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Календарно-тематичне планування за НМК Twist! 2 (150 годин) 
 

Мовний матеріал № 
п/п  

Дата Сфери (тематика) 
спілкування. 
Тема. Підтема 

Мовленнєві 
функції 

Експоненти 
функцій Лексичний Граматичний Фонетичний 

Письмо/ 
Домашнє 
завдання 

Аудіювання Читання 

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

2.   Школа 
SB p.1 

Привітатись і 
висловити свою 
думку 

Good morning 
(afternoon) 
Hello, nice to see you. 

To break a rule, work hard, 
to be good at 

Present Simple [tS] 
teacher 

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

3.   Поведінка в школі 
SB p.2 

Попрощатися Good bye!  
Bye! 
See you. 

Ознайомлення з 
лексикою розділу 

Present Simple, 
affirmative  

Інтонація виразів 
прощання 

Діагностичний 
диктант 

Classroom 
English 

SB p.1, 10 
WB p.1 

4.   Шкільні предмети 
SB p.3 

Висловити своє 
ставлення до 
шкільних предметів 

I like History… 
I don’t know much… 
I am good at… 
I enjoy it very much. 

Art, biology, economics, 
geography, history, maths, 
philosophy, science, subject 

Present Continuous Вимова назв 
шкільних предметів 

SB p.3, e.3, 
“Extra!” 
WB p.2 

SB p.3, e.2, 5, 
6  

WB p.1(+) 

5.   Що я роблю зазвичай 
і зараз 
SB p.4 

Запитати та  
розповісти про свій  
день 

What do you usually 
do…? 
I often play football 
for the school team. 

Always, sometimes, 
usually, rarely, never, at the 
moment, now 

Present Simple, 
Present Continuous 

Вимова: 
do [dq], [du], [du:] 
does [dqz], [dAz] 

SB p.4, e.4, 6, 7 
WB p.2 (+) 

SB p.4, e.1-3  SB p.4, e.7 

6.   Навчання поза 
школою 
SB p.5 

Розпитати і 
відповісти про те, 
чого ви навчились 
поза школою 

What are you learning 
(doing)? 
What instrument do 
you play? 

To do sport| dancing, kind 
of dance| food 

Present Simple, 
Present Continuous 

Інтонація 
спеціального (wh-) 
питання у Present 
Continuous  

SB p.5, e.1, 3, 4 SB p.5, e.2  SB p.5, e.1 

7.   Школа і вільний час 
WB p.4, 5 

Побажати успіху Have a nice day! 
Good luck! 

Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Present Simple, 
Present Continuous 

Смисловий наголос 
у реченні на always, 
often, sometimes, etc. 

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

8.   Домашнє читання 
9.   Щоденник Сюзі 

SB p.6 
Розмовляти з 
хворим, дати 
поради 

What’s the matter? 
I feel terrible. 
It’s nothing serious. 

Cold, cough, headache, 
stomach-ache, to call a 
doctor 

Структура   have 
got + назви хвороб 

Інтонація діалогу 
про хвороби 

WB p.3 SB p.6, e.2  SB p.6, e.4 

10.   Шкільне життя 
SB p.7 

Розповісти про свою 
школу 

What do you think 
about school? 
I like school when… 
I hate it when… 

To get into trouble, facility, 
arts and crafts, room, 
library, assembly hall, 
computer room, laboratory, 
coffee bar, gymnasium 

Past Simple Вимова закінченнь 
-ed дієслів ІІ форми 
wanted, hated, etc. 

SB p.7, e.3, 4, 
“Extra!” 

SB p.7, e.4  SB p.7, e.1, 
2 

11.   Школа у Британії 
SB p.8 

Розповісти про 
особливості 
британської школи 

I go to Fernwood 
Comprehensive School 
in Nottingham. 

Comprehensive school, 
canteen, to belong to, 
GCSE, exam, P.E. exam 

Прийменники 
часу: at, on, in 

Вимова 
географічних 
назв: Nottingham 

WB p.6 SB p.8, e.1  SB p.8, e.2, 
3 

12.   Домашнє читання 
13.   Випускний вечір у 

американській школі 
SB p.9 

Розповісти про 
випускний вечір у 
школі 

Here’s my 
announcement to all 
my friends… 
The ceremony will be 
held… 

A senior, “A” level, 
yearbook, auditorium, to 
graduate, announcement, 
public exam, graduation cap 

Побудова 
спеціальних (wh-) 
запитань у Present 
Simple 

Вимова абревіатур:  
GCSE, P.E. 

