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Календарно-тематичне планування за НМК Twist! 3 (170 годин)  
 

Мовний матеріал № 
уро-
ку 

Дата Сфери (тематика) 
спілкування. Тема. 

Підтема. 

Мовленнєві 
функції 

Експоненти 
функцій Лексичний Граматичний Фонетичний 

 
Письмо 

 
Аудіювання 

 
Читання 

Issue 1. Канікули. 
1  Канікули 

SB p.1 
Висловити здогад 
про події і людей 
за фотографіями 

I think… 
I'm sure she… 
It might be… 

Holiday, adventure, 
spend, danger, risk, 
camping 

Question forms [ŋ] 
relaxing  

WB p.1, e.1 Classroom 
English 

WB p.1, e.1 
 

2  Небезпечні канікули 
SB p.2 

Оцінити свої 
канікули 

It was exiting/ 
stressful…  

Exciting, boring, 
educational, relaxing, 
fun, stressful, safe, 
brilliant, restful, 
stimulating  

Use questions Інтонація запитань, 
Present Simple 

SB p.2, e.2 
 

SB p.2, e.1 
 

SB p.2, e.2 
 

3  Небезпечні види спорту 
SB p.3 

Висловити 
ставлення до 
небезпеки 

What sort of 
adventure activity 
would you like to try? 
I am addicted to 
danger. 
I would like to… 

Addict, parachuting, 
rock climbing, 
paragliding, hydro 
speeding, shark 
feeding  

Yes/no 
questions 

Інтонація коротких 
відповідей з yes/no 

SB p.3, e.4 
 

SB p.3, e.3 
 

WB p.1, e.1(+) 
 

4  Розмаїття канікул  
SB p.2,3  

Висловити й 
пояснити свою 
думку 

I think hiking is 
boring, because you 
just walk all day and 
get very tired. 

Risky, safe, sights, 
snooker table  

Present 
Simple, 
questions 

Німі букви: climb, 
sights, etc. 

SB p.3 
“Extra!” 
WB p.2, e.1, 2 

SB p.3, e.5 
 

WB p.2, e.1 
 

5  Домашнє читання 
6  Проблеми під час 

відпустки 
SB p.4 

Запитати й 
розповісти про 
проблеми 

Who had problems at 
the airport? 
Which ones? 

Windsurfing, go into 
trouble, to go wrong 

Question 
words: where, 
who, what, 
how, etc.  

[w] 
what, where 

SB p.4,  
e.1-5 

SB p.4, e.2 
 

SB p.4, e.1,4 
 

7  Інтерв'ю про відпустку 
SB p.5 

Взяти інтерв'ю у 
товариша 

Have you been on an 
adventure holiday 
before? 
When did you arrive?  

Visiting museums, 
caving, hiking, 
learning English, 
mountain biking  

Object 
questions  

Інтонація запитань 
з who 

SB p.5, e.7,8 
WB p.3, e.2,3 

SB p.4, e.3 
 

WB p.3, e.1 
 

8  Хобі  
SB p.6 

Висловити свою 
думку про хобі 
друзів 

Do you think living in 
a tree is a good way 
to spend your 
holidays? 
To my mind… 

Alternative, be 
fascinated by, a tree 
house, be proud of, be 
amazed, solar power, 
meanwhile  

Subject 
questions  

[ŋ] 
visiting, caving 

SB p.6 
“Extra!” 
WB p.4,  
e.1-4  

SB p.6, e.2 
 

SB p.6, e.1,2 
 

9  У світі мови 
SB p.6 

Висловити 
ставлення до 
іноземних мов 

Do you speak any 
foreign languages? 
I speak… well. 
I'm found of…  

Noun, adjective, 
pronoun, determiners, 
verb, adverb, 
preposition, 
conjunction  

Parts of speech  Інтонація речень з 
well: Well, I want 
to… 

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

SB p.6, e.2 SB p.6, e.4 
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10  Щоденник Сюзі 
SB p.7 

Висловити 
припущення  

I think it might rain 
this afternoon. 

Share a room, send 
regards, stare, view, 
surf, prefer 

Wh- questions  Вимова 
географічних назв 
та імен людей: 
Hyires, Cornwall, 
Chantal, Mrs. Le 
Blanc Laurent   

SB p.7, e.3 
WB p.6,  
e.1-3  

SB p.7, e.2 
 

SB p.7, e.1 
 

11  Домашнє читання 
12  Написання поштової 

картки  
SB p.7 

Описати погоду The weather is OK/ 
lovely/ beautiful/ fair/ 
ideal/ dreadful, etc. 

Imagine, consume, 
decline 

Questions with 
the verb: to be  

[ð] the SB p.7 
“Extra!”  
WB p.6, 
e.1,2 (+) 

Classroom 
English 

TB p.11 
Option 

13  Відпочинок у Британії 
SB p.8 

Попрощатися See you soon! 
Have a nice day! 

