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Англійський алфавіт
і звукові значення його букв

АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ

словник

А а
а
[Ə ]

This is a table.
It is a r o u n d table.
Such a nice flower!

abacus
['æbəkəs]
There is a big new
abacus on the floor in the
classroom.

неозначений артикль
(ставиться перед слова
ми, які починаються
приголосним звуком)
Це — стіл.
Це — круглий стіл.
Така гарна квітка!

рахівниця
На підлозі класної
кімнати є велика нова
рахівниця.

Nina is standing at the
abacus. She is counting.
Ніна стоїть біля
рахівниці. Вона рахує.

Do you use an abacus at
a mathematics lesson?
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Ви користуєтесь рахів
ницею на уроці матема
тики?

above

abbey

абатство, монастир

[ˈæbɪ]
Westminster Abbey is a
beautiful building.

about

Вестмінстерське абат
ство — дуже красива
будівля.

1) про

[əˈbaʊt]
I like to read books about
wild animals.
Our hometask was to re
tell the text about Robin
Hood.
At the last English lesson
we read an interesting story
about a clever monkey.
about the house
Vira often helps her
mother about the house.
Now I am helping my
mummy about the house.

Мені подобається чита
ти книги про диких тва
рин.
Нашим домашнім зав
данням було переказува
ти текст про Робін Гуда.
На попередньому уроці
англійської мови ми чи
тали цікаве оповідання
про розумну мавпочку.
по господарству
Віра часто допомагає
мамі по господарству.
Я зараз допомагаю мамі
по господарству.

2) неподалік,
близько, поблизу
Our house is about the
centre of the town.

above
[əˈbʌv]
There is a nice green
lamp above the table.

Наш
диться
міста.

будинок
поблизу

знахо
центру

над, вище
Над столом — гарна
зелена лампа.
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absent

Is the lamp above or on
the table?
The temperature is ten
degrees above zero.
There is a mirror above
the washbasin.
There are two pictures
above the piano.

absent
[ˈæbsənt]
Who is absent today?
Why is Taras absent at
the lesson?
Dina was absent from
school yesterday. She was
ill.

academic year
[ˌækəˈdɛmɪk ,jɪə]
When does the academic
year finish?

acorn
[ˈeɪkɔːn]
Acorns are oval nuts
that grow on oak trees.
Bears like to eat acorns.
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Лампа є над столом чи
на столі?
Температура десять
градусів вище нуля.
Над раковиною є дзер
кало.
Над піаніно висять дві
картини.

відсутній
Хто сьогодні відсутній?
Чому Тарас відсутній
на уроці?
Вчора Діни не було в
школі. Вона була хвора.

навчальний рік
Коли закінчується
навчальний рік?

жолудь
Жолуді — це овальні
горішки, які ростуть на
дубах.
Ведмеді люблять їсти
жолуді.

add

across
[ə'kros]
Where is the bridge
across the river?
She ran across the road.
An old car stood across
the road.
Do you see a new bridge
across the river?

act
[æ kt]
Sashko is acting the role
of Father Frost.

activity
[ək'tiviti]
I take an active part in
after-school activities of
our form.

actor

через
Де знаходиться міст
через ріку?
Вона перебігла через
дорогу.
Старенька машина
стояла впоперек дороги.
Ти бачиш новий міст
через ріку?

грати; виконувати
(роль)
Сашко виконує роль
Діда Мороза.

діяльність
Я беру активну участь у
позашкільній діяльності
нашого класу.

актор

['æk t ə]
He is a famous actor.

actress

Він — відомий актор,

актриса

['æ ktris]
His sister is a wonderful
Ukrainian actress.

add

Його сестра — чудова
українська актриса.

додавати

[æ d]
Add three and four.

Додай три і чотири.
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address

Add ten to the sum.

address
[ə'dres]
What is your address?
Give me your address
and telephone number.
Is this Nina’s address?

admire
[əd'maiə]
I admire my sister’s
playing the piano.

advantage
[əd’vɑ:n tiʤ]
The travel by train has
many advantages.

afraid
[ə'freɪd]
to be afraid (of)
Are you afraid of wild
animals?
Don’t be afraid of the
dog.
Taras is afraid of
doctors.
I am not afraid of mice
but my little sister is.
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Додай десять до цієї
суми.

адреса
Яка твоя адреса?
Дай мені свою адресу і
номер телефону.
Це адреса Ніни?

захоплюватися;
насолоджуватися
Я захоплююся грою моєї
сестри на фортепіано.

перевага
Подорож поїздом має
багато переваг.

наляканий
боятися
Ти боїшся диких тва
рин?
Не бійся цього собаки.
Тарас боїться лікарів.
Я не боюся мишей, а
моя маленька сестричка
боїться.

again

after

після, за

['aft a]
After classes we went to
the park.
The cat ran after the
mouse.
After Sunday comes
Monday.
The boys play football
after classes.
After summer came
autumn.
After summer holidays
pupils go to school again.

afternoon

Після уроків ми пішли
в парк.
Кіт побіг за мишею.
Після неділі настає
понеділок.
Хлопці грають у футбол
після уроків.
Після літа настала
осінь.
Після літніх канікул
учні знову йдуть до
школи.

час після полудня

[ˌɑːftəˈnuːn]
Good afternoon!
in the afternoon
In the afternoon I often
play in the yard.
What did you do in the
afternoon yesterday?

again

Добридень!
вдень
Вдень я часто граюся
на подвір’ї.
Що ти робив учора
вдень?

знову

[ə'gein]
Why are you laughing
again?
On Sunday Vira went to
the zoo again.
Sashko is not ready for
the lesson again.

Чому ти знову смієшся?
У неділю Віра знову
пішла в зоопарк.
Сашко знову не готовий
до уроку.
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1ІЦП

ago

тому (про час)

lyg ou l
Nina went to school two
hours ago.
We were at the zoo three
days ago.
I saw Maryna two weeks
ago.
The letter came a few
days ago.

agree

Ніна пішла в школу дві
години тому.
Ми були в зоопарку три
дні тому.
Я бачив Марину два
тижні тому.
Лист прийшов декілька
днів тому.

погоджуватися

te'gri:]
Dima agreed to go with
me to the park.
Do you agree?
I don’t agree with you.
I always agree with my
parents.
Lida never agrees with
me.

ahead

Діма погодився піти зі
мною в парк.
Ти згідний?
Я не погоджуюся з
тобою.
Я завжди погоджуюся
зі своїми батьками.
Ліда ніколи не пого
джується зі мною.

уперед; попереду

[a 'h ed ]
Go ahead and open the
door.

air
l*:o|
In winter the air is cold
(IVosty).
T h e a i r is fr e s h .
!>v a i r
10

Іди вперед і відчини
двері.

1) повітря
Взимку повітря
холодне.
Повітря свіже.
літаком

all

We went to Kyiv by air.

Ми полетіли в Київ
літаком.

2) провітрювати
The pupil on duty
opened the window to air
the classroom.

airport

Черговий учень
НІДЧІПШИ иікмо, щоб
провітрити клас.

аеропорт

I'eapatl
The airport in Kyiv is
very big.

У Києві дуже великий
аеропорт.
//

- будильник

alarm clock
[9'l o a n k b k ]
The alarm clock is
ringing.
The alarm clock wakes
me up in the morning.

album

Дзвонить
будильник.
Вранці мене
будить будильник.

альбом

paelbam]
Roman has
got a nice new
album.
I have got a
thick album for
stamps.

all
[осі]
All the pupils were
present at the lesson.
All my friends are pupils
of the third form.

У Романа є
новий гарний
альбом.
У мене є
товстий альбом
для марок.

yci
Всі учні були присутні
на уроці.
Всі мої друзі — учні
третього класу.
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all right

all day long
Yesterday it was raining
all day long.

all right

весь день
Вчора весь день падав
ДОІЦ.

добре, гаразд, так

Lo:l rait]
Come to my birthday
party on Sunday. — All
right. I’ll come.

alone
[a'loun]
I can translate the text
alone.

along
la'bq]
We are going along the
street.
There are houses along
both sides of the river.

aloud
[a'laudj
I don’t like to read aloud.

alphabet

Приходь до мене у
неділю на день наро
дження. — Добре. Я
прийду.

сам, один
Я можу сам перекласти
цей текст.

вздовж
Ми йдемо вздовж
вулиці.
По обидві сторони
річки — будинки.

вголос
Я не люблю читати
вголос.

абетка

I'aelfabit]
1 know the English
alphabet.
We are learning the
English alphabet.
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Я знаю англійську
абетку.
Ми вчимо англійську
абетку.

am

Read the Ukrainian
alphabet.
There are 26 letters in
the English alphabet.

also
[ro:lsou]
Nina is tidy and polite.
She is also very clever.
I like natural sciences,
and I also like English.
Yesterday we also had
an English lesson.

always
['o:lw9z]
Yurko is always tidy.
Do you always go to the
village in summer?
Petryk always helps me
with English.

am
[aem, 0m]
минулий час was
I am a pupil of the third
form.
I am glad to have many
English books.
I am polite.
1 am a tall girl.

Прочитай українську
абетку.
В англійській абетці —
двадцять шість літер.

також, теж
Ніна охайна і ввічлива.
Вона також дуже розум
на.
Я люблю природознав
ство, мені також подоба
ється англійська мова.
Вчора у нас також був
урок англійської мови.

завжди
Юрко завжди акурат
ний.
Ти завжди їздиш у село
влітку?
Петрик завжди допома
гає мені з англійською.

(я) е

Я — учень третього
класу.
Я радий, що маю багато
англійських книжок.
Я ввічливий.
Я — висока дівчинка.
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American

Mykola and I are
brothers.

American

М и з М иколою —
брати.

1) американець;
американка

[з'гпепкзп]
Is Tom an American? —
Yes, he is.

Том — американець? —
Так.

Jane is an American
student.

Джейн — американська
студентка.

2) американський

3) американська
мова
We study English, not
American.

an
[an]

Take an apple.
This is an interesting
book.
She is an old woman.
There is an oval table in
the room.
He is an engineer.

and
laend, and]
June, July and August
are summer months.
There is a brush and
paints on the desk.
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Ми вчимо англійську, а
не американську мову.

неозначений артикль
(ставиться перед слова
ми, які починаються
голосним звуком)
Візьми яблуко.
Це — цікава книжка.
Вона — стара жінка.
У кімнаті є овальний
стіл.
Він — інженер.

і, та; а
Червень, липень та
серпень — літні місяці.
На парті є пензлик і
фарби.

answer

On Saturday I go to the
park with my sketchbook
and pencils.
My mother is a teacher,
and my father is a worker.

animal

У суботу я ходжу у парк
з альбомом для малюван
ня й олівцями.
Моя мама — вчителька,
а тато — робочий.

тварина

['aemmall
Lions, tigers, wolves,
foxes and hares are wild
animals.
A horse is a domestic
animal.
I like books about
animals.
Is this an animal or a
bird?
Do domestic animals live
in the forest?

announce

Леви, тигри, вовки,
лисиці і зайці — дикі
тварини.
Кінь — свійська
тварина.
Мені подобаються
книжки про тварин.
Це тварина чи пташка?
Свійські тварини
живуть у лісі?

оголошувати

[9'nauns]
Petro announced the
beginning of the concert.

answer
fanS3]
Your answer is wrong.
Her answers are always
correct.

Петро оголосив початок
концерту.

1) відповідь
Твоя відповідь невірна.
її відповіді завжди
вірні.

2) відповідати
Answer my question.

Відповідай на моє
запитання.
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ant

На уроках англійської
мови ми читаємо тексти
і відповідаємо на запи
тання вчительки.
Мені подобається від
повідати на запитання
вчительки.

At the English lessons
we read texts and answer
the teacher’s questions.
I like to answer the
teacher’s questions.

комаха

ant
[aent]

гдг Бджола — комаха.
Пташки їдять комах.

A bee is an ant.
Birds eat ants.
Vg

antelope

1

антилопа

faentiloup]
Antelopes run very
quickly.
Антилопи бігають дуже
швидко.
There is a nice antelope
at our zoo.
У нашому зоопарку є
гарна антилопа.

any
['em]
Have you got any
English books?
Does Nina have any free
time?
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1) будь-який, скількинебудь (вживається у
питальних реченнях)
У тебе є (якісь) англій
ські книжки?
У Ніни є вільний час?

appearance

2) б у д ь -я к и й , я к и й -

Any girl likes flowers.

I don’t like any of these
pictures.

anybody
fem bodi]

Is anybody ready?
Is there anybody at home?
There isn’t anybody here.

apartment

н е б у д ь (вживається
у стверджувальних
реченнях)
Кожна дівчина любить
квіти.
3) н ія к и й
(вживається у запереч
них реченнях)
Жодна з цих картин
мені не подобається.
х т о -н е б у д ь , х т о с ь
(вживається у питаль
них і заперечних речен
нях)
Хто-небудь уже готовий?
Вдома є хтось?
Тут нікого немає.
квартира

[a'p atm an t]
Is your apartment big or
small? — It’s small.
We live in a two-room
apartment.

appearance
[a'piarans]
Can you describe your
mother’s appearance?
Describe Nadya’s
appearance, please.
Yurko couldn’t describe
his appearan^inJEnglish,

Ваша квартира велика
чи мала? — Мала.
Ми живемо у дво
кімнатній квартирі.
з о в н іш н іс т ь
Ти можеш описати
зовнішність своєї мами?
Опиши, будь ласка,
зовнішність Наді.
Юрко не зміг описати
свою зовнішність англій
ською мовою.

iipple

яблуко

apple
laepl]
An apple is a
round fruit with
red or green
skin.
Do you like red
or green apples?
There are many apples
in the basket.
Take an apple, please.

Яблуко — це
круглий фрукт
з червоною чи
зеленою шкіркою.
Ти любиш червоні
чи зелені яблука?
У кошику є багато
яблук.
Візьми, будь ласка,
яблуко.

apricot
Feiprikot]
^
An apricot is а
У
round fruit with
V
yellow or orange
^ ----skin and a stone
inside.
I like apricots because
they are sweet.
Do you like apricots or
oranges? — I like apricots
more.

April
Геїргаї]
April is the second
month of spring.
I was born in April.
It is not very warm in
April.
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абрикос
vj

Абрикос — це
У круглий фрукт з
жовтою чи оранже
вою шкіркою і
кісточкою всередині.
Я люблю абрикоси, бо
вони солодкі.
Ти любиш абрикоси
чи апельсини? — Мені
більше подобаються
абрикоси.

квітень
Квітень — другий
місяць весни.
Я народився у квітні.
У квітні не дуже тепло.

aren’t

apron

фартух, фартушок

['ЄірГ9П]
Ira washes
the dishes in an
apron.
Her apron is new
and nice.

are

Ipa миє посуд у
фартушку.
її фартушок
новий і гарний.
(ти, ви, ми, вони) е

[ос]
минулий час were
We are schoolchildren.
You are late.
They are my best
friends.
The streets of our town
are wide.
Crocodiles, giraffes
and elephants are wild
animals.
Nina and Lida are twins.

aren’t

Ми — школярі.
Ви запізнились.
Вони — мої найкращі
друзі.
Вулиці нашого міста
широкі.
Крокодили, жирафи і
слони — дикі тварини.
Ніна і Діда — близнюч
ки.
(ти, ви, ми, вони)

не е

[ant]
минулий час weren’t
We aren’t students. We
are pupils.
They aren’t reading.
They are watching TV.
Aren’t you sleeping?
You aren’t speaking
English well.

Ми — не студенти.
Ми — учні.
Вони не читають. Вони
дивляться телевізор.
Ви не спите? (Ти не
спиш?)
Ти не розмовляєш
англійською добре.
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arithmetic

These aren’t pens, they
are pencils.
The boys aren’t playing
football now. They are
having an English lesson.

Це — не ручки, це —
олівці.
Хлопці не грають у
футбол зараз. У них урок
англійської мови.

арифметика

arithmetic
[9Ti0matik]
Oleh is not very good at
arithmetic.
I like arithmetic and
my brother likes physical
training.

Олег не дуже добре
знає арифметику.
Мені подобається
арифметика, а моєму
братові — фізичне
виховання.

рука (від кисті до плеча)

arm
[am ]
Petryk has long arms
and legs.

armchair
[cantfca]
The armchair is
new and big.

У Петрика довгі руки і
ноги.

/ [ /

yrkz@\
Л/І

The old woman is sitting
in a cosy armchair.
There are two armchairs
in the room.
There is no armchair in
the children’s room.
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крісло

__J

Крісло нове і
велике.

Старенька жінка
сидить у зручному кріслі.
У кімнаті є два крісла.
У дитячій кімнаті
немає крісла.

artist

around

навкруги, навколо

[9Taund]
Everything around is
white with snow.
We sat around the table.

arrange
te'reindjj]

Все навкруги біле від
снігу.
Ми сиділи навколо
стола.
о р г а н із о в у в а т и ,
п ід г о т о в л я т и ,

влаштовувати
Who arranged this
excursion to Lviv?

art

Хто організував цю
екскурсію у Львів?

мистецтво

[at]
I have got many books
on art.

article

У мене е багато книг з
мистецтва.

1) артикль

['ortikl]
the indefinite article
the definite article

неозначений артикль
означений артикль

2) стаття
I am translating an
English article into
Ukrainian.

artist

Я перекладаю
українською мовою
англійську статтю.

митець, художник

['artist]
Taras Shevchenko was
an outstanding writer,
poet and artist.

Тарас Шевченко був
видатним письменником,
поетом і художником.
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as a rule

as a rule

як правило

[9Z 9 t u : 1]
My father never comes
home late as a rule.

as for me
[9z Ї9 'mi:]
As for me, I don’t like
autumn.
As for me, I like to go to
the forest.

ask

Як правило, мій тато
ніколи не приходить
додому пізно.

щодо мене, що сто
сується мене
Щодо мене, то я не
люблю осені.
Що стосується мене, я
люблю ходити в ліс.

питати

[a s k ]
Don’t ask me about
Nina. We are not friends,
to ask a question
The teacher asked
me questions about my
family.

assembly hall

Не розпитуй мене про
Ніну. Ми не є подругами.
ставити запитання
Вчителька запитувала
мене про мою сім’ю.

актовий зал

[9's e m b l i ,hal]
There is a big assembly
hall at the second floor of
our school.

at

На третьому поверсі
нашої школи є великий
актовий зал.

коло, біля; за; на; у

U rt, oil
Potryk is standing at the
blackboard.
1 am sitting at the desk.
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Петрик стоїть біля
дошки.
Я сиджу за партою.

attractive

Ira is looking at the
picture.
What are you looking at?
We had mathematics at
the second lesson,
at first
At first do your homotask and only then
for
a walk,
at home
Is your sister at home?
There is nobody at home,
at 8 o’clock
at this moment
Ostap is having break
fast at this moment.

ate
[et]

attentive

Ipa дивиться на
картину.
На що ти дивишся?
На другому уроці у нас
була математика.
спочатку
Спочатку виконай
домашнє завдання і
лише тоді йди гуляти.
вдома
Твоя сестра вдома?
Вдома нікого немає.
о 8-й годині
у цей момент, у цю
хвилину, зараз
Остап зараз снідає.

минулий час дієслова

eat
уваж ний

[9'tentiv]
Pupils must be very
attentive at the lessons.
Be attentive when you
cross the road.

attractive

Учні повинні бути дуже
уважними на уроках.
Будь уважним, коли
переходиш вулицю.
привабливий

[9'traektiv]
She is a very attractive
girl.