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

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

14.   Підготовка творчого проекту “School” SB p.10 
15.   Захист творчого проекту 
16.   Домашнє читання 
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17.   Підготовка до тематичної атестації (повторення матеріалу розділу) WB p.8 
18.   Тест з аудіювання та говоріння №1 TB p.122 
19.   Тематична атестація №1 
20.   Test 1 

2. Музика 
21.   Музика 

SB p.11 
Запитати про думку 
іншого 

What do you think…? Ознайомлення з лексикою 
Issue 2  

SB p.99 [w] – what WB p.10 Classroom 
English 

SB p.11, 20 

22.   Ванесса Мей – нове 
обличчя класичної 
музики 
SB p.12 

Розпитати і дати 
інформацію про 
людину 

Where was she born? 
What was her first hit?  
She was born in… 
Her first hit was…  

Viola, violin, album, 
boring, classical, exciting, 
gentle, jazz, noisy, pop, 
relaxing, rock, hit 

Past Continuous Вимова географіч-
них назв та імен: 
Beijing, China, 
Vanessa Mae, etc. 

SB p.13, e.3,4 SB p.11, e.1 SB p.12, e.2 

23.   Мій улюблений 
музикант і музична 
група 
SB p.13 

Запитати та 
розповісти про 
улюбленого 
музиканта та групу 

What is your favourite 
singer or band? 
Why do you like them? 
My favourite band is 
Mpeople. Their songs 
have got nice words.   

Guitar – guitarist, 
cello – cellist, 
drum – drummer, 
piano – pianist,  
trumpet – trumpeter, 
conductor  

Суфікси -er, -ist, 
 -or  
у словотворенні 

Вимова 
числівників:  
18, 120, 5 000, 
10 000 

SB p.13, e.7 
“Extra!’ 
WB p.11 

SB p.13, e.5, 6  WB p.9  

24.   Домашнє читання 
25.   Підліткові ансамблі 

SB p.14 
Запитати та 
розповісти про 
заняття музикою 

Do you play a musical 
instrument? Yes, I do. 
Do you play in an 
orchestra? No, I don’t. 

Band, orchestra, choir, 
racket, keyboard, hit single, 
the charts 

Словотворення: 
violin – violinist 
guitar – guitarist  

Вимова професій 
музикантів: 
violinist, guitarist, 
pianist, trumpeter 

SB p.14, e.1, 3 
“Extra!” 
WB p.14-15 

SB p.14, e.2  WB p.9 (+) 

26.   Вчорашні події 
WB p.12-13 

Розповісти про події, 
які сталися вчора 

John was listening to 
his CD when his dad 
came into the room. 

Додаткова лексика, 
підготовлена учнями 

Past Continuous Інтонація 
спеціальних (wh-) 
питань у Past 
Continuous 

WB p.12, 13 
Твір учнів про 
події, які 
сталися вчора 

WB p.12, e.1 
p.13, e.1 

WB p.12,13 

27.   Минулі події 
SB p.15 

Розповісти про 
вчорашній концерт 

There were fifty 
thousand people at 
the concert. When the 
music started, they 
got up and started to 
dance. 

Complete, auxiliary verb Past Simple, Past 
Continuous 

Вимова: was, were, 
wasn’t, weren’t 

SB p.15, e.2, 5, 7, 
8, 9 

SB p.15, e.4  SB p.15, e.1, 
3, 6 

28.   Як добре ти знаєш 
свого друга 
SB p.16 

Розпитати друга, що 
він робив учора 

I think you were 
listening to music at 7 
o’clock last night. 
No, I was doing my 
homework. 

Alibi, arrive, leave, wear Past Continuous, 
affirmative 

Інтонація запитань 
у Past Simple 

SB p.16, e.1 SB p.16, e.2  WB p.10(+) 

29.   Алібі 
SB p.16 

Запитати про 
вчорашні справи 

What time did you…? 
What were you doing? 
Did you see anything 
suspicious? 

Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Past Continuous, 
interrogative 

[h] – heart, heat WB p.11 SB p.16, e.3  SB p.16, e.3 

30.   Домашнє читання 
31.   Користування дво-

мовним словником 
SB p.17 

Розповісти про 
враження від 
ансамблів 

A great sound! They 
have a gentle pop 
style. 

Heavy metal, full of 
motions, a nice melody, 
reggae, pop, punk, rap  

Past Continuous, 
negative forms 

Вимова музичних 
стилів: reggae, 
punk, rap 

SB p.17, e.4, 6 
 

SB p.17, e.5  SB p.17, e.1, 
2, 3, 7 
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32.   Гленстонберський 
фестиваль 
SB p.18 

Розповісти про 
фестиваль або 
музичний концерт, 
який ти відвідав 

Glastonbury festival is 
over thirty years old. 

Highlight, contemporary, 
around, healer, masseur, 
charity, benefit 

Використання 
артикля the з 
музичними 
інструментами: 
play the violin  

Вимова назв 
музичних груп: 
Oasis, Manic Street 
Preachers,  R.E.M., 
Blur, etc. 

WB p.11(+) SB p.18, e.1  SB p.18, e.2, 
3, 4 

33.   Американська 
народна музика 
SB p.19 

Розпитати й дати 
відповідь про 
американську 
музику 

What is the origin of 
American folk songs? 
They are a mixture of 
folk traditions from 
different countries. 

