Календарно-тематичне планування за НМК Matrix Intermediate, Units 1 – 5 (85 годин)
№
п/п

Дата

Сфери
(тематика)
спілкування
Тема. Підтема

Мовленнєві
функції

1

Сила мозку
SB p.4, 5

Висловити
власне
ставлення

2

Народжена, щоб
бути генієм
WB p.2, 3

Перерахувати
пункти
розповіді

3

Необхідність сну
SB p.6

Надати
інформацію

4

Люди, народжені
геніями
SB p.7, 8

Отримати
інформацію

5
6

Домашнє читання*
Дослідження
Висловити
необхідності сну
особисту точку
для людини
зору
SB p.8, 9

7

Психометричні
тести
SB p.10

Висловити
власну думку

8

Робота й особисті
якості
SB p.11

Залучити
співрозмовника
до дискусії

9

Яким я бачу своє
майбутнє
SB p.12

Припустити

Експоненти
функцій

Мовний матеріал
Граматичний

1. Наш розум
Annoyance, fine,
Словотворення з
attraction, board,
суфіксами
brainpower,
-ment, -ance,
determination, digit,
-ion, -our
employee, employer
Firstly, first of all, in Catch up with, secret, Modifying adverbs
the first place,
supportive, push,
much / more, quite,
secondly, thirdly,
brilliant, dedication,
even less, just like,
finally, to start with make/put/take up
very little
As far as… goes,
Host, motivation,
May, can, must для
As far as I know…
nightmare, memories, висловлення
As I said …
psychologist, dream
зобов’язання та
As it happens
(v), develop, remind, логічного висновку
remember
Can you tell me? I’d Annoying, aware,
Модальні дієслова
like to know, I’m
familiar, famous,
для висловлення
looking for
incredible, innocent, ймовірності,
lucid, psychometric,
логічного висновку.
bring sth back
Prohibition, ability,
obligation
Personally,
I don’t think that…is
necessary to be…

Письмо

Аудіювання

Читання

Фонетичний

SB p.5, e.5

SB p.5,
Time to talk

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

WB p.3, e.4, 5

WB p.2, e.1

WB p.2,
e. 1-3

SB p.7, e.4, 5

SB p.6, t. 1

SB p.6, e.1

[æ]–[A]
cap-cup
hat-hut
bag-bug
mad-mud
ran-run

SB p.7, e. 6,7

SB p.8, e.3

SB p.8, e.3

Прислівники з
прикметниками
вищого та найвищого ступенів
порівняння
Модальні дієслова

[æ]–[R]
cap-carp, hat-heart
cat-cart, ban-barn
match-march

SB p.8, e.1, 2,
4-6
SB p.9, e.7

SB p.9, e.8

SB p.9, e.8

[ A ] – [ R]
hut-heart, cut-cart
bun-barn, muchmarch, cluck-clerk

WB p.4, e. 6

SB p.10, t. 2

SB p.10 (test),
e. 1

Patience, a sense of
humor/responsibility,
understanding,
physical strength
break up, break sth
up, bring sth back,
bring sb up, bring sth
up, carry out sth

Модальні дієслова,
що виражають
заборону, обов’язок

Word building and
word stress

SB p.11, e. 3, 4

SB p.11, e.5

SB p.10, e.2

Модальні дієслова,
що виражають
спроможність

[æ]–[O]
hat-hot, cat-cot,
pat-pot, sack-sock,
tap-top

WB p.4, e.7

SB p.11, e.6

SB p.12, e.1

Дієслівні форми з
більш ніж одним
значенням:

Вживання артиклів
SB p.13, e.5

[O]–[L]
spot-sport, potsports, cod-cord,

SB p.13, e.5-9
WB p.4 e.8

SB p.12, e.1

SB p.12, e.1

In my opinion, in my
view, to my mind, to
my way of thinking

Remember-remind
maybe – may be
advise – advice
practice - practise

Personally, I don’t
think that... is
necessary to be, it
seems to me that… in
my opinion
What about you...?
What do you think…?
What’s your
opinion…?
If you … we’ll,
they said that,
I’d rather… ,
I’d prefer…