Вона — дуже
приваблива дівчина.
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A ugust

August
ro:g9st|
August is the last
summer month.
in August

aunt

серпень
Серпень — останній
місяць літа.
у серпні

тітка

[ant]
Where does your aunt
live?
I have two aunts and
three uncles.
Lida’s aunt lives in a
village.
Aunt Kateryna sings
well.

Australia

Де живе твоя тітка?
У мене є дві тітки і три
дядька.
Тітка Ліди живе у селі.
Тітка Катерина гарно
співає.

Австралія

[as'trelja]
Australia is an Englishspeaking country.

Australian
[as'treljan]

autumn

Австралія — англо
мовна країна.

австралієць; австра
лійка
осінь

['at am]
It often rains in autumn.
Do you like autumn?
It is autumn.
Autumn is a golden
season.
September is the first
autumn month.
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Восени часто падає дощ.
Ти любиш осінь?
Осінь.
Осінь — золота пора
року.
Вересень — перший
осінній місяць.

awful

Autumn is a fine season.
Autumn has three months.
I like autumn because
the leaves on the trees are
yellow, brown and red.

awful

Осінь — гарна пора
року.
Осінь має три місяці.
Мені подобається
осінь, тому що листя
на деревах жовте,
коричневе і червоне.

жахливий

[3Cfl]

The weather was awful
yesterday.

Вчора була жахлива
погода.
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B b
back

назад

[baek]
to be back
When will you be back?
It is September and we
are back to school again.

bad

повертатися
Коли ти повернешся?
Прийшов вересень, і ми
знову в школі.

поганий

[baed]
вищий ступінь
порівняння worse
найвищий ступінь
порівняння worst
Taras is a bad pupil.
The weather is bad
today.
Yesterday Pylyp got a
bad mark in mathematics.
I have a bad toothache.
My friend never gets bad
marks.
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Тарас — поганий учень.
Сьогодні погана погода.
Учора Пилип одержав
погану оцінку з матема
тики.
У мене сильно болить
зуб.
Мій друг ніколи не
одержує поганих оцінок.

baker

значок

badge
[baedj]
I collect badges.
g
My friend has got a
good collection of badges.

bag

I
Я збираю значки.
У мого друга є
гарна колекція значків.

сумка; портфель

[baeg]
At 8 o’clock I take
my bag and go to
school.
Where is my bag?
Take your bags
and go home.

bake

О восьмій годині
я беру портфель і
йду до школи.
Де моя сумка?
Візьміть свої
портфелі і йдіть
додому.

випікати(ся)

[beik]
My granny bakes tasty
pies.

baker

Моя бабуся випікає
смачні пироги.

пекар; булочник

['beika)

The baker makes bread.
Пекар пече хліб.

We buy bread at the
baker’s.

пекарня;булочна
Ми купуємо хліб у
булочній.
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balcony

balcony

балкон

І'ЬаеІкаш]
Our flat has two big
balconies.
Is there a balcony in
your flat?

ball

У нашій квартирі є два
великих балкони.
У твоїй квартирі є
балкон?
M ЯЧ

[ball
Children like to
play ball.
At the physical
training lessons
we often play ball.
Whose ball is this?
Father gave me a nice
red ball.

Діти люблять грати у
м’яча.
На уроках фізкультури
ми часто граємо у м’яча.
Чий це м’яч?
Тато подарував мені
гарного червоного м’яча.

Vira is giving the ball to
Nina.
Віра дає Ніні м’яча.

banana

банан

[Ьз'потіз]
A banana is а
sweet fruit.

bank

Банан — солодкий
фрукт.

банк

Ibaeqkl
My elder sister works at
the bank.
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Моя старша сестра
працює в банку.

basketball

bar
[bcc]
There is a bar of
chocolate on the table.
I bought two bars of
soap.

bark

плитка (шоколаду)’,
брусок (мила)
На столі є плитка
шоколаду.
Я купив два бруски
мила.

гавкати

[bock]
The dog is barking.

basket

Собака гавкає,

кошик

fbocskit]
There are apples in the
basket.
У кошику є яблука.

Take an apple out of the
basket.

basketball
[’baskitbo:!]

The boy is playing
basketball.
Хлопчик грає в
Паскетбол.

Візьми з кошика
яблуко.

баскетбол

bath

bath

ванна

Ibafi]
Petryk is having a bath.
Петрик приймає ванну.

We have a bath in our
bathroom.

bathe

У нашій ванній кімнаті
є ванна.

купати(ся)

[beid]
I want to bathe in the
river.

Я хочу покупатися в
річці.

The woman is bathing
her child.
Жінка купає свою
дитину.

Do you like to bathe in
the sea in summer?

bathroom

Ти любиш влітку
купатися в морі?

ванна кімната

fbafirum ]
There is a nice bathroom
in our flat.
Do you have a
bathroom?
Their bathroom is small.
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У нашій квартирі є
гарна ванна кімната.
У вас є ванна кімната?
їхня ванна кімната
маленька.

because

be

бути

[bi:|
минулий час was, were
You must be at home at
7 o’clock.

bean

Ти повинен бути вдома
о сьомій годині.

біб; квасоля

[bi:n]
Beans are vegetables.

Боби — овочі.

bear

ведмідь

[Ьєз]
A bear is a wild
animal that lives
in a forest.
There is a big
white bear at our
/,0 0 .

beautiful
|'bju:tiful]
My sister is a beautiful
t iir l.

These poems are
beautiful.
Such a beautiful evening!
The weather is beautiful.
I am listening to a
beautiful music.

because

Ведмідь — це дика
тварина, яка живе у
лісі.
У нашому зоопарку
е великий білий
ведмідь.

красивии; прекрас
ний; чудовий
Моя сестра — красива
дівчина.
Ці вірші чудові.
Такий чудовий вечір!
Погода дуже гарна.
Я слухаю чудову музику.

тому що, бо

Ib i'k ozl
I don’t go for a walk
li<'cause it is raining.

Я не йду на прогулян
ку, бо падає дощ.
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bed

Taras doesn't know
English because he is a
bad pupil.
I can’t go to the party
because I go to the village
on Sunday.
Children like winter
because they can play
snowballs and make a
snowman in winter.

bed

Тарас не знає англійсь
кої мови, тому що він —
поганий учень.
Я не зможу піти на
вечірку, бо іду в неділю у
село.
Діти люблять зиму,
тому що взимку вони
можуть грати в сніжки і
ліпити снігову бабу.
Л ІЖ К О

[bed]
There is a
wide bed in the
room.
to go to bed
I go to bed at
10 o’clock.
to make the bed
I make my bed in the
morning.
Who makes your bed?
I do. (My mother does.)

bedroom

У кімнаті є
широке ліжко.
йти (лягати)
спати
Я лягаю спати
о десятій годині,
застеляти ліжко
Вранці я застеляю своє
ліжко.
Хто застеляє твоє
ліжко? — Я. (Мама.)

спальня

['b e d r u m ]
Our bedroom is big and
light.
There is an old wardrobe
in the bedroom.
The bedroom has only
one window.
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Наша спальня велика і
світла.
У спальні стоїть стара
шафа для одягу.
У спальні є лише одне
вікно.

before

bee

бджола

[bi:]
A bee is a black
and yellow flying j
insect that can bite.
Bees make honey.
Dima doesn’t like bees.
Bees fly over flowers.
Bees can bite.

beet

Бджола — це
чорно-жовта комаха,
яка може вжалити.
Бджоли роблять
мед.
Діма не любить бджіл.
Бджоли літають над
квітами.
Бджоли можуть
вжалити.

буряк

[bi:t]
white beet
Sugar is made
from white beets.
A beet is a vegetable

before

цукровий буряк
Цукор роблять із
цукрового буряка.
Буряк — овоч.

1) перед

(про місце)

[bi’fo:!

The dogis before the
kennel. V/
Собака сидить перед
собачою будкою.
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began

2) перед, до, раніше
(про час)
We had a pleasant walk
before supper.

began
[bɪˈɡæn]

begin
[bɪˈɡɪn]
минулий час began
Ira began to read the
text.
Our lessons begin at 9
o’clock.
Begin writing the
exercise.
In what month does
autumn begin?
When the lesson begins
the teacher usually says,
“Good morning, children!”
The first lesson begins at
half past eight.

behaviour
[bɪˈheɪvɪə]
Do you like Petryk’s
behaviour?
I don’t like his behaviour
because he jumps in the
classroom and pushes the
pupils.
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Ми мали приємну про
гулянку перед вечерею.

минулий час дієслова

begin
починати

Іра почала читати
текст.
Наші уроки починають
ся о дев’ятій годині.
Починайте писати
вправу.
У якому місяці почи
нається осінь?
Коли починається урок,
вчителька зазвичай
каже: “Доброго ранку,
і»
діти!
Перший урок почи
нається о пів на дев’яту.

поведінка
Тобі подобається
Петрикова поведінка?
Мені не подобається
його поведінка, тому
що він стрибає в класі і
штовхає учнів.

below

The English teacher
is satisfied with our
behaviour.
Nina’s behaviour is
good but her brother’s
behaviour is very bad.

behind

Вчителька англійської
мови задоволена нашою
поведінкою.
У Ніни хороша поведін
ка, а у її брата — дуже
погана.

ззаду, позаду

[bi'haind]

There is a garden behind
our house.
What is there behind
your school?
There is a
playground behind it.

bell
[bel]
The bell is ringing. The
lesson is over.

below

Позаду нашого будинку
є сад.
Що знаходиться позаду
вашої школи? — Позаду
неї є майданчик для ігор.

дзвоник, дзвінок
Дзвенить дзвінок. Урок
закінчено.

під, нижче

[bi'lou]

Please do not write
below this line.
The temperature is 7
degrees below zero.
Do you usually wear
your skirts above or below
the knee?
Yesterday it was seven
degrees below zero.

Будь ласка, не пишіть
нижче цієї лінії.
Температура сім граду
сів нижче нуля.
Зазвичай ти носиш
спідниці вище чи нижче
колін?
Вчора було сім градусів
нижче нуля.
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bench

bench

лавка

[benty
There is a long bench in
the yard.

На подвір’ї є довга
лавка.

The children are sitting
on the bench in the park.
Діти сидять на лавці в
парку.

A white kitten is
sleeping under the bench.
Is this bench long or
short?

bend
[bend]
минулий час bent
He bent his head over
the book.
Nina fell down and now
she can’t bend her leg.

bent
[bent]

berry

Під лавкою спить біле
кошеня.
Ця лавка довга чи
коротка?

згинати(ся), нахиля
ти (ся)
Він схилив голову над
книжкою.
Ніна впала і зараз не
може згинати ногу.
м инулий час дієслова

bend
ягода

['beri]
Do you like berries?
There are many
berries in the forest.
Cherries are berries.
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Ти любиш ягоди?
У лісі є багато ягід.
Вишні — ягоди.

better

What animal likes
berries and mushrooms?
A bear does.

best
[best]

Яка тварина любить
ягоди та гриби? —
Ведмідь.
(найвищий ступінь
порівняння від g o o d ,
w e ll)

найкращий,
найкраще
My kola is the best pupil
in our form.
My picture was the best.
Ira is my best friend.
best of all
I like summer best of all.
What season do you like
best of all?
Sashko likes the
timetable for Friday best
of all.

better
['beta]

Микола — найкращий
учень у нашому класі.

Мій малюнок був най
кращим.
Іра — моя найкраща
подруга,
найбільше
Мені найбільше подо
бається літо.
Яка пора року подо
бається тобі найбільше?
Сашкові найбільше по
добається розклад уроків
на п’ятницю.
(вищий ступінь порів
няння від g o o d , w e l l )

кращий, краще
You know English better
than I do.
Is the weather better
today?
Now I know English
better.

Ти знаєш англійську
мову краще, ніж я.
Погода сьогодні краща?
Тепер я знаю англій
ську мову краще.
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between

between
[brtw m ]
There is a bookcase
between the door and the
window.
The letter “B” is between
“A” and “C” in the English
alphabet.
I am sitting between
Petryk and Denys.
The pen is between the
book and the copybook.

bicycle

між

(двома предме

тами)
Між дверима і вікном є
книжкова шафа.
В англійській абетці
літера “В” знаходиться
між “А” і “С”.
Я сиджу між Петриком
і Денисом.
Ручка лежить між
книжкою і зошитом.

велосипед

fbaisikl]
Petryk has got
a nice bicycle.
Can you ride a *
bicycle? — Yes, I \
can.
A bicycle has two
wheels.

big

У Петрика є
гарний велосипед.
Ти вмієш їздити
на велосипеді? —
Так, вмію.
У велосипеда є два
колеса.

великий

[big]
There is a big house in
this street.
Tamara has big blue
eyes.
Is this apple big or
small?
I have got a big cage
where my favourite parrot
lives.
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На цій вулиці є вели
кий будинок.
У Тамари великі
блакитні очі.
Це яблуко велике чи
маленьке?
У мене є велика
клітка, у якій живе мій
улюблений папуга.

bird

The Dnipro is a big
river.

bike

Дніпро — велика ріка.

велосипед

[baik]

I have got a new bike.

У мене є новий вело
сипед.

Petryk is riding his bike.
Петрик їде на своєму
велосипеді.

bird

пташка

[bad]

Birds have two
wings.
This bird is very nice.
The bird is singing.
Birds live on the trees.
A small bird lives in a
small cage.
There is a bird’s nest in
the tree.

Пташки мають
два крила.
Ця пташка дуже гарна.
Пташка співає.
Пташки живуть на
деревах.
Маленька пташка живе
у маленькій клітці.
На дереві є пташине
гніздо.
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birthday

birthday
[ˈbɜːθdɛɪ]
When is your birthday?
Happy Birthday to you!

bit
[bit]

bite

день народження
Коли твій день наро
дження?
Вітаю тебе з днем
народження!

минулий час дієслова

bite
кусати (ся); жалити

[bait]
минулий час bit
Does your dog bite?
Bees and wasps can bite.

black

Ваш собака кусається?
Бджоли і оси можуть
вжалити.

чорний

[blaek]
What colour is this
box? — It’s black.
There is a black car in
the yard.
There are black clouds
in the sky.
It was a black night.
Is your skirt black or
brown?

blackboard
I'blaekboid]
Go to the
blackboard!
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Якого кольору ця
коробка? — Вона чорна.
На подвір’ї — чорний
автомобіль.
На небі — чорні хмари.
Була темна ніч.
Твоя спідничка чорного
чи коричневого кольору?

класна
дошка
Іди до дошки!

blow

Nina, write this exercise
on the blackboard.
There is a blackboard on
the wall.
Petryk, clean the black
board!
Ira, write the date on
the blackboard.
The blackboard is clean.
The blackboard is dirty.
We often write on the
blackboard.

blew

Ніно, напиши цю
вправу на дошці.
На стіні є класна
дошка.
Петрику, витри дошку!
Іро, напиши на дошці
дату.
Дошка чиста.
Дошка брудна.
Ми часто пишемо на
дошці.
м инулий час дієслова

[blu:]

blow

block

к в а р т а л (частина
міста)
Ми пішли погуляти
з собакою по своєму
районі.

[blok]
We took our dog for a
walk around the block.

blossom

цвітіння

[’b losam ]
The trees are in blossom
in spring.

blow

Дерева цвітуть навесні.

дути

(bloul

минулий час blew
The wind is blowing.

Дує вітер.
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blue

blue
[blu:]
The sky is blue.
Nina has blue eyes.
My blouse is blue.
Give me the blue pencil.
Do you like this blue
ball?
This blue-eyed woman is
our English teacher.

body
['bodi]
The man has a large
body, but thin legs.

book

голубий, блакитний,
синій
Небо голубе.
У Ніни блакитні очі.
Моя блузка голуба.
Дай мені синій олівець.
Тобі подобається цей
голубий м’яч?
Ця блакитноока
жінка — наша вчителька
англійської мови.

тіло
У цього чоловіка вели
ке тіло, але худі ноги.

книжка

[buk]
In the evening
I like to read an
interesting book.
Is this book Nina’s
or Ira’s?
It’s my book.
Do you like books about
nature?
My favourite book is
“Robin Hood”.
What interesting book
did you read during your
summer holidays?
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Ввечері я люблю
читати цікаву
книжку.
Ця книжка Ніни чи
Іри?
Це моя книжка.
Тобі подобаються
книжки про природу?
Моя улюблена книж
ка — “Робін Гуд”.
Яку цікаву книжку ти
прочитав під час літніх
канікул?

boot

bookcase

книжкова шафа

[ˈbʊkkeɪs]

There are many
books in the
bookcase.
The bookcase
stands between
the window and
the sofa.
Do you have a
bookcase at home?
Is your bookcase
old or new?

bookshelf

У книжковій
шафі є багато
книг.
Книжкова
шафа стоїть
між вікном і
диваном.
У тебе вдома є
книжкова шафа?
Твоя книжкова
шафа стара чи
нова?

книжкова полиця

[ˈbʊk|ʃɛlf]

There are many English
books on the bookshelf.
На книжковій полиці
є багато англійських
книжок.
Put the book on the
bookshelf.
Is the bookshelf long or
short?

boot

Постав книжку на
полицю.
Книжкова полиця
довга чи коротка?

черевик

[bu:t]

Are
black
Put
boots

your boots
or brown?
your new
on.

Твої черевики чорного
чи коричневого кольору?
Взуй нові черевики.
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bottle
I like my new boots.
Where are my boots? —
Your boots are under the
chair.

bottle

Мені подобаються мої
нові черевики.
Де мої черевики? —
Твої черевики під
стільцем.

пляшка

[botl]
Where is the bottle of
Coca-Cola?

Де пляшка кока-коли?

Give me the bottle of
glue.
Дай мені пляшечку
клею.
The bottle is dirty.
The bottle is clean.
There are two bottles on
the table.
We drank a bottle of
milk.

bought
[bo:t]

box

Пляшка брудна.
Пляшка чиста.
На столі є дві пляшки.
Ми випили пляшку
молока.
м инулий час дієслова

buy
коробка; ящ ик

Ib o k s ]
Put the toys into the
box.
Is this box red or green?
Is this my or his box?
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Поклади іграшки у
коробку.
Ця коробка червона чи
зелена?
Це моя чи його
коробка?

boy

Give me the box.
Take the box.
This is a
square box.
Ц е -

квадратна
коробка.

boy

Дай мені (цю) коробку.
Візьми (цю) коробку.
This is a round
box.
і Це — кругла
коробка.

хлопець; хлопчик

[boi]

What are the boys
doing? — They are sitting
on the bench.
Що роблять хлопчи
ки? — Вони сидять на
лавці.

Borys is a well-bred boy.
Is Taras a tidy boy?
The boys like to play
kill.
Stepan is a boy and
Maryna is a girl.

Ігор — неохайний хлоп
чик.
Борис — добре вихова
ний хлопець.
Тарас — акуратний
хлопчик?
Хлопчики люблять гра
ти у м’яча.
Степан — хлопчик, а
Марина — дівчинка.
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braid

braid

коса

(волосся)

[breid].
Vira has two long braids.
У Віри дві довгі коси.

Svitlana has a blue
ribbon in her braid.
There are two pink
ribbons in my braids.
She has a^thick braid.
Oksana has a thin braid.

branch
[brain ty
There are many red
apples on the branches of
the tree.
In winter the
branches of the
trees are white with
snow.
Look! A small nice
bird is sitting on a branch
of the tree.

bread

У Світлани у косі
голуба стрічка.
У моїх косах дві рожеві
стрічки.
У неї товста коса.
У Оксани тонка коса.

