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Календарно-тематичне планування за НМК Twist! 1 (140 годин) 
Мовний матеріал № 

п/п 
Да
та 

Сфера (тематика) 
спілкування. 
Тема. Підтема 

Мовленнєві 
функції Експоненти функції Лексичний Граматичний Фонетичний 

Письмо/ 
домашнє 
завдання 

Аудіювання Читання 

1.   Diagnostic Test, TB p.128-129 
1. Спорт 

2.   Популярність спорту 
SB p.2 

Обмін 
інформацією 

Can you tell me… 
I’d like to know… 
What about… 

Football, skating, karate, 
basketball, volleyball, 
tennis, gymnastics, yoga, 
running, climbing, skiing 

Simple Present 
affirmative 

[s]  [z]  [Iz] у 
множині 
іменників 

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

SB p.3, e.4 SB p.2, e. 1-4  

3.   Спорт у моєму житті 
SB p.3 

Розповісти про 
свої уподобання 

I like… 
I don’t mind… 
I play… 
I do… 
I go… 

Swimming, judo, cycling, 
golf, horse riding, aerobics, 
snooker 

Simple Present 
negative, 
interrogative 

[Iz] у 
закінченнях 
дієслів: watches, 
finishes 

SB p.3, 
e.6-8 

SB p.3, e. 4  WB p.1, e.1 

4.   Спорт у житті мого 
товариша 
SB p.4 

Висловити 
думку про його/ 
її уподобання 

She hates… 
She loves… 
He can’t stand… 
She’s mad about… 
He’s crazy about… 

Hate, physical education 
(PE), favourite 

Present Simple  Наголос у 
заперечному 
реченні 

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

WB p.1, e.1 
(+) 

5.   Щоденник Сюзі 
SB p.5 

Висловити своє 
захоплення 

Let’s go and say hello to… 
You look great! 
Fantastic! 
That’s great! 

Fitness fanatic, hunk, 
lifeguard 

Present Simple,  
Regular habits 
and routines  

Інтонація 
розповідних 
речень 

WB p.2 SB p.5, e.2  SB p.5, e.1 
Susie’s diary 

6.   Вчимося вчитися 
SB p.6 

Поділитися 
думками про 
вивчення нової 
лексики 

I think… 
As for me… 
To my mind… 

Shuttlecock, football pitch, 
tennis court, equipment 

Present Simple  
Порядок слів у 
заперечному 
реченні 

[u]  [W]  [kw] 
put, fur, 
equipment 

SB p.6, e.1,2  SB p.5, e.4 WB p.4, 
e.1-5  

7.   Домашнє читання 
8.   Спорт у житті Марка 

SB p.7 
Висловити 
думку про вплив 
дорослих на 
життя підлітків 

They are not interested in… 
He’s a great influence on… 
I don’t have time for… 

Coach teenager Порядок слів у 
розповідному 
реченні 

Інтонація 
SB p.7, e.1 

SB p.7, e.4 
WB p.3 

SB p.7, e.1  SB p.7, e.1 

9.   Мої заняття у 
вільний час 
SB p.7 

Розповісти про 
свої уподобання  

As for me… 
I love… 
I don’t mind… 
I hate… 

Badminton, pool, cue, 
racket 

Порядок слів у 
питальних 
реченнях 

Наголос у 
односкладових 
словах 

SB p.7, e.2 
WB p.5 

SB p.7, e.1 SB p.7, 
e.3-5  

10.   Спорт у Британії 
SB p.8 

Надати загальну 
інформацію 

I’m not sure… 
I think… 
I’d like to say. 

Championship, annual, 
amateur, tough, knockout, 
demand 

Дефініції  
SB p.9, e.5  

Вимова 
географічних 
назв 

SB p.9, e. 4  
WB p.6 

SB p.8, e. 3 
 

SB p.8, e.2, 3 

11.   Спорт у житті 
інвалідів 
SB p.9 

Висловити 
здивування 

I’m surprised that… 
Really? 
That’s incredible! 

Disabled sport, sponsorship, 
disabled access, 
Paraolympic Games 

Simple Present Вимова назв 
змагань 

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

SB p.9, e.6 Paraolympic 
Games 

12.   Домашнє читання 
13.   Підготовка до тематичного оцінювання, WB p.8 
14.   Тематична атестація № 1 
15.   Тест з аудіювання та говоріння TB p.131 
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16.   Написання проекту на тему “Sport” SB p.10 
2. Місто та країна 

17.   Життя у місті та селі 
SB p.12 

Обмін 
інформацією 

I think … 
As for me I agree / don’t 
agree with you… 
I’d like to say… 

Safe, exciting, dirty, boring 
quiet, peaceful, polluted, 
dangerous, noise, mugging 

Словотворення 
за допомогою 
суфіксів 

Вимова 
іменників і 
прикметників 
noisy – noise 

SB p.12, 
e. 4, 5 

SB p.12, e.2  SB p.12, e.2,3 
WB p.9 

18.   У селі 
SB p.13 

Висловити своє 
ставлення 

I’d like to say… 
It’s easy… 
It’s difficult. 

