28, e.1  
 

SB p.68, t. 2  SB p.68, 
e.4а  

109  Домашнє читання 
110  Наше місто 

SB р.68 
Розповісти про 
своє місто 

London is a very old 
city. 

City, population, million, per 
cent, stand on, tunnel, South, 
kilometer, North, East, West 

Прийменники в 
географічних назвах 

Вимова нових слів  SB p.68 
Project (3) 
GB p.29, e.2  

SB p.68, t. 3  SB p.68 
“Our City” 

111  Огляд визначних 
місць 
SB p.69 

Надати 
інструкції руху у 
певному 
напрямку 

Walk towards the 
blackboard. 

Ladies and gentlemen, wall, 
round, sight-seeing tour, turn 
left, turn right, behind, guide, 
direction, marathon race 

Опис напрямків та 
розташувань: 
On the left, on the 
right, straight ahead 

Вимова нових слів Dictation 
GB p.29, e.3  
WB p.30, e.2, 3  

SB p.69, t. 4  SB p.69 

112  Турне по місту 
SB p.70 

Прокоментувати 
маршрут огляду 

The bus starts in 
Piccadilly Circus. 

Runner, route, straight, in the 
lead, run down, over to, 
finishing line, past, crowd, 
cheer, wave, flag, winner 

Прийменники руху : 
towards, along, over, 
away, from 

Вимова 
прийменників 

SB p.70, e.3  
WB p.31, e.4  

SB p.69, t. 4  SB p.70, 
e.1-3 
Language 
corner 
 

113  Марафон 
SB p.71 

Розповісти про 
визначні місця 
свого міста 

We start in  … Назви визначних місць 
Лондона 

Місце 
прийменників у 
реченні 

Вимова назв 
визначних місць 
Лондона 

SB p.71, e.4  
“Your 
magazine” 

SB p.71, t. 5  
 

SB p.71 
“Your 
magazine” 

114  Домашнє читання 
115  Пожежа у 

Лондоні 
SB p.71-72 

Запитати та 
розповісти про 
пожежу 

When did the fire 
start?  
On September 2nd 
1666. 

Narrow, crooked, wooden, 
Londoner, plaque, bakery, 
Pudding Lane, catch fire, 
blow, blew, rubbish, flame, 
spread, destroy, amazingly 

Past Simple 
(повтор) 

Інтонація розповіді Dictation 
GB p.31, e.4  

SB p.71-72, t. 6  SB p.71-72 

116  Причини пожежі 
SB p.73 

Розповісти, з 
чого зроблені 
речі 

Houses are made of 
brick. 

Nobody, brick, stone, wood, 
rebuild, guidebook, leather, 
plastic, wool, rubber, lead, 
earthquake, flood 

Словосполучення 
“made of” в описі 
предметів 

Смисловий наголос у 
реченнях з “made of” 

SB p.73, e.3б 
4b  
GB p.31, e.5  
WB p.31, e.5  

SB p.73, t. 7  SB p.73, 
e.1, 2, 4a  

117  Як провести день 
SB p.74 

Розповісти про 
Лондонську 
в’язницю 

Let’s go to the 
London Dungeon. 

Dungeon, admission, cost, 
adult, free, torture, admit, 
chamber, a bit like, to get in, 
a good idea, transport 

Питальні слова: 
when, how, where  
у розповіді 

Вимова скорочень 
часу: a.m., p.m. 

WB p.32, e.6 
GB p.31, e.6  

SB p.74, t. 8  SB p.74, e.1  

118  Домашнє читання 
119  Визначні місця у 

Лондоні 
SB p.75 

Поговорити про 
місця, які 
можна відвідати 
у Лондоні 

Let’s go to London 
Zoo… 

Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Спонукальні 
речення 
Let’s go to … 

Інтонація 
спонукальних 
речень. 
(Let’s go… 
What about…) 

SB p.75, e.3а  
WB p.33, e.7 

SB p.74, t.8 SB p.75, e.2  

120  Цікаві місця у 
моєму місті 
SB p.76 

Розповісти про 
цікаві місця 
свого міста 

The Nature Museum 
is in … Street. It’s 
open from … till… 

Places of interest, opening 
time, ache, poster, wax, 
model 

Модальне дієслово 
“can” (дозвіл, 
правила) 