гілка
На гілках дерева
є багато червоних
яблук.
Взимку гілки дерев
білі від снігу.
Подивись!
Маленька гарна
пташка сидить на гілці
дерева.

хліб

[bred)
Is the bread fresh?
I have bread and
butter and a cup of
tea for breakfast.
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Хліб свіжий?
У мене на сніданок
хліб з маслом і чашка
чаю.

breakfast

a piece of bread
white bread
brown bread

шматок хліба
білий хліб
чорний хліб

break

1) перерва

[breik]
Is the break long or
short?
During the break we
have a rest.
After the break the
lesson begins.

Ця перерва довга чи
коротка?
Під час перерви ми
відпочиваємо.
Після перерви почи
нається урок.

минулий час broke

2) ламати(ся); роз
биватися)

I broke my favourite
cup.

Я розбив свою улюбле
ну чашку.

breakfast

сніданок

fbrek fsst]
When do you have
breakfast?
What do you have for
breakfast?
Is the breakfast ready?
What do you want for
breakfast?
to have breakfast
They are having
breakfast at the moment.
I have my breakfast at 7
o’clock in the morning.

Коли ти снідаєш?
Що у тебе на сніданок?
Сніданок готовий?
Що ти хочеш на
сніданок?
снідати
Зараз вони снідають.
Я снідаю о сьомій
годині ранку.
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bridge

bridge

МІСТ

[bridg]
There is a wide bridge
over the river.

Над річкою — широкий
міст.

We rode across the
bridge.

Ми переїхали через
міст.

bright
[brait]
A bright sun is shining
in the blue sky.
I like bright colours.

brightly

яскравий; світлий;
блискучий
На блакитному небі
світить яскраве сонце.
Мені подобаються
яскраві кольори.

яскраво

I'braitli]
The sun is shining
brightly in the sky.

На небі яскраво світить
сонце.

Britain: Great
Britain

Велика Британія

[britn]
Britain is an Englishspeaking country.

48

В е л и к а Б р и та н ія —
англомовна країна.

brow

British

британський

['britiSl
the British Islands

Британські острови

broke

минулий час дієслова

[brouk]

broom

break
мітла, віник

[bru:m]
Take the broom and
sweep the floor.
The broom is
standing in the corner
of the corridor.
Where is the broom? —
It’s in the corridor.
There is no broom in the
kitchen.

brother

Візьми віник і замети
підлогу.
Віник стоїть у кутку
коридору.
Де віник? — Він у
коридорі.
У кухні немає віника.

брат

І'Ьглда]
Have you a brother?
My brother is a
schoolboy.
This is my brother’s ball.
These two brothers are
twins.

brow

У тебе є брат?
Мій брат — школяр.
Це — м’яч мого брата.
Ці два брати —
близнюки.

брова

Ibrau]
Ira’s brows are thin.

У Іри тонкі брови.
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brown

brown

коричневий

[braun]
Nina’s skirt is brown.
I have got two brown
felt-pens.
Is this pencil brown or
yellow? — It’s brown.
Petryk has a brown cap
on.
She has brown eyes.

brush
[brM]
At the drawing lesson
we used paints and
brushes.

Спідничка Ніни
коричневого кольору.
У мене є два коричне
вих фломастера.
Це коричневий чи
жовтий олівець? —
Коричневий.
Петрик одягнений у
коричневу шапку.
У неї карі очі.

1) пензель, пензлик
На уроці малювання
ми користувалися
фарбами і пензлями.

2) зачісувати
I brushed my hair.

(волосся)
Я зачесав своє волосся.

3) чистити щіткою
I brush my teeth in
the morning and in the
evening.

build

Я чишу зуби вранці і
ввечері.

будувати

[bild]
минулий час built
They are going to build
two new schools in our
town.
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У нашому місті збира
ються побудувати дві
нові школи.

burnt

builder

будівельник

[’bilds]
My father is a
builder.
He is a very
eood b u i l d e r . _____
Builders build houses.

built
[bilt]

bun

Мій тато —
будівельник.
Він — дуже
хороший
будівельник.
Будівельники будують
будинки.

минулий час дієслова

build
булочка

[Ьдп]
I had a bun and
У?1 '■ ' / ) На сніданок я мав
butter and a cup of f
/
булочку з маслом і
tea for breakfast.
------ чашку чаю.
Buns are small, round
Булочки маленькі,
and sweet.
круглі та солодкі.
Do you want a bun?
Хочеш булочку?

burn
[ba:n]
минулий час burnt
Dry wood burns quickly.

burnt
Ibant]

горіти, палати;
згорати
Сухі дрова швидко
горять.

минулий час дієслова

burn
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bus

bus
[bAS]
This bus is new and
nice.
I go to school by bus.

автобус
Цей автобус новий і
гарний.
Я їжджу до школи
автобусом.

a school bus
шкільний автобус

My brother is a school
bus driver.

business
Fbiznis]
What is your brother’s
business? — He is an
engineer.

businessman
['biznismaen]
My uncle is a business
man.

bus stop
I'bASStDp]
Where is the bus
stop? — It’s round the
corner.
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Мій брат — водій
шкільного автобуса.

бізнес; справа; пос
тійне заняття
Чим займається твій
брат? — Він — інженер.

бізнесмен; ділова
людина
Мій дядько — бізнес
мен.

автобусна зупинка
Де автобусна зупин
ка? — За рогом вулиці.

butter

busy
fbizi]
Are you busy? — Yes, I
am. (No, I am not.)
Nina is busy writing an
exercise.

but
[bAt]
In winter the sun shines,
but it is cold.
Nina is a good pupil, but
I don’t like her.
Some parrots can speak
but my parrot can’t.
Petryk asked me to give
him a yellow pencil, but I
didn’t have any.

butcher
!'but\a]
His father is a butcher,
at the butcher’s (shop)
We buy meat at the
butcher’s.

butter

зайнятий
Ти зайнятий? — Так.
(Ні.)
Ніна зайнята: вона
пише вправу.

але, проте
Взимку сонце світить,
проте холодно.
Ніна — хороша учени
ця, проте мені вона не
подобається.
Деякі папуги вміють
розмовляти, але мій —
не вміє.
Петрик попросив
мене дати йому жовтий
олівець, але у мене його
не було.

м’ясник; торговець
м’ясом
LI

Його батько — м’ясник.
у м’ясному магазині
(відділі)
Ми купуємо м’ясо у
м’ясному магазині.

масло

I'bAta]
I am eating a bun with
Iml ter.

Я їм булочку з маслом.
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button

Where is the butter? It’s in the refrigerator.

button

Де масло? — Воно у
холодильнику.

ґудзик

[bAtn]
There
buttons
There
buttons

are seven
on the shirt.
are no
in the box.

buy

На сорочці є сім
ґудзиків.
У коробці немае
ґудзиків.

купувати

(bai]
минулий час bought
I often buy English
books.
Father bought me a new
computer.
We buy books at the
bookshop.

by

Я часто купую
англійські книжки.
Тато купив мені новий
комп’ютер.
Ми купуємо книжки у
книгарні.

біля, поруч

[bai]
The telephone is by the
window.
Sit by me.
Our house stands by the
lake.
by car
We went to the village
by car.
by bus
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Телефон — біля вікна.
Сідай поруч зі мною.
Наш будинок стоїть
біля озера.
автомобілем, в автомо
білі
Ми поїхали у село
автомобілем.
автобусом, в автобусі

bye, bye-bye

Do you go to school by
bus or on foot?

bye, bye-bye
[bai] ['bai 'bail
Bye!
Bye-bye, children!

Ти їздиш до школи
автобусом чи йдеш
пішки?

па-па, бувай, до
побачення
Бувай!
До побачення, діти!
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С с
cabbage

капуста

fkaebidgl
My granny made
a cabbage soup.
A cabbage is a
vegetable.

cafe

Моя бабуся при
готувала суп з
капустою.
Капуста — це овоч.

кавярня

Fkaefei]
The cafe is closed.
Let’s go to a cafe.

cage

Кав’ярня зачинена.
Давай підемо у
кав’ярню.

клітка

[keidg]
There is a parrot
in the cage.
Birds don’t like
to live in cages.

Animals must not live in
cages.
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У клітці є папуга.
Пташкам не
подобається жити в
клітках.
Тварини не повинні
жити в клітках.

call

cake
[keik]
There is a nice big cake
on the plate.

пиріг, торт,
тістечко
На тарілці — гарний
великий торт.

Take a piece of cake.
Візьми шматочок торта.

Do you like cakes?
Take this sweet
cake.

calculator

Ти любиш тістечка?
Візьми це солодке
тістечко.

калькулятор

pkaelkjuleita]
It’s a pity that I
haven’t got a calculator
Give me your
calculator, please.
Ihor has got a small
calculator.
His calculator is new.
We use calculators at
the mathematics lessons.

call
[косі]
Did you call me?

Шкода, що у мене
немає калькулятора.
Дай мені, будь
ласка, свій
калькулятор.
В Ігоря є маленький
калькулятор.
Його калькулятор но
вий.
Ми користуємося каль
куляторами на уроках
математики.

1) кликати; оклика
ти
Ви мене кликали?

2) називати; давати
ім’я
They called their
daughter Vira.

Вони назвали свою
дочку Вірою.

^

came

to be called
He is called Victor.

називатися
Його звати Віктор.

3) телефонувати
I’ll call again later.
My elder brother
called me from Germany
yesterday.

came
[keim]

camel

Я передзвоню пізніше.
Вчора мій старший
брат подзвонив мені з
Німеччини.

минулий час дієслова

соте
верблюд

[kaeml]
There is a camel at
our zoo.
The camel has a
long neck.

camera
['каешагз]
My parents gave
me a new camera
for my birthday.

can

У нашому
оопарку є верблюд.
Верблюд має довгу
шию.

фотоапарат
Батьки подарували
мені на день наро
дження новий фото
апарат.

1) могти, вміти

[kaen]
минулий час could
Nina can speak English.
Can you draw animals?
My little sister cannot
read.
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Ніна вміє говорити
англійською мовою.
Ти вмієш малювати
тварин?
Моя маленька
сестричка не вміє читати.

candle

Can you help me with
English?
What can you see in the
yard? — I can see many
trees and flowers there.
Ira can’t ski.
I can run fast.
Oleh couldn’t answer the
teacher’s question.
You can take my
calculator.
It is not raining. We can
go for a walk.

Ти можеш допомогти
мені з англійською
мовою?
Що ти бачиш у
дворі? — Я бачу там
багато дерев і квітів.
Іра не вміє ходити на
лижах.
Я швидко бігаю.
Олег не зміг відповісти
на запитання вчителя.
Можеш взяти мій
калькулятор.
Дощ не падає. Ми
можемо піти на прогу
лянку.

2) банка (консервів)
There is a can of fish on
the table.

На столі — банка
рибної консерви.

Canada

Канада

pkaenada]

Canadian

1) канадець; канад
ка
2) канадський

[ks'nedian]

candle
[kaendl]
A candle gives little
light.

свічка
K
Свічка дає мало
світла.
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cap

cap
[kaep]
The boy has a
white cap on.
Do you wear caps?
Boys like to wear caps.

capital

кепка; картуз; шап
ка
На хлопчикові біла
кепка.
Ти носиш кепки?
Хлопцям подобається
носити кепки.

столиця

fkaepitl]
London is the capital of
Great Britain.
Kyiv is the capital of
Ukraine.

car
[koc]
Have you a got car?

Лондон — столиця
Великої Британії.
Київ — столиця
України.

автомобіль, авто
машина
У вас є автомобіль?
There is a white car in
the yard.
На подвір’ї є білий
автомобіль.

by car
Do you like to go by car?
Where is your car
standing?
My uncle is a good car
driver.
a car park
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автомобілем, на
автомобілі
Ти любиш їздити
автомобілем?
Де стоїть ваш авто
мобіль?
Мій дядько добре
водить автомобіль,
стоянка автомобілів

carpet

card

картка, листівка

[ka:d]
I collect postal cards.

Я збираю поштові
листівки.

carefully

старанно; уважно;
ретельно

р к єз їи іі]
I did my homework very
carefully.

carol
Гкаегзі]
My sister knows many
carols.

carpenter

Я виконав домашнє
завдання дуже старанно.

колядка, різдвяний
гімн
Моя сестра знає багато
колядок.

столяр; тесляр

fk o c p in t a ]
I want to be a carpenter.

Я хочу бути столярем.

The carpenter is working
at the workshop.
Столяр працює у май
стерні.

carpet

килим

I'k a p it]
На підлозі
There is a nice
^
кімнати
є гарний
carpet on the
килим,
(loor of the room. =
г Ваш килим
Is your carpet
К|ІД$Т$^ПІ7і7їт^хргЙг великий чи мале
big or small?
нький?
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carriage

carriage

вагон (поїзда)

['kaeridg]
The carriage was hot.

carrot

У вагоні було гаряче.

морква

fkaerat]
Rabbits like carrots.
There are carrots on
the plate.
A carrot is a
vegetable.

carton
['kortn]
There is a carton of milk
in the refrigerator.

cashier

Кролики люблять
моркву.
На тарілці є морква.
Морква — це овоч.

картонна коробка;
пакет
У холодильнику е пакет
молока.

касир

[kae'te]
My aunt works as a
cashier at the railway
station.

cassette

Моя тітка працює
касиром на залізничному
вокзалі.

касета

[ka'set]
I have got many
cassettes.
Our teacher
uses cassettes
at the English
lessons.
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У мене є багато
касет.
На уроках
англійської мови
наша вчителька
використовує касети.

CD

cat

кіт; кішка

[kaetl
I have a nice red
cat.

У мене е гарна руда
кішка.

The cat is running after
a mouse.
Кіт біжить за мишкою.

My cat lives in a big
basket.

catch
Ika'hl
минулий час caught
The cat caught a mouse.
( ’atch me!

cathedral

Мій кіт живе у вели
кому кошику.

спіймати; ловити

Кіт спіймав мишу.
Спіймай мене!

собор

Ika'Giidral]
'There are many
beautiful cathedrals in
Kyiv.

caught
|lo:t]
C D

У Києві є багато краси
вих соборів.

минулий час дієслова

catch
скорочено компакт-

I'si: di:]

диск

I've got many CDs.

У мене є багато
ком па кт-дисків.

63

ceiling

ceiling
['si:liij]
This is a large room with
a high ceiling.
Is the ceiling of your
room low or high?
The ceiling is white.

celebrate
['selibreit]
When do you celebrate
your birthday?
What are you
celebrating?
We celebrate Christmas
on the 7th of January.
On the 8th of March we
celebrate the Women s
Day.

cent
[sent]
There are one hundred
cents in one dollar.

centre
['Sent9l
I live in the centre of the
town.
There is a round table in
the centre of the room.
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стеля
Це — велика кімната з
високою стелею.
Стеля твоєї кімнати
низька чи висока?
Стеля біла.

святкувати
Коли ти святкуєш свій
день народження?
Що ви святкуєте?
Сьомого січня ми
святкуємо Різдво.
Восьмого березня ми
святкуємо Жіночий день.

цент (0,01 долара);
монета в один цент
У доларі — сто центів.

центр
Я живу в центрі міста.
Посередині кімнати —
круглий стіл.

change

certainly
['satnli]
He certainly knows the
answer.
May I take your
book? — Certainly.
Do you think Ann is the
best pupil? — Certainly,
not.

chair
|t$9]
Are there any
chairs in the room?
There are four
chairs at the table.
Bring me a chair.
Put the chair on its
place.

change
fteindg]
The weather often
changes in autumn.

звичайно, напевно,
неодмінно
Він, неодмінно, знає
відповідь.
Можу я взяти твою
книжку? — Звичайно.
Ти вважаєш Анну
найкращою ученицею? —
Звичайно ж, ні.

стілець
У кімнаті є стільці?
Біля стола є чотири
стільці.
Принеси мені
стілець.
Постав стілець на
місце.

1) змінювати(ся)
Восени погода часто
змінюється.

2) здача, дрібні
гроші
The shop assistant gave
me two hryvnias change.
Do you have small
change?

Продавець дав мені дві
гривні здачі.
У тебе є дрібні гроші?
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сІиіпцсіїЬІе

changeable

мінливий

r ftein d g a b l]
The weather is
changeable in autumn.

chalk

Погода восени є
мінливою.

крейда

[tSo:k]
There is a piece of chalk
on the blackboard.
I can see a piece of chalk
under the first desk.
Sashko, bring some
chalk!
We write on the
blackboard with a piece of
chalk.
I have a box of coloured
chalks.

cheap

На дошці є шматок
крейди.
Я бачу шматок крейди
під першою партою.
Сашко, принеси
крейду!
Ми пишемо на дошці
крейдою.
У мене є коробка
кольорової крейди.

дешевий

ffifcp]
The cake was cheap but
tasty.

check

Тістечко було дешевим,
але смачним.

1) чек

[tsek]
I bought some fruit and
the shop assistant gave
me a check.

Я купив фрукти, і
продавець дав мені чек.

2) перевіряти, кон
тролювати
The teacher checked our
tests.
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Вчителька перевірила
наші контрольні роботи.

cherry

cheek

щока

[ʧi:k]
Nina’s cheeks are pink.
Mother kissed me on the
both cheeks.

cheese
[ʧі:z]
Mice like cheese.
Give me a piece of
cheese.
Do you like cheese?
There is no cheese on
the plate.

chem ist

У Ніни рожеві щічки.
Мама поцілувала мене
в обидві щічки.

сир
Миші люблять сир.
Дай мені шматочок
сиру.
Ти любиш сир?
На тарілці немає сиру.

аптекар

['kemist]

A chemist sells medicine.

ch em istry

Аптекар продає ліки.

хімія

[' kemistri]

My brother likes
chemistry.

chemist’s (shop)

Моєму братові подо
бається хімія.

аптека

['kEmists (f op )]

Mother sent me to the
chemist’s.

ch erry

Мама послала мене в
аптеку.

вишня, черешня

[tseri]

Do you like
cherries?
Cherries grow
on the trees.

Ти любиш вишні?
Вишні ростуть на
деревах.

chess

Are these cherries
or apples? — They are
cherries.
Cherries are small,
round and sweet.

chess

Це вишні чи яблука?
Це — вишні.
Черешні маленькі,
круглі і солодкі.

шахи

[ties]
I like to play
chess.

Я люблю грати у
шахи.

chestnut

каштан (плід); каш
тан (дерево)

[ˈtʃɛsnʌt]
There are many
chestnuts in our park.

chick

У нашому парку є
багато каштанів.

курча; пташеня

[tyk]

A small chick is sitting
on a branch of the tree.

chicken
ptykin]
The hen and small
yellow chickens are
walking in the yard.
На подвір’ї гуляють
курка і маленькі жовті
курчата.

68

На гілці дерева сидить
маленьке пташеня.

курча; пташеня

chilly

child

дитина

[tSaild)
множина children
Petryk is a good child.

Is Irynka a clever child?
She is a very Tunny
child.

children
[tjildren]

Петрик — добра
дитина.
Іринка — розумна
дитина?
Вона — дуже кумедна
дитина.

(множина від child)

діти
The children are making
a snowman.
Діти ліплять снігову
бабу.

Children like to play
snowballs in winter.
There are no children in
the yard.

chilly

Взимку дітям подо
бається грати у сніжки.
На подвір’ї немає дітей.

прохолодний

['tjili]

It is often chilly in
spring.
Is it chilly or warm
today?