Gospel, rock and roll, folk, 
amplifier, headphones, lead, 
recording studio, 
microphone, DJ  

Відсутність 
артикля з 
музичними 
дефініціями 

[tS] – cheese SB p.19, e.8 
WB p.16 

SB p.19, e.6, 7  WB p.19-20 

34.   Підготовка творчого проекту на тему “Music” SB p.20 
35.   Презентація проекту 
36.   Домашнє читання 
37.   Revision and extension. Grammar SB p.21-22. WB p.17 
38.   Revision and extension. Vocabulary, SB p.21-23. WB p.18 
39.   Тематична атестація №2. Everyday English, SB p.21-24 
40.   Домашнє читання 

3. Друзі  
41.   Друзі 

SB p.25 
Запропонувати 
чашку кави/чаю 

Would you like a cup 
of coffee / tea? 
Yes, please. 
No, thank you. 

Ознайомлення з 
лексикою розділу 

Past Simple, 
повторення 

Інтонація 
пропозицій з would 

Диктант Classroom 
English 

SB p.25,.26, 
e.1 

42.   Чи добрий ти друг  
SB p.26 

Запитати та 
розповісти про риси 
хорошого друга 

What does he do 
if…? A good friend 
always listens to your 
problems, has fun 
with you. 

Borrow money, give money 
back, spend time, go out, 
expect 

Present Perfect [dZ] – just SB p.26, e.3, 4 SB p.26, e.2, 3  SB p.1, e.26 

43.   Твій друг 
SB p.27 

Запитати та 
розповісти про 
свого найкращого 
друга  

What’s your friend’s 
name? 
Where did you meet 
her/him? His name… 
It was in… 

To be down, fall, autumn, 
brighten, wherever  

Present Perfect, 
affirmative 

Вимова слів пісні 
SB p.27 

SB p.27, e.5, 6 SB p.27, e.2, 3  WB p.21 

44.   Якими бувають друзі 
SB p.27 

Розповісти про 
свого найкращого 
друга 

I met him/her…  
I like him because... 
We like…together. 
I don’t like him to do…  

Close, old, good, school, 
best friend 

Present Perfect, 
negative 

[S] – should SB p.27 “Extra!” 
WB p.22 

SB p.27, e.3  SB p.27 
“Extra!” 

45.   Щоденник Сюзі 
SB p.28 

Дати пораду You should… 
You’d better… 
Why don’t you…? 

Look after, pocket money, 
promise, carefully 

Present Perfect, 
interrogative 

Вимова запитань 
у Present Perfect 

SB p.28, e.4, 6 
WB p.22 (+) 

SB p.28, e.2, 3, 
5  

SB p.28, e.6 

46.   Домашнє читання 
47.   Найкращі друзі 

людини 
SB p.29 

Висловити думку 
про утримання 
вдома екзотичних 
тварин 

What do you think? 
People shouldn’t … 
It’s wrong to… I think 
it’s OK to… 

Diet, pretty soon, roller 
skate, vet, blue whale, 
eagle, gorilla, panda, 
rhinoceros 

Present Perfect 
with for, since 

Вимова назв 
тварин: gorilla, 
eagle, turtle, etc. 

SB p.29, e.3, 5 
“Extra!” 

SB p.29, e.2, 4  WB p.22 
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48.   Життєвий шлях 
SB p.30 

Запитати й дати 
відповідь про 
термін перебування 
десь 

How long have you 
been at this school? 
I’ve been… 

Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Present Perfect та 
Past Simple 

Вимова have у 
реченнях в Present 
Perfect 

SB p.30, e.2, 4, 9 
WB p.23 

SB p.30, e.7 SB p.30, e.1 

49.   Життя професіоналів 
WB p.24-25 

Запитати й дати 
відповідь про факти 
життя 

How long have you 
studied English? For 3 
years. 

Appear, professional, 
female bands, a hit 

Present Perfect, 
Past Simple 

Інтонація 
запитань з “How 
long…?” 

WB p.24-25 SB p.30, e.8  WB p.24, 
e.1, 2 

50.   Мій життєвий шлях 
SB p.31 

Розповісти про себе I’ve lived in Oxford for 
10 years. 

Fall out, get on with, split 
up, become friends 

Present Perfect, 
Past Simple 

Зміни інтонації у 
реченнях порадах  

SB p.31, e.1, 4, 5 
WB p.26 

SB p.31, e.2  SB p.31, e.2, 
3, 6 

51.   Соціокультурні 
традиції Англії 
SB p.32-33 

Вияснити традиції 
спілкування в 
Англії 

Should you shake 
hands with your 
friends? No, they don’t 
usually kiss or shake 
hands when they see 
each other. 

Речення з when, 
who 

Вимова речень з 
when, who 

SB p.33, e.5, 6 
WB p.27 

SB p.33, e.3  SB p.32-33, 
e.1, 2 

52.   Британські підлітки 
SB p.33 

Розповісти про 
традиції нашої 
країни 

Do people use short 
forms of their names? 
Yes, they do. 