Pretty, city, bear, lean on, 
sidewalk, slipping by, 
suburb 

Дефініції Вимова слів 
пісні 

SB p.13, e.2 
WB p.10 

SB p.13, e.1  SB p.13, e.1  

19.   Це доводить мене до 
божевілля 
SB p.14 

Обмін думками 
про звукові 
ефекти 

I like… 
I hate… 
I don’t mind… 
I can’t stand… 

Traffic, building work, loud 
music, jet aircraft, vacuum 
cleaner, motorbikes, 
somebody’s Walkman 

Іменники [I] – six 
[J] – three   

SB p.14, e.6  SB p.14, 
e.3, 4  

WB p.11 
 

20.   Домашнє читання 
21.   Вплив шуму на 

людину 
SB p.15 

Обмін думками I hate/can’t stand… 
Is that all right? 
 

Damage, deaf, annoy, 
avoid, loudspeaker, hearing, 
volume 

Present 
Continuous 
(affirmative, 
negative, 
interrogative) 

Наголос у 
двоскладових 
словах 

SB p.15, 
e.1-5, 7 
WB p.12 

SB p.15, e.6 WB p.9, e.1(+)  

22.   Неспокійні сусіди 
SB p.16 

Висловити 
незадоволення 

What do you think about...? 
I’m not sure, I agree with 
you. 

to have a shower, play 
computer games 

Present 
Continuous 
(Affirmative) 

[η] – long SB p.16, e.1 
WB p.13 
 

SB p.16, e.2 SB Extra,  
p. 16 

23.   Музика в моєму 
житті 
SB p.17 

Розповісти про 
свої уподобання 

I like… 
As for me… 
To my mind… 

Completely awake, to play 
the guitar, to practise, to 
spoil 

Present 
Continuous 
(Negative) 

Наголос у 
словах із 
заперечним 
значенням: 
unemployed 

SB p.17, e.2  
WB p.14 
 

SB p.17, e.1  
 
 

SB p.17, e.1, 
3, 4  
 

24.   Проблеми довкілля у 
Великобританії 
SB p.18 

Отримати 
загальну 
інформацію 

I’d like to say… 
I think… 

Empty, create, traffic jam, 
accident, environment, 
vehicle, survey 

Present 
Continuous and 
Simple Present 

[R] – large  
[x] – that  

SB p.19, e.4 
WB p.15 

SB p.18, e.2 
 

SB p.18, 
e.1, 2 
 

25.   Екологічні проблеми 
твого міста/села 
SB p.19 

Обмін 
інформацією 

As for my town… 
The greatest problem is…  
I hope… 

Rubbish, polluted land, 
factory chimneys, smoke, 
traffic pollution 

Прикметники  Вимова 
складних 
числівників: 
21, 32, 56... 

SB p.19, e.7 
WB p.17 
 

SB p.19, e.5  
 
 

SB p.19, e.3 
 
 

26.   “Green peace” та 
його діяльність 
SB p.19 

Висловити свою 
думку 

It was fantastic. 
I was tired…  
Of course… 
That’s right… 
It’s good… 

Community action, 
recycling, buying local 
produce, sponsored bicycle 
ride, charity, wheelchair 

Present 
Continuous 

Смисловий 
наголос у 
реченні в 
Present 
Continuous 

WB p.18 
 

SB p.19,e. 6 
 

SB p.19, e.5 
Typescript 
 

27.   Домашнє читання 
28.   Revision and extention Grammar SB p.21-22, WB p.19 
29.   Revision and extention Vocabulary SB p.21, 23, WB p.20 
30.   Тематична атестація № 2 Everyday English SB p.21, 24, WB p.16 
31.   Написання проекту 
32.   Тест з аудіювання та говоріння TB p.132 

3. Зовнішність 
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33.   Твоє ставлення до 
сучасної моди 
SB p.26 

Обмін думками I think… 
I don’t worry about 
I don’t like… 

A fashion victim, perfume, 
aftershave, earrings, 
jewellery 

Adjectives 
Comparative form 

Вимова than SB p.26, e.1  
SB p.27, 
e. 1-2  

SB p.27, e.3  SB p.26, e.1, 2 
WB p.21, e.1-3 

34.   Сучасна мода в 
житті людини 
SB p.27 

Висловити свою 
точку зору 

As for men/women… 
Women are vainer than men 
because… 

Bright, fashionable, trendy, 
make-up, advertising, advert, 
anxious 

Adjectives 
Superlative form 

Вимова 
суфіксів -er, 
-est 

SB p.27, 
e. 4-7 
 

SB p.27, e.3 SB p.26, e.3, 
4 

35.   Домашнє читання 
36.   Чи ти судиш про 

людину по 
зовнішності 
SB p.28 

Висловити свою 
думку 

I mean…  
To my mind… 
As far as I know… 
As for me… 
I don’t agree. 