Навесні часто прохо
лодно.
Сьогодні прохолодно чи
тепло?
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chimp

chimp

шимпанзе

Itymp]
This chimp is very
funny.
I am reading a book
about a clever chimp.
Where do chimps
live?

chin
[tSin]
His chin is round.
What is her chin like? —
It is pointed.

choose
минулий час chose
Which book may I
take? — Choose the one
you like best.

chose
[tyouz]

Christmas

Цей шимпанзе дуже
кумедний.
Я читаю книгу про
розумного шимпанзе.
Де живуть шимпан
зе?

підборіддя
У нього кругле підбо
ріддя.
Яке у неї підборіддя? —
Гостре.

вибирати

Яку книгу я можу
взяти? — Візьми ту,
котра тобі подобається
найбільше.
м инулий час дієслова

choose
Різдво

I'krismas]
We celebrate Christmas
on the 7th of January.
Do you like Christmas?
Children like Christmas
very much.
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Ми святкуємо Різдво
сьомого січня.
Ти любиш Різдво?
Діти дуже люблять
Різдво.

city

church

церква

[tʃɜːtʃ]
There are many
beautiful churches in our
town.

Cinderella

У нашому місті є багато
красивих церков.

Попелюшка

[ˌsɪndəˈrɛlə]

I like the fairy tale about
Cinderella very much.
Мені дуже подобається
казка про Попелюшку.

cinema
[ˈsɪnɪmə]
Let’s go to the cinema
together.

circus
[ˈsɜːkəs]
The parents
took me to the
circus.
We had a lot of
fun at the circus.

city
[si :ti ]
We live in the city of
Kyiv.

кіно; кінотеатр
Давай разом підемо у
кіно.

цирк
Батьки взяли
мене у цирк.
В цирку було
дуже весело.

місто (велике)
Ми живемо у місті
Києві.
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clap

clap

плескати

[klaep]
We are clapping our
hands.

class

Ми плескаємо в долоні.

клас; урок

[klocs]
Nina is the youngest in
the class.
Sashko is the best pupil
in his class.
The whole class went to
the park after the lessons.
After the classes I
usually go home.

classmate
fk lo c s m e it ]
Petryk and Oleh are my
classmates.
Is Mykola your
classmate? — Yes, he is.

class-register

Ніна наймолодша в
класі.
Сашко — найкращий
у ч е н ь в класі.
Після уроків весь клас
пішов у парк.
Після уроків я зазвичай
йду додому.

однокласник; одно
класниця
Петрик і Олег — мої
однокласники.
Микола — твій одно
класник? — Так.

класнии журнал

[ 'k lo c s je d g is t a ]
The classregister is on the
teacher’s table.
The surnames
of all the pupils
are in the class-register.
The teacher puts our
marks down into the
class-register.
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Класний жур
нал — на столі
вчителя.
У класному
"журналі є
прізвища всіх учнів.
Вчителька записує
наші оцінки у класний
журнал.

clean

classroom
r k la :s r u :m ]
Our classroom is very
litfht because it has three
Ьіц windows.
rrhe blackboard in our
classroom is green.
Our classroom is always
Inly and clean.

clcan

класна кімната,
клас
Наша класна кімната
дуже світла, тому що в
ній е три великих вікна.
У нашому класі зелена
дошка.
Наш клас завжди
охайний і чистий.

1) чистий, охайний

IIч11:111
M y r oo m is a l w a y s c lea n.
III

' к и ї їм n o t c l e a n

A r c y o u r c a r s c le a n ?
< ’a I s a r c v e r y c l e a n
anim als.

<live* me a clean piece of
paper, please.

Моя кімната завжди
чиста.
I l o r o сорочка брудна.
У теГ>е чисті вуха?
Коти дуже охайні
тварини.
Дай мені, будь ласка,
чистий аркуш паперу.

2) чистити, очища
ти
The pupil on duty
• I>м n<<1 the blackboard.
I >o you clean your teeth
m i Ik* morning?
Mol her is cleaning the
WIn(I(>ws.
I cleaned the floor of my
і»•«>m yesterday.
< ‘an you clean the floor
\\ 11h a mop?

Черговий учень витер
дошку.
Ти чистиш зуби вранці?
Мама миє вікна.
Вчора я помила підлогу
у своїй кімнаті.
Ти вмієш прибирати
підлогу шваброю?
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clever

clever

розумний

1'kleva]
Mykola studies very
well. He is a clever boy.
What a clever girl!
Irynka is a clever child.

climb
[klaim]

Микола вчиться дуже
добре. Він розумний
хлопець.
Яка розумна дівчинка!
Іринка — розумна
дитина.

підніматися; вила
зити; залазити

The cat is climbing the
tree.
Кіт лізе на дерево.

Many wild animals can
climb trees.
The boy climbed the
wall.

cloakroom
rkloukru:m]
Our school cloakroom is
on the ground floor.
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Багато диких тварин
може лазити по деревах.
Хлопець заліз на стіну.

роздягальня, гарде
роб
Наша шкільна роздя
гальня розташована на
першому поверсі.

clothes

We leave our coats and
caps at the cloakroom.

годинник (стінний,
настільний, баштовий)

clock
[klok]
It's twenty
minutes past three
by the kitchen clock.

The clock
stopped.
The clock
The clock
slow.
The clock
The clock

Ми залишаємо пальта і
шапки у роздягальні.

in the room
is fast.
is 10 minutes
is wrong.
is right.

close

Годинник на кухні
показує двадцять
хвилин на четверту.

Годинник у кімнаті
зупинився.
Годинник поспішає.
Годинник відстає на
десять хвилин.
Годинник іде невірно.
Годинник іде правиль
но.

закривати

[klouz]
Close the window,
please.
The girl closed the door
behind her.
I closed the book and put
it into the bag.

clothes

Закрий, будь ласка,
вікно.
Дівчина зачинила за
собою двері.
Я закрив книжку і
поклав її в сумку.

одяг

Ikloudz]
It was raining and our
clothes were wet through.

Йшов дощ, і наш одяг
був зовсім мокрий.
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cloud

cloud

хмара

[klaud]
There are many
clouds in the sky.
The sun went
behind a cloud.
The sky is clear
without any cloud.
The sky is covered with
dark clouds.

cloudy

На небі є бага
то хмар.
Сонце зайшло
за хмару.
На чистому небі
немає жодної хмаринки.
Небо вкрите темними
хмарами.

хмарнии

fklaudi]
The sky is cloudy.

clown

Небо захмарене.

клоун

[klaun]

The clown was so funny!
Клоун був такий
кумедний!

coat

пальто

[kout]
It is cold. Put your
coat on.
She took her coat
off.
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Холодно. Одягни
пальто.
Вона зняла пальто.

collect

півень

cock
[кок]
A cock is a
domestic bird.
My granny has a
cock and ten hens.
The cock crowed.

Півень — це
свійський птах.
У моєї бабусі є один
півень і десять курок.
Прокукурікав півень.

coffee

кава

[kofi]
I don’t like coffee, I like
Я не люблю каву, я
lemon tea.
люблю чай з лимоном.

coin
[kom]
My friend has a good
collection of coins.

монета
hM|JJ

cold
[kould]
The cold wind is blow
ing.
Is it cold or warm today?
I have cold hands.
I’m cold.
We have cold and hot
water in the kitchen.

collect

I

Ika'lekt]
'The teacher collected our
4(>rcise books.

У мого друга e хороша
колекція монет.

холодний
Дує холодний вітер.
Сьогодні холодно чи
тепло?
У мене замерзли руки.
Мені холодно.
У нас у кухні є холодна
і гаряча вода.

збирати; колекціонувати
Вчитель зібрав наші
зошити.
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collection

I am fond of collecting
postcards.

collection

Я захоплююся колек
ціонуванням поштових
листівок.

колекція

[ka'lekSn]
My father has got a good
collection of pictures.

colour

У мого батька е хороша
колекція картин.

колір

1'клЬ]
What colour is the
blouse? — It’s pink.
What is your favourite
colour? — It’s green.
What is the colour of the
sky? — It’s blue.
coloured pencils
I like to draw with
coloured pencils.

comb

Якого кольору блуз
ка? — Рожевого.
Який твій улюблений
колір? — Зелений.
Якого кольору небо? —
Голубого.
кольорові олівці
Я люблю малювати
кольоровими олівцями.

гребінець

[koum l
Nina has got a
nice long comb.

combine operator
['kom bain ppsreits]
The combine operator is
working in the field.
Комбайнер працює в
полі.
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У Ніни е гарний
довгий гребінець.

комбайнер

com fortable

come
[клт]
минулий час came
Mother comes home at 7
o’clock in the evening.
Come with your friend,
to come in
Come in!
to come home
Father came home very
late.
Come here!
He came into the room
and shut the door.
Oleh comes to school by
bus.
to come back
The boy came back home
at 9 o’clock,
to come up
My kola came up to us.

1) приходити; при
їжджати, прибувати
Мама приходить
додому о сьомій вечора.
Приходь з другом,
входити, заходити
Заходь! (Заходьте!)
приходити додому
Батько прийшов
додому дуже пізно.
Іди сюди! (Ідіть сюди!)
Він увійшов у кімнату і
зачинив двері.
Олег їздить до школи
автобусом,
повертатися
Хлопчик повернувся
додому о дев’ятій годині,
підходити
До нас підійшов
Микола.

2) наставати, прихо
дити
Spring came.

Настала весна.

comfortable

зручний

rkAmf0t9bl]
There is a comfortable
ІХЧІ in the children’s room.
These new shoes are not
v<ту comfortable.
This armchair is new
пні comfortable.

У дитячій кімнаті є
зручне ліжко.
Ці нові туфлі не дуже
зручні.
Це крісло нове і зручне.
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com pare

compare

порівнювати

[к зт 'р є з]
Compare these two
sentences.

compartment

Порівняй ці два
речення.

купе

[k a m 'p o tm a n t]
There was a girl
with her dog in the
compartment.

computer

У купе була дівчина з
собакою.

компютер

[k9m'pju:t9]
Petro has got a
computer.
In our class
room there
is a new nice
computer.
computer sciences
a computer game
I like to play computer
games.

concert

У Петра є компютер.
У нашій класній
кімнаті є новий гар
ний комп’ютер.
інформатика
комп’ютерна гра
Я люблю грати у
комп’ютерні ігри.

концерт

['konS9t]
We enjoyed the concert
very much.
Let’s go to the concert
together.
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Концерт нам дуже
сподобався.
Давай підемо на
концерт разом.

cook

кондуктор

conductor
Ikan’dAkta]

(авт обуса,
т ролейбуса
тощо)

Is there a conductor
in the bus?

congratulate
[kan’graetjuleit]
I congratulated my
friend Stas on the occasion
of his birthday.

cook

В автобусі є
кондуктор?

поздоровляти,
вітати
Я привітав свого
друга Стаса з днем
народження.

кухар

[kuk]
My mother is a good
cook.

Моя мама — хороший
кухар.

The cook prepares
meals.
Кухар готує їжу.
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cooker

плита

cooker
fk u k a ]
In our kitchen
there is a new gas
cooker.

00 Q ee

c

cookies

У нашій кухні є
нова газова плита.

печиво

fk u k iz]
Do you like cookies?
The cookies are tasty.

cool

Ти любиш печиво?
Печиво смачне.

прохолодний

[ku:l]
Is it cool or warm today?
Put the fruit in a cool
dry place.

copybook

Сьогодні прохолодно чи
тепло?
Поклади фрукти у сухе
прохолодне місце.

зошит

['k o p ib u k ]
Put your
copybooks on
the desks.
Open (shut)
your copybooks.

corner
Гкапз]
There is a TV-set in the
corner of the room.
Where is the school? —
Around the corner.
The room has four
corners.
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Покладіть свої
зошити на парти.
Відкрийте (закрийте)
свої зошити.

кут, куток; ріг
(вулиці)
У кутку кімнати є
телевізор.
Де знаходиться шко
ла? — За рогом (вулиці).
Кімната має чотири .
кути.

count

correct
[ka'rekt]
Your answer is correct.
Is your sister a
teacher? — That’s correct.

corridor

правильний,
точний
Твоя відповідь вірна.
Твоя сестра — вчитель
ка? — Вірно.

коридор

['korido:]
The corridor is long and
wide.
Go along the corridor
and then turn left.

cost

Коридор довгий і широ
кий.
о
Йди вздовж коридору, а
тоді поверни ліворуч.

коштувати

[kost]
минулий час cost
This book costs ten
hryvnias.
Does the computer cost
much? — Yes, it does.

cosy

Ця книжка коштує
десять гривень.
Цей комп’ютер багато
коштує? — Так.

зручний

fkouzi]
The armchair is old but
cosy.

could

Крісло старе, але
зручне.
м инулий час дієслова

[kud]

сап

count

рахувати;
вати

[kaunt]
Can your little brother
count?

п е р е л іч *

Твій маленький /f,aT
вміє рахувати?
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counter

At the mathematics
lessons we count and do
sums.
I can count from 1 to 100
in English.

counter

На уроках математики
ми рахуємо і розв’язуємо
задачі.
Я вмію лічити англій
ською мовою від одиниці
до сотні.

прилавок

fkaunta]
There was nobody
behind the counter.

country

За прилавком нікого не
було.

1) країна

['kAntri]
Which is the largest
country in the world?

Яка країна найбільша
в світі?

2) село, сільська міс
цевість
My cousin lives in the
country.
I like to spend summer
holidays in the country.

cousin
fkAZin]
Is Mykola your
cousin? — Yes, he is.
Xatalka is my cousin,
she is my uncle’s
Uugh ter.
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Мій двоюрідний брат
живе в селі.
Я люблю проводити
літні канікули в селі.

двоюрідний брат;
двоюрідна сестра
Микола — твій двою
рідний брат? — Так.
Наталка — моя двою
рідна сестра, вона —
дочка мого дядька.

crocodile

покривати; закри
вати

cover
['клузі
The snow covered the
yard, the trees and the
houses.
The girl covered her face
with her hands.

COW

л

Сніг вкрив подвір’я,
дерева і будинки.
Дівчинка закрила
обличчя руками.

корова

[kau]
There is a cow U
f f
in the field.
My granny
has two cows
and a goat.
I like to drink
our cow’s milk.

cream

У полі є корова.
У моєї бабусі є
дві корови і одна
коза.
Я люблю пити
молоко нашої корови.

вершки; крем

[kri:m]
Butter is made from
cream.
I like coffee with cream.
sour cream

crocodile

Масло роблять з
вершків.
Я люблю каву з
вершками,
сметана

крокодил

['krokadail]

Crocodiles live in rivers
and lakes in hot countries.

Крокодили живуть у
річках і озерах теплих
країн.

cross

cross
[kros]
We are crossing the
road.
Don’t cross the road
when the lights are red.

crossroads
pkrosroudz]
At the next crossroads,
turn left.

crow
[krau]
We have a
large black crow
at home. It is our
pet.

cry
[krai]
Why are you crying?

cucumber
fkju:kamb9]
Do you like
cucumbers?
The cucumber is
long and green.

сир
[кдр]
There are many cups
in the cupboard.
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переходити
Ми переходимо дорогу.
Не переходь дорогу на
червоне світло.

перехрестя
На наступному пере
хресті поверни ліворуч.

ворона
У нас вдома є вели
ка чорна ворона.
Вона — наш домашній
любленець.

кричати; плакати
Чому ти плачеш?

огірок
Ти любиш огірки?
Огірок довгий і
зелений.

чашка
У буфеті є багато
чашок.

customer
This is my favourite cup.
Put the cup on the table.

cupboard

Це — моя улюблена
чашка.
Постав чашку на стіл.

буфет

['клЬзсі]
There is a new
white cupboard
in the kitchen.
There are cups,
plates, forks and
spoons in the
cupboard.

curly

У кухні є новий
білий буфет.
У буфеті — чашки,
тарілки, виделки і
ложки.

кучерявий

['kali]
Petryk’s hair is short
and curly.
Is your hair curly or
straight?

curtain
[ka:tn]
There are nice green
curtains on the windows
of the room.
Close the curtains.
Draw back the curtains.

customer
I'kAstams]
There were few
customers at the shop.

У Петрика коротке
кучеряве волосся.
Твоє волосся кучеряве
чи пряме?

занавіска, фіранка,
штоіра
На вікнах кімнати —
гарні зелені штори.
Закрий штори.
Відкрий штори.

покупець; відвіду
вач
В магазині було мало
покупців.
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Dd
daddy
pdaedil
Is daddy at home?
I love my daddy very
much.

dance

татко
Татко вдома?
Я дуже люблю свого
татка.

танцювати

[dans]
Can you dance?
The girls are dancing.
We danced to the music
all evening.
Petro is learning to
dance.

danger
['deindsa]
Don’t cross the road
when the lights are red. It
means danger.

Ти вмієш танцювати?
Дівчатка танцюють.
Весь вечір ми танцю
вали під музику.
Петро вчиться танцю
вати.

небезпека
Не переходь вулицю
на червоне світло. Це —
небезпечно.

daughter

dark

темний

[dock]
It is dark at night.
What time does it get
dark in winter?
There were dark clouds
in the sky.
He has a dark suit on.
dark-haired
Sashko is a dark-haired
boy.
Is the room dark or
light?

date

Вночі темно.
О котрій годині темніє
взимку?
На небі були темні
хмари.
Він одягнений у
темний костюм.
темноволосий
Сашко — темноволосий
хлопчик.
Кімната темна чи
світла?

дата

[deit]
What date is it today? —
It is the 1st of September
today.
Write today’s date in
your exercise books.

daughter

Яка сьогодні дата? —
Сьогодні перше вересня.
Напишіть у зошитах
сьогоднішню дату.

дочка

[•data]
Nina is our English
teacher’s daughter.
She has two daughters
and one son.
Ira is the only daughter
in her family.

Ніна — дочка нашої
вчительки англійської
мови.
У неї є дві дочки і один
син.
Іра — єдина донька у
сім’ї.
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day

day

день

[dei]
What day is it today? —
It is Sunday today.
The day was sunny but
windy.
In summer I play in the
garden all day long.
Did you have a good
day?
Have a nice day!
Monday is the second
day of the week.
The week has seven
days.
the day after tomorrow
the day before yesterday
a working day
a day off
On a day off I wake up
later than usual, at about
10 o’clock.

day-book

Який сьогодні день? —
Сьогодні неділя.
День був сонячним,
проте вітряним.
Влітку я цілий день
граюся у саду.
Ти добре провів день?
Бажаю гарного дня!
Понеділок — другий
день тижня.
Тиждень має сім днів.
післязавтра
позавчора
робочий день
вихідний день
У вихідний день я
прокидаюся пізніше,
ніж зазвичай, близько
десятої години.

щоденник

['deibuk]
Give me your day-book.
Teachers put down our
marks in our day-books.

December

Дай мені свій щоденник.
Вчителі записують наші
оцінки в щоденники.

грудень

Idrsem ba]
December is a winter
month.
90

Грудень — зимовий
місяць.

describe

December is the 12th
and the last month of the
year.

decorate

Грудень— дванадцятий
і останній місяць року.

прикрашати

fdekareit]
The pupils are
decorating the classroom
with flowers and balloons.

degree

Учні прикрашають
класну кімнату квітами і
повітряними кульками.

градус

Idrgri:]
The temperature is 10
degrees above (below)
zero.

delicious

Температура десять
градусів вище (нижче)
нуля.

дуже смачний

[drliSsz]
The cake is delicious.

department

Торт дуже смачний.

відділ

[di'podm snt]
There are many
different departments at
this shop.
a department store

describe

У цьому магазині
багато різних відділів.
універмаг

описувати

[dis'kraib]
Can you describe your
father’s appearance?