Наголос на “can” у 
правилах 

SB p.76, e.4  
“Your 
magazine” 

SB p.76, t. 9  SB p.76 
“Your 
magazine” 

121  Транспорт Запитати і Do you have to come Wait, hold tight, fare, catch a Модальне дієслово Вимова “have to” у Dictation  SB p.76, t. 10  SB p.76 
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SB p.76-77 відповісти про 
необхідність дії 

to school on Monday 
/ Sunday? 

bus, the top of, sometimes, a 
long time, traffic, jump, the 
queue, underground, tube, line 

“have to” (позитивні 
речення) 

реченнях 

122  Подорожування 
лондонським 
транспортом 
SB p.77 

Поговорити про 
купівлю квитків 

Where do I buy a 
ticket? 
You can get a ticket 
from the machine. 

Change at, ticket, ticket 
window, ticket machine, to 
queue, right, coin, taxi, 
expensive, hire, chauffeur- 
driven, limousine 

Модальне дієслово 
“have to” (негативні 
речення) 

Інтонація у 
спеціальних 
питаннях з “where” 

SB p.77, e.1  
Language 
corner 
GB p.32, e.7  

SB p.77, t. 11  SB p.77, 
e.1, 3  

123  Домашнє читання 
124  Транспорт у 

нашому місті 
SB p.78 

Розповісти про 
транспорт у 
своєму місті 

In our city you can 
travel by… 

Impress, advantage, get wet, 
disadvantage, get tired, tram, 
umbrella, a five pound note  

Прийменники 
напрямку 

Скоромовка SB p.78 “Your 
magazine” 
WB p.34, e.8  

Project SB p.78, e.4  

125  Гості міста 
SB p.78 

Запитати і дати 
відповідь про 
напрямки до 
різних місць 
свого міста від 
школи  

How do I get to the 
nearest café? 
Go… 

How do I get to… traffic 
lights, go straight on, bus 
stop, ask for directions. 

Артикль “the” у 
назвах будівель 
міста 

Інтонація запитань. 
How do I get to…? 

SB p.78 
 “My route to 
school” 
GB p.32, e.8  

SB p.78, t.12, 
13  

SB p.78, 
e.1, 2  
Dialogue 

126  Тест № 6 Тeacher’s Вook –  Test Booklet p.19-21 (Part A ) 
127  Контроль монологічного писемного мовлення. Тest Вooklet – p.22 (Part B) 
128  Домашнє читання 

7. Special Reader’s Issue 
129  Все залежить від 

людини 
SB p.79-80 

Запитати та дати 
відповідь про 
плани друзів 

What is Ben going to 
do? 
He’s going to … 

Up to you, special, send, 
world, record, cartoon, 
protest 

Плани на майбутнє з 
going to … 

Звук [Z] GB p.33, e.1a  SB p.79, t. 1  SB p.79 
Language 
corner, p.80, 
e.1  

130  Планування 
роботи 
SB p.80 

Розповісти про 
плани навчання 

We’re going to read 
about P.J. Prince on 
page 86. 
 

Опрацювання лексики 
попереднього уроку. 

“going to” 
(заперечення, 
запитання) 

Інтонація речень з 
“going to” 

GB p.34, e.1(b, 
c)  
WB p.35, e.1  

SB p.80, t. 2  SB p.80, 
e.2, 3  

131  Рекордсмени 
SB p.81-82 

Запитати та 
дати відповідь 
про рекорди 

What did David 
Kunst do? 
He walked round the 
world. 

Joke, poisonous, bitten, lip, 
your time is up, in trouble, 
memory, island, later, in the 
middle of, lazy, record 
breaker, round the world, 
backwards 

Вираження 
швидкості 

Вимова нових слів  SB p.82, e.1  SB p.82, t. 3  SB p.81-82 
“Record 
Breakers” 

132  Швидкісні 
рекорди 
SB p.83 

Запитати і 
надати особисту 
інформацію 

Where are you from? 
Waseca, Minnesota, 
USA. 

Reach, average, speed, 
kilometers an hour (kph), tank, 
tightrope, helicopter, journey, 
speedboat, racing car, electric, 
passenger, skateboard 

Великі числа., 
десяткові дроби 

Вимова числівників з 
комами, десяткових 
дробів 

SB p.83, e.3  
GB p.34, e.2  
WB p.36, e.2  

Слухання 
інтерв’ю 
учнів. 