Per capita, destination, 
attract, illumination, 
seaside resorts, 
amusement arcades 

Questions: 
common 
mistakes   

Вимова назв 
розваг: Morecambe, 
The Promenade,  
The Pleasure Beach 

SB p.8, e.3 
WB p.7, e.1,2 
 

SB p.8, e.2 SB p.8, e.2 

14  Країна розваг В. Діснея 
SB p.9 

Запитати й 
розповісти про 
розваги 

Would you like to 
visit a Disney theme 
park? 
My dream… 

Honeymoon, staff, 
monorail, enormous, 
recreation, imaginers, 
be worth, explore  

General 
questions 

Вимова чисел: 
5/8, 1.2 million 
visitors, 50 million, 
650  

SB p.9, e.4 
WB p.7,  
e.1 (+) 
 

SB p.9, e.6 SB p.9, e.5 
WB p.7, e.1 
 

15  Світ розваг 
SB p.9 

Розповісти про 
плани 

I'm going to… 
I want to… 

Theme parks, 
attractions, recreation  

Questions with 
would 

[D] there SB p.9, e.8 
WB p.8 

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

16  Домашнє читання 
17  Підготовка творчого дослідження “Канікули” SB p.10 
18  Захист творчого проекту 
19  Test №1 
20  Тематична атестація №1 
21  Домашнє читання 

Issue 2. Технологія 
22  Технологія 

SB p.11 
Зробити логічні 
висновки 

To be polite on the 
internet… 

Cell, cloning, 
netiquette, acronym, 
mobile, portable, 
up-to-date, etc.  

Future forms Вимова will, shall WB p.9, e.2(+) 
 

SB p.11 SB p.11, 20 
WB p.9, e.1 
 

23  Клонування людини та 
тварин 
SB p.12 

Заборонити щось I'm afraid you're not 
allowed to… 
You can't… 
You have to be… 

Ethics, organ, bank 
account, transplant, 
disease, mammal, 
ethical, surround  

Future Simple, 
statements  

Смисловий наголос 
речення у Future 
Simple 

SB p.12 
“Extra!” 
WB p.10, 
e.1,2 

SB p.12, e.1 SB p.12, e.1 

24  Майбутнє клонування 
SB p.12 

Висловити думку 
про клонування 

I think… 
I believe… 
I agree/disagree… 

Genetic engineering, 
endangered animals, 
genes, fatal accident, 
determination  

Future Simple, 
negative  

Інтонація 
питального 
речення у Future 
Simple  

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

SB p.12, e.2 WB p.9. e.1(+) 
TB p.20 
“Option” 

25  Щоденник Сюзі 
SB p.13 

Попросити 
дозволу  

Excuse me! 
Is it OK if I…  

To get off, non-
smoking place, allow, 
let, be under 18, etc.   

Future Simple 
questions 

Інтонація 
заперечного 
речення у Future 
Simple 

SB p.13, e.4 SB p.13, e.2 SB p.13, e.3-5  

26  Домашнє читання 
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27  Майбутні події  
SB p.14 

Заборонити щось 
зробити 

You have to be 18 (to 
get in). 
You’re not allowed 
to…(drink) 

Pass exams, coast, 
invade  

Future forms: 
Present 
Continuous  

Weak to in going to SB p.14, e.2 
WB p.12,  
e.1-4 

SB p.14, e.3 SB p.14, 
e.1-3 

28  Роздуми про майбутнє 
SB p.15 

Висловити 
сподівання  

I'm sure… 
I expect… 
Probably ... 

Fortune cookies, 
positive message 

Be going to 
with Future 
meanings  

Вимова скорочень: 
you're, we'll, I'll, etc. 

SB p.15,  
e.4-6  
“Extra!”  

SB p.15, e.4 WB p.15, 
e.1-2 
 

29  Віртуальні герої  
SB p.16 

Вибачитися за 
щось 

I'm sorry. 
I didn’t realize. 
Sorry, I can't. 
I'm playing in a 
match. 

Idol, PR (Public 
Relations), graphic 
designer, gain, 
commercial  

Be going to, 
future plans, 
Intentions 

Висхідна/ 
низхідна інтонація 
у реченнях і 
запитаннях 

SB p.16, e.2 
WB p.13, e.1-
4 

SB p.16, e.2 SB p.16, e.2,3  

30  Герої для підлітків 
SB p.17 

Розповісти про 
свій ідеал 

My ideal hero is… 
although, for 
example   

Fan club, chat shows, 
TV commercial, live 
match, pop video, 
although  

Be going to or 
will 

[θ]  [D] 
think – although 

SB p.17,  
e.4-6  
WB p.14 
 

SB p.17, e.4 SB p.17, e.5 
“Extra!”  
 

31  Домашнє читання 
32  Знамениті інженерні 

споруди  
SB p.18 

Відреагувати на 
заборону 

It's a shame, 
It's not fair. 

Zip code, diameter, 
concrete, scoreboard, 
cables, air traffic 
control, concrete, 
construction, tower 

Will, going to, 
Present 
Continuous  

Вимова назв 
інженерних споруд: 
The Empire, The 
Channel Tunnel, 
State Building, etc. 