Ти можеш описати
зовнішність свого батька?
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desk

Describe todays
weather.
At the English lessons
we often describe pictures.

desk

Опиши сьогоднішню
погоду.
На уроках англійської
мови ми часто описуємо
картини.

парта

[desk]
The pupils
are sitting at
their desks.
Mykola sits
at the first
desk.
There are thirty desks in
the classroom.
The desk is clean (dirty).

dialogue

Учні сидять за
партами.
Микола сидить
за першою
партою.
У класній кімнаті є
тридцять парт.
Парта чиста (брудна).

діалог

fd a ia b g ]
At the English lessons
we read texts and make
up dialogues.
Your hometask was to
make up a dialogue about
your family.
Maxym’s dialogue was
the best one.

dictation

На уроках англійської
мови ми читаємо тексти і
складаємо діалоги.
Вашим домашнім
завданням було скласти
діалог про свою сім’ю.
Діалог Максима був
найкращим.

диктант

[dik'teiSn]
We are writing a
dictation.
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Ми пишемо диктант.

dinner

The pupils often
write dictations at the
Ukrainian and English
lessons.

dictionary

Учні часто пишуть
диктанти на уроках
української й англійської
мов.

словник

fdiktenri]
While translating
English texts I always use
my dictionary.

did
[did]

different

Перекладаючи англій
ські тексти, я завжди
користуюся словником.
м инулий час дієслова

do
різний; несхожий

pdifrant]
These flowers are of
different colours.
She is different from
other girls.

dining room

Ці квіти різного
кольору.
Вона не схожа на
інших дівчаток.

столова кімната

fdainiqrum ]
Usually we have dinner
in our dining room.

dinner

Зазвичай ми обідаємо у
столовій кімнаті.

обід

fdina]
It’s time for dinner.
I have dinner at 3
o’clock.
What did you have for
dinner?
Usually my granny
cooks dinner.

Час обідати.
Я обідаю о третій
годині.
Що ти мав на обід?
Зазвичай моя бабуся
обІД.

ГОТУЄ

по

dirty

dirty
l'da:ti]
The boy’s shirt is dirty.
Your hands are dirty.
Wash them!

dish
[diS]
What dish do you like
best of all?
the dishes

dishwasher
I'di^wo^a]
We use our dishwasher
for washing up.

divide
[drvaid]
We divided the sweets
between us.

do
Idu:]
минулий час did
What are you doing?
to do a sum
At the mathematics
lessons we do sums.
to do lessons
I do my lessons after
dinner.
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брудний
У хлопчика брудна
сорочка.
У тебе брудні руки.
Помий їх!

страва
Яка страва тобі подо
бається найбільше?
посуд

посудомийна
машина
Ми користуємося посу
домийною машиною для
миття посуду.

ділити
Ми поділили цукерки
між собою.

робити

Що ти робиш?
розв’язувати задачу
(приклад)
На уроках математики
ми розв’язуємо задачі,
робити уроки
Після обіду я роблю
уроки.

doll

to do morning exercises
Sashko does his morning
exercises every day.

doctor

робити ранкову зарядку
Сашко робить ранкову
зарядку кожного дня.

лікар

fdokta]
This doctor is our
neighbour.
My little sister is
afraid of doctors.
Petro’s mother is
a doctor.

dog

Цей лікар — наш
сусід.
Моя маленька сес
тричка боїться ліка
рів.
Мати Петра — лікар.

собака, пес

[dog]
Have you got a dog?
Our dog’s name is
Rex.
a dog’s house
Their dog lives in a
dog’s house in the yard

doll

У тебе є собака?
Нашого собаку
звати Рекс.
собача будка
їхній собака живе у
собачій будці на подвір’ї.

лялька

[doll
Nina has got many
dolls.
What a beautiful
doll!
The girl is playing
with her doll.

У Ніни є багато
ляльок.
Яка красива
лялька!
Дівчинка грається
лялькою.
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dollar

dollar

долар

['dola]
A dollar is the unit
of money in the USA,
Canada, Australia and
some other countries.

dolphin

Долар — це грошова
одиниця СІЛА, Канади,
Австралії і деяких інших
країн.

дельфін

f'dolfin]
A dolphin looks
like a large fish.
Dolphins are
very clever.

domestic
[da'm estik]
Horses, pigs, cows and
rabbits are domestic
animals.
Are dogs and cats
domestic or wild animals?

donkey

Дельфін схожий
на велику рибу.
Дельфіни дуже
розумні.

домашній,
свійський
Коні, свині, корови
і кролі — свійські
тварини.
Собаки і коти —
свійські чи дикі тварини?

осел

['doqki]
The donkey has / &
short legs and long
ears.
Is the donkey a
domestic animal?
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У осла короткі
ноги і довгі вуха.
Осел — свійська
тварина?

draw

door

двері

[do:]
Open the door!
Ruslan shut (closed) the
door behind him.
The door closed behind
me.
Is the door white or not?
She knocked on the door

down

Відкрий двері!
Руслан зачинив за
собою двері.
Двері зачинилися за
мною.
Двері білі чи ні?
Вона постукала в двері.

вниз, донизу

[daun]
Sit down, please.
Look! The sun is going
down.

downstairs

Сідайте, будь ласка.
Дивись! Сонце захо
дить.

униз; унизу

[daun’stsaz]
We went downstairs.
She is waiting for you
downstairs.

drank
[draeqk]

draughts

Ми зійшли униз.
Вона чекає на тебе
унизу.

минулий час дієслова

drink
шашки (гра)

[drafts]
Let’s play
draughts.

draw

Давай зіграємо в
шашки.

малювати

Idro:]
минулий час drew
You draw beautifully.

Ти чудово малюєш.
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draw er

The boy drew a grey
hare.
What are you
drawing? — A house,
to draw in pencil
to draw with a pencil
Ruslan likes to draw
with a pencil and his little
brother likes to paint.

drawer
[dro:]
The handkerchieves are
in the bottom (top, middle)
drawer.

drawing
fdraig]
Is this your drawing? It’s
beautiful.
At the drawing lessons
we draw with pencils, feltpens and paints.
Petryk got a good mark
in drawing.
My favourite lesson is
drawing.

dream
[dri:m]
минулий час dreamt,
dreamed
98

Хлопчик намалював
сірого зайчика.
Що ти малюєш? —
Будинок.
малювати олівцем
малювати олівцем
Руслан любить малю
вати олівцем, а його
маленький братик —
малювати фарбами.

шухляда

(комода

т ощ о)
Носові хустинки
у нижній (верхній,
середній) шухляді.

малюнок; малюван
ня
Це твій малюнок? Він
чудовий.
На уроці малювання
ми малюємо олівцями,
фломастерами і фарба
ми.
Петрик отримав хорошу
оцінку з малювання.
Мій улюблений урок —
малювання.

1) бачити у сні,
бачити сон

dressm aker

Did it really happen or
did I only dream it?

Це дійсно трапилось
чи це просто мені
наснилося?

2) мріяти, уявляти
I dream of becoming a
famous writer.

Я мрію стати відомим
письменником.

His dream is to become a
businessman.

Він мріє стати
бізнесменом.

3) мрія
4) сон
It was just a dream.

Це був лише сон.

dreamt
[dremt]

м инулий час дієслова

dress
[dres]

dream
1) сукня, плаття

Tanya has a nice new
dress on.
Today I want to put my
pink dress on.

На Тані гарне нове
плаття.
Сьогодні я хочу
одягнути своє рожеве
плаття.

Natalka dressed herself
in her best clothes.
Get up and dress!
I am dressing.

Наталка одяглася у
свій найкращий одяг.
Вставай і одягайся!
Я одягаюсь.

2) одягати (ся)

dressmaker
['dresmeika]

кравчиня
The dressmaker is
making a blouse.
Кравчиня шиє блузку.
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drew

drew
[dm]
drink

минулий час дієслова

draw
пити

[drigk]
минулий час drank
I like to drink milk.
Mother doesn’t drink
black tea.
In hot weather we drink
much water.

drive
[draiv]
минулий час drove
He is driving a car.
Can your father drive a
car?

driver

Я люблю пити молоко.
Мама не п’є чорного
чаю.
У спекотну погоду ми
п’ємо багато води.

правити, управляти,
керувати
Він веде машину.
Твій тато вміє водити
машину?

водій

['draiva]
My brother is a tractor
driver.
a bus driver
a train driver
a car driver

drove
[drouv]

drum

Мій брат — тракторист.
водій автобуса
машиніст
водій автомобіля

минулий час дієслова

drive
барабан

[drAm]
My little brother
likes to play the drum.
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Мій маленький
братик любить
грати на барабані.

dull

1) сухий

dry
[drai]
The duster is dry. Wet it
with water.
In summer the weather
is sunny and dry.

Ганчірка суха. Намочи
її.
Влітку погода сонячна
і суха.

2) витирати
Dry your face with a
towel.
I am drying the dishes.

Витри лице рушником.
Я витираю посуд,

качка

duck
[dAk]
There are many
ducks in the yard.
/
Ducks live near or
on water.
wild ducks
We saw many wild
ducks near the river.

dull
[dAl]
The story is dull.

.
C
V

На подвір’ї є
-*ґЛ багато качок.
Ь*J
Качки живуть біля
S
води або на воді,
дикі качки
Біля річки ми
побачили багато диких
качок.

1) нецікавий;
нудний
Оповідання нецікаве.

2) похмурий,
хмарний
The day is dull and
rainy.

День похмурий і
дощовий.
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during

during
fdjuarii]]
During my summer
holidays I went to the sea.
During the break the
pupils played in the school
yard.
During the party we
danced, played computer
games and had much fun.

duster

протягом; під час
Під час літніх канікул
я їздив на море.
Під час перерви учні
гралися на шкільному
подвір’ї.
Під час вечірки ми
танцювали, грали у
комп’ютерні ігри і мали
багато розваг.

ганчірка

['dAsta]
Pupil on duty, where is
the duster?
The duster is dry (wet).
Ihor cleaned the black
board with the duster.

duty
l'dju:ti]
to be on duty
I am on duty today.
Who is on duty? — Oleh
is.
The pupil on duty
watered the flowers and
cleaned the floor with the
mop.
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Черговий, де ганчірка?
Ганчірка суха (мокра).
Ігор витер дошку
ганчіркою.

чергування
бути черговим, чергува
ти
Я сьогодні черговий.
Хто черговий? — Олег.
Черговий учень підлив
квіти і помив підлогу
шваброю.

Е е
each

кожний

т
We each have got our
own calculator,
each other
We always help each
other.

ear

ka

Wash your ears.
The elephant has large
ears.

early

Кожний з нас має свій
власний калькулятор,
один одного
Ми завжди допомага
ємо один одному.

вухо
Помий вуха.
У слона великі вуха.

рано

Pali]

My mother always rises
very early.

Earth
Із:Є]
The Earth is round.

Моя мама завжди встає
дуже рано.

Земля, земна куля
Земля кругла.
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easily

easily
[tzali]

легко

One can do it easily.

Це легко зробити.

Easter
['i:sta]

Великдень

Easter is a great
religious festival which
is celebrated on one of
Sundays in spring.

Великдень — велике
релігійне свято, яке
святкують в одну з
неділь весни.

easy
l’i:zi]

легкий

The exercise is easy.

Вправа легка.

eat
[i:t]
минулий час ate
Do you want to eat?
I ate two apples.
He likes to eat fruit.

education
Ledgu’kertn]
elementary education

egg
|egl

їсти

Ти хочеш їсти?
Я з’їв два яблука.
Він любить фрукти

освіта
початкова освіта

яйце

a bird’s egg V—
) ^ 4 ^ пташине яйце
a hen’s egg
-— -------^
куряче яйце
Is the egg oval or round?
Яйце овальне чи
кругле?
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eighth

There are two eggs in
the bird’s nest.
У пташиному гнізді є
два яйця.

eight

вісім

[eit]
My brother is eight.
I have got eight English
books.
Four plus four is eight.

eighteen

Моєму братові вісім
років.
У мене є вісім англій
ських книжок.
Чотири додати чотири
дорівнює вісім.

вісімнадцять

Lertfcn]
How old is your
sister? — Eighteen.
Twenty minus two is
eighteen.

eighteenth

Скільки років твоїй
сестрі? — Вісімнадцять.
Двадцять відняти два
дорівнює вісімнадцять.

вісімнадцятий

Lerti:n0]
the eighteenth (18th) of
September
on the 18th of
September

eighth
leitO]
It is the eighth (8th) of
March today.
My birthday is on the
St h of February.

вісімнадцяте вересня
вісімнадцятого вересня

восьмий
Сьогодні восьме
березня.
Мій день народження
восьмого лютого.
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eighty

вісімдесят

eighty
feiti]
The old woman is eighty.
at page 80

Старій жінці вісімдесят
років.
на вісімдесятій сторінці

лікоть

elbow
felbou]
Don’t put your elbows on
the table.

elephant
fellfent]

Не клади лікті на стіл.

слон
/ в v.

An elephant is a
very large animal I (
\
with large ears
I
and a long nose.
There are two types of
elephant.

eleven

Л

Сло „ - не даЖе

і
ц

\велика тварина з
великими вухами
і довгим носом.
Є два види слонів.

одинадцять

[I'levn]
My friend is eleven.
Open your books at page

11 .

eleventh

Моєму другові
одинадцять років.
Відкрийте книжки на
одинадцятій сторінці.

одинадцятий

[rlevanG]
It is the eleventh (11th)
of June today.
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Сьогодні одинадцяте
червня.

English

else

ще

[els]
What else do you want
to say?
Whom else did you see
at the party?

empty

Що ще ти хочеш
сказати?
Кого ще ти бачив на
вечірці?

порожній

[’em pti]
The box is empty.

engineer
Lendjrnia]
Is your father an
engineer or a worker? __ _
Engineers work
\
at the plants and
ч
factories.
^

England

Коробка порожня,

інженер
fcwJ

Твій батько
інженер чи робочий?
] Л Інженери працю^ 1 Іють на заводах і
фабриках.

Англія

[’iqgland]

English

1) англійський

fiqgliS]
Tom is an English boy.
I have got many English
books.

Том — англійський
хлопчик.
У мене є багато
англійських книжок.

2) англійська мова
We study English at
school.
Do you speak English?

Ми вивчаємо
англійську мову в школі.
Ти розмовляєш англій
ською мовою?
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English-speaking
Say it in English.
What is the English for
“канікули’?

English-speaking
['iijgli$,spi:kii]]
There are five Englishspeaking countries in
the world: Great Britain,
the USA, Canada, New
Zealand and Australia.

enjoy
[in'dsoi]
Did you enjoy your
summer holidays?
We enjoyed the concert
very much.

enter

Скажи це англійською
мовою.
Як буде англійською
мовою “канікули”?

англомовний
У світі e п’ять
англомовних країн:
Велика Британія, СІЛА,
Канада, Нова Зеландія і
Австралія.

насолоджуватися
(чимсь)', діставати
задоволення
Ти гарно провів літні
канікули?
Нам дуже сподобався
концерт.

входити

['enta]
She entered the room.

entrance

Вона увійшла в кімнату.

вхід

['entrans]
Where is the entrance to
the school?

envelope

Де вхід у школу?

конверт

I'enviloupl
Put the letter into an
envelope.
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Поклади листа в
конверт.

everybody

eraser
[rreiza]
Can you give me your
eraser, please?

evening

гумка (для
стирання)
Дай мені, будь ласка,
гумку.

вечір

pfcvniq]
It is evening.
It was late evening.
Petro came home late in
the evening.
Is it evening or night
now?
What do you usually do
in the evening?
It was a long winter
evening.
Evening is the part
of the day between the
afternoon and the time
you go to bed.
Good evening!

every

Вечір.
Був пізній вечір.
Петро прийшов додому
пізно ввечері.
Зараз вечір чи ніч?
Що ти зазвичай робиш
ввечері?
Був довгий зимовий
вечір.
Вечір — це частина
доби між днем і часом,
коли ти лягаєш спати.
Доброго вечора!

кожний

pevri]
I know every pupil in my
friend’s class.
Every girl in our group
likes flowers.

everybody

Я знаю кожного учня у
класі мого друга.
Кожна дівчинка нашої
групи любить квіти.

кожний; усі

['evribodi]
Is everybody ready for
the lesson?

Чи усі готові до уроку?
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everything

everything

все

['evriGii]]
Is everything ready for
the concert?

exactly

Все готове до концерту?

точно

[ig'zaektli]
I know exactly where
Bohdan lives.
It’s exactly 8 o’clock.
Where exactly did you
spend your summer
holidays?

excuse

Я знаю точно, де живе
Богдан.
Рівно восьма година.
Де саме ти провів літні
канікули?

вибачати(ся)

[ik’skju:z]
Excuse me, please!
The teacher excused me.

exercise

Вибачте мені, будь
ласка.
Вчителька вибачила
мені.

вправа

I'eksasaiz]
At the English lessons
we do many exercises.
Our hometask was to do
exercise 5 at page 20.
Help me to do this
exercise, please.
morning exercises
I do my morning
exercises every day.
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На уроках англійської
мови ми виконуємо
багато вправ.
Нашим домашнім зав
данням було виконати
вправу 5 на сторінці 20.
Допоможи мені, будь
ласка, виконати цю
вправу.
ранкова зарядка
Я роблю ранкову
зарядку кожного дня.

expression

exercise book
['eksssaiz buk]
Put your exercise
ґ~
book on the desk.
J
My exercise books /
are always clean
4^ —
and tidy.

exit

зошит
"jfr Поклади зошит на
fj парту.
*
Мої зошити завжди
чисті й охайні.

вихід (з будинку тощо)

feksit]

expensive
[iks'pensiv]
This English dictionary
is very expensive.

explain
[ik'splein]
What did the English
teacher explain you at the
lesson?
She explained us new
words and expressions.

expression
[ik'spre^n]
We wrote down new
English expressions into
our vocabularies.
Our teacher always
explains us new words
and expressions.

дорогий, коштов
ний
Цей англійський слов
ник дуже дорогий.

пояснювати
Що вчителька англійсь
кої мови пояснювала вам
на уроці?
Вона пояснювала нам
нові слова і вирази.

вираз, вислів
Ми записали нові
англійські вирази у
словники.
Наша вчителька
завжди пояснює нам нові
слова і вирази.
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eye

eye

OKO

[ai]
Nina’s eyes are big
and green.
Olenka is a blue-eyed
girl.
Open (close) your eyes.
There were tears in her
eyes.

eyebrow

У Ніни великі зелені
очі.
Оленка — блакитноока
дівчинка.
Відкрий (заплющ) очі.
В її очах були сльози.

брова

['aibrau]
Tanya’s eyebrows are
thin.
My eyebrows are bushy.

eyelashes

У Тані тонкі брови.
У мене густі брови,

вії

failaeSiz]
The girl’s eyelashes are
thick and long.
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У дівчинки густі довгі
вії.

Ff
face
[feis]
Svitlanka has a
pretty round face.
I have an oval
face.

1) обличчя
У Світланки
гарненьке кругле
обличчя.
У мене овальне
обличчя.

2) циферблат (годин
ника)
The clock-face is round.

factory

Циферблат годинника
круглий.

фабрика; завод

I'faektari]
My uncle works at a
factory.
There are two big
factories in our town.

fair
[fsa]
The girl’s hair is straight
and fair.

Мій дядько працює на
фабриці.
У нашому місті є два
великих заводи.