Old, young, interesting, 
intelligent, rich 

Adjectives 
(exceptions) 

Інтонація 
ввічливих 
звертань 

SB p.28, e.2 
 
 

TB p.39-40 SB p.28, 
e.1,2, 
“Extra!” 

37.   Приваблива 
зовнішність моделей 
та кінозірок 
SB p.29 

Висловити свою 
точку зору 

I’ll hide… 
I’ll make… 
I don’t mind… 
I hope… 

Make-up artists, hairdresser, 
stylist, lighting technician 

Adjectives Фонетичне 
опрацювання 
слів 

WB p.22, 
e.1 
 

SB p.29, e.1 
 

WB p.21, 
e.1(+) 

38.   Щоденник Сюзі 
SB p.29 
 

Висловити свої 
пропозиції та 
дати відповіді на 
них 

How about going to… 
Let’s go… 
Why don’t we go to…? 
That’s a good idea! 
Oh, no, we can’t do that… 
I’d rather… 

Image, fashion show, 
attractive, beautiful, gentle 

Adjectives: 
common mistakes 

Смисловий 
наголос у 
реченні 

SB p.29, e.5 
WB p.22, e.1 
 

SB p.29, 
e. 1-2 
 

SB p.29 

39.   Опис зовнішності 
людини 
SB p.30 

Висловити своє 
ставлення до 
зовнішності 
людини 

I think… 
I like… 
To my mind… 

Good-looking, wavy, blond, 
curly, friendly, confident, 
short, slim, jumper, jacket 

Adjectives, 
Present Simple  

Вимова нових 
слів 

SB p.30, e.2 
WB p.22, 
e.1(+) 

SB p.30, e.1 SB p.30, e.1 

40.   Зовнішність моїх 
рідних, друзів 
SB p.30 

Обмін думками As for me… 
I don’t think… 
From my point of view… 

Straight, grey, red, kind, 
shy, personality, T-shirt, 
height 

Adjectives, 
Present 
Continuous 

Вимова 
прикметників 

SB p.30, e.4 
WB p.23 

SB p.30, e.1 WB p.21 (+) 

41.   Сучасні прикраси 
SB p.31 

Висловити свою  
точку зору 

I think… 
Fortunately… 
Unfortunately… 

Bracelet, ankle chain, rings, 
badge, beads, tattoo, bangles, 
sunglasses, nose stud  

Утворення 
прикметників від 
іменників 

Інтонація 
питальних 
речень 

SB p.31, e.3, 
4 
WB p.24 

SB p.31, e.1 SB p.31, e.1 

42.   Домашнє читання 
43.   Мода підлітків у 

різний час 
SB p.32 

Отримати 
загальну 
інформацію 

We believe… 
In my opinion… 
It’s fantastic. 

To rebel, a symbol, leather, 
deliberately independent, 
spiky, advanced technology 

Прикметники, 
протилежні за 
значенням: 
long – short  

Вимова дат 
1960, 1980, etc. 

SB p.32, 
e. 1 
WB p.25 

SB p.32, 
e. 2 

SB p.32, 
e. 2 
 

44.   Журнал мод у 
Британії 
SB p.33 

Висловити свою 
думку 

Why do you buy magazines? 
I’m not sure… 
Would you like to…? 

Wearable computer, watch-
phone, vitamin C tights, feel 
good make-up 

Adjectives 
opposites 

[w] wearable, 
watch-phone 

SB p.33, 
e.3, 4, 7 
WB p.26, 27 

SB p.33, 
e. 5-6 
 

SB p.32, e. 2 
 

45.   Підготовка до тематичного оцінювання 
46.   Тематична атестація № 3 
47.   Тест №3 з аудіювання та говоріння TB p.133 
48.   Написання проекту “Appearances” 

4. Кіномистецтво 
49.   Рівер Фенікс 

SB p.36 
Отримати 
інформацію 

I’d like to know… 
Can you tell me…? 

Care about, laugh, drink, 
witness, breath, leather 

Simple Past, 
affirmative 

Вимова дієслів 
із закінченням 

SB p.36, e.4 
p.38 e. 1-3 

SB p.36, e.3 SB p.36, 
e.1-3 
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I wonder if… 
Have you got…? 