Hug, hold hands, shake 
hands with, certain, a 
crowded area, bowling, be 
accustomed, wrist, 
fingertip, elbow, distance  

Go + bowling / 
clubbing 

Вимова імен: 
Daniel, William 
Katherine  

WB p.26-28 SB p.33, e.4  SB p.33, e.3 
(tapescript) 

53.   Домашнє читання 
54.   Підготовка творчого проекту “Друзі” SB p.34 
55.   Захист проекту 
56.   Тест №3 
57.   Тематична атестація 
58.   Домашнє читання 

4. Дієта та їжа 
59.   Дієта та здоров’я 

SB p.35  
Висловити думку 
про їжу 

I’m fond of…, In my 
opinion….I think… 

Ознайомлення з новою 
лексикою 

Past Simple 
(повторення) 

Інтонація  речень з 
…do you think 

SB p.35 SB p.35 SB p.44 
WB p.29 

60.   Вегетаріанці 
SB p.36 

Дійти згоди з 
батьками у 
харчуванні 

I could…  
My parents could… 
What food should I 
buy? 

Crisps, dairy products, 
sweets, delicious, 
fattening, nuts, pasta, 
pulses, red (white) meat, 
vegetables, beans, 
aubergines, lettuce  

Quantity Вимова there is, 
there are 

SB p.36, e.1, 2 SB p.36, e.3  SB p.36, e.1-
5 

61.   Вегетаріанська дієта 
SB p.36 

Запропонувати 
вирішення проблеми 
з харчуванням 

I could explain to my 
dad why I don’t eat 
meat. I could offer to 
cook some of my own 
meals. 

Lamb, chicken, pork, beef, 
turkey, vegetarian 

There is… 
There are… 

Вимова різних 
сортів м’яса: lamb, 
chicken, pork, beef, 
turkey, etc.  

SB p.36 “Extra!” SB p.36, e.3  WB p.29 (+) 

62.   Міри продуктів 
SB p.37 

Запитати і відповісти 
про кількість 
продуктів 

How many eggs…? 
How much sugar…? 
There is/ There are… 

Kilo, fridge, bread Much, many, 
a lot of 

Вимова some, a lot 
of 

SB p.37, e.3-6, 8 SB p.37, e.7  SB p.37, e.1 

63.   Пікнік 
WB p.32-33 

Запитати поради What shall we take? 
Let’s take some 
cheese. 

Sugar-free, cake, fat-free Some, any, many, 
much 

Інтонація питань з 
How much / 
many… 

WB p.32, 33 Діалоги учнів WB p.33,  
e.1 

64.   Домашнє читання 



5 
 

Календарно-тематичне планування до НМК Twist! 
© Oxford University Press PHOTOCOPIABLE 

65.   Правильне 
харчування 
SB p.38 

Запропонувати каву Would you like a 
coffee? Yes, please. 
Here you are. Thanks. 

A coffee – a cup of coffee, 
a coke – a glass of coke 

Quantity: some, 
any 

Вимова 
словосполучень: 
a cup of coffee –[q 
kAp qv kafi] 
a glass of coke – 
[q glRs qv kqVk] 

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

SB p.38 
“Extra!”  

SB p.38, e.2 
(diets) 

66.   Страви, які 
вживаються разом 
SB p.39 

Оцінити страву It’s delicious / great / 
nice. 

Bacon and eggs, carton, 
tin, strawberries and 
cream, fish and chips, salt 
and pepper, oil and 
vinegar, can, box, packet, 
a pile, a lump 

Collocations Наголос в 
інтернаціональних 
словах: yogurt, 
ketchup, etc.  

SB p.39, e.1-4 
WB p.31 

SB p.39, e.4 
TB p.50 
(option)  

SB p.39, e.3 

67.   Столиця 
довгожителів 
SB p.40 

Виcловити думку 
про здоровий спосіб 
життя 

The people lead an 
active life / have a 
healthy diet. The 
climate is good. 

Tap water, stress, genes, 
inhabitant, boiled, local, I 
can’t stand, widow 

Countable / 
uncountable nouns 

[QV]– how  
[qu] – no 

SB p.40, e.2, 4 SB p.40, e.6  SB p.40, e.1, 
3, 5 

68.   Їжа швидкого 
приготування 
SB p.41 

Висловити думку про 
“fast food” 

Some people say… 
According to… 
However… 

Unhealthy, invention, Far 
East, street stalls 

Much, many [Iq] – here 
[eq] – where  

SB p.41, e.1, 4, 5 
WB p.34 

SB p.41, e.6  SB p.41, e.4 

69.   Домашнє читання 
70.   Традиційна їжа 

британців 
SB p.42 

Порівняти 
традиційні страви у 
Британії та Україні 

Do you think food in 
GB sounds nicer than 
food in our country? 
British people eat 
cereal and milk for 
breakfast. 