SB p.18, e.1,2 
WB p.15,  
e.1,2 

SB p.18, e.2 SB p.18, e.2 

33  Мова науки й 
технологій 
SB p.19 

Запитати і 
висловити своє 
ставлення до 
англійської мови  

Where and when is 
English used in our 
country?  
Will you need 
English to do your 
job?  
I think it will be…  

Statement, widely, 
dominant, increase, 
internet hosts, 
dominant percentage 

Future forms: 
common 
mistakes  

Вимова дробів: 
1/3 – a / one third of 

SB p.19, e.3 
WB p.15,  
e.1 (+), p16 
 

SB p.19, e.4 SB p.19, e.4,5 

34  Творче дослідження на тему “Плани на прийдешнє” 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  Revision and extension, Everyday English, SB p.21, 24, WB p.19,20 
40  Test №2 (додаткова брошура з тестами) 
41  Listening and speaking test №2, TB p.131 
42  Тематична атестація №2 

Issue 3. Поведінка 
43  Поведінка  

SB p.25 
Попросити 
дозволу 

Excuse me!  
May I have my 
newspaper? 

Behavior, solution, 
destroy, unacceptable, 
be discouraged, 
praise, obedient  

Adjectives Вимова 
буквосполучень  
-our 

WB p.21, e.2 
 

Classroom 
English 

SB p.25  
WB p.21, e.1 
 

44  Організація робочого 
дня  
SB p.26 

Охарактеризувати 
себе 

I know my timetable 
and I’m on time for 
every class. 

Laid-back, anxious, 
organized, 
disorganized, tidy 

Irregular 
adjectives 

[i:]  [I] 
sheep – ship 
bean – bin 

SB p.26, 
e.1,2,3 

SB p.26, e.1 SB p.26, e.2 
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45  Характер людини 
SB p.27 

Охарактеризувати 
когось  

My brother is very 
popular at school. 
Everybody wants to 
be his friend. 

Patient, sympathetic, 
sensitive, healthy, 
selfish, considerate, 
fit, honest 

Adverbs 
(forms) 

[æ]  [e]  
man – men 
pan – pen  

SB p.27, 
e.4,5,6 

SB p.27, e.7,8 WB p.21,  
e.1 (+) 
 

46  Настрій людини 
SB p.28 

Описати настрій і 
поведінку когось 

When my brother, 
Ralph, is tired, he 
speaks to me angrily.  

Dishonest, impatient, 
disobedient, 
inconsiderate, 
insensitive  

Comparison of 
adverbs (use)  

[æ]  [a:] 
match – march  

SB p.28, 
e.1,2,3  
WB p.22 
 

Discussion  SB p.28, 
e.1,2,3  
 

47  Домашнє читання 
48  Ставлення до навчання  

SB p.29 
Оцінити чиєсь 
ставлення до 
навчання чи 
роботи  

He usually plays 
magnificently and 
never has a bad 
game. 

Quietly, loudly, fast, 
happily, slowly, sadly, 
seriously, in a friendly 
way, in a silly manner  

Comparison of 
adverbs (form) 

Вимова 
прислівників 

SB p.29, 
e.4,5,6 
”Extra!” 
WB p.23  

Classroom 
English 

SB p.29, 34 
e.4-6  

49  Хороша поведінка 
SB p.30 

Вибачитися I'm terribly sorry 
about that... 

Unfit, unhealthy, 
unpopular, unselfish, 
unsympathetic, untidy  

un– with  
adjectives;  

Інтонація 
складнопідрядних 
речень 

SB p.30, e.2,3 
”Extra!” 
WB p.24 

SB p.30, e.2,4 SB p.30, e.2 

50  Щоденник Сюзі  
SB p.31 

Висловити 
незадоволення 

I'm afraid, I've got a 
complaint.  

I am writing to 
complain about… 
I look forward to 
hearing from you, etc. 
(WB p.84)  

Adverbs of 
manner 

Вимова adverbs of 
manner 

SB p.31, e.4 
WB p.25 
 

SB p.31, e.1, 3 SB p.31, e.2,3 

51  Правила поведінки 
учнів у британських 
школах 
SB p.32 

Подякувати 
заздалегідь  

I would be grateful if 
you… 
Thank you in 
advance. 

Authority, badge, 
blazer, charter, 
cheerleading, 
detention, excluded, 
extracurricular 
activities, hang out  

Adjectives or 
adverbs  

Смисловий наголос 
у реченнях подяки  

SB p.32, e.2 
WB p.27 

SB p.32 SB p.32, e.1 
WB p.26 
 

52  Домашнє читання 
53  Безкоштовна освіта  

SB p.33 
Висловити власну 
думку 

It seems that… 
Personally, I don't 
think that… 

In theory, learn by 
heart, prefect, register, 
suspended, truancy  

Adjectives and 
adverbs, 
common 
mistakes  

[aI]  [ei] 
five – pay 

SB p.33, e.6  
WB p.27(+) 
 

SB p.33, e.5 SB p.33, e.4,6 

54  Підготовка творчого проекту “Поведінка і освіта”, SB p.34 
55  Захист творчого проекту 
56  Домашнє читання 
57  Підготовка до тематичної атестації 
58  Тематична атестація №3 
59  Тест з аудіювання та говоріння №3 TB p.132 
60  Test №3 

Issue 4. Легенди 
61  Легенди 

SB p.35 
Залучити 
співрозмовника 
до дискусії  

What’s your 
opinion…? 
What about you…? 