–ed  

50.   Вплив наркотиків на 
життя актора 
SB p.37 

Пропагувати 
здоровий спосіб 
життя 

You should/ shouldn’t… 
You have to… 
You must… 

Drugs, addict, addictive, 
addicted 

Simple Past, 
negative  

Закінчення –ed: 
[t], [d], [Id] 
started, climbed, 
picked 

SB p.38, e. 
6, 7 
WB p.30, 
e.1 

SB p.37, e.1 WB p.29 
 

51.   Домашнє читання 
52.   Вчимося вчитися 

SB p.38 
Обмін думками I believe… 

I think/don’t think so… 
I’m sure you must… 

What does… mean?  
How do you spell..? 
What’s the English for..? 
How do you pronounce this 
word? I’m sorry. I don’t 
understand.  
Can you repeat that, please? 

Simple Past 
interrogative  

Інтонація у 
питальних 
реченнях у 
Simple Past 

SB p.38, 
e.8-11 
WB p.30, 
e.1 (+) 

SB p.38, e.4 SB p.37,  
e. 4, 5 
 

53.   Курт Кобейн – 
відомий співак 
SB p.39 

Описати події 
особистого 
життя актора 

He was born… 
He lived… 
He learnt to play the 
guitar… 
He joined… 
He hated… 

Be divorced, join, terrible 
stomach pain, escape 

Simple Past 
irregular verbs 

Вимова 
особистих імен 

SB p.39,  
е. 6 
WB p.31 

SB p.39, e.1 SB p.39,  
e.2-5 

54.   Наркотики та їх 
вплив на людину 
WB p.32 

Висловити свою 
думку 

I think… 
I don’t agree… 
As for me… 
To my mind 

Lead singer, bass player, 
lead guitarist, drummer, 
keyboard player 

Irregular verbs Вимова 2 форм 
неправильних 
дієслів 

WB p.32, 
e.1, 2 

SB p.39, e.1 
 

WB p.29, e.3 
 

55.   Життя Норми Джин 
WB p. 33 

Описати життя 
когось 

Was born… 
Have a poor childhood... 
She married… 
She became… 

Mentally ill, aircraft factory, 
sign a film contract 

Simple Past  Інтонація 
негативних 
речень у Past 
Simple 

WB p.33 SB p.39, e.1 WB p.33, e.1 
 

56.   Світ кіно 
SB p.40 

Висловити свої 
уподобання 

I like/ don’t like… 
I don’t mind… 
I’m afraid of… 
I hate… 

Thriller, romantic comedy, 
gangster film, musical, 
western, cartoon, horror 
film 

Simple Past and 
Simple Present 

Інтонація 
загальних 
(yes/no) 
запитань у Past 
Simple 

SB p.40, e. 
4, 5 
WB p.34 

SB p.40, e.3 SB p.40,  
e.1-6 

57.   Музика кіно 
SB p.41 

Висловити свої 
почуття до 
когось 

I feel… 
I love you… 
I promise… 
I need someone… 

Toes, things, feeling, 
always, everywhere, 
someone 

Simple Past  Вимова слів 
пісні 

SB p.41, e.2 
WB p.35 

SB p.41, e.1 
(song) 

SB p.41, e.1 

58.   Домашнє читання 
59.   Кіно Британії та 

інших країн 
SB p.42 

Отримати 
загальну 
інформацію 

As far as I know… 
As for me… 
I know… 
I don’t believe… 

Rent, audience, dominate, 
subtitle, suitable 

Порядок слів у 
реченні 

Інтонація 
спеціальних 
(wh-) запитань 
у Past Simple  

SB p.43, e.4 SB p.42, e.3 SB p.42,  
e.1-3 

60.   Театральна школа 
SB p.43 

Висловити свою 
точку зору 

I knew… 
I wanted… 
It’s good… 
I think… 
I like… 
Perhaps… 

Drama school, actor, film 
industry, actress, useful 
experience, stage skills 

Simple Past  Наголос у 
багатоскладо-
вих словах 

SB p.43, e.7 
WB p.36 

SB p.43, 
e.5, 6 

SB p.43, e.6, 
7 
WB p.39, 40 
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61.   Тест з аудіювання та говоріння  №4 ТВ р.134 
62.   Revision and extention. Grammar SB p.45-46  WB p.37 
63.   Revision and extention. Vocabulary SB p.45, 47  WB p.38 
64.   Revision and extention. Everyday English SB p.45, 48 
65.   Тематична атестація  № 4 
66.   Написання проекту на тему “THE CINEMA” 
67.   Домашнє читання 

5. Вільний час 
68.   Відпочинок  

SB p.50 
Висловити свої 
уподобання 

I like… best of all. 
I don’t mind… 
I can’t stand… 
I hate… 

A fancy dress party, a 
barbecue, a school 
disco, a birthday outing 

Simple Present Вимова нових 
слів 

SB p.50, e.2 SB p.41, e.1 
 

SB p.50, e.3 
 

69.   Ставлення до 
вечірок 
SB p.50 

Висловити 
згоду/незгоду 

I agree… 
I don’t agree… 
I like… 
I don’t mind… 

To be invited, change 
the CDs, each, relax, to 
discover, to adore, 
enthusiastic, probably 