світлий, білявий,
русявий
У дівчинки пряме
біляве волосся.
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fairy tale

Taras is a fair-haired
boy.
Is his hair fair or dark?
My hair is curly and fair.

fairy tale

Тарас — світловолосий
хлопчик.
У нього світле чи темне
волосся?
У мене кучеряве русяве
волосся.

казка

['fesriteil]
My little sister likes
fairy tales very much.

fall

Моїй маленькій сестрі
дуже подобаються казки.

1) падати

[fall
минулий час fell
The cup fell from the
table to the floor.

Чашка впала зі стола
на підлогу.

The rain is falling,
to fall asleep
The girl was tired and
fell asleep very quickly.

дощ тощ о)
Падає дощ.
заснути
Дівчинка була втомле
ною і швидко заснула.

2)

false
[fals]
A whale is a fish. True
or false?

family

іти, падати

хибний,
помилковий
Кит — риба. Це правда
чи ні?

сім’я

[’faemili]
Is your family big or
small? — It is small.
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(п ро

Твоя сім’я велика чи
мала? — Мала.

farm

All my family likes to
watch TV.
We are a big Ukrainian
family.

famous
I'feimas]
Taras Shevchenko is a
famous Ukrainian writer,
poet and artist.

far

Вся моя сім’я любить
дивитися телевізор.
Ми — велика
українська сім’я.

знаменитий,
відомий
Тарас Шевченко —
відомий український
письменник, поет і
художник.

далеко

[foe]
Do you live far from your
school? — Yes, I do. (No, I
don’t.)
It’s not far to the house
where Natalka lives.
The zoo is not far from
here.

farm

Ти живеш далеко від
школи? — Так. (Ні.)
До будинку, де живе
Наталка, недалеко.
Звідси недалеко до
зоопарку.

ферма

[focm]
My aunt works at a
farm.
Does she live on a
farm? — No, she doesn’t.
(Yes, she does.)
Their farm is far from
the village.

Моя тітка працює на
фермі.
Вона живе на фермі? —
Ні. (Так.)
їхня ферма розташова
на далеко від села.
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farmer

farmer

фермер

['focma]
A farmer grows plants.

Фермер вирощує
рослини.

The farmer is working in
the field.
Фермер працює в полі.

1) швидкий
[fast]
We are going by a fast
train.

Ми їдемо швидким
поїздом.

2) що поспішає (про
годинник)
My watch is 10 minutes
fast.

fat

Мій годинник поспішає
на десять хвилин.

товстий, жирний

[faet]
He is a fat man.
The woman has fat legs,
a fat book

Він — товстий чоловік.
У жінки товсті ноги.
товста книга

father
['fads]

батько

He is a wonderful father.
You are like a father to
me.
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Він — чудовий батько.
Ви для мене як батько.

fed

Bohdan’s father is an
engineer.

Батько Богдана —
інженер.

Father Frost
Дід Мороз

favourite
pfeivarit]
What is your favourite
subject?
It’s one of my favourite
books.
Who is your favourite
writer?
Summer is my favourite
season.

February

Який твій улюблений
предмет?
Це одна з моїх улюбле
них книжок.
Хто твій улюблений
письменник?
Літо — моя улюблена
пора року.
л ю ти й

pfebruari]
February is the second
month of the year.
February is a winter
month.
on the 20th of February

fed
[fed]

Лютий — другий
місяць року.
Лютий — зимовий
місяць.
двадцятого лютого
м инулий час дієслова
fe e d
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feed

feed
[fid]
минулий час fed

годувати,давати
їжу
The girl is feeding the
hens.
Дівчинка годує курей.

feel
[Ml
минулий час felt
Do you feel comfortable?
I felt I was right.

почувати; відчувати,
усвідомлювати
Тобі зручно?
Я знав, що я правий.

feet

(множина від foot)

[fi:t]

ступні, ноги

Lida’s feet are small.
It’s raining. My feet are
wet.

fell
[fel]

felt
[felt]

felt-pen

У Ліди маленькі ступні.
Падає дощ. У мене
промокли ноги.

минулий час дієслова

fall
минулий час дієслова

feel
фломастер

['feltpen]
There are pens, pencils
and felt-pens in my
pencil-box.
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у моєму пеналі
є ручки, олівці і
f / h фломастери.

field

Bohdan got has twenty
felt-pens.
Who has got any feltpens?
Give me a red felt-pen,
please.

fence

У Богдана є двадцять
фломастерів.
У кого є фломастери?
Дай мені, будь ласка,
червоний фломастер.

паркан

[fens]
There is a fence
i< y V Y Y V \
around the garden.
The fence is high.

Навколо саду
е паркан.
Паркан
високий.

П І Ш І ......

few
[fju:]
There are few pupils in
the corridor.
Very few pupils knew
the poem.
a few
I have got a few English
books.

field
[ffld]
Where is your
mother? — She is working
in the field.
There is a field near the
village.

мало (вживається
зі злічу вальними імен
никами)
У коридорі мало учнів.
Дуже мало учнів знали
вірш.
декілька
У мене є декілька
англійських книжок.

поле
Де твоя мати? — Вона
працює в полі.
Біля села — поле.

119

fifteen

fifteen

п’ятнадцять

Lfiftirn]
My brother is fifteen.
How much is 10 plus
5? — 15. (Fifteen.)

fifteenth
I,fif’ti:n0]
It’s the fifteenth (15th)
of October today.

Моєму братові п’ятнад
цять років.
Скільки буде, якщо до
десяти додати п’ять? —
П’ятнадцять.

п’ятнадцятий
Сьогодні п’ятнадцяте
жовтня.

fifth

п’ятий

[fif0]
the fifth (5th) of May
on the fifth of October

п’яте травня
п’ятого жовтня

fifty

п’ятдесят

pfifti]
My granny is fifty.

film

Моїй бабусі п’ятдесят
років.

кінофільм, фільм

[film]
The film was very
interesting.

find

Фільм був дуже
цікавим.

знаходити

[faind]
минулий час found
I found my eraser under
the table.
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Я знайшов свою гумку
під столом.

fire

Can you help me to find
my bag?

Ти можеш допомогти
мені знайти мою сумку?

чудовий, хороший,
гарний

fine
[fain]
Nina is a fine girl.
Tamara has a fine dress
on.
The weather is fine
today.
Summer is a fine season.

Ніна— чудова дівчинка.
На Тамарі гарна сукня.
Сьогодні гарна погода.
Літо — гарна пора
року.

палець(руки)

finger
I'fiqga]
Tanya has long thin
fingers.

У Тані довгі тонкі
пальці.

finish

закінчувати

['finiS]
She finished school last
year.
The lessons finish at 3
o’clock.

fire
['fate]
We use fire to
cook.
Most animals are
afraid of fire.

Вона закінчила школу
минулого року.
Уроки закінчуються о
третій годині.

вогонь, полум’я

I
J
AI

(ill

V
}

їжу готують на
вогні.
Більшість тварин
боїться вогню.
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fireplace

fireplace

камін

I'faiapleis]
A fire is burning in the
fireplace.

first

В каміні горить вогонь,

перший

[fast]
It’s the first (1st) of
January today.
We went by the first bus.
Who finished first?

fir-tree
There are many firtrees in the forest.
There are no firtrees in our park.
In winter fir-trees
are green.

Сьогодні перше січня.
Ми поїхали першим
автобусом.
Хто закінчив першим?

ялина
У лісі є багато ялин.
У нашому парку
немає ялин.
Взимку ялини
зелені.

fish
т
множина fish або
fishes
Fish live in water.
Is this fish fresh?
I like fish pies.
Many large fish live in
this river.
He doesn’t like to eat
fish.
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Риби живуть у воді.
Ця риба свіжа?
Я люблю пироги з
рибою.
У цій річці живе багато
великих риб.
Він не любить їсти
рибу.

flew

five
[faiv]
There are five exercise
books on the desk.
My little brother is five
(years old).

fix
[fiks]
Father fixed my
computer.

п’ять
На парті e п’ять
зошитів.
Моєму маленькому
братикові п’ять років.

ремонтувати,
лагодити
Тато зремонтував мій
комп’ютер.

flag

прапор

Iflaeg]
This is a
Ukrainian flag.
The flag is flying
over the house.
the flag of Ukraine

flat

Це — український
прапор.
Над будинком
майорить прапор,
прапор України

квартира

[flaet]
Our flat is large.
Do you have a flat or a
house?
They have a ground-floor
flat.
Yesterday I cleaned the
flat.

flew
[flu:l

Наша квартира велика.
У вас квартира чи дім?
У них квартира на
першому поверсі.
Вчора я прибрав
квартиру.
м инулий час дієслова

fly
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flight

flight

політ; рейс

[flait]
How long did your flight
last?

floor
[flo:]
Is the floor clean or
dirty? — It’s clean.
Usually I clean the floor
with the mop.

Як довго тривав ваш
політ?

1) підлога
Підлога чиста чи
брудна? — Чиста.
Зазвичай я прибираю
підлогу шваброю.

2) поверх

Ihor lives on the fourth
floor.
Ігор живе на п’ятому
поверсі.
Oleh lives on the third
floor.
Олег живе на
четвертому поверсі.
Vira lives on the second
floor.
Віра живе та третьому
поверсі.
Ostap lives on the first
floor.
Остап живе на другому
поверсі.
Liza lives on the ground
floor.
Ліза живе на першому
поверсі.
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flowerpot

На якому поверсі
живеш ти?

What floor do you live
on?

flour

борошно (пшеничне)

pflaua]
Bread is made from
flour.

Хліб роблять з
борошна.

flower
[rflau9]

квітка
r

Do you like
CL
flowers? — Yes, I do. I
I like flowers very
much.
Roses are garden flowers
and poppies are field
flowers.
Give your mother
flowers for her birthday.
What a beautiful flower!
a flowerpot
There are many flower
pots in our flat.

flower bed

Ти любиш квіти? гТак. Я дуже люблю
квіти.
Троянди — садові
квіти, а маки — польові.
Подаруй своїй мамі на
день народження квіти.
Яка чудова квітка!
вазон
У нашій квартирі є
багато вазонів.

клумба

['flauabed]
There is a beautiful
flower bed in front of our
house.

flowerpot

Перед нашим будинком
є красива клумба з
квітами.

вазон

['flauapot]
There is a flowerpot
on the window sill.

На підвіконні стоїть
вазон.
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foggy
туманний

foggy
t'fogl]
The day was foggy.

День був туманним.

1) літати, летіти

fly
[flai]
минулий час flew
The plane is flying from
London to Kyiv.
Is this the first time that
you are flying in a plane?

Літак летить з Лондона
у Київ.
Ти вперше летиш у
літаку?

2) запускати (паперо
вого змія)
The children are flying
kites.

Діти запускають папе
рових зміїв.

3) майоріти, маяти
The flags were flying
over the houses.

A fly is an insect.
There is a fly on
the table.

Над будинками майорі
ли прапори.

J

foot

^

4) муха

'
^

Муха — це комаха.
На столі є муха.

ступня, нога

[fu:t]
множина feet
We stand on feet.
He got to his feet.
Please wipe your feet
before you come into the
house.
on foot
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Ми стоїмо на ногах.
Він підвівся.
Витри, будь ласка, ноги
перед тим, як увійти в
Дім.
пішки

forest

We went to the forest on
foot.

for
[foe]
These flowers are for
you.
This jacket is too big for
you.
What is the English for
“осінь”?
The weather is too cold
for spring.
We worked in the garden
for 2 hours.
for the first time
I am reading this book
for the first time.
for example

forehead

Ми пішли у ліс пішки.

для; за; протягом
Ці квіти для тебе.
Цей жакет завеликий
для тебе.
Як буде англійською
“осінь’ ?
Ця погода занадто
холодна для весни.
Ми працювали у саду
протягом двох годин.
вперше
Я вперше читаю цю
книгу.
наприклад

чоло, лоб

['forid]
He has got a high
forehead.

foreign

У нього високе чоло.

іноземний

[’form]
What foreign language
do you study?

forest

Яку іноземну мову ти
вивчаєш?

ліс

['foristl
Let’s go to the forest.

Давайте підемо в ліс.
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loi'gct

There are many trees in
the forest.

У лісі є багато дерев,

a pine forest
a thick forest

сосновии ліс
густий ліс

forget

забувати

Ifa'get]
минулий час forgot
Don’t forget to shut the
door.
Taras often forgets his
English exercise book at
home.
I never forget to
congratulate my friend on
her birthday.
Why didn’t you clean the
classroom yesterday? —
Sorry, I forgot.

He забудь зачинити
двері.
Тарас часто забуває
свій зошит з англійської
мови вдома.
Я ніколи не забуваю
привітати свою подружку
з днем народження.
Чому ти не прибрав
вчора клас? — Вибачте, я
забув.
м инулий час дієслова

forgot

forget

[fa'got]

виделка

fork
[fo:k]
Is this a fork or a
spoon? — It’s a fork.
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~у
У

Це виделка чи
ложка? — Виделка.

fourteen

Can you eat with a knife
and fork?

form
[fo:m]
What form are you in?
I am a pupil of the third
form.

Ти вмієш їсти ножем і
виделкою?

клас
У якому ти класі?
Я — учень третього
класу.

forty
ffocti]

сорок

My aunt is forty.

Моїй тітці сорок років.

found
[faund]
four
[b:]
The cat has got four
kittens.
Petryk is only four.

fourteen
LbrtiinJ
Are you fourteen or
thirteen?
I have got fourteen
coloured pencils.
My sister is fourteen.

м инулий час дієслова

find
чотири
У кішки є четверо
кошенят.
Петрику лише чотири
роки.

чотирнадцять
Тобі чотирнадцять чи
тринадцять років?
У мене є чотирнадцять
кольорових олівців.
Моїй сестрі чотирна
дцять років.
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fourteenth

fourteenth

чотирнадцятий

LfortmG]
the fourteenth (14th) of
October
on the 14th of October

fourth

чотирнадцяте жовтня
чотирнадцятого жовтня

четвертий

[fo:0]
My house is the fourth
one on the left.

fox

Мій будинок четвертий
зліва.

лисиця

[foks]
A fox is a
wild animal.
Foxes live in
a forest.

France

Лисиця — дика
тварина.
Лисиці живуть
у лісі.

Франція

[frccns]

French
[frents]

1) французький
2) французька мова

fresh

свіжий

[freS]
Is this milk fresh?
I eat many fresh
vegetables and fruit.
The bread is fresh,
fresh flowers
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Це молоко свіже?
Я їм багато свіжих
овочів і фруктів.
Хліб свіжий,
свіжі квіти

friend

Friday

пятниця

I'fraidei]
Friday is my favourite
day of the week.
Come to me on Friday.
Friday is the day after
Thursday and before
Saturday.

fridge

П’ятниця — мій
улюблений день тижня.
Приходь до мене у
п’ятницю.
П’ятниця — це день
після четверга і перед
— .суботою.
ХОЛОДИЛЬНИК

[fridsl
There is no milk
in the fridge.

friend

У холодильнику
немае молока.

друг; подруга

[frend]
My friend’s name is
Mykola. He is a very good
friend.
Have you many or few
friends?
Ostap has no friends.
This is my friend Taras.
Bohdan is one of my best
friends.
a close friend
Katya is my close friend.

Мого друга звати
Микола. Він — дуже
хороший друг.
У тебе багато чи мало
друзів?
У Остапа немає друзів.
Це — мій друг Тарас.
Богдан — один з моїх
найкращих друзів.
близький друг; близька
подруга
Катя — моя близька
подруга.
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frog

frog

жаба

[fr o g ]
A frog is a small
animal that lives
on land and in
water.
Frogs have
very long legs for
jumping.

from

/

—J

Жаба —
маленька тваринка, яка живе і на
землі, і у воді.
Для того, щоб
стрибати, у жаб є
дуже довгі ноги.

В ІД , з

[ f r o m , fr a m l
When do you come from
school?
She came from Lviv.
This present is from my
friend.
Take five from twenty.

frosty
ffrosti]
In winter it is often
frosty.
Is the weather frosty
today?
The morning is frosty.

fruit

Коли ти приходиш зі
школи?
Вона приїхала зі
Львова.
Цей подарунок від мого
друга.
Відніми 5 від 20.

морозний,
холодний
Взимку часто морозно.
Сьогодні дуже холодна
погода?
Ранок дуже холодний.

фрукт

[fru:t]
множина fruit
Do you like fruit or
vegetables? — I like fruit
more.
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Ти любиш фрукти чи
овочі? — Мені більше
подобаються фрукти.

furniture

fun
Іїлп]
Did you have much fun
at the party?
What fun!

funny
[ 'ЇЛПІ]
What a funny puppy!
We can see a funny
clown in the picture.
Little kittens are very
funny.
Sashko is a funny boy.

furniture

забава; веселощі;
розвага
На вечірці було дуже
весело?
Як весело!

кумедний, смішний;
забавний
Яке кумедне цуценя!
На малюнку ми бачимо
кумедного клоуна.
Маленькі кошенята
дуже кумедні.
Сашко — забавний
хлопчик.

меблі, обстановка

rfs:nit$3]
A table is a piece of
furniture.
My parents bought some
new furniture.

Стіл — це меблі.
Батьки купили нові
меблі.
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G g
game

гра

[geim]
The children are playing
an interesting game.
Let’s play a game of
football.
I like to play computer
games.

garden
[gocdn]
My granny has a garden
in the village.
There are many appletrees in our garden.
Do you like garden
flowers?

gather
I'gaeda]
In autumn we often go
to the forest to gather
mushrooms and berries.
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Діти грають у цікаву
гру.
Давайте зіграємо у
футбол.
Я люблю грати у
комп’ютерні ігри.

сад
У моєї бабусі в селі є
сад.
У нашому садку є
багато яблунь.
Тобі подобаються садові
квіти?

збирати(ся)
Восени ми часто ходимо
в ліс збирати гриби і
ягоди.

Germ an

All my friends gathered
together at my home.

gave
[geiv]
gay

Всі мої друзі зібрались
у мене вдома.

минулий час дієслова

give
веселий

[ge I]
We had a gay time at
the party.
On the 1st of September
the pupils are gay and
happy.

geese
[gi:s]

На вечірці було весело.
Першого вересня учні
веселі і щасливі.

(множина від goose)

гуси

There are many geese on
the pond.
На ставку e багато
гусей.
My granny has geese
and ducks in the village.

German
['(feaman]
Kurt is German. He
lives in Berlin.

У моєї бабусі в селі є
гуси і качки.

1) німецький
2) німець; німкеня
Курт — німець. Він
живе в Берліні.

3) німецька мова
We don’t study German.

Ми не вчимо німецьку
мову.
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Germ any

Germany

Німеччина

['dgamani]

get

отримувати

[get]
минулий час got
What mark did you get
at the English lesson?

What presents did you
get for your birthday?
I get letters from my
uncle every month,
to get on
Get on bus 20.
to get off
Do you get off the bus?
to get up
I get up at 7 o’clock.

giraffe

Яку оцінку ти отримав
на уроці англійської
мови?
Які подарунки ти
отримав на день
народження?
Я отримую листи від
свого дядька щомісяця,
сідати (в транспорт)
Сідай в автобус но
мер 20.
вийти (з транспорту)
Ви виходите з автобуса?
вставати (з ліжка)
Я встаю о сьомій годині.

жираф, жирафа

[dgi'rccf]
A giraffe is a tall
animal with a very
long neck and long
legs.
There are two
giraffes at our zoo.
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Жираф — це
висока тварина з
дуже довгою шиєю і
довгими ногами.
У нашому зоопарку
є дві жирафи.

glass

дівчинка; дівчина

girl
M l
This girl is a pupil of
the third form.
Irynka is a little girl
of four.
All the girls went to
the park.
This young girl lives
in our house.