Legends, urban, 
legendary figures, 
creature 

The Indefinite 
articles a/an  

Вимова імен 
Francisco, Pizarro, 
Manco Capac   

WB p.29, e.1, 
1(+) 
 

Classroom 
English 

SB p.35,44  
WB p.29 
 

62  Домашнє читання 
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63  Добре ім'я  
SB p.36 

Відстоювати 
свою точку зору  

I insist that… 
 

Athlete, boxer, cup, 
champion, champion-
ship, competitor, 
contestant, current, 
former, leader, loser  

Однокореневі 
слова: 
competitor – 
competitive – 
compete  

Наголос у 
багатоскладових 
словах 

WB p.30 
 

SB p.36, e.1 SB p.36, e. 2 
SB p.37, e.3 

64  Знамениті батьки та їх 
діти  
SB p.37 

Вибачитися за 
запізнення  

I'm really sorry I'm 
late. 
I feel awful 
because… 

Match, medalist, 
opponent, prize, 
professional, title, 
trophy, winner  

The definite 
article the 

Вимова артикля the 
перед 
приголосними   

SB p.37, e.8  
WB p.31 
 

SB p.37, e.4 SB p.37, e.5,6 

65  Праця – основа успіху 
SB p.38 

Вибачитися за 
проступок 

I'm sorry I've broken 
some glasses.  

Part-time, world  Articles. 
Opposites of 
the adjectives  

Вимова артикля 
a (an) у реченні 

SB p.38,  
e. 2,3,5,6  
WB p.32 

SB p.38, e.4 SB p.38, 39 
e.1-7  

66  Легенди міста 
SB p.39-40   

Пояснити 
ситуацію  

It wasn't my fault, 
they were behind me. 

At work/ school/ 
college/ university; in 
hospital/ bed/ town/ 
prison; go to bed/ 
work/ church/ school; 
etc.  

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

SB p.40, e.1 SB p.39, e.1,2      
p.40  
“Warm up” 

67  Домашнє читання 
68  Газетні сенсації 

SB p.40 
Запитати дозволу Is anyone sitting 

here? 
Beast, craft, detective, 
media, illustrations, 
marine, location, 
medical students, 
surgeon  

A or an Вимова артиклів у 
реченні  

SB p.40 
”Extra!” 

SB p.40, e.2 SB p.40, e.4 
WB p.34 
 

69  Щоденник Сюзі 
SB p.41 

Вибачитися I'm (really) sorry… 
This has never 
happed before. 

Outlaw, nickname  No article 
before nouns 

Інтонація вибачень SB p.41, e.6 
WB p.35, e.2 

SB p.41, e.2,3 SB p.41  
WB p.35, e.1 

70  Мій товариш  
SB p.41  

Пояснити 
причину 

It wasn't my fault… 
We didn’t mean to… 

Attractive, blond, 
friendly, considerate, 
physical, personality  

A/an and the in 
context  

Вимова 
буквосполучень 
‘ph’ –  physical  

SB p.41, e.8 
WB p.35(+)  

SB p.41, e.5 SB p.41, e.7 

71  Шотландські легенди 
SB p.42 

Пояснити свої 
відчуття 

I nearly died. 
I feel awful.  I felt 
really terrible. 

Loch, depth, archery, 
cruel, a sense of right 
and wrong  

A/an or one  Вимова назв: 
Loch Ness, Gaelic, 
St. Columbia  

WB p.36 SB p.42, e.2 SB p.42, e.2,3 

72  Легендарні люди 
SB p.43 

Запитати друга 
про літературних 
героїв і 
письменників 

Can you describe 
them? Do you think 
they really existed? 

Myth, based on fact, 
magnifying, quote, 
identity 

Повторення 
матеріалу 
попередніх 
уроків 

Вимова імен: King 
Arthur, Conan 
Doyle, Dr Joseph 
Bell 

WB p.37 SB p.43, e.5, 6 SB p.43, e.6 
WB p.39 

73  Підготовка творчого проекту “Легенди”, SB p.44 
74  Захист творчого проекту 
75  Домашнє читання 
76  Підготовка до тематичної атестації 
77  Тематична атестація №4, WB p.38, 40 
78  Revision and extension, Grammar, SB p.45, 46 
79  Revision and extension, Vocabulary, SB p.45, 47 
80  Revision and extension, Everyday English, SB p.45, 48 
81  Тест з аудіювання та говоріння №4, TB p.133 
82  Test № 4 



6 
 

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

Issue 5. Телебачення 
83  Телебачення 

SB p.49 
Висловити свою 
думку 

I think that…   
You… 

Commentate, guest, 
contestant, news 
programme, quiz 
show, sitcom, soap 
opera, TV drama  

Modal verbs 
(use) 

[Ou] show  WB p.41, 
e.1 (+) 

Classroom 
English 

SB p.49,58  
WB p.41, e.1 
 

84  Сучасні телепрограми 
SB p.50-51  

Підтвердити свою 
думку 

I hope… 
Without doubt... 