Snack, packed, lunch, take-
away, a can of drink, frozen 
ready-made meal, a bar of 
chocolate 

Present Perfect, 
питання з how 

Наголос у 
багатоскладових 
словах:  
Saturday, Christmas, 
traditional 

WB p.35 SB p.42, e.3  SB p.42, e.1-
4 

71.   Святкова їжа 
британців 
SB p.43 

Розповісти про 
святкову їжу в 
Британії 

Haggis looks like 
sausage but… 
The traditional main 
course is roast 
turkey… 

Bonfire, cereal, Christmas 
pudding, fish fingers, 
gravy, haggis, hot cross 
bun, Yorkshire pudding, 
ingredients, oatmeal 

How much / many [T] – think  
[D] – they   

SB p.43, e.8 
WB p.36 

SB p.43, e.6, 7  SB p.43, e.5 

72.   Підготовка творчого проекту “Їжа” SB p.44 
73.   Захист творчого проекту 
74.   Домашнє читання 
75.   Revision and extention. Grammar SB p.45, 46. WB p.37 
76.   Revision and extention. Vocabulary SB p.45, 47. WB p.38 
77.   Revision and extention. Everyday English SB p.45, 48 
78.   Тематична атестація №4 SB p.48 
79.   Домашнє читання 

5. Реклама 
80.   Реклама 

SB p.49 
Дати згоду What about…? 

That’s a good idea. 
I’d love to… 

Ознайомлення з 
лексикою розділу 

Present Perfect Підтримувати 
темп мовлення у 
дискусії 

Диктант Classroom 
English 

SB p.49, 58 

81.   Переможці 
SB p.50 

Розповісти про 
подію 

Last year my daughter 
won… At first, I was… 
However later I felt… 

Angry, surprised, worried, 
happy, envious, exciting, 
free gift, to win a prize 

Present Perfect 
with just 

Вимова 
неправильних 
дієслів 3 форми 

SB p.50, e.4, 6 
“Extra!” 

SB p.50, e.2  WB p.41 
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82.   Щоденник Сюзі 
SB p.51 

Зателефонувати 
другу з пропозицією 

Can I take a message? 
I’ll try again later 

Take/ leave a message, to 
call smb. to the phone, be 
fed up 

Present Perfect,  
Past Simple  

Інтонація питань з 
Wh-  

WB p.43 SB p.51, e.1, 3  SB p.51, e.1-
4 

83.   Теперішні й минулі 
події  
SB p.52 

Запитати та 
розповісти про 
справи 

Have you had dinner 
yet? No, I haven’t. Yes, 
I have. 

Just, yet, already, Portugal Present Perfect, Past 
Simple  

[m] – home   
[n] – one  
[N] – thing  

SB p.52, e.3, 6, 8 
WB p.44 

SB p.52, e.7  SB p.52, e.1, 
2, 4, 5 

84.   Що я мушу зробити 
SB p.53 

Описати чиїсь 
почуття 

She’s happy. (angry, 
tired, etc) because 
she’s just heard some 
good news. 

Happy, worried, tired, 
angry, unhappy  

Структура: 
I have to… 

[s] – so 
[S] – she  
[Z] – measure 

SB p.53, e.2, 3, 4 
WB p.45 

SB p.53, e.5  SB p.53, e.1, 
6 

85.   Домашнє читання 
86.   Світ реклами й діти 

SB p.54 
Обговорити вплив 
реклами на людину 

Why did you remember 
the advertising? Did 
they affect people? 
Nobody really knows. 

Persuade, director, relief, 
psychologist, life 
insurance 

Підпорядковані 
речення з when 

Інтонація речень з 
when 

SB p.54, e.7 
WB p.42 

SB p.54, e.7  SB p.54, e.2, 
3 

87.   Рекламні девізи 
SB p.55 

Висловити своє 
ставлення до 
реклами 

That sounds like a 
good idea. That would 
be fine. 

Special, free, most 
delicious, powerful, 
exciting, search, aim high, 
faith arrives, seek  

Present Perfect 
with yet 

Слова пісні “Search 
for the Hero”  
SB p.50 

SB p.55, e.2, 3, 4 
WB p.42 (+) 

SB p.55, e.6, 7  SB p.55, e.5 

88.   Моє ставлення до 
реклами 
WB p.46-47 

Описати свої 
враження від реклами 
на телебаченні 

Some people say… 
According to…,  
In my opinion …, 
However…,  
In conclusion… 

Because, but, although Present Perfect 
with already 

Інтонація ввідних 
слів 

SB p.55 “Extra!” 
WB p.46-47 

SB p.55, e.6 WB p.41(+) 

89.   Молодіжна реклама 
SB p.56 

Розповісти про 
ставлення людей до 
реклами 

I like… it is funny … 
The big craze for 
young people was 
computer games. 

Advertising agency, 
appeal, craze, credit card, 
earn, exposed 

Прикметники у 
рекламі 

Смисловий наголос 
у реченнях 

WB p.48 SB p.56, e.1  SB p.56, e.2, 
3 

90.   Домашнє читання 
91.   Реклама в Британії 

SB p.57 
Розповісти про 
найкращі рекламні 
ролики 

Many successful 
advertisements in 
Britain use humour. 