SB p.83, e.2 
Language 
corner 
 

133  Домашнє читання. 
134  Навколо світу за 

рекордний час 
SB p.83 

Розповісти про 
рекордсмена 
своєї країни 

He/ she broke a  
record in… 

Souvenir, sweaty, get hot Десяткові дроби Вимова десяткових 
дробів 

SB p.83 “Your 
magazine”  
GB p.35, e.3  

SB p.83, t. 4  SB p.83, e.4  

135  Візит до лікаря 
SB p.84-85 

Заперечити 
необхідність дії 

You needn’t worry 
about it. 

Solve, robbery, rest, nervous 
wreck, take a holiday, tablet, 
smoke, alcohol, too much, get 
excited, feel great, worry 

Модальні дієслова: 
must, needn’t, 
mustn’t 

Вимова модальних 
дієслів 

Dictation 
(числівники) 
SB p.85, e.1  
GB p.36, e.4a  
WB p.36, e.3, 4  

SB p.84, t. 5  SB p.84-85 
“Hot Dog 
and Cool 
Cat” 
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136  Шкільні правила 
SB p.85 

Розповісти про 
правила 
поведінки у 
школі 

You must be quiet in 
the school. 
You mustn’t run in 
the corridors. 

Go abroad, lie, at the bottom 
of, shake, uniform, corridor, 
playground, chew, chewing 
gum, fair 

Модальне дієслово 
заперечна форма 
“don’t have to” 

Звук [r] GB p.36, e.4b  
WB p.37, e.5  

SB p.85, t. 6  SB p.85, e.2  

137  Правила 
поведінки у 
нашій школі 
SB p.86 

Розповісти про 
правила 
поведінки у 
своїй школі 

In our school the 
children must… 

Listen to, obey, fifth form Опрацювання 
вивченого матеріалу 

Вимова модальних 
дієслів у заперечній 
формі: “mustn’t”, 
“can’t”   

SB p.86, e.4в  
“Your 
magazine”  
GB p.37, e.5a  

SB p.86, t.7  SB p.86 
“School 
Rules”, 
project 

138  Домашнє читання 
139  “Колеса фортуни” 

SB p.86-87 
Передбачити 
необхідність 
чогось 

Will she have to fly 
a helicopter? 

Things to do, fortune, 
exciting, programme, ride, 
winner, spin, to train, wing, 
circus, tiger, arrow, to point, 
death, magic, rodeo, chopper 

Модальне значення 
дієслів will/ won’t, 
have to 

Вимова нових слів  Dictation 
GB p.38, e.5b  
WB p.38, e.6 

SB p.86, t. 8  SB p.86, 
“Wheels of 
Fortune” 
p.87, e.1  

140  Завдання для 
переможців 
SB p.87 

Розповісти про 
завдання для 
переможців 

For Death Ride the 
winner will have to 
ride a motorbike on 
the wall of Death. 

Motorbike, flipper, phone, 
dolphin, bull, ring 

Модальні дієслова: 
will, can, must, shall 

Інтонація діалогу SB p.87 
Language 
corner  

SB p.87, e.2а  SB p.87, 
e.2, 3  

141  Шоу “Колеса 
фортуни” 
SB p.88 

Описати своє 
шоу 

On the first wheel 
we have… 

Light a fire, ride a horse, 
cowboy, cowgirl 

Модальне дієслово 
“could/ couldn’t”  

Вимова модальних 
дієслів “could”, 
“couldn’t”   

SB p.88 
Language 
corner  
p.88, e.4 
Project  

SB p.86, t. 8  
SB p.88, t. 9  

Project  

142  Коли у тебе 
поламана рука 
SB p.88 

Розповісти, що 
може і чого не 
може робити 
людина з 
поламаною 
рукою 

I could clean my 
teeth, but I couldn’t 
put toothpaste on my 
toothbrush.  