Lengthy, potential,
entertaining,
annoying, confusing,
attractive, innocent

Домашнє читання*
Відпочинок у
Висловити свою Ought/ have to…,
приватному
думку-пораду
If I were you, I’d…
секторі
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10
11

Лексичний

Sounds [ i: ] – [ i ]
sheep-ship
bean-bin
cheeks-chicks
cheap-chip
[i]–[e]
pin-pen
pig-peg
sit-set
[e]–[æ]
pen-pan, men-man
said-sad, pet-pat
bed-bad

2
SB p.13
12

Подорожі
WB p.5

Порадити

13

Подорожі та
екскурсії
SB p.14

Запитати
поради

14

Місто яке я
нещодавно
відвідав
SB p.15

Висловити свою
думку та
запросити
партнера до
дискусії

15
16
17
18

Домашнє читання*
Тематична дискусія

19

Відчуття
приналежності до
народу
SB p.16

Подати чиюсь
думку

20

Що ми знаємо про
Британію
SB p.17

Формулювання
думок інших
людей

21
22

Домашнє читання*
Відчуття
Перерахувати
приналежності
пункти
SB p.18
(початок)
розповіді
Не та людина
Перерахувати
WB p.6
пункти
(продовження)

23

24

Двійники
WB p.7

25

Двійник Елвіса

Перерахувати
пункти
(закінчення)

You should …
You’d better, I’d
advise you to…
What shall I do?
What should I do?
I wouldn’t advise
you to…I don’t think
it’s a good idea to…
It’s not worth it…
What do you mean?
What do you mean
exactly?
Didn’t you know?
Haven’t you heard?

It’s popularly
believed that…
People often claim
that…
It is often alleged
that…
Some people argue
that…
Many argue that…
A lot people think
that…

break/ clear/ give/
bring up
Peaceful, overpriced,
up-to-date, unique,
crowded, etc.
WB p.5, e.10
To book in advance,
to go sightseeing, to
take the bus, to have a
bike, to get lost, to
spend time, to do
shopping, to have
lunch

shot-short
Модальне дієслово
should
Негативні префікси
ir-; dis-; un-; im-;
SB p.14, e.1
Вживання артиклів

Тематична атестація
Test 1 p. 2-3**
2. Відчуття приналежності
Дієслівні форми:
Intentionally,
astounded, preacher, Put away, put off, put
through, put up.
complicated, trade
union, conquered,
emigrated views,
bearing in mind
Political union, area, Дієслівні форми, що
передають
geographical name,
distance, completion, теперішній час
characteristic,
comprehension,
contradiction
Feature, sense of
humor, impersonator,
individuality, look
alike
Be faced to, nervous,
focus on, disguise,
pick somebody out,
an alibi

Finally,
Lastly,
Last but not the
least

Identify, intentional, Прикметники з
desirable, disciplined, прийменниками
embarrassed,
fascinated, resemble,
keen on sb /sth
Appear on TV, a
Present Simple or
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WB p.5, e.10- 12 WB p.5, e.9

WB p.5, e.12

SB p.14, e.1- 4

SB p.15
Factfile

SB p.14, e.2,
3

[L]–[F]
four-fur, torn-turn
warm-worm
walker-worker

SB p.15, e.6

SB p.15, e.6

SB p.5, e.5
WB p.42,
Unit 1

[ e ]-[ F ]
ten-turn
Ben-burn
Bed-bird
Head-heard
West-worst
[ A ]-[ F ]
shut-shirt
hut-hurt
bun-burn
bud-bird

SB p.16, e.5

SB p.16, e.3

SB p.16, e.1-4

SB p.17, e.6, 7

SB p.17
Time to talk

SB p.17 text

SB p.18, t. 3

SB p.19, e.4

SB p.18, t. 4

WB p.6,
e. 1-3,
text

SB p.20, e.1-6
WB p.7, e.5

SB p.18, t. 4

WB p.7
e. 4, 6-8

SB p.21, e.7-10

SB p.21

SB p.21, e.9

Теперішній тривалий [ e ]-[ eI ]
SB p.18, e.2
і неозначений час
pen-pain, shed-shade,
tell-tail, wet-wait
test-taste
Present Perfect Tense [ R ]-[ QI ]
SB p.18, e.3
p. 19, e. 6
bar-buy, darn-dine
cart-kite, heartheight