Chat show, 
documentary, game 
show, live match, 
variety show, host  

Modal verbs: 
must, have to, 
need 

Інтонація речень з 
модальними 
дієсловами  

WB p.42, 
e.1,2 
 

SB p.50, e.1 SB p.50, e.2 
p.51, e.3 

85  Різні TV-програми 
SB p.51 

Висловити свою 
впевненість 

I am certain / sure 
that…  

Advert, broadcaster, 
cable TV, channel, 
commercial break, 
digital TV, news 
reader, reporter  

Modal verbs; 
mustn't,  
needn't, etc. 

Вимова mustn't,  
needn't, etc. 

SB p.51  
“Extra!” 
 

SB p.51, e.5 SB p.50 – 51 
“I want to be 
on TV” 

86  Домашнє читання 
87  Телепередача “Who 

wants to be a 
millionaire?” 
SB p.52  

Відреагувати на 
інформацію 

That’s a relief.  Episode, proven, 
satellite TV, trend, 
voiceover,  
well-educated  

Don’t have to 
or mustn't 

[o]  [L]: 
on – more 

SB p.52, e.1-4 
WB p.43, e.3 
 

Діалоги учнів WB p.43, 
e.1,2 

88  Ігрове шоу 
SB p.53 

Пояснити правила 
гри  

You have to guess the 
price of goods.  

Jackpot, TV presenter, 
avoid, audience  

Must or have 
to 

Вимова have to у  
реченні 

SB p.53,  
e.5-7 
WB p.44,  
e.1-4  

Розповіді 
учнів 

SB p.53 

89  Телесеріали 
SB p.54 

Висловити точку 
зору про мильні 
опери 

Soaps are popular 
because… 

Soap fan, glamorous, 
antique, a break from 
routine  

Modal verbs, 
common 
mistakes 

Вимова назв 
фільмів: 
Melrose Place, 
Dawson's Creek 

WB p.45, 
e.1-4  
 

SB p.54, e.2 SB p.54, e.6 

90  Заголовки газет 
WB p.56 

Надати поради Better not to… 
You should… 

Controversy, rise, 
conclusion, headline, 
sphere of life, 
technological devices  

Relative 
clauses   

Інтонація складно - 
підрядних речень 

WB p.46, e.4 
(+) 
 

SB p.54, e.3 WB p.46  

91  Домашнє читання  
92  Прихильність до 

телебачення  
SB p.55 

Розповісти про 
прихильність 
підлітків до 
телебачення 

It seems that many of 
today's teenagers 
can't get enough 
television. 

Survey, contrary, 
television, viewing 
habits, shopping 
habits, start off    

Defining 
relative clauses  

Вимова слів з -sion: 
television, vision, 
etc. 

SB p.55, e.2 SB p.54, e.2,3 SB p.55, e.1 

93  Всесвітня система 
масової інформації  
SB p.56, 57  

Висловити свою 
думку 

One of the 
advantages/ 
disadvantages… 
The main problem…  

Global, potential, be 
responsible, appeal, 
promote, spread, 
widespread 

Non-defining 
clauses 

Вимова абревіатур: 
CNN, MTV, Viva, 
Star TV, etc.  

WB p.47, 
e.1,2 

SB p.56, e.2 SB p.56, e.4,5 

94  Телебачення у 
американському 
суспільстві 
SB p.57 

Зробити висновки  So… 
So that…, therefore  

Proven, majority, hit 
shows, interrupt, 
resume, estimate, 
effect, affect, 
connection 

Relative 
clauses, 
common 
mistakes 

Вимова схожих 
слів: effect, affect  

SB p.57, e.6,7 
WB p.47, 
e.1,2 (+) 
 

SB p.57, e.7 SB p.57 “TV 
in American 
society” 

95  Підготовка творчого дослідження “Телебачення”, SB p.58 
96  Захист творчого проекту 
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97  Підготовка до тематичної атестації №5, WB p.48 
98  Тематична атестація №5 
99  Test №5 
100  Домашнє читання 
101  Тест з аудіювання та говоріння №5, TB p.134 

Issue 6. Дослідники 
102  Дослідники 

SB p.59, 68 
Запитати і дати 
інформацію про 
свята  

Why do the 
Americans have a 
holiday called 
Columbus day? After 
Columbus… 
Before his arrival…  

Prepare a profile on 
sb, be suitable for, 
fictional character  

Past Perfect, 
use 

Вимова власних 
імен: Christopher 
Columbus  

WB p.49, 
e.1 (+) 

Classroom 
English 

SB p.59, 68 
WB p.49 
 

103  Зустріч культур 
SB p.60 

Подякувати I really appreciate it. Cattle, cocoa, 
Christianity, corn, 
smallpox, tobacco  

Past Perfect 
affirmative  

Вимова слів із 
закінченням -o: 
tomato, tobacco, etc.  