Present 
Continuous with a 
future meaning 

[N] dancing, 
singing 

SB p.50, e.4 SB p.52, e.4 SB p.50, e.3 
 

70.   Вечірка подруг 
SB p.51 

Дати пораду You should… 
You shouldn’t… 
You have to… 
Why don’t you…? 
You can… 

Complete disaster, 
notice, gatecrashers, 
stranger, to be angry 

Дієслова: was, 
were 

[q] stranger SB p.51, 
e.1, 4 

SB p.51, e.2 
 

SB p.51, e.1-3 

71.   Відпочинок підлітків 
у вільний час 
SB p.52 

Обмін думками I know… 
Tell me… 
What about… 
What do you think about…? 

Entertainment, eating in 
a restaurant, cook 
dinner, enter a running 
competition, karate 

Going to 
affirmative, 
negative 

Вимова 
going to 

SB p.52, 
e.5, 6 
WB p.42 

SB p.52, e.4 WB p.41, e.1, 
2 

72.   Відвідування 
дискотеки 
SB p.52-53 

Вибачитися I’m sorry… 
Sorry, I can’t… 
I’d rather… 
Excuse me. 

Arrive, leave, go with Going to 
interrogative 

Інтонація 
вибачень 

SB p.52, e.8 
WB p.42 (+) 

SB p.52, e.4 SB p.53, e.2 
 

73.   Плани на майбутнє 
SB p.53 

Висловити 
сподівання 

I believe… 
I hope… 
I’d like to… 
I want to… 

When are you going 
to…?  
Why are you going to…? 
Where are you going? 

Структура I’m 
going to … 

Інтонація 
питальних 
речень 

SB p.53, e.3 
“Extra!” 
WB p.43 

SB p.53, e.1 SB p.53, e.4 
 

74.   Домашнє читання 
75.   Щоденник Сюзі 

SB p.54 
Висловити 
ставлення до 
чогось 

You are so old-fashioned. 
He’s right/wrong. 

Borrow, old-fashioned, 
rubbish. Cheer up! 
Do me a favour! 

Present 
Continuous with 
future meaning 

Інтонація слів 
please, thank 
you у діалогах 

WB p.44 SB p.54, e.1 WB p.41 (+) 

76.   Покупки 
SB p.54 

Висловити свою 
думку про щось 

They are too small/big. 
They are just right. 
What’s wrong with…? 
They look great! 
They fit. 

Try on, size, shop 
assistant, customer 

Past Simple and 
Present 
Continuous 

Інтонація 
звертань 

SB p.54, 
e.2, 5 
“Extra!” 
WB p.45 

SB p.54, e.3 SB p.54, e.3, 
4 

77.   Подорожі з класом 
SB p.55 

Обмін думками If I were you… 
I like… 
I’d like to… 
As for me… 
What about you? 

Local museum, gallery, 
bus trip, friendly, look 
forward 

Adjectives Наголос на 
першому 
складі слів: 
breakfast  

SB p.55, 
e.1, 2, 4 
WB p.46 

SB p.54, e.3 SB p.55, e.3, 
5 

78.   Робота підлітків у Висловити свою I don’t agree with you… Babysitter, food server, Present Simple  Наголос на SB p.56, e.2 SB p.57, e.4 SB p.56, e.1 
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вільний час 
SB p.56 

думку That’s all right, but… 
Yes, but on the other hand… 
I’m sorry to hear that… 

newspaper, boy/girl 
description, advantage, 
department store, mow 
the lawn 

другому складі 
в словах 

WB p.47 

79.   Думки дорослих про 
роботу підлітків 
SB p.57 

Обмін думками The problem is… 
After all… 
It’s wrong… 
It’s good… 

School curriculum, 
adults, work permit, 
affect, protect 

Модальні 
дієслова can, 
must, need 

Наголос у 
багатоскладових 
словах 

SB p.57, e.7 
WB p.48 

SB p.57, 
e.5-6 

SB p.57, e.5,6 

80.   Домашнє читання 
81.   Підготовка до тематичної атестації 
82.   Тематична атестація № 5 
83.   Написання проекту “FREE TIME” SB p.58, WB p.48 
84.   Тест з аудіювання та говоріння №5 ТВ р.135 

6. Комп’ютери 
85.   Знайомство через 

комп’ютер 
SB p.59-60 

Висловити свої 
думки 

I think… 
I’d like… 
They should/shouldn’t 
To my mind… 

Be engaged, fiancé (e), 
get married, wedding, 
message, advantage, 
propose on one knee… 

Past Simple  Наголос на 
третьому складі 
в словах на 
зразок: 
university 

SB p.60, 
e.1, 3 

SB p.60, e.2 SB p.60, e.2 

86.   Будова комп’ютера 
SB p.60 

Отримати 
інформацію 

You should know… 
It’s important… 
It’s easy… 
You have to… 
Have you got…? 