First,
To start with,
To begin with,
First of all.
Secondly,
After this/that,
Afterwards,
Then/Next

What is more,

[O]–[u]
pot-put, cock-cook
god-good, lock-look
box-books
[ u ] – [ u: ]
pull-pool
full-fool
foot-boot

[ L ]-[ oI ]
all-oil
ball-boil
corn-coin
tore-toy
[ R ]-[ Qu ]

3
SB p.21

Додати більше
пунктів

26
27

Домашнє читання*
Зовнішність і
Описати
риси характеру
зовнішність і
WB p.8
характер

28

Комп’ютерні
друзі
SB p.22

Написати
біографічний
нарис

29

Автобіографічний
нарис
SB p.23

Розповісти
автобіографію

30

Визначення
ідентичності
SB p.24

Запитати про
щось і пояснити
значення

31
32

Домашнє читання*
Злочин і
Висловити
покарання
ймовірність і
SB p.28
неймовірність,
можливість і
неможливість

33

Покарання за
різні злочини
SB p.26-27

Висловити
причину чогось

34

Втрачені роки
SB p.28, 29

Обгрунтувати

35
36
37
38

Furthermore,
Apart from this/that,
In addition (to this)
Who’s got…? He’s /
she’s got… What’s
he/she like? What
does he look like?

sense of humour,
Present Continuous
make generalizations,
etc.

Break in; build smth
up; put sb/smth
through; put sb up;
put sth away; put sth
off
My name is…
Interested in,
I am typical…
embarrassed at,
I’m quiet by nature
ashamed of, keen on,
good at/with, etc.
I’m called … my real Curly, stocky, wavy,
passion
of medium build,
round, well-build,
fair, slim
What does… mean? Identity parade, voice
It means…
recognition,
I think it’s…
computer-aided,
I mean it’s…
video fit,
I’m not sure,
distinguishing marks
Don’t you think that…

Present Tenses,
usage

Неозначені артиклі

Пунктуація

Артиклі

Альтернативні
Crimes: speeding,
kidnapping, mugging, запитання
theft, robbery,
burglary,
manslaughter,
murder, fraud,
parking illegally
Owing to the fact that, Sentence, criminal
Артиклі
Due to the fact that… offence, judge, jury,
On the ground that… arrest, ransom,
Because…
kidnapping, reward
Since, as in a view
Повторення
Повторення:
of, because of,
лексики
модальні дієслова,
owing to, for this
SB p.143-144
Present Indefinite,
reason, seeing that
Present Continuous
Тематична атестація
Test 2 p. 4-5**

Ought to, should,
it’s quite probable /
likely that,
absolutely impossible,
It can’t be…

car-cow
bar-bow
grass-grouse
[ F ]-[ ou ]
bur-bone
fern-phone
Bert-boat
Work-woke
[ O: ]-[ ou ]
caught-coat, noughtnote, bought-boat,
ball-bowl
[ i: ]-[ Iq ]
Bee-beer,
Tea-tear,
Pea-pier
[ Iq ]-[ Fq ]
Ear-air,
Beer-bear,
Pier-pear,
Hear-hair,
Tear-tear

Factfile

WB p.8, e.10,
11
WB p.9, e.1214

WB p.8, e.9

WB p.8, e.9

SB p.22, e.2
p. 23, e. 3-5

SB p.22, e.1

SB p.22, e.1

SB p.23, e.7-9

SB p.23, e.6

SB p.23, e.6

SB p.25, e.5

SB p.24, t.5, 6

SB p.24, e.2

[p]
a pen, a pocket, a
postcard, a pepper pot, a spoon

SB p.25, e.6
p. 26, e.1-3

SB p.24, t. 7
p. 25 e.8, 9

SB p.25, e.7

[p]–[b]
pin-bin, pen-Ben,
pear-bear,
cap-cab, put-pub
[t]–[d]
tore- door, tarts-darts
cart-card, write-ride
train-drain