To attract, all around the 
world, entertaining, to 
exist 

Present Perfect, 
Past Simple 

Вимова реклам-них 
слоганів: “Roll up, 
roll up for 10 p off”  

SB p.57, e.6 SB p.57, e.4, 5  SB p.57, 
e.5, 6 

92.   Підготовка творчого проекту “Реклама” SB p.58 
93.   Захист творчого проекту 
94.   Повторення матеріалу 
95.   Тематична атестація №5 
96.   Домашнє читання 

6. Моральні цінності   
97.   Моральні цінності 

SB p.59 
Запитати й 
відповісти про 
можливу дію 

What will you do if you 
pass your next exam? 
I’ll he very happy! 

Ознайомлення з 
лексикою розділу 

Future Simple, 
повторення 

[w] – will   Диктант Classroom 
English 

SB p.59, 68 

98.   Наслідки обману 
SB p.60 

Відреагувати на 
погані вчинки 
інших 

It’s disappointing! 
Is it fair to…? 

To fail an exam, to do 
revision, to take (pass) an 
exam, disappointed, 
confident, relieved, 

The 1st Conditional Скоромовка SB p.60, e.5 SB p.60 
“Extra!”  

SB p.60, e.2, 
4 
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99.   Результати плідної 
праці 
SB p.61 

Відреагувати на 
результати іспитів 

Hurray! I’ve passed all 
my exams. Poor Jack. 
He’s failed his maths 
exam. 

ecstatic, let, “if” clause The 1st Conditional Вимова I’ll, you’ll, 
he’ll, won’t” 

SB p.61, e.2-4, 6 SB p.61, e.5  WB p.49 

100.   Вирішення 
проблеми в різних 
ситуаціях 
SB p.62 

Розповісти про свої 
рішення в різних 
ситуаціях 

If I don’t like food, 
I’ll… If I have 
problems speaking 
English, I’ll… 

Miss, get bored, stay with 
smb. 

Префікси: um-, 
im-, in- 

Вимова речень з if SB p.62, e.1 SB p.62, e.2  WB p.49(+) 

101.   Домашнє читання 
102.   Боротьба з підлітко-

вою злочинністю 
SB p.63 

Залучити 
співрозмовника до 
дискусії 

What’s your opinion? 
Do you think parents 
should always know 
where their teenage 
children are? 

To go down, chaining, 
gang, curfew, tagging, 
solution 

Суфікси: -er, 
 -ness, -ation  

Сильні та слабкі 
форми 
прийменників 
“How long are you 
here for?” 

SB p.63, e.3 
WB p.50 

SB p.63, e.2  SB p.63, e.2 

103.   Злочин і злочинці 
SB p.64 

Розповісти про 
злочини в 
суспільстві 

You usually find 
muggers in towns and 
cities. They are often 
young men who need 
money for drugs. 

Mugger, pickpocket, 
burglar, joyrider, 
shoplifter, hijacker 

Cуфікси -er , -ful, 
-ness, -ation у 
словосполученнях 

Наголос у словах з 
суфіксом -er 

SB p.64, e.2, 5, 6 
“Extra!” 
WB p.50(+) 

SB p.64 
“Extra!”  

SB p.64, e.1-
4, “Extra!” 

104.   Оповідання з 
щасливим кінцем 
SB p.65 

Розповісти історію 
послідовно 

One day… 
Two years ago… 
When I was fifteen… 
A few hours later… 

Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Префікси: mini-, 
anti-, non-, multi-, 
sub- 

Інтонація розповіді SB p.65, e.3, 4 
WB p.50 

SB p.65, e.1  WB p. 

105.   Можливі події 
WB p.52-53 

Висловити майбутні 
наміри 

If I go to Barcelona, 
I’ll walk down to La 
Rambla. 

Gondola, Corvocado, Big 
Ban, bullet train, stadium  
(WB p.53, e.2) 

The 1st Conditional Інтонація умовних 
речень 

WB p.52, 53 Діалоги учнів WB p.52, 
e.1 

106.   Благочинність у 
Британії 
SB p.66 

Запитати і дати 
пояснення 

What do you mean? 
As far as… goes… 
As far as I know…  

Abandoned, jumble sale, 
charity, homeless, blanket, 
sponge, support disabled, 
raise money, environment 

Simple Future and 
the 1st Conditional 

Інтонація 
запитань інтерв’ю 

WB p.51 SB p.66, e.1  SB p.66, e.2, 
3 

107.   Домашнє читання 
108.   Гуманітарна 

допомога 
SB p.67 

Почати дискусію 
про допомогу 
людям 

How can you help 
other people who need 
it? Can you think of 
new ways of fund-
raising? 

Disaster, shelter, trapped 
people, emergency, 
earthquake, flood 

Present Perfect, 
Past Simple 

Наголос у 
складних словах:  
fund-raising, water 
tanks, etc. 