SB p.60, e.3 
WB p.50, 
e.1-3 

SB p.60, e.1 SB p.60, e.2 

104  Інформація для 
мандрівок 
SB p.61 

Запитати 
інформацію щодо 
мандрівок 

What time is the train 
to York?  
Single or return? 

Create, develop, 
discover, invent, 
make, make up, bank 
holiday, Apex fare  

Past Perfect 
negative, 
interrogative  

Інтонація 
негативних речень 
в Past Perfect 

SB p.61, e.4 
WB p.51, 
e.1-4  

SB p.61, e.6,8 WB p.51,  
e.1-4  

105  Домашнє читання  
106  Готовність до 

мандрівки 
SB p.62 

Вияснити 
інформацію про 
рух транспорту 

Do I have to change?  
Have you got a 
timetable?  

Опрацювання 
лексики попередніх 
уроків 

After, when, 
before with 
Past Perfect  

Вимова 
правильних дієслів 
у III формі (-ed) 

SB p.62,  
e.1-4  
WB p.52,  
e.1-3  

SB p.61, e.8 SB p.103 
“Past Perfect” 
p.62, e.4 

107  Прихована камера 
SB p.63 

Розповісти чиїсь 
почуття 

The people on the 
show were puzzled/ 
confused/ surprised, 
etc. 

Sideways, upwards, 
extraordinary, bizarre 
situation, puzzled, 
amazed, bored (-ing), 
confused (-ing), 
amused (-ing),  
excited  (-ing), 
terrified (-ing)  

Interested and 
interesting  

[ŋ] interesting  SB p.63, e.5-7 
WB p.53,  
e.1-4 

Діалоги учнів  SB p.63 
“Candid 
Camera ” 

108  Прозорливі люди  
SB p.64 

Розпитати про 
улюблені книжки  

Have you read these 
popular books?  
What do you know 
about the authors?  

Author, chapter, 
characters, cover, 
ending, setting, story, 
title  

Present Perfect, 
Past Perfect 

 Вимова закінчення  
- tion у іменниках: 
situation 

WB p.54,  
e.1-3  
 

SB p.64, e.2 SB p.64, e.3 

109  Щоденник Сюзі 
SB p.65 

Порадити I’d prefer… 
It would be better… 
You’d better…   

Galaxy, plot, 
inhabitant  

Articles 
(revision) 

Вимова артиклів у 
різних позиціях  

SB p.65, e.2,3 
WB p.54, 
e.1,3 (+) 

SB p.65, e.1 SB p.65, e.1 

110  Домашнє читання 
111  Фантастичні історії  

WB p.55 
Розповісти про 
плани на завтра  

We are going for a 
day trip to… 

Desert, jungle, oceans, 
plenty of, cause, 
hurricane  

Past Perfect or 
Past Simple 

[OV] no, tomorrow   WB p.55, e.2 
e.1 (+) 
 

Classroom 
English 

WB p.55, e.1 
 

112  Британський дослідник  
SB p.66 

Розповісти про 
свої успіхи в 
навчанні 

I found it easy/ 
difficult to… 
I was pleased when… 
It was helpful when… 

Challenge, crash, 
disabled, fuel, hazard, 
navigator, passenger, 
polar exploration  

Past Perfect or 
Past Simple 

Вимова складних 
чисел 

WB p.56 
 

SB p.66, e.1  SB p.66, e.2 
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113  Амелія Ерхарт 
SB p.67  

Висловити 
пропозицію  

A good way to…is 
to… 
I suggest… 
Shall we… 

Pony, rival, sledge, 
survive, take off  

Past Perfect, 
common 
mistakes 

Вимова дат: July 2, 
1937 

SB p.67, e.6,7 SB p.67, e.4,5 SB p.67 

114  Підготовка творчого проекту “Видатні люди”, SB p.68 
115  Захист творчого проекту 
116  Підготовка до тематичної атестації №6, WB p.57, 58 
117  Тематична атестація №6 
118  Revision and extension, Grammar, SB p.69, 70 
119  Revision and extension, Vocabulary, SB p.69, 71 
120  Домашнє читання 
121  Revision and extension, Everyday English, SB p.69, 72 
122  Тест з аудіювання та говоріння №6, TB p.135 
123  Test №6 
124  Домашнє читання, WB p.59,60 

Issue 7. Стосунки людей 
125  Стосунки людей 

SB p.73,82 
Висловити 
симпатію 

Oh, dear! Don’t 
worry, you’ll be OK.  

Log on, adults, 
teenagers, indirect 
speech, foreign, 
resolve conflicts  

Direct speech, 
(use), 
punctuation   

Варіанти вимови 
слів: adult, director, 
etc.   

WB p.61, e.1 Classroom 
English 

SB p.73, 82 
WB p.61, 
e.1,1 (+) 

126  Іноземець у чужій 
країні 
SB p.74 

Відреагувати на 
новину  

That looks really 
fantastic. 
I wasn't totally 
surprised/ really 
shocked. 