SB p.27, e.7-11
p.26, e.4-6

SB p.27, e.11

SB p.29, e.11

SB p.28, e.2, 3
SB p.29, e.4-7

SB p.29, t. 9

SB p.28, e.1
WB p. 42,
Unit 2

Word stress
SB p.25 t. 8

SB p.31, e.5, 6

SB p.31, text
Too big…

SB p.30, e.1-3
SB p.31, text

Домашнє читання*
Підйоми та спади
людської раси
SB 30, 31

Описати людей,
явища,
діяльність,
процес

It’s something/ a
thing that/ a kind of
/ sort of…
a person who…
a place where…
a thing which…
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3. Плин часу
Average, accurate,
Частини мови в
англійській мові
ancestors, huntergatherer, slightly,
undoubtedly, to soar,
to shrink, to look
back, human race

4
39

Назад у минуле
SB p.32

Запитати і дати
пояснення

40

Найцікавіша
подія, яка
трапилася зі
мною
SB p.33
Домашнє читання*
Винахідники кіно
SB p.34, 35

Запитати і дати
пояснення

41
42

And than what?
How on earth did it
happen? I don’t
know what you
mean. What do you
mean?
What do you mean
exactly? As far as…
goes… As far as I
know, As I said…
As it happens

Destruction, journey, Правильні та
development, release, неправильні дієслова
invention, broadcast,
bring sth back, global
warming

[k]–[g]
cold-gold, coat-goat,
curl-girl, class-glass,
back-bag

SB p.32, e.2-4

SB p.32, t. 10

SB p.32, e.4

Carry on, get back to, Активний та
give up sth, give up
пасивний стани
doing sth, look back
дієслів
(on sth), result in sth

Intonation and
sentence stress
What do you mean
exactly?

SB p.33,
e. 5, 6, 8

SB p.33, t.11

SB p.33, e.6

Висловлення та
підтвердження
думки

Connective words
for giving reason:
because, so that etc.
I think that, In my
opinion

Invent –inventions
develop –
development
vary –variety, etc.
SB p.34, e.1, 2

Минулий
неозначений
прийменник часу.
Активний та
пасивний стан

[s]–[z]
Sue-zoo, sip-zip,
bus-buzz, priceprize

SB p.34, e.1-5
SB p.35, e.6, 9

SB p.35, e.8

SB p.35, e.8

To my mind… even
so… I’m not sure, I
agree with you, I
mean… I see what
you mean, but…
Life in… was (-er)
than… It was
more… than… It
was a bit/ much/ a
lot… (-er) than…

Дієслівні форми з
дієсловом back:
back away/ down/
out (of sth)/ sb/sth up

Past Simple
Past Continuous

[s]–[S]
sea-she, Sue-shoe,
sip-ship, puss-push

SB p.35, e.7

WB p.10, e.1

WB p.10, e.1
p. 11, e.2

Дієслівні форми:
take off, give up, try
on

Ступені порівняння
прикметників

Joining sounds:
English shops,
Danish ships,
Scottish sheep, Irish
sheets, Spanish shoes

SB p.37, e.5, 6

SB p.36, t. 12,
13

SB p.36, e.2

Thus, therefore, so,
consequently, as a
result, as a
consequence

Cope with, left out,
tedious, permanently,
give up

Past Simple,
Past Continuous
Passive

[f]–[v]
feel-veal, fine-vine,
fail-veil, few-view,
leaf-leave

WB p.11, e.4

WB p.11, e.5

WB p.11,
e. 3-4

Let’s choose… I
think… is a good
idea. What about…?

Tour, voyage, travel,
journey, invade,
manage, despite,
infect, intrude, inherit
SB p.38, e.1B
Fort, variety, relive,
soar, get back to

Вживання артиклів з [ Id ] [ d ] [ t ]
власними назвами
у закінченнях ІІ
форми правильних
дієслів

SB p.39, e.2-5

SB p.38, e.1

SB p.38, e.1

Звук [ Z ]
television, garage,
measure, treasure,
casual clothes

SB p.40, e.1-4

SB p.40, e.2.