Amazing, toothpaste, 
toothbrush, put on, envelope, 
do up, button 

Модальне дієслово 
“have to” y Present, 
Past, Future Simple 

Вимова “had to” у 
реченнях 

SB p.88 
“My Broken 
Arm” 
WB p.39, e.7  

Classroom 
English 

SB p.88 
“My broken 
Arm” 

143  Домашнє читання 
144  Загадкова планета 

SB p.89 
Запитати і дати 
відповідь про 
дати 

What is the date? 
6th December 3029 

Log, on our way back, hit, 
damage, water tank, meteor, 
mysterious, radar, engineer, 
repair, unknown, oxygen, 
atmosphere, breathe 

“Will / won’t be able 
to” замість “can” in 
Future Simple 

Вимова нових слів  GB p.38, e.6a  
WB p.41, e.9 

SB p.89, t. 10  SB p.89 

145  На планеті 
SB p.89-91 

Виразити 
ставлення до 
чогось 

I don’t know. 
That’s strange. 

Spacesuit, look for, attack, 
force field, pool, get out of, 
again, tool, nitrogen, don’t 
worry, take off 

Багатозначні слова 
(look for..) 

Інтонація запитань з 
so: So how are they 
able to live here? 

GB p.39, e.6b  
WB p.41, e.10  

SB p.89, t. 11  SB p.89-91 
 

146  Залишені на 
планеті 
SB p.91-92 

Запитати про 
перебування на 
планеті 

Will we be able to 
repair the ship? 

Опрацювання лексики 
попереднього уроку 

Запитання з “will be 
able”. 

Інтонація запитань з 
“will be able” 

Dictation  
SB p.91, e.2  
p.92 Language 
corner 
WB p.40, e.8  

Dialogues  SB p.91, e.2  

147  Історія корабля 
“Star-2” 
SB p.92 

Розповісти про 
закінчення 
історії 

At the end  
Finally … 

Out of, keep, huge, forever to be able to Наголос у 
багатоскладових 
словах 

SB p.92 
“Your 
magazine” 

SB p.92, t. 12  SB p.92 
“Your 
magazine” 

148  Домашнє читання 
149  Тест № 7 Тeacher’s Book – Test Booklet p.23-25 (Part A) 
150  Контроль монологічного писемного мовлення. Тest Вooklet – p.26 (Part B) 
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8. Newspapers 
151  Газети 

SB p.93-94 
Обґрунтувати 
думку про 
газети з різних 
країн 

It is from … 
because… 

Newspaper, sold, printed, 
written, produced, airport, 
newsagent, local newspaper  

Passive voice, 
Present Tense  

Вимова нових слів  GB p.40, e.1  SB p.94, t. 1  Текст p.94 
Language 
corner 

152  Газети в Україні 
SB p.94 

Розповісти про 
газети в Україні 

In Ukraine over … 
newspapers are 
produced every day. 

Опрацювання лексики 
попереднього уроку 

Формування 
пасивного стану 

Інтонація речень в 
пасивному стані 

SB p.94, e.1 
p.94 project 
GB p.40, e.2  

Project SB p.94, e.1  
“Your 
magazine”  

153  Домашнє читання 
154  В офісі преси 

SB p.95-96 
Запитати та 
відповісти про 
виробництво 
газет 

What happens in 
teleprinter room? 
Messages… are 
received there. 

Journalist, show around, 
teleprinter, message, all over 
the world, news, store, editor, 
editorial room, shelf, filing 
cabinet, develop 

Passive voice 
questions 

Інтонація питань у 
пасивному стані 

WB p.42, e.1  SB p.95, t. 2  SB p.95, 
p.96, e.1  

155  Наш офіс 
SB p.96-97 

Розповісти про 
свій уявний 
офіс 

Messages are 
received in 
teleprinter room. 

Darkroom, photo library, 
printing press, noisy, use, 
loading bay, load, van, abroad, 
tray, I’m on my way. This 
looks interesting 

Passive voice, 
questions 

Звук [p] – press  SB p.96, e.3  
 

SB p.96, t. 3  
Project 

SB p.96 
Language 
corner, e.2 
“Your 
magazine” 

156  Команда 
SB p.97 

Запитати і 
відповісти про 
людей, які 
працюють в 
офісі 

What does a reporter 
do? 
He interviews people 
and writes the stories. 