Modern, disk, monitor, 
screen, printer, floppy 
disk, keyboard, joystick, 
disk driver, CD-ROM 

Структура  
Have you got a…? 
Yes, I have. 
No, I haven’t. 

Інтонація 
коротких 
відповідей 

SB p.61, e.2 SB p.60, e.2 WB p.49 

87.   Листування 
SB p.61 

Висловити своє 
ставлення 

I love… 
I need… 

Patiently, pass by, tears Слова just, since Вимова слів 
пісні 

SB p.61, 
e.5, 6 

SB p.61, e.4 SB p.61, e.3, 
4 

88.   Домашнє читання 
89.   Комп’ютер у  

житті підлітків 
SB p.62 

Отримати 
загальну 
інформацію 

I think, probably Recent, typical, alone, 
admit 

Вживання will 
для майбутньої 
дії 

[w] – will  SB p.62, 
e.1, 2 

SB p.62, e.3 WB p.49, e.1 
(+) 

90.   Комп’ютерні школи 
в Франції 
SB p.62 

Обмін 
інформацією 

I believe… 
I’d like… 
I know… 
As for me… 

e-mail, work 
experience, Internet 

Вживання will із 
словами I think, 
probably 

Вимова 
скорочень: I’d, 
I’ll, etc.  

SB p.62, e.4 
WB p.50 

SB p.62, e.5 
 

WB p.49 (+) 
 

91.   Моє майбутнє 
SB p.62-63 

Запитай про своє 
майбутнє 

Will I have a computer? 
Will I enter the university? 

Fortune-teller Simple Рresent з 
when, if 

Інтонація 
умовних 
речень 

SB p.62, e.5 
WB p.51 

SB p.62, e.4 
 

SB p.63, e.1 
 

92.   Тематична атестація №6 
93.   Використання 

комп’ютерів у 
майбутньому 
SB p.63 

Висловити надії, 
сподівання 

I hope… 
I’ll use… 
I’ll probably… 

Send faxes, do 
calculations, design 
things, learn language 

Умовні речення 
1 типу 

[dZ] language SB p.63, e.3 
WB p.52 

SB p.63 
“Extra!”  

SB p.63, e.2, 
3 

94.   Друзі по листуванню 
SB p.64 

Висловити своє 
ставлення до 
написання листів 

Did you enjoy writing the 
letter? 
Was it easy or difficult? Why? 

Huge Present Simple, 
Past Simple 

Інтонація у 
зверненнях 

SB p.64, 
e.3-7 
WB p.53 

SB p.64, e.2 
 

SB p.64, 
e.1,2 
 

95.   Комп’ютерні ігри 
SB p.65 

Висловити своє 
бачення 

I like… 
I prefer… 

Addictive, addict, 
average, afterwards 

Утворення 
прикметників від 

Наголос у 
багатоскладових 

SB p.65, 
e.5-7 

SB p.65, e.4 
 

SB p.65,  
e.1,3 
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іменників прикметниках   
96.   Інтернет 

SB p.66 
Отримати 
загальну 
інформацію 

I’d like to know… 
It’s interesting...  

Relationship, nuclear 
bomb, computer 
network, provide 

Іменники [jH] computer SB p.66, e.2 
WB p.54 

SB p.66, 
e.1, 2 

SB p.66, e.2 

97.   Домашнє читання 
98.   Сторінки Інтернету 

SB p.67 
Отримати 
загальну 
інформацію 

I wonder… 
How can I…? 
What can I…? 

World Wide Web, surf 
the net, possibility, 
access, website, log on 

Дефініції Вимова слів, 
пов’язаних з 
комп’ютером  

SB p.67, e.4 
WB p.55 

SB p.67, e.5 
 

SB p.67, e.3 
 

99.   Використання 
Інтернету 
SB p.67 

Обмін думками To get information… 
Send message… 
Learn language… 
Meet people 
That’s amazing! 
If I were you… 

To chat, surf, recognize Умовні речення I 
типу 

Смисловий 
наголос у 
реченні 

SB p.67, e.7 
WB p.56 

SB p.67, e.6 SB p.68  

100.   Revision and extention. Grammar SB p.69-70 WB p.57 
101.   Revision and extention. Vocabulary SB p.69, 71 WB p.58 
102.   Revision and extention. Everyday English SB p.69, 72 WB p.56, 60 
103.   Тематична атестація №7 
104.   Написання проекту “COMPUTERS” SB p.68 
105.   Тест з аудіювання та говоріння №6 ТВ р.136 

7. Сімейне життя 
106.   Проблеми, 

проблеми… 
SB p.74 

Обмін думками I don’t mind helping… 
We have arguments… 
I feel like a baby  
I never rebel,  
we get on very well  

Argument, rebel, tidy 
the room, do the 
washing, do the 
cooking, take the 
rubbish out 

Past Participle, 
regular verbs 

Вимова 
скорочень: 
don’t, that’s, 
I’m, etc.  