SB p.40, e.4.

[p]–[f]
pin-fin, peel-feel,
pale-fail, pine-fine,
snip-sniff
[S]–[C]

SB p.41, e.5

SB p.41
Factfile

SB p.41, e.6

SB p.41, e.6

WB p.12, e.7

SB p.40, e.4

43

Наші улюблені
фільми
SB p.35

Висловлення та
підтвердження
думки

44

Заново
переживаючи
минуле
SB p.36, 37

Порівняти

45

Минулі часи
WB p.11

Висловити
наслідок

46
47

Домашнє читання*
Великі стіни
Припустити
SB p.38, 39

48

Сторінки історії
SB p.40

Висловити
думку

49

Найвідоміші
будівлі
SB p.41

Перерахувати
пункти

50

Найвищі будівлі

Порівняти

In my opinion, in my
view, to my mind,
Personally, I believe
that, It strikes me
that…
Firstly, first of all,
in the first place,
secondly, finally,
to start with
Порівняльні
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Дієслівні форми:
take off, try on

Past Tenses
usage

Порівняння
прикметників
as hard as,
more exciting
Повторення лексики Вживання артиклів

5
світу
SB p.41

прикметники

SB p. 144-145

ship-chip, sheepcheap, shop-chop,
cash-catch, washwatch

WB p. 12, e. 6

Домашнє читання*
Купол
Підкреслити
тисячоліття
сказане
WB p.12, 13

Clearly, obviously,
needless to say

Голосні звуки
SB p.36 e.4

WB p.13, e.11

WB p.12, e.8

WB p.12,
e. 8-10
p. 43,
Unit 3

55

Малі початки
Нью-Йорк
SB p.42, 43

Висловити
різницю
виглядом і
дійсністю

Initially, at first, at
first sight

SB p.42, e.2

SB p.42, e.1

Переваги та
недоліки
проживання у
великих містах
SB p.43

Висловити
вподобання та
не вподобання

Like, love, I am
interested in, Which
do you prefer? I like
/enjoy / hate/ prefer

[h]–[f]
hat-fat,
heat-feet,
hill-fill,
heel-feel,
hall-fall
[b]–[v]
bet-vet,
best-vest,
ban-van,
boat-vote

SB p.43, e.3, 4

56

Roof, today’s society, Правильні та
gift, shop, attractions, неправильні
millennium, score a
дієслова
goal
Тематична атестація
Test 3 p. 6-7**
4. Початок всього
Bargain, claim, gain, SB p.43, e.4
defeat, discover,
disease, escape, eyecatching, fail, feature,
heroic, impressive,
reputation
Вживання will для
Crop, descendant,
вираження
disease, immigrant,
майбутнього часу
inhabitant, orchard,
population, settler,
settlement, skyscraper

SB p.46, e.4

SB p.44, t. 14

SB p.42, e.2

57
58

Домашнє читання*
Великі міста в
Спитати дорогу
майбутньому
SB p.44

59

Людина що
заснувала НьюЙорк
WB p.14

Вказати дорогу

60

Наше майбутнє
WB p.16

Спитати і
показати дорогу

61

Сан-Франциско –
американський
туристичний
центр
SB p.46, 47

Говорити про
майбутнє

51
52

53
54

Could you tell me
the way to…? Can
you tell me
where…? How do
you get to…?
Go straight ahead
for… yards (meters),
Take the first (second,
etc.) turning on the
right / left
Turn right/left at…
it’s on your right /
left, see that…
when you get there,
you’ll see…
Will probably be/
have… bound to be/
have… definitely
won’t be / have…
may not be /have

Домашнє читання*
Класна кімната
Розпочати лист
Ms… The letter of…
завтрашнього дня скаргу
you assure… I had
SB p.48-49
ordered… to be
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62
63

SB p.41, e.6

Starvation, claim,
defeat, escape, fail,
gain, lay-lie, raise,
risk

Present Continuous
with future meaning

SB p.44, e.3
[v]–[w]
veal-wheel,
vest-west, vet-wet
vine-wine, veil-whale

SB p.44, t. 15

WB p.14, e.1

Get sb to do sth,
invent, complex,
dramatic, genetic,
minimal, previous,
skilled, surviving
bring sth in, bring sth
out, bring sth round,
bring sth back, bring
sth off, drop in sth,
get ahead
Get back, get down to
sth, doing sth, get out
of sth (of doing sth)