Chosen, send out, to type, 
photographer, compositor, 
page, check, copytaker, get 
back to, in time, van driver, 
deliver, to report 

Passive and Active 
Tenses 

Наголос у 
багатоскладових 
словах (photographer) 

SB p.97, e.1  
GB p.41, e.3  

SB p.97, t. 4  SB p.97 

157  Розповідь про 
газетну історію 
SB p.98 

Розповісти про 
процес 
створення 
статті 

A bank robbery is 
reported by a 
witness. 

To set, a printing block, 
driven, follow, crash, witness 

By + agent Вимова правильних 
та неправильних 
дієслів у ІІІ формі  

SB p.98 
Language 
corner  
WB p.43, e.2  

SB p.98, t. 5  SB p.98, 
e.2, 3  

158  Наш офіс 
SB p.99 

Розповісти про 
процес 
створення статті 
у минулому часі. 

At 9.15 a.m. a 
message about a fire 
was received. 

Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Past Simple Passive 
(Singular) 

Вимова скорочень: 
a.m., p.m. 

SB p.99  
“Your 
magazine” 
WB p.44, e.3  

Project SB p.99, 
Language 
corner, e.5  

159  Дивовижна 
операція 
SB p.100 

Запитати і дати 
відповідь про 
історію 

What is the story 
about? 
It is about… 

Tonight, farm, worker, field, 
operation, near, luckily, baling 
machine, pull off, sharp, pick 
up, almost, across, neighbour 

Past Simple Passive 
(Plural) 

Інтонація ввічливих 
питань 

GB p.42, e.4  
WB p.45, e.4  

SB p.100, t. 6  SB Текст  
p.100, e.1,  

160  Інтерв’ю зі 
свідками 
SB p.100 

Провести 
інтерв’ю зі 
свідками 
випадку 

What were you doing 
when you saw Mr. 
Starr? I was digging in 
the garden. 

Dig, ambulance, sew, to last, 
lucky, hope so, early, how 
far, everywhere, successful, 
cut off 

Future Simple 
Passive Voice + 
to be able to 

Вимова слів   SB p.100, e.1 SB p.100, t. 6  SB p.100, e.2 

161  Наша історія 
SB p.101 

Описати свою 
історію 

It happened … Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Passive Tenses Інтонація розповіді SB p.101, e.3b 
Dictation  

SB p.101, t. 7  SB p.101, 
e.3а  

162  Перша сторінка 
SB p.101 

Передача 
інформації 
телетайпом 

Four people killed 
and two injured… 

Lead story, car crash, injure, 
athletics, metre, pigeon, star, 
contest, suburb 

Відсутність допоміж-
ного дієслова у 
телетайпних 
повідомленнях 

Звуки [s], [z] SB p.101, e.1 SB p.101, t. 8  SB p.101 
“Front 
Page” 

163  Передова стаття 
SB p.102 

Запитати про 
статті 

Four people have 
been killed. When 
were they killed? 

Play for, a loud noise, jump 
out of, look out of, make tea, 
badly, drunk, headline, 
foreign, destroy, missing, 
pop star, enjoy  

Passive Voice, Future 
and Present Perfect 
Tenses 

Смисловий наголос у 
питаннях 

SB p.102 
Language 
corner  
GB p.43, e.5  

Dialogues SB p.102, 
e.2, 3  
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164  Інтерв’ю для 
передової статті 
SB p.102 

Розповісти про 
спостереження 
свідків 

Can you say any more 
about the accident? 

Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Passive Voice Інтонація різних 
типів питань 

SB p.102, e.4b  
WB p.46, e.5  

SB p.102, t. 9  SB p.102, e.5  

165  Новини з-за 
кордону 
SB p.103 

Повідомлення 
по телефону 

This is Clive Clarke. 
Here from the Daily 
Mirror. 

Повторення лексики Повторення 
граматичних 
структур. 

Інтонація 
телефонного 
повідомлення 

SB p.103, e.6  SB p.104, t. 10  SB p.103 
“Your 
magazine” 

166  Тест № 8 Тeacher’s Вook – Test Booklet p.27-29 (Part A) 
167  Контроль монологічного мовлення. Тest Вooklet – p.30 (Part B) 
168  Контроль діалогічного мовлення. 
169  Контроль аудіювання. 
170  Контроль інформативного читання. 
171  Підсумковий урок. 

 
Для домашнього читання рекомендуються книги з серії The Oxford Bookworms Library, (stage 2, 3) 
 

 