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

107.   Поради 
SB p.75 

Дати поради 
комусь 

You should care about… 
Behave in an adult way. 
Don’t make angry demands. 

Angry, demand point of 
view 

Past Participle, 
irregular verbs 

Інтонація 
порад 

SB p.75 e.3, 
4,6,8,9 

SB p.75 e.1 SB p.75 
e.2, 5, 9 

108.   Домашнє читання 
109.   Щоденник Сюзі 

SB p.76 
 

Попросити 
дозволу 

Can I…? 
Is it OK if…? 

Borrow, use Present Perfect, 
affirmative 

Інтонація при 
звертанні до 
когось 

SB p.76, 
e.4,6 

SB p.76 
e.2,3,5 

SB p.76 e.2, 6 

110.   Як швидко ти 
можеш розсердитися 
SB p.77 

Розповісти про 
дії людей у 
обуреному стані 

I shout at… 
I hit somebody. 
I refuse to speak to… 
I slam the door. 

Sulk, slam, throw, 
permission. 

Present Perfect, 
negative  

Вимова 
спеціальних 
(wh-) запитань  

SB p.77, e.1 
WB p.62 

SB p.77 e.2 SB p.77  
e.2-3 

111.   Щасливі сім’ї 
SB p.78 

Розповісти про 
свою сім’ю 

I’ve got… 
My home life is… 
If I’m really busy… 
I’m lonely… 
I’m treated… 

Alone, lonely, 
impossible, treat 

Present Perfect, 
Past Participle 

[qV] – no 
[Q] – got 

SB p.78  
e.1-3 

SB p.78 e.2 WB p.61, e.1 
 

112.   Моя сім’я 
SB p.78 

Обмін думками I’m really happy/ unhappy. 
I’m the only child. 
It’s nice… 
It’s impossible. 
I don’t mind… 

Strict, argue about Present Perfect  Вимова дієслів 
у Past 
Participle, 
interrogative  

SB p.78 
e.4-7 
WB p.63 

SB p.78 e.2 WB p.61, 
e.1(+)  
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113.   Люди, які тебе 
оточують 
SB p.79 

Запитати, щоб 
отримати 
інформацію 

Have you ever seen…? 
Have you ever been…? 
Have you ever read…? 

Appear, admire, 
achieve, famous 

Past Perfect: ever, 
never 

Вимова 
неправильних 
дієслів у Past 
Participle 

SB p.79, 
e.1, 3 
WB p.65 

SB p.79, e.2 SB p.79 
e.1-2 

114.   Сім’ї у Британії 
SB p.80 

Висловити свою 
думку 

As far as I know… 
To my mind… 
I think… 

Average, although, 
expect, consumer 
products 

Present Perfect Вимова 
скорочень у 
Present Perfect: 
I’ve been… 
He’s done… 

SB p.80, e.1 
WB p.65 

SB p.80, e.2 SB p.80, e.2 

115.   Підлітки в Британії 
SB p.80 

Отримати 
загальну 
інформацію 

I know… 
They like… 
They prefer… 

Family trends Used to Вимова used to WB p.66 SB p.80, e.2 SB p.80, e.2 

116.   Домашнє читання 
117.   Роб Рой – герой 

Шотландії 
SB p.81 

Дати інформацію 
про когось 

He was born… 
He lived… 
He was… 
He was like a… 

Medieval times, kilt, 
sporran, chief 

Past Simple  Вимова 
подвійних 
приголосних 

SB p.81, e.4 
WB p.67 

SB p.81, e.4 SB p.81, e.3, 
4 

118.   Звичаї української 
сім’ї 
SB p.81 

Обмінятися 
думками 

I know… 
They have… 
They like… 
They get married… 
When they have free time… 

Household, live alone, 
common, pet 

Сполучники: 
but, as, although, 
because  

Інтонація 
складнопідряд
них речень 

SB p.81, e.5 
WB p.68 

SB p.81, e.4 SB p.81, e.5 

119.   Підготовка до тематичного оцінювання SB p.68 
120.   Тематична атестація №7 
121.   Написання проекту “FAMILY LIFE” SB p.82 
122.   Тест з аудіювання та говоріння №7 ТВ р.137 

8. Юність і старість 
123.   Ставлення оточуючих 

до літніх людей 
SB p.84 

Висловити свою 
думку 

I can’t be certain, but… 
I feel that… 
This is what I think. 