Умовні речення
Zero conditional
sentences

Інтонація
інструкцій
Go straight ahead
for…

SB p. 45, e. 4-5
WB p.15, e.4, 5

WB p.14, e.1

WB p.4, e.2

Умовні речення
1st Conditional
Sentences

No sound- [h]
ill-hill, eel-heel,
and-hand, old-hold,
ear-hear, eye-high

SB p.45, e.6
WB p.16, e.6, 7

WB p.16, e.6

WB p.17, e.8

Способи вираження
майбутньої дії

[n]–[l]
no-law, night-light,
nine-line, Jennyjelly, bin-Bill

SB p.46, e.1-5

SB p.47
Factfile

SB p.47, e.8

Hold on, look into
sth, send off (for sth),
turn up

Означений артикль
the

[s]–[T]
mouse-month,
sum-thumb,

SB p.49,
e. 6-9

SB p.49, e.6

SB p.48,
e. 1, 2

6
dispatched within
two weeks
64

Близнята ХХIII
століття
SB p.50-51

Говорити про
майбутнє

65

Лист-скарга
SB p.52-53

Написати
офіційний листскаргу

66

Домашня техніка
майбутнього
SB p.54-55

Передбачити
майбутнє

67
68
69

Домашнє читання*

70

Слава і доля
SB p.56-57

Висловити
думку

71

Стосунки дітей і
батьків
SB p.57-58

Висловлення та
підтвердження
думки

72

Корисні винаходи
SB p.58

Погодитися

73
74

Домашнє читання*
Мрії
Висловити
здійснюються
незгоду
WB p.18-19

75

Обов’язки людей
різних професій
SB p.59

Зробити
логічний
висновок
стосовно
минулого

Idioms:
be a picture of health,
going strong
Will probably
Get in touch,
be/have… bound to
welcome the
be/have… definitely opportunity, with
won’t be/have… may flying colours
not be/have
SB p.50, e.4, 5
Have experienced
Прийменники,
many… extremely
дієслівні форми
surprised; my initial SB p.52, e.1, 2
disappointment
It will result; to meet Deal, take off, bring
by chance, suppose, in, get in touch
it is probably
SB p.55, e.4

Багатозначні
дієслівні форми з
bring

Articles

Past Simple
Past continuous
Passive forms
revision

Тематична атестація
Test 4 p. 8-9**
5. Доля і майбутьнє
In my opinion,
A talented youngster, Прислівники та
Personally,
the total invasion of
прикметники
I don’t think that
privacy, the impact of SB p.56. e. 4
family life, spare
cash, on and off the
field SB p.56, e.3
What do you think?
Amicably,
Повторення
What about you? …is unashamedly,
модальних дієслів
more important than… cheerfully, swiftly
because… …isn’t as SB p.56, e.4
important as…
because…
Certainly, I (quite)
Suspect, squeeze,
Модальні дієслова
що виражають
agree, I think so too. crawl, separate,
So do I.
recognize
необхідність і
зобов’язання
SB p.56 e.5
Generous, well-off,
valuable, expensive,
economical, priceless,
mean, broke,
precious, worthless
WB, p.19, e.6
It can’t have been… send/ put/ set / break/
John must have been go off
tired…
I don’t agree,
I disagree,
I’m afraid I can’t
agree,
Not at all
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sick-thick,
sink-think,
pass-path
Adjectives and word
stress
SB p. 50. t. 18

SB p.51, e.6

SB p.50, t. 16,
17

SB p.50, e.2

[f]–[T]
free-three, firstthirst, fin-thin, Fredthread, half-hearth
[t]–[T]
tin-thin, tree-three
tanks-thanks
sheet-sheath