Ageism, ageist, 
prejudice, prejudiced, 
sexism, sexist, racism, 
racist, xenophobia, 
xenophobic  

Direct/ indirect 
speech, 
(changes of 
person, place) 

Вимова нових слів  SB p.74, 
e.4-6 

SB p.74, e.2 
 

SB p.74 

127  Англійська мова поза 
школою  
SB p.75 

Дати поради, як 
вчити англійську 
мову  

You could/ should/… 
Why don’t you… 

Original version, chat 
rooms, noodles, 
compare, in common  

Direct/ indirect 
speech 
(changes of 
time) 

Інтонація в 
реченнях з 
непрямою мовою  

SB p.75 
“Extra!” 
WB p.66 

SB p.74, e.3 SB p.75, 
e.1,2 

128  Життя за кордоном для 
іноземців  
SB p.76 

Висловити жаль  I'm disappointed 
that… 
If only I had known… 

Quotation marks, 
auxiliaries, punctuate, 
indirect object, 
spelling  

Direct/ indirect 
speech 
(changes of 
pronouns) 

Вимова 
граматичних 
термінів 

SB p.76, e.3,4 
WB p.64, 
e.1-4 

Діалоги учнів  SB p.76,  
e.1,2  
WB p.62, e.2 

129  Наші улюблені тварини  
SB p.77 

Запропонувати 
допомогу й 
подякувати  

Can I help you carry 
your bags? 
That’s kind of you. 
That will be nice… 

Be/ look proud, 
contribution  

Say or tell Інтонація речень 
подяки 

SB p.77, 
e.5,6 
WB p.65, e.1-
5 

Слухання 
розповідей 
учнів 

SB p.77, e.1,2 
“In Use” 

130  Конфлікти 
SB p.78 

Пояснювати  To be honest… 
As far as… goes…  

Expect, respond, feel 
relaxed, boiling point, 
explode, cool off, 
techniques, calm down 

Reporting 
verbs: said, 
asked, told, 
etc.  

Наголос у 
багатоскладових 
словах  

WB p.62, 
e.1,2 

SB p.78, e.4 
 

SB p.78, e.2,3 
 

131  Щоденник Сюзі 
SB p.79 

Висловити думку 
про щось  

We should/ 
shouldn't… 
In my opinion…  

In control, contribute, 
at least, experience, 
blame, crush, fictional 
account  

if in indirect 
speech 

Вимова нових слів  SB p.79, e.3 
WB p.63, 
e.1-4 
 

SB p.79, e.1 
 

SB p.79, e.2 
 

132  Домашнє читання 
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133  Британські весільні 
традиції  
SB p.80 

Розповісти про 
традиції у своїй 
країні  

Where do most 
people get married in 
Ukraine?  
They usually…   

Accompany, altar, 
arranged marriage, 
best man, bride, 
bridegroom, 
bridesmaid  

Direct/ indirect 
speech 
(changes of the 
tenses) 

[s]  [θ]  
mouse – mouth 

SB p.80, e.1 
WB p.67 

SB p.80, e.2 
 

SB p.80, e.1 
 

134  Зустріч культур 
SB p.81 

Висловити намір  I've got a better idea. Confetti, groom, 
pitch, registry office  

Direct/ indirect 
speech, 
common 
mistakes  

[n]  [l] 
nine – line  

SB p.81, e.6 
WB p.67 (+) 
 

Діалоги учнів  SB p.81, e.4 
 

135  Підготовка творчого проекту “Стосунки людей різних категорій”, SB p.82 
136  Захист творчого проекту 
137  Підготовка до тематичної атестації, WB p.68 
138  Тест з аудіювання та говоріння №7, TB p.136 
139  Test №7 
140  Тематична атестація №7 
141  Домашнє читання 

Issue 8. Кар’єра  
142  Кар’єра 

SB p.83  
Надати допомогу  Do you need my 

help? 
Would you like me to 
assist you? 

Careers, scholarship, 
application, teenage 
entrepreneurs  

Present Simple  Вимова слів 
французького 
походження  
entrepreneurs 

Диктант  Classroom 
English 

SB p.83, 92 

143  Молодь та мистецтво  
SB p.84 

Розповісти про 
свої можливі 
плани 

What would you like 
to do when you   
leave school? 
My dream is…  

Give up, mansion, 
overwhelmed, reject, 
prodigy, refugee, 
struggle, fuss, be born 

The  
I conditional 

Вимова власних 
імен: Alexandra  

SB p.84, e.4 
WB p.71 

SB p.84, e.1 
 

SB p.84, e.2,3 
 

144  Історія Пола 
SB p.85  

Надати 
інформацію про 
когось 

Paul Power was born 
in a small house in 
London 

Drop out of 
university, retire, sell 
off, set up a business, 
spend time playing 

The  
I conditional 

Розповідна 
інтонація  

SB p.85, e.5 
“Extra!” 
WB p.70, e.2 

Історії учнів  WB p.70, e.1 

145  Рідкісна професія  
WB p.69 

Запитати й 
розповісти про 
цікаву професію  

And what about any 
special skills? 
It's not surprising 
that you must have an 
ability to taste and a 
very good sense of 
smell if…  

Qualification, 
additional skills, an 
ability to taste, official 
chocolate taster, 
Sensory Evaluation 
Manager, a sense of 
smell, a keen taste  

The  
I conditional,  
common 
mistakes 

The I conditional, 
iнтонація речень 

WB p.69, e.1 Діалоги учнів  WB p.69,  
e.1, 1(+) 

146  Щоденник Сюзі  
SB p.85 

Погодитись або ні 
з пропозицією  

I disagree. 
I don't think so. 
That's right! 
You're right! 