SB p.67, e.7 
WB p.54-55 

SB p.67, e.5, 6  SB p.67, e.4, 
5 

109.   Підготовка творчого проекту “Моральні цінності”, SB p.68 
110.   Захист творчого проекту 
111.   Revision and extension. Grammar SB p.69, 70. WB p.57 
112.   Revision and extension. Vocabulary SB p.69, 71. WB p.58 
113.   Тематична атестація №6 Everyday English, SB p.69, 72.  
114.   Домашнє читання 

7. За межами нашого світу  
115.   За межами нашого 

світу 
SB p.73 

Просити 
підтвердити думку 

Are you sure? Read smb minds, 
supernatural 

Adjectives: 
frightened, 
terrified 

Наголос у 
багатоскладових 
прикметниках 

Диктант Classroom 
English 

SB p.73, 82 
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116.   Чи існують 
прибульці 
SB p.74 

Здивуватися Wow! That’s 
incredible! 
That’s amazing!  

To abduct, spaceship, brain, 
explanation, helmet signal, 
frightened, terrified, scared, 
angry, furious, annoyed  

Модальні дієслова: 
must, might, could, 
can’t 

Інтонація виразів 
здивування 

SB p.74, e.4 SB p.74, e.1, 5  SB p. 74, 
e.2, 3 

117.   Щоденник Сюзі 
SB p.75 

Висловити недовіру Rubbish! That’s 
ridiculous! That’s 
impossible! I don’t 
believe it! 

Discover, land, alien, 
supernatural, aftershave, 
jungle, science fiction film 

Модальні дієслова 
у стверджувальних 
реченнях 

Інтонація речень 
недовіри 

WB p.63 SB p.75, e.2  SB p.75, e.1 
WB p.61(+) 

118.   Домашнє читання 
119.   Припущення 

SB p.76 
Висловити здогад It might be… 

It can’t be… 
Scientist, fiction film, 
outer space, space, aliens, 
universe, UFO 

Модальні дієслова: 
must, might, could, 
can’t у питаннях 

Вимова 
заперечних форм 
модальних дієслів 

SB p.76, e.2, 4, 6 
WB p.64 

SB p.75, e.5 SB p.76, e.1, 
3, 5 

120.   Загадки природи 
SB p.77 

Висловити здогад і 
пояснити свою 
думку 

Some people think 
(say)…but that can’t 
be… It must be…   

Legendary, Bigfoot, snail, 
astronaut, slide, reach, 
equal number  

Модальні дієслова 
у заперечних 
реченнях 

Вимова 
заперечних форм 
модальних 
дієслів: can’t, 
mustn’t  

WB p.62 SB p.75, e.6  SB p.77, e.1, 
2 

121.   Незвичні історії 
SB p.78 

Запитати і 
висловити думку 
про фільми 

Do you like horror 
films? 
Yes, I do. No, I don’t. 
What’s the most 
frightening film 
you’ve seen? 

Attic, footsteps, stairs, 
duvet, sheet and pillow, 
scream, ghost 

Present Simple та 
модальні дієслова 

Інтонація 
здивування 

WB p.63, 64 SB p.78, e.3, 4  SB p.78, e.3 
(tapescript) 

122.   Де це у світі 
WB p.64, 65 

Звернути чиюсь 
увагу 

Look! She must have a 
new car. 

Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Must, might, can’t, 
could 

Вимова модальних 
дієслів у реченнях 

WB p.64, 65 Діалоги учнів WB p.64, 
65 

123.   Рецензія на фільм 
SB p.79 

Висловити 
протилежні ідеї 

Although, but, 
however. 
Although I was 
terrified, I enjoyed the 
film. 

Equipment, register, 
response, realize, adviser, 
destroy 

Although, but, 
however 

[eI] – wait 
[e] – wet  

SB p.79, e.2-4 
“Extra!” 
WB p.65 

SB p.79 
“Extra!”  

SB p.79,  
e.1, 5 

124.   Науково-фантастич-
на література 
SB p. 62 

Висловити думку 
про фільм/книгу 

The pilot is… X is a 
horror story… by… 

The story is set...  
The best bit is… 
I would recommend it 
because… 

Would – wouldn’t  
у рекомендаціях 

[O] – John  
[qV] – Joan  

WB p.62 (+) Classroom 
English 

WB p.62(+) 

125.   Домашнє читання 
126.   Забобони 

американців 
SB p.80 

Пояснити забобони There are well-known 
signs of bad/good 
luck. Objects which 
bring you luck… 

Superstition, superstitious, 
clover, inspire, knock, saga, 
ladder, shoot (film), 
struggle, witch 

Прикметники з 
закінченнями 
-ed, -ing 
amazed – amazing 

Вимова закінчення 
іменників у 
множині 
[s] – parents  
[z] – girls  
[Iz] - sandwiches 

WB p.66 SB p.80, e.1  SB p.80,  
e.2, 3 

127.   Клуб фанів 
SB p.81 

Розповісти про свої 
уподобання 

My favourite… 
I’m fond of… 

Wizard, fantasy land Прикметники з 
закінченнями -ed, 
-ing (interested – 
interesting) 

Вимова закінчень -
ed, 
-ing у 
прикметниках 

WB p.67 SB p.81, e.5  SB p.81, e.5 
(tapescript), 
e.6 

128.   Підготовка творчого проекту “За межами нашого світу”, SB p.82 
129.   Захист творчого проекту 
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130.   Тематична атестація №7. WB p.68 
131.   Домашнє читання 

8. Мозок 
132.   Наш  мозок 

SB p.83 
Оцінити матеріал That’s incredible/ 

amazing. 
Unbelievable, etc. 