Attitude, disgusted, wig, 
suitcase 

Дефініції Скоромовка SB p.84, 
e.2-4 

SB p.84, e.5 SB p.84, e.2 

124.   Наше ставлення до 
літніх людей 
SB p.84 
 

Обмін думками I think… 
We should… 
We must… 
I don’t agree… 

Alone, confident, kind, 
drop 

Should, have to: 
affirmative 

Інтонація 
речень зі 
словами: should, 
have to 

SB p.84, 
e.6-7 
WB p.70 

SB p.84, e.5 
 

WB p.69 

125.   Домашнє читання 
126.   Спорт в житті Кейт 

Гуді 
SB p.85, 
WB p.69 

Висловити 
захоплення 

She’s great! 
Fantastic! 
Wow! Well done. 
That’s really great! 

Give up, keep fit, secret, 
pleasure 

Should have to: 
negative and 
interrogative 

Інтонація 
виразів 
захоплення 

SB p.85, e.1-
7 
 

SB p.85, e.6 
 

WB p.69, e.1 

127.   Права молоді та 
правила для учнів 
SB p.86 

Висловити свою 
згоду / незгоду 

We should… 
We don’t have to… 
We have to  
We shouldn’t 

Vote, consult, divorce Have to – Past 
Simple  

Модальні 
дієслова 

SB p.86, 
“Extra!” (1) 
e.1, 2 
WB p.70 (+) 

SB p.86 
“Extra!” (2) 

SB p.86, e.1, 
2 
 

128.   Вчимося вчитися 
SB p.87 

Заохотити когось 
вчитися 

You can… 
It’s easy… 
It’s difficult. 

False friends, Nahuatl, 
Arabic, Greek, German, 
Spanish, Turkish 

Запозичені слова [v] – video 
[w] – window 

SB p.87, 
e.4-5 
WB p.71 

SB p.87, e.3 SB p.87, e.1-3 
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129.   Найкращий вік 
SB p.88 

Висловити свою 
думку 

It’s nice… 
You can… 
It’s wonderful… 

Middle-aged, a 
teenager, in his/her 
teens, in his thirties, 
the same age as me 

Слова 
іншомовного 
походження 

Вимова 
запозичених 
слів 

SB p.88, e.3 
WB p.72 

SB p.88, e.5 
 

SB p.88, e.1 

130.   Що думають діти 
про свій вік 
SB p.89 

Обмін думками I think… 
As for me… 
We can… 
It’s not possible for us… 
According to them… 

Look forward to, 
strength, put on weight, 
advantage, earn money 
disadvantage, diet, 
responsibility,  

Модальні 
дієслова 

Скоромовка  
“We never 
watch 
television” 

SB p.89, 
e.1-2 
WB p.73 

SB p.89, 
e.3, 4 

SB p.88, e.4, 
5 

131.   Фізичне покарання 
дітей у Британії 
SB p.90 

Отримати 
загальну 
інформацію 

I’d like to know… 
It’s interesting to know… 

Corporal punishment, 
respect, smack, 
discipline, illegal, strict, 
bully, United Nations 

Should/ 
shouldn’t 

[D] – the WB p.74 SB p.90, e.1 
 

SB p.90, e.2-4 
 

132.   Домашнє читання 
133.   Права молоді в 

Британії 
SB p.91 

Обмін думками To my mind… 
In my opinion… 
If I were you… 

Pub, decision, 
permission, commit a 
crime, prison, alcohol, 
driving licence 

Модальні 
дієслова 

Вимова 
-tion, -sion 
[T] fifth 

SB p.91, e.7 
WB p.75 

SB p.91, e.6 SB p.91, e.5-6 

134.   Права дітей в 
Україні 

Висловити свою 
думку 

I know… 
We can/can’t… 
We should… 
It’s easy… 

Ride a moped, 
responsible 

Повторення 
граматичних 
структур 

Інтонація 
речень 

SB p.91, e.7 
WB p.76 

  

135.   Revision and extention. Grammar SB p.93-94, WB p.77 
136.   Revision and extention. Vocabulary SB p.93, 95, WB p.78 
137.   Revision and extention. Every day English SB p.93, 96, WB p.79-80 
138.   Тематична атестація  №9 
139.   Написання проекту “OLD AND YOUNG” SB p.92 
140.   Мої улюблені 

сторінки підручника 
“Twist!” 

Обмін думками It was interesting… 
I liked… 
I didn’t like… 
It was difficult. 

Використати лексичний та граматичний 
матеріал підручника 

Write a composition 

141.   Домашнє читання 
 