Ця дівчинка — уче
ниця третього класу.
Іринка — маленька
, чотирирічна дівчинка.
Всі дівчатка пішли в
парк.
Ця молода дівчина
живе в нашому будинку.

1) давати

give
[giv]
минулий час gave
Give me your exercise
book, please.
Taras gave me an
interesting book to read.

Дай мені, будь ласка,
свій зошит.
Тарас дав мені
почитати цікаву книжку.

2) дарувати
My parents gave me a
computer for my birthday.
What did your friend
give you for your
birthday?

glass

і

Батьки подарували
мені на день народження
комп’ютер.
Що подарував тобі на
день народження твій
друг?

1) склянка

[gla:s]
I drank a glass of milk.

Я випив склянку
молока.

2) скло
There is a glass bottle on
the table.

На столі є скляна
пляшка.
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glasses

Glass is used to make
windows.

Скло використовують
для виготовлення вікон.

окуляри

glasses
['glocsiz]
My brother
wears glasses,
sunglasses

When 1 go to the sea I
take my sunglasses.

gloomy

Мій брат носить
окуляри,
захисні окуляри від
сонця
Коли я їжджу на море,
я беру з собою захисні
окуляри від сонця.

похмурий

fglu:m i]
The weather is gloomy
today.
It was a wet and gloomy
day.

glove

Сьогодні похмура
погода.
Був дощовий, похмурий
день.

рукавичка

[glAV]
My mother bought me a
new pair of gloves.

glue

Мама купила мені нові
рукавички.

клей

lglu:|
Give me the bottle of
glue, please.

138

Дай мені, будь ласка,
пляшечку клею.

goat

go

іти; їхати

[gou]
минулий час went
Where are you going?
I go to school on foot.
She went into the room
and shut the door.
My mother goes to work
by bus.
Every Sunday I go to my
granny to the village.
The pupils went home,
to go out
Mother is not at home.
She went out.
to go to bed
I go to bed at 10 o’clock,
to be going to
I am going to go to the
village on Sunday.
Are you going to finish
the work? — Yes, we are.

goat

Куди ти йдеш?
Я ходжу до школи
пішки.
Вона увійшла в кімнату
і зачинила двері.
Моя мама їздить на
роботу автобусом.
Кожної неділі я їжджу
до бабусі у село.
Учні пішли додому,
виходити
Мами немає вдома.
Вона вийшла,
лягати спати
Я лягаю спати о десятій
годині.
збиратися (щось
зробити)
Я збираюся поїхати у
неділю в село.
Ви збираетеся закінчу
вати роботу? — Так.

коза

[gout]
My granny
has a nice white
goat.
Do you like
goat’s milk?

У моєї бабусі є
гарненька біла
кізочка.
Ти любиш
козяче молоко?
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God

Бог

God
[god]

гарний, хороший,
добрий

good
[gud]
вищий ступінь
порівняння better
найвищий ступінь
порівняння\ best

Nina is a good girl.
The weather is good
today.
Is this an interesting
book? — Yes, it is a very
good book.
Did you have a good
time in the village?
What a good present!
Good
Good
Good
Good

morning!
afternoon!
evening!
night!

Ніна — хороша дівчинка.
Сьогодні гарна погода.
Це цікава книжка? —
Так, це дуже хороша
книжка.
Ти добре провів час у
селі?
Який хороший
подарунок!
Доброго ранку!
Доброго дня!
Доброго вечора!
На добраніч!

до побачення

goodbye
Lgud'bai]

гуска

goose
[gu:s]

у

множина geese
/
The goose is a large (
bird with a long neck.
Geese can be wild or
domestic.
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f Гуска — це великий
птах з довгою шиєю.
Гуси можуть бути
дикими або свійськими.

grandm other

There are many geese inНа подвір’ї c багато
the yard.
гусей.

got
Igot]

grandchildren

м инулий час дієслова

get
онуки

[’graentyldran]
She has two
grandchildren.

granddaughter

У неї є двоє онуків.

онука

I'graendoita)
Her granddaughter lives
in Kyiv.

grandfather

її онука живе у Києві.

дід, дідусь

[’graenfada]
How old is your
grandfather?
My grandfather
is the father of my
mother.

grandmother

Скільки років
твоєму дідові?
Мій дідусь — батько
моєї мами.

баба, бабуся

['graenmAda]
My grandmother lives in
a small village.
Моя бабуся живе у
маленькому селі.
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grandparents

grandparents

дідусь і бабуся

[’graeixpearants]
My grandparents have
a large garden in the
village.

grandson

У моїх дідуся і бабусі е
великий сад у селі.

онук

I'graensAn]
His grandson is very
clever.

grapes

Його онук дуже
розумний.

виноград (у гронах)

[greips]
I like ripe
grapes.

grass

Я люблю стиглий
виноград.

трава

Igrocs]
The grass is green.
Don’t walk on the grass.
Cows, horses and sheep
eat grass.

great

Трава зелена.
Не ходіть по траві.
Корови, коні і вівці
їдять траву.
ВЄЛИКИИ

[greit]
Taras Shevchenko is a
great Ukrainian poet.
He ate a great thick
piece of cake.
A great group of pupils
stood in the school yard.
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Тарас Шевченко —
великий український
поет.
Він з’їв великий,
товстий шматок торта.
Велика група учнів
стояла на шкільному
подвір’ї.

grey
Greece

Греція

[gri:sl

green

зелений

Igrm ]
Maryna has a nice green
dress on.
In summer the trees are
green.
Do you like red or green
apples?
Borys is a green-eyed
boy.

greet

На Марині гарне
зелене плаття.
Влітку дерева зелені.
Ти любиш червоні чи
зелені яблука?
Борис — зеленоокий
хлопчик.

вітати(ся)

[gri:t]
She greeted us.

grew
[gru:]

grey

Вона привіталася з
нами.
м инулий час дієслова

grow
1) сірий

[grei]
Nina has grey eyes.
The man has a grey suit
on.
In autumn the sky is
often grey.

У Ніни сірі очі.
На чоловікові сірий
костюм.
Восени небо часто сіре.

2) сивий
My granny’s hair is grey.

У моєї бабусі сиве
волосся.
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grocery

grocery
[’grosari]
We buy sugar, salt, tea
and coffee at the grocery.
a grocery store

ground

бакалійна
крамниця
У бакалійній крамниці
ми купуємо цукор, сіль,
чай і каву.
продуктовий магазин

земля

(поверхня)

Igraund]
There is much snow on
the ground.
The children are sitting
on the ground.
The ground is white
with snow.

ground floor
['graundflo:]
I live on the ground
floor.

grow

На землі є багато снігу.
Діти сидять на землі.
Земля біла від снігу.

нижній (цокольний)
поверх
Я живу на першому
поверсі.

1) рости

[grou]
минулий час grew
Many trees are growing
in the park.

У парку росте багато
дерев.

My granny grows many
beautiful flowers.

Моя бабуся вироіцує
багато красивих квітів.

2) вирощувати

guess

відгадувати

Iges]
Can you guess this
riddle?
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Ти можеш відгадати цю
загадку?

gym nastics

гість

guest
[gest]
We have guests today.

У нас сьогодні гості.

гід; екскурсовод

guide
[gaid]
The guide showed us all
interesting places of the
town.

Екскурсовод показав
нам усі цікаві місця
цього міста.

рушниця

gun
[gAn]

He carried a gun over
his shoulder.

gymnasium

л.

У нього через плече
висіла рушниця.

спортивний зал

[dgim'neiziam]
We have physical
training lessons at the
gymnasium.

gymnastics

Уроки фізкультури
проводяться у
спортивному залі.

гімнастика

[d^im'naestiksl
My elder brother goes in
for gymnastics.
She started doing gym
nastics when she was ten.

Мій старший брат зай
мається гімнастикою.
Вона почала займатися
гімнастикою з десяти
років.
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Hh
had
lhaed, had]

hair

минулий час дієслова

have
волосся

Ihea]
Ira’s hair is long and
fair.
My hair is curly and red.
Is Ann’s hair short? —
Yes, it is. (No, it isn’t.)
She brushed her
beautiful long hair.

half

У Іри довге світле
волосся.
У мене кучеряве руде
волосся.
У Анни коротке
волосся? — Так. (Ні.)
Вона зачесала своє
гарне довге волосся.

половина

[hocf]
The second part of the
book is not interesting.
It is half past 12.
It is half past 8.
I had my dinner at half
past 3.
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Друга половина книги
нецікава.
Пів на першу.
Пів на дев’яту.
Я обідав о пів на
четверту.

happen

Half of our class are
girls.
My little brother is half
as tall as me.

hall

Половину нашого класу
складають дівчата.
Мій маленький братик
вдвоє нижчий за мене.

1) зал

[ho:l]
The hall is large and
light.

Зал великий і світлий.

2) коридор; перед
покій
I left my bag in the hall.

hand

Я залишив сумку в
коридорі.

рука (кисть) t

[haend]
Nina has a bag in
her hand.
Give me your hand.
Put your hand up if
you know the answer.

handsome
I'haensam]
Mykola is a tall
handsome boy.

happen
I'haepsn]
What’s happened?
1 don’t know how this
happened.

У Ніни в руці є
сумка.
Дай мені свою руку.
Підніміть руку,
якщо знаєте
відповідь.

вродливии,гарнии
(про хлопців, чоловіків)
Микола — високий
вродливий хлопець.

траплятися; ставатися
Що трапилось?
Я не знаю, як таке
сталося.
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happy

happy

щасливий

1'haepi]
She has a happy face.
I am very happy that I
live in this beautiful town.
Happy New Year!
Happy Birthday to you!

hare
[Ьєз]
A hare looks like
a large rabbit.
Hares can run
very fast.
Hares live in
forests.
A hare is a wild
animal.

has
[haez, haz]
минулий час had
Taras has two brothers.
Ira has got a nice small
calculator.
The table has four legs.

hat

У неї щасливе обличчя.
Я дуже щаслива, що
живу у цьому чудовому
місті.
З Новим роком!
Вітаю тебе з днем
народження!

заєць
Заєць схожий на
великого кролика.
Зайці бігають
дуже швидко.
Зайці живуть у
лісах.
Заєць — дика
тварина.

(він, вона, воно) має

У Тараса є два брати.
Іра має гарний
маленький калькулятор.
У стола є чотири ніжки.

капелюх

Ihaet]
Vira has a nice hat
on.
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На Вірі гарний
капелюшок.

he

The girl put on (took off)
her hat.

have
[haev, hav]
минулий час had
I have got a new
computer.
Have you a sister or a
brother?
We have five lessons
every day.
They have a garden
behind their house.
Do they have time?
Have a good time!
Have much fun!
We have good weather
today.
to have breakfast
(dinner, supper)
When do you usually
have breakfast? —
Usually I have breakfast
at 8 o’clock.

he

Дівчина одягла (зняла)
свій капелюшок.

мати (маю, маєш,
маємо, маєте, мають)
У мене є новий
комп’ютер.
У тебе е сестра чи брат?
У нас щодня п’ять
уроків.
Позаду їхнього
будинку — сад.
У них е час?
Бажаю добре провести
час!
Бажаю добре
розважитись!
Сьогодні гарна погода.
снідати (обідати,
вечеряти)
Коли ти зазвичай
снідаєш? — Зазвичай я
снідаю о восьмій годині.

він

[hi:]
He is a pupil of the
fourth form.
Where does Oleh live? —
He lives in our house.

Він — учень четвертого
класу.
Де живе Олег? — Він
живе у нашому будинку.
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head

How old is Ivan? — He
is ten.

head

Скільки років Івану? —
О
Йому десять років,

голова

[hed]
His head is round.
The hen’s head is small.
My dog has a big head.

headmaster

У нього кругла голова.
У курки маленька
голова.
У мого собаки велика
голова.

директор школи

I'hedmccstal
We greeted the
headmaster.

hear

Ми привіталися з
директором школи.

чути

[hia]
минулий час heard
Do you hear me?
In summer you can hear
how beautifully the birds
are singing.

heard
[had]

hedgehog

Ти чуєш мене?
Влітку можна чути, як
гарно співають пташки.

м инулий час дієслова
hear
їж а к

I'hedghog]
A hedgehog is a
small brown wild
animal.
Hedgehogs live in a
forest,.
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їжак — це
маленька
коричнева дика
тваринка.
їжаки живуть
у лісі.

hen

held
[held]

hello

минулий час дієслова

hold
привіт!

[ha’lou]

help

допомагати

[help]
Do you help your
mother?
Bohdan often helps me
with English.
to help about the house
Nina always helps her
parents about the house.

hen

Ти допомагаєш мамі?
Богдан часто допомагає
мені з англійською
мовою.
допомагати по
господарству
Ніна завжди допомагає
батькам по господарству.

курка

[hen]
There are many hens in
the yard.
На подвір’ї є багато
курок.

My granny has ten
hens and one cock in the
village.
A hen is a large domestic
bird that lays eggs.

У моєї бабусі у селі
є десять курок і один
півень.
Курка — це великий
свійський птах, який
несе яйця.
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her

her

її, їй

[ha]
We saw her in the park.
Is this her or your
book? — It’s her book.
Nina always helps her
granny about the house.
(Jive her the book.

here
ІІ1ИІ
Oome here!
I live here.
Put your bag here.
here you are
Can you give me your
calculator, please? — Here
you are.

hi

Ми бачили її в парку.
Це її чи твоя книга? —
Це її книга.
Ніна завжди допомагає
своїй бабусі по господар
ству.
Дай їй цю книжку.

тут; сюди
Іди сюди!
Я тут живу.
Поклади сюди свою
сумку.
ось, будь ласка; прошу
Дай мені, будь ласка,
свій калькулятор. —
Будь ласка.

привіт!

lhai]
Hi, boys!

hide-and-seek

Привіт, хлопці!

гра у хованки

|,haidn'si:k]
The children like to play
hide-and-seek.

high
lhai]
I live in a high house.

152

Діти люблять грати у
хованки.

високий

(не про

людей)
Я живу у високому
будинку.

hobby

He has a round face with
a high forehead.
The walls are high.

hill

У нього кругле обличчя
з високим чолом.
Стіни високі.

пагорб

[hill
There are
many hills
near our
village.
There are
some trees on
the hill.

him
[him ]
Where is Ruslan? — I
saw him in the yard.
I gave him my felt-pens.

his
[hiz]
Is this your or his
book? — It’s his book.
I know his sister.
Mykola showed me his
new computer.

hobby
['hobi]
My favourite hobby is
collecting stamps.

Біля на
шого села
є багато
пагорбів.
На пагорбі
є дерева.

його, йому
Де Руслан? — Я бачив
його на подвір’ї.
Я дав йому свої фломас
тери.

його
Це твоя чи його
книжка? — Це його
книжка.
Я знаю його сестру.
Микола показав мені
свій новий комп’ютер.

хобі, улюблене
заняття, захоплення
Моє улюблене занят
тя — колекціонування
марок.

hold

What is your hobby?
My brother’s hobby
is reading books about
nature.
I think it’s a very good
hobby.
Mykola’s hobby is
drawing.

hold

Яке твоє улюблене
заняття?
Улюблене заняття мого
брата — читання книжок
про природу.
Я думаю, це дуже гарне
хобі.
Захоплення Миколи —
малювання.

тримати

Ihouldl
минулий час held
Tanya is holding flowers
in her hands.
The boy held the cat by
its tail.
The girl held her
father’s hand.

holiday
['hobdei]
Christmas is a family
holiday.
Are Saturday and
Sunday holidays? — Yes,
they are.
New Year is a wonderful
holiday. It’s my favourite
holiday.

holidays

Таня тримає в руках
квіти.
Хлопчик тримав кота
за хвіст.
Дівчинка тримала
батька за руку.

свято, вихідний
день
Різдво — сімейне свято.
Субота і неділя —
вихідні дні? — Так.
Новий рік — чудове
свято. Це моє улюблене
свято.

канікули

I'holadiz]
Where did you spend
your summer holidays?
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Де ти провів літні
канікули?

hom ework

I spent my winter
holidays in the village.
In summer pupils have
holidays which are three
months long.

home

Я провів зимові
канікули у селі.
Влітку учні мають
канікули, які тривають
три місяці.

дім, житло

[houm]
Let’s go home.
We are not far from my
home now.
Father came home at 7
o’clock.
at home
Is your mother at home?
When I came to my
friend he was not at home.

hometask

Ходімо додому.
Зараз ми вже недалеко
від мого дому.
Тато прийшов додому о
сьомій годині.
вдома
Твоя мама вдома?
Коли я зайшов до
свого друга, його не було
вдома.

домашнє завдання

fh ou m ta:sk ]
I do my hometask after
dinner.
What is our hometask in
mathematics?

homework

Після обіду я роблю
домашнє завдання.
Що нам задали з
математики?

домашня робота

fh o u m w a k ]
I am doing my English
homework now.
Do your homework well.

Зараз я виконую
домашню роботу з
англійської мови.
Виконуй домашню
роботу добре.
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honey

honey
['Ьлпі]
Bears like honey.
Bees make honey.

horse

мед
Ведмеді люблять мед.
Бджоли роблять мед.

кінь

[has]
A horse is a
jA
domestic animal. 7 *
My grandfather
has a horse in the
\
village.
Horses help
people much.

hospital

Кінь — свійська
тварина.
-— ч У мого дідуся в
г Щселі є кінь.
IJ1 1

Коні багато
допомагають
людям.

лікарня

Thospitl]
Oleh is in hospital. He
is ill.
I am going to the
hospital to visit my sister.

hot

Олег у лікарні. Він
хворіє.
Я йду у лікарню
відвідати свою сестру.

гарячий; жаркий

[hot]
There is hot and cold
water in our flat.
The weather is hot in
summer.
I am hot.
It is hot today.
It was a hot dry
summer.
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У нашій квартирі є
гаряча і холодна вода.
Влітку погода спекотна.
Мені гаряче.
Сьогодні гаряче.
Було спекотне сухе
літо.

house

Drink the tea while it is
hot.

hotel

ІІий чай, поки він
гарячий.

готель

[hou'tel]
The hotel is not far from
the sea.

hour

Готель розташований
недалеко від моря.

година

[’aua]
The excursion lasted
(for) two hours.
There are twenty-four
hours in a day.
a rush hour

house

Екскурсія тривала дві
години.
Доба має двадцять
чотири години.
година пік

дім, будинок

[haus]
Our house has five
stories.
Наш будинок має п’ять
поверхів.

Taras lives in a ninestoried house.
Is your house high? —
Yes, it is.
We went into the house.
Let’s have a party at my
house.

Тарас живе у дев’яти
поверховому будинку.
Ваш будинок
високий? — Так.
Ми увійшли у будинок.
Давайте проведемо
вечірку у мене вдома.
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how

how

як

[hau]
How did you spend your
summer holidays?
How did you do it?
How old are you?
how many

How many English
books have you got?
How many lessons did
you have yesterday?
how much

How much time do you
have?
How much milk is there
in the bottle?
how often
How often do you
visit your granny in the
village?
How do you do? — How
do you do?
How are you? — I am
fine, thanks.

hundred

Як ти провів літні
канікули?
Як ти це зробив?
Скільки тобі років?
скільки (вживається
із злічуваними іменни
ками)
Скільки англійських
книжок ти маєш?
Скільки уроків ви мали
вчора?
скільки (вживається
з незлічуваними
іменниками)
Скільки у тебе часу?
Скільки молока в
пляшці?
як часто
Як часто ти відвідуєш
свою бабусю у селі?
Здрастуйте. —
Здрастуйте.
Як твої справи? —
Добре, дякую.