Ознайомлення з 
лексикою розділу 

ІІІ форма дієслів Вимова ІІІ форми 
дієслів 

Диктант Classroom 
English 

SB p.83, 92 

133.   Пам’ять 
SB p.84 

Змінити тему 
розмови 

Before I forget… 
By the way… 
That reminds me…   

Conscious, filing cabinet, 
network, fade, reinforce, 
to store, experience, nerve 
cell, long-term memory, 
short-term memory, data  

Present Simple Інтонація вставних 
слів у реченні 

SB p.84, e.4 
WB p.70  

SB p.84, e.5  SB p.84,  
e.1, 2, 3 

134.   Покращення пам’яті 
SB p.85 

Попросити про 
щось 

Give me one more 
chance, please. 

Treat, blind, caption, 
goggles, tournament 

Словосполучення: 
to be + frightened / 
terrified / scared 

Слова пісні “Always 
on my mind” SB 
p.85 

SB p.85, e.1, 2, 4 
 

SB p.85, e.7  SB p.85, 
e.3, 6 

135.   Спогади про школу 
SB p.86 

Описати свої 
спогади про школу 

I remember… 
I’ll never forget… 
I hope… 

Nanny, to do the course, to 
look forward to…  

Past Simple Слова пісні “Always 
on my mind” 

SB p.86, e.2, 3 
WB p.70 (+) 

SB p.86 
“Extra!”  

SB p.86, e.1 
 

136.   Винахід і 
винахідники 
SB p.87 

Висловити 
сподівання на 
майбутнє  

I’m looking forward 
to… 
My ambition is to… 

To group, arrange, medium, 
extra-large  

The Passive Вимова ІІ форми 
неправильних 
дієслів: 
read [red] 

SB p.87, e.5-7 
 

SB p.87, e.1-4  SB p.87,  
e.1-3 

137.   Домашнє читання 
138.   Перевірка знань 

SB p.88 
Перевірити факти Are you sure? 

Is that all right? 
Sure? 

Опрацювання лексики 
попередніх уроків 

Present Simple Вимова 
географічних назв: 
Barcelona, Sydney, 
Portugal 

SB p.88, e.1 
“Extra” 
WB p.7 

SB p.85, e.7  SB p.88, e.1 

139.   Охайність і 
неохайність 
SB p.89 

Розповісти про 
чиїсь звички 

She’s very untidy. She 
always leaves her CDs 
on the floor. 

Organized – disorganized, 
careful – careless, tidy – 
untidy, change your mind, 
have a lot on your mind, 
make up your mind, take 
your mind off something 

The Passive Past 
Simple  

Вимова 
англійських імен: 
George Lucas, Mary 
Shelley, etc. 

SB p.89, e.5 
WB p.71 (+) 
“Extra!”  

SB p.89, e.2  SB p.89 
“Extra!” 
WB p.69(+) 

140.   Все, що я маю 
WB p.72, 73 

Попросити 
повторити 

I’m sorry… 
I didn’t quite catch 
that. 
Could you repeat it, 
please? 

Favourite, trainers, 
instantly, roller skates, gun 
power, forgetful 

The Passive Темп мовлення  
у дискусії 

WB p.72, 73 Діалоги учнів WB p.69, 72, 
73 

141.   США – нація націй 
SB p.90 

Поставити питання 
про історію США 

Who lived in America 
before the Europeans 
arrived? 

Заперечна форма, 
The Passive 
Present Simple  

Вимова нових слів SB p.91, e.4 
WB p.74-75 

SB p.90, e.1  SB p.90, e.2 

142.   Мови Британських 
островів 
SB p.91 

Погодитися зі 
співрозмовником 

Absolutely correct. 
That’s correct. Yes, 
indeed. 

Ancestor, descendant, trade, 
ethnic minority, heritage, 
identify, immigrant, timber, 
immigration, public notice,  
Scots Gaelic, Irish Gaelic, 
Welsh 

The Passive, 
питальна форма 

Смисловий 
наголос питань у 
пасивній формі 

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

SB p.91, e.5, 6  SB p.91, e.3 

143.   Домашнє читання 
144.   Підготовка творчого проекту за темою розділу “Пам’ять” SB p.92 
145.   Захист творчого проекту 
146.   Тематична атестація 
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147.   Revision and extension. Grammar SB p.93, 94. WB p.77 
148.   Revision and extension. Vocabulary SB p.93, 95. WB p.78 
149.   Revision and extension. “Everyday English” SB p.96. WB p.79-80 
150.   Тест 8 
151.   Підсумкова річна атестація 

 
 