Audition, drop out of 
university, rewarding 
work 

Past Simple, 
regular verbs 

Вимова закінчення 
–ed у III формі 
дієслова  

SB p.85, e.9 
 

SB p.85, e.6,7 
 

WB p.74, e.1,2 

147  Домашнє читання 
148  Бажання 

SB p.86 
Побажати 
доброго дня  

Have a good day/ 
time. 
Have a good flight/ 
trip back. 

Probably, make 
money, have chance, 
millionaire  

Past Simple, 
irregular verbs   

Вимова II форми 
неправильних 
дієслів  

SB p.86, e.3, 4 
 

Classroom 
English 

SB p.86,  
e.1-4 
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149  Фантазії 
SB p.87 

Погодитись або ні 
з пропозицією 

I agree/ disagree. Oпрацювання 
лексики попередніх 
уроків  

The II 
conditional 
(use, form)   

The II conditional, 
iнтонація речень 

SB p.87, e.6 SB p.87 
“Extra!” 

SB p.87 
“What if…?” 

150  Можливості  
WB p.72,73 

Розповісти, що 
зробили б, і 
пояснити, чому  

If I bought a Ferrari, 
I'd buy a red one 
because red is a 
colour of my 
favourite football 
team. 

Pass/ fail the exam, 
ask for an autograph, 
next term, journalist 

The II 
conditional, 
questions  

Вимова нових слів WB p.72, 73 Розповіді 
учнів  

WB p.72,73 

151  Інтерпретери підлітків  
SB p.88 

Розповісти про 
свої погляди  

Which would be more 
important to you? 
A job or career 
that…   

Fill in the form, 
conscience, New 
Media, head start, 
Soccer Net  

The II 
conditional, 
sport answers  

Інтонація коротких 
відповідей  

SB p.88, e.4 SB p.88, e.1 SB p.88, e.3 

152  Домашнє читання 
153  Щоденник Сюзі  

SB p.89 
Розповісти свою 
біографію  

My name/ surname/ 
school name… 
My worst subject at 
GCSE…   

Go for the first/ final 
interview, write for 
details about the job, 
start work, references 
are required  

Present 
Simple, 
Present 
Perfect, Past 
Simple  

Вимова назв творів  SB p.89, e.2 SB p.88, e.2 SB p.89, e.1 

154  Заява на роботу  
WB p.75 

Розповісти про 
бажання 

I wish to apply for a 
scholarship to…    

Apply for a job, attend 
a training course, do a 
test, pursue further 
education, reasons for 
applying  

The I, II 
conditional 

Вимова абревіатур: 
GCSE 

WB p.75, e.2 Діалоги учнів WB p.75, e.1 

155  Кембриджський 
університет  
SB p.90  

Попрощатися We really must leave 
now. 
I must be off. 
I am off…  

Academic, campus, 
degree, dorm, rowing, 
residential, supervisor, 
supervision, 
undergraduate  

The I, II 
conditional 

Вимова 
географічних назв: 
Harvard, 
Cambridge, East 
Anglia 

WB p.75,  
e.2 (+) 

SB p.90, e.1 
 

SB p.90, e.2 
WB p.75,  
e.1 (+) 

156  Гарвардський 
університет 
SB p.91 

Висловити 
припущення 

If you are back early, 
you can join us. 

Rugby, seminar, first-
year students, choice, 
freshmen  

The II 
conditional, 
common 
mistakes  

Вимова великих 
чисел 

WB p.76 SB p.91, e.5 
 

SB p.91, e.3,4 
 

157  Університети України Не погодитись з 
чиєюсь думкою 

I'm not sure that’s 
true. 

Опрацювання 
лексики попередніх 
уроків  

Повторення 
граматичного 
матеріалу  

Повторення звуків Диктант  Classroom 
English 

Додаткова 
література 

158  Домашнє читання 
159  Підготовка творчого проекту, SB p.92 
160  Захист творчого проекту 
161  Revision and extension, Grammar, SB p.93, 94; WB p.77 
162  Revision and extension, Vocabulary, SB p.93, 95; WB p.78 
163  Revision and extension “Everyday English” SB p.93, 96 
164  Test №8 
165  Тест з аудіювання та говоріння №8, TB p.137 
166  Підготовка до тематичної атестації №8 
167  Тематична атестація №8 WB p.79, 80 
168  Підсумковий урок 

 