SB p.52 e.1-6
p. 53 e.7, 8
WB p. 17, e. 9

SB p. 50, t.18
Song “Image”
SB p.51

SB p.53, e.8

SB p.54 e.2, 3
p.55, e.4-6

SB p.55, t. 20

SB p.54, e.1
WB p. 43,
Unit 4

Наголос у складних
прикметниках:
well-dressed,
bad-tempered,
left-handed

SB p.56, e.5

SB p.56, e.3

SB p.56, e.1,
2

SB p.58, t. 21

SB p.57, e.1

SB p.58, t. 21

SB p.59, e.6

WB p.19, e.4-6

WB p.19, e.2

WB p.18, 19
e.1-3

SB p.59, e. 4 B

SB p.58, t.22

WB p.20, e.7

SB p.58, e.1, 2
Наголос у реченнях з дієслівними
формами: Just a
minute, I’ll turn on
the light/ turn the
light on.
SB p.58, e.2, 3
[l]–[r]
long- wrong
light-right, load-road,
jelly-Jerry, fly-fry

Вимова слів, що
закінчуються на
-ion
profession, fashion,
question, promotion,
instruction
Модальні дієслова в Weak forms with
минулому часі
modals in present
and past Tenses
must have been
can’t have been
Прийменники
into, at, with, for,
about, of

7
76

Життя сучасних
молодих людей
SB p.60-61

Висловити
докір

You might have
You should have
You ought to have

Прислівники та
дієслова з різними
значеннями
SB p.60, e.1, 2

SB p.60 e.1-5
Модальні дієслова в Наголос у дієслівтеперішньому та
них формах: She put p.61, e.6-7
минулому часі
on her socks. or
She put her socks on.

SB p.60, e.2

SB p.61, e.8

77

Це могло
трапитися
SB p.62-63

Переконати
людей
погодитися

As a result, on the
other hand, in
addition to, to sum
up, encourage impact

Вживання
модальних дієслів

Sounds and spelling
fast – first
many – money
SB p.63, t. 25

SB p.66, e.5

SB p.62, e.23

WB p.21, e.9

78

Амбіції
SB p.64-65

Прийняти
рішення

But don’t you agree
that… Yes, but I’m
sure you’d agree
that…Don’t you think
that…would be best.
So do we all agree
that … What would
be the best idea?
Have we all decided
that… isn’t the best
idea?

Firstly, furthermore,
at last, moreover,
therefore
SB p.64, e.3

Відсутність артикля

Word linking in fast
speech
first_ of_ all,
on_ the_ other_
hand

SB p.64, e.2, 4

SB p.62, t.24

SB p.64, e.1
SB p.65, e.7

79
80

Домашнє читання*
Чи може лотерея
Переконати
зруйнувати життя людину та
WB p.21
прийняти
рішення

Граматична
структура:
дієслово + іменник
(займенник) +
неозначена форма
дієслова з часткою
to

Вимова дієслів з
двома
прийменниками:
run out of,
fall out with,
look forward to

WB p.21, e.8, 10 WB p.21, e.9

WB p.21, e.9

81

Позитивні та
негативні аспекти
лотереї
SB p.66-67

Вживання
прийменників
of, on, at, over, with

Різниця у вимові
однокореневих
іменників,
прикметників і
дієслів: argument argumentative argue, destruction destructive - destroy,
motivation motivated - motivate

SB p.66, e.1-5
p.67, e.6

SB p.67, e.6,
Factfile
WB p. 44,
Unit 5

82
83
84
85

Зробити
припущення

What about you?
Fortune, income,
But what about?
lottery, receipt, sum
Have we decided
on…?
It seems to be
And I’m sure you’d
agree that…
Don’t you think that?
Do we all agree that…
Let’s…
Дієслівні форми з
Why don’t we…?
over
Why not…? What /
SB p.66, e.3
How about… -ing?
I suppose…

Тематична атестація
Test 5 p. 10-11**
Тест (Units 1 – 5) Progress test 1 p.12-13**
Домашнє читання*

* - Для домашнього читання рекомендуються книги серії: “Oxford Bookworms Library”, stages 3, 4 “Oxford Factfiles”, stages 3, 4
** - Matrix Intermediate Tests by Kenna Bourke with Kathy Gude, OUP
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SB p.67
Factfile