сто

['hAndrad]
I have got about one
hundred books at home.
This wase costs several
hundred hryvnias.
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У мене вдома є близько
сотні книжок.
Ця ваза коштує декіль
ка сотень гривень.

husband

How many pupils are
there in this village
school? — A (one)
hundred.
two (three, four)
hundred
hundreds of books

Hungary

Скільки учнів у цій
сільській школі? — Сто.

двісті (триста, чотири
ста)
сотні книжок

Угорщина

fhAqgari]

hungry

голодний

fhAqgri]
I am very hungry.

Я дуже хочу їсти,

husband

чоловік (дружини)

['hAzband]
My sister’s husband is a
bus driver.

Чоловік моєї сестри —
водій автобуса.
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li
I

1) я

[аі]

I am a pupil of the third
form.
Mykola and I are good
friends.
I’m taller than her.
I say!

Я — учень третього
класу.
Ми з Миколою —
хороші друзі.
Я вищий за неї.
Послухайте!
2) д е в ’я т а літ ера

“Island” begins with (an)

UJJJ

англійського алф авіт у
“Island” починається
літерою “І”.

idea

ідея, думка

[ardia]
I like the idea to go to
the forest on Sunday.

ill

Мені подобається ідея
піти в ліс у неділю.

хворий

[її]

Why is Petro absent? —
Не is ill.
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Чому Петро відсутній? — Він хворий.

impolite

Her father is ill in
hospital.
Is Roman still Ш? — No,
he is well.

ill-bred
Lil'bred]
Sashko is ill-bred
because he pushes the
girls.
Petryk is impolite and
he doesn’t study well.
That’s why I think he is
an ill-bred boy and a bad
pupil.

I’m
[aim]
I’m a pupil.
I’m nine (years old).
I’m reading a text.
I’m not ready for the
lesson.

impolite
[im pa'lait]
I don’t like Roman’s
behaviour because he is
impolite, he jumps in the
classroom and pushes the
girls.
Is Stepan impolite? —
No, he isn’t. He is tidy and
polite.

її батько лежить
хворий у лікарні.
Роман все ще хво
рий? — Ні, він здоровий.

невихований,
погано вихований
Сашко погано вихова
ний, бо штовхає дівчаток.
Петрик неввічливий і
погано навчається. Ось
чому я думаю, що він
невихований хлопець і
поганий учень.
(скорочена форма від

I am)
яе
Я — учень.
Мені дев’ять років.
Я читаю текст.
Я не готовий до уроку.

неввічливий, не
чемний
Мені не подобається
поведінка Романа, тому
що він неввічливий,
стрибає в класі і штовхає
дівчаток.
Степан неввічливий? —
Ні, він охайний і ввічли
вий.

in

in
[in]
There is a kitten in the
box.
We live in a small town.
I have my birthday in
May.
What is the weather like
in spring?
What can you see in this
picture?
in the corner (of)
There is a TV-set in the
corner of the room,
in front (of)
There is a garden in
front of our house,
in the middle (of)
In the middle of the
room there is a square
table and four chairs,
in time
I always come to school
in time.

include
[in'klu:d]
My duties include
cleaning the flat and
watering the flowers.
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В, у ,

на

У коробці є кошеня.
Ми живемо у маленько
му містечку.
Моє день народження у
травні.
Яка погода навесні?
Що ти бачиш на цій
картині?
в кутку
В кутку кімнати —
телевізор.
перед
Перед нашим будин
ком — сад.
посередині
Посередині кімнати —
квадратний стіл і чотири
стільці.
вчасно
Я завжди вчасно
приходжу до школи.

включати (в себе)
У мої обов’язки входить
прибирання квартири і
підливання квітів.

interesting

indeed
[in'di:d]
I’m very glad indeed to
have a computer.

insect
['insekt]
Bees, flies and wasps are
insects.

inside
lin'said]
Where is your
mother? — She is inside
the house.

interest
['intrast]
We are listening to
the teacher with great
interest.
a place of interest
We saw all places of
interest in Lviv.

intelligent
[in’telidsant]
Petro is really an
intelligent boy.

interesting
[’intristll]]
I’m reading an
interesting book.

насправді, справді,
дійсно
Я дійсно дуже радий,
що у мене е комп’ютер.

комаха
Бджоли, мухи і оси —
комахи.

усередині, у, в
Де твоя мати? — Вона у
будинку.

інтерес, зацікавле
ність
Ми слухаємо вчителя з
великим інтересом.
визначне місце
Ми побачили всі
визначні місця Львова.

розумний,
кмітливий
Петро дійсно розумний
хлопець.

цікавий
Я читаю цікаву
книжку.
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into

During my summer
holidays I saw many
interesting places.
It’s an interesting
question.
Is your father’s work
interesting? — Yes, it is.

into

Під час літніх канікул
я бачив багато цікавих
місць.
Це цікаве питання.
Робота твого батька
цікава? — Так.

у, в (рух усередину)

pints, 'intu]
I came into the room.
Put the book into your
bag.
He jumped into the
water.

introduce
Lintra’djins]
Let me introduce my
sister Vira to you.

invite
[in’vait]
Oleh invited us to his
birthday party.

Ireland

Я увійшов у кімнату.
Поклади книжку в
сумку.
Він стрибнув у воду.

знайомити, відре
комендовувати
Дозволь мені познайо
мити тебе з моєю сестрою
Вірою.

запрошувати
Олег запросив нас на
день народження.

Ірландія

[’aiatand]

iron
[’аюп]
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1) праска

isn’t

2) прасувати
The girl is ironing the
clothes.
Дівчинка прасує
білизну.

is
[iz]
минулий час was
Is she a teacher? — Yes,
she is.
How old is he? — He is

10.
Is it warm or cold
today? — It is warm.
The weather is not fine.
It is sunny.
The house is high.
Our town is not big.

island
[’ailand]
This is a small island.
They spent a week on
this island.

isn’t
[iznt]
минулий час wasn’t
Nina isn’t a good pupil.

(він, вона, воно) е

Вона — вчителька? —
Так.
Скільки йому років? —
Десять.
Сьогодні тепло чи
холодно? — Тепло.
Погода погана.
Сонячно.
Будинок високий.
Наше місто невелике.

острів
Це — маленький
острів.
Вони провели тиждень
на цьому острові.

(він, вона, воно) не є

Ніна не є хорошою
ученицею.
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it
Is the woman a
teacher? — No, she isn’t.
She is an engineer.
The weather isn’t fine
today.

it
[it]

Ця жінка — вчитель
ка? — Hi. Вона —
інженер.
Погода не є гарною
сьогодні.

він, вона, воно;
його, її, йому, їй (про
речі й тварин)

What’s this? — It’s a
calculator.
What is the cat doing? —
It is drinking milk.
Where is your text
book? — It’s in the bag.
It is autumn.
It is warm.
It is raining.
It is September.
It’s 5 o’clock.
It is Monday.
It is good to swim in the
river in summer.

Italy
fitali]
its
[Its]
My dog lives in its dog’s
house.
A giraffe is a large
animal with a very long
neck. Its legs are long too.
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Що це? — Це —
калькулятор.
Що робить кішка? —
Вона п’є молоко.
Де твій підручник? —
Він у сумці.
Осінь.
Тепло.
Падає дощ.
Вересень.
П’ята година.
Понеділок.
Влітку добре поплавати
в річці.

Італія
його, її (про речі й
тварин)
Мій собака живе у своїй
будці.
Жираф — це велика
тварина з дуже довгою
шиєю. Його ноги довгі
також.

it’s

This is a very interesting
book. On its pages you can
see many pictures.
February is a winter
month. Its days are short
and its nights are long.

it’s
[Its]
It’s winter.
It’s cold.
It’s my book.
It’s raining (snowing).
It’s me.

Це — дуже цікава
книжка. На її сторінках
можна побачити багато
малюнків.
Лютийи — зимовий
місяць. Його дні короткі,
а ночі довгі.
скорочена ф орм а від

it is
Зима.
Холодно.
Це моя книжка.
Падає дощ (сніг).
Це я.
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Jj
jacket

жакет, піджак

['djaekit]
My father has a
grey jacket and a tie
on.

January

Мій батько
одягнений у сірий
піджак і краватку.

січень

I'dsaenjuari]
January is the first
month of the year.
January is a winter
month.
It is very cold in
January.
on the 31st of January

Japan

Січень — перший
місяць року.
Січень — зимовий
місяць.
У січні дуже холодно.
тридцять першого січня

Японія

[dga’paen]

jar

банка; глечик

[dga:]

It is a glass jar.
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Це скляна банка.

July

jeans

джинси

[dgmz]
Petro has his new
jeans on.
The jeans are dark
blue.

Jesus Christ

Петро одягнений у
нові джинси.
Джинси сині.

Ісус Христос

LdgKzss 'kraist]

job

робота

[cfeDb]
Father got a new job.
Her brother lost his job.

joke

Тато отримав нову
роботу,
її брат втратив роботу.
ж арт

[djouk]
I don’t like your jokes.
to make a joke
She is always making
jokes.

Мені не подобаються
твої жарти,
жартувати
Вона зажди жартує.

jug
[d3Ag]
There is milk in the
jug-

July
[djulai]
July is a summer month

Липень — літній
місяць.
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jum p

July has 31 days.

jump

У липні тридцять один
день.

стрибати

[сізлшр]

The boy jumped into the
water.
Do you like to jump?
Our cat is always
jumping up on the table.

June

Хлопчик стрибнув у
воду.
Ти любиш стрибати?
Наш кіт завжди
стрибає на стіл.

червень

Idgim]

June is the first summer
month.
June has 30 days.
We went to the sea in
June.

jungle
[djAqgl]
Many wild animals live
in the jungle.
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Червень — перший
літній місяць.
У червні тридцять днів.
У червні ми їздили на
море.

джунглі
У джунглях живе
багато диких тварин.

Кк
kangaroo

кенгуру

Lkaeqga'ru:]
A kangaroo is a
large animal with
a strong tail and
back legs.
There is a
kangaroo at our zoo.
A kangaroo moves by
jumping.

kennel
[kenl]
This is a
kennel. Our
dog lives here.

kettle

Кенгуру — велика
тварина з сильними
хвостом і задніми
ногами.
У нашому зоопарку
є кенгуру.
Кенгуру пересувається
стрибаючи.

собача буда,
конура
Це — собача
буда. Тут живе
наш пес.

чаиник

[ketl]
There is hot water in the
kettle.
У чайнику є гаряча
вода.
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key

We use a kettle for
making tea.

key

Ми використовуємо
чайник для приготуван
ня чаю.

ключ

[ki:]
I locked the door with a
key.

kind

Я замкнув двері на
ключ.

добрий

Ikaind]
Our teacher is very kind.

king

Наша вчителька дуже
добра.

1) цар, володар

[kiql
The lion is the king of
the jungle.

Лев — цар джунглів.

2) король, монарх
King Alfred translated
several books from Latin
into English.

kitchen

Король Альфред пе
реклав декілька книг
з латинської мови на
англійську.

кухня

fkityn]
Is there a kitchen in
your flat?
The kitchen is big and
light.
There is one window in
the kitchen.
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У вашій квартирі є
кухня?
Кухня велика і світла.
У кухні є одне вікно.

knife

kite

паперовий змій

[kait]
to fly a kite
Boys like to fly a kite.

запускати паперового
змія
Хлопцям подобається
запускати паперового
змія.
Taras is flying a nice
kite.
Тарас запускає гарного
паперового змія.

kitten

кошеня

[kitn]
There is a kitten in the
basket.
У корзині є кошеня.

Kittens are very funny.

knew
[nju:]

Кошенята дуже
кумедні.
м инулий час дієслова

know

knife
[naif]
множина knives
There is a knife, forks
and spoons on the table.

На столі є ніж, виделки
і ложки.
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knives

knives

множина від knife

[naivz]

know
[nou]
минулий час knew
Our teacher knows
English well.
Do you know my new
address? — Yes, I do. (No,
I don’t.)
Does he know your
parents? — Yes, he does.
(No, he doesn’t.)
Ostap knows
mathematics very well.
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знати

Наша вчителька добре
знає англійську мову.
Ти знаєш мою нову
адресу? — Так. (Ні.)
Він знає твоїх
батьків? — Так. (Ні.)
Остап дуже добре знає
математику.

LI
lake

озеро

[leik]
There is a nice lake in
our town.
We like to bathe in the
lake.

У нашому місті є гарне
озеро.
Ми любимо купатися в
озері.

лампа

lamp
[laemp]
There is a nice
green lamp on
У
the table.
* "
a street lamp
The street lamps are
very nice in the evening.

language

На столі є гарна
'зелена лампа.
вуличнии ліхтар
Вуличні ліхтарі дуже
гарні ввечері.

мова

['laeqgwid3]
the English language

large
[lends]
We live in a large house.
Petro’s brother has got a
large car.

англійська мова

великий
Ми живемо у великому
будинку.
Брат Петра має вели
кий автомобіль.
175

last

She has large blue eyes.

last

У неї великі блакитні
очі.

останній, минулий

[last]
What did you do at the
last English lesson?
Last week I went to the
village.
Is this the last bus?
Last Sunday I went to
the zoo.
last night
I was at the party last
night,
at last
At last spring came.
At last we are at home!

late

Що ви робили на
останньому уроді
англійської мови?
Минулого тижня я
їздив у село.
Це останній автобус?
Минулої неділі я ходив
у зоопарк.
вчора ввечері
Вчора ввечері я був на
вечірці.
нарешті
Нарешті прийшла
весна.
Нарешті ми вдома!

пізній

[leit]
It is late.
It was late evening.
to be late
I’m sorry I’m late.
Petro is often late to the
lessons.

laugh

Пізно.
Був пізній вечір.
запізнюватися
Вибачте, я запізнився.
Петро часто запізнюєть
ся на уроки.

сміятися

[locf]
Why are you laughing?
Don’t laugh at me!
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Чому ти смієшся?
Не смійся з мене.

learn

leaf
[li:f]
множина leaves
In autumn the
leaves on the trees
are yellow.

leaves
[li:vz]
The leaves on the trees
are green.

lazy
['leizi]
Roman is a lazy boy.
Lazy pupils study badly.

learn
[1з:п]
минулий час learnt,
learned
Do you learn English? —
Yes, I do.
Ostap didn’t learn the
English words.
I’m learning to dance.
Nina is learning to play
the piano.
Today we learnt how to
use the calculator.

Л И С ТО К , л и с т

Восени листя на
деревах жовте.

(множина від leaf)

листя, листки
Листя на деревах
зелене.

лінивий, ледачий
Роман — лінивий
хлопець.
Ліниві учні погано
вчаться.

вивчати, вчити

Ти вчиш англійську
мову? — Так.
Остап не вивчив
англійських слів.
Я вчуся танцювати.
Ніна вчиться грати на
фортепіано.
Сьогодні ми вчилися
користуватися калькуля
тором.
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learnt

learnt

минулий час дієслова

[lant]

learn

least

(найвищий ступінь
порівняння від little)

[list]

найменший
He is the least child in
the family.

leave
[li:v]
минулий нас left
She left the room.
It’s time for me to leave.
When does the bus
leave?

left

Він — найменша дити
на у сім’ї.

піти, поїхати, від’їж
джати
Вона вийшла з кімна
ти.
Мені час іти.
Коли відходить авто
бус?

1) лівий

[left]
Roman writes with his
left hand.
There is a village on the
left bank of the river.
Look left and right
before you cross the road.

Роман пише лівою
рукою.
На лівому березі
річки — село.
Перед тим, як перейти
дорогу, подивись ліворуч
і праворуч.

2) минулий час
дієслова leave
She left the room.

Вона вийшла з кімнати.

leg

нога

lleg]
How many legs does a
tiger have? — Four.
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Скільки ніг у тигра? —
Чотири.

lesson

Is this a right or left
leg? — It’s a right leg.

lemon
['leman]
A lemon is a fruit.
I like lemon tea.
Lemons are not sweet.

Це права чи ліва
нога? — Це права нога.

лимон
Лимон — це фрукт.
Я люблю чай з
лимоном.
Лимони несолодкі.

леопард

leopard
[’lepad]
A leopard is
a large wild
animal of the cat family

less
[lesj

Леопард — це
велика дика
тварина з сім’ї котячих.

(вищий ступінь
порівняння від little)

менший, менше
My brother has less free
time than I do.

lesson
[lesn]
We have five lessons
every day.
At the English lesson we
read and translate texts
and write exercises.
What do you do at the
Ukrainian lessons?
We have drawing
lessons on Wednesdays
and Fridays.

У брата менше вільного
часу, ніж у мене.

урок
У нас щодня п’ять
уроків.
На уроках англійської
мови ми читаємо, пе
рекладаємо тексти і
пишемо вправи.
Що ви робите на уроках
української мови?
Ми маємо уроки
малювання щосереди і
щоп’ятниці.

let

let
[let]

1) дозволяти

минулий час let

Will you let me go home?

Ви дозволите мені йти
додому?

2) як допоміжне дієсло
во виражає запрошення,
наказ, припущення
тощо
let’s, let us
Let’s go to the park.
Let me help you with
English.

letter
[’lets]
“C” is the third letter of
the English alphabet.

давайте
Давайте підемо в парк.
Давай допоможу тобі з
англійською мовою.

1) літера, буква
“С” — третя літера
англійської абетки.

2) лист
Thank you for your
letter.
What are you doing? —
I’m writing a letter to my
friend in Kyiv.
There is a letter for you
from your cousin.

librarian
[ІагЬгєзгюп]
The librarian always
helps me to choose
interesting books.
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Дякую за твого листа.
Що ти робиш? — Я
пишу листа своїй
подружці з Києва.
Тобі прийшов лист від
твоєї двоюрідної сестри.

бібліотекар
Бібліотекар завжди
допомагає мені вибрати
цікаві книжки.

lightning

library
['laibrari]
Let’s go to the library.
There is a good library
at our school.
I took two interesting
books at our school
library.

life

бібліотека
Ходімо в бібліотеку.
У нашій школі є гарна
бібліотека.
Я взяв дві цікаві книж
ки у нашій шкільній
бібліотеці.

життя

tlaif]

множина lives
My life is happy.

У мене щасливе життя.

light
[lait]

1) світло

There is light in the
window.
The table is in a good
light.
the lights
Cross the road only
when the lights are green.

світлофор
Переходь дорогу лише
на зелене світло.

She has light hair.
The room is light.
The big windows make
the classroom light.

У неї світле волосся.
Кімната світла.
Великі вікна роблять
класну кімнату світлою.

У вікні горить світло.
Стіл добре освітлений,

2) світлий

lightning
['laitnir)]
Are you afraid of the
lightning?

блискавка
Ти боїшся блискавки?
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like

like
[laik]
Do you like today’s
weather?
Nina is a very good
pupil. I like her.
Mykola likes books
about animals.
I like lemon tea.
Does she like fruit? —
Yes, she does.
I like English very
much.

1) подобатися, люби
ти
Тобі подобається
сьогоднішня погода?
Ніна — дуже хороша
учениця. Вона мені
подобається.
Миколі подобаються
книжки про тварин.
Я люблю чай з
лимоном.
Вона любить
фрукти? — Так, любить.
Мені дуже подобається
англійська мова.

2) схожий,
подібний
What is the weather like
today?
to look like
It looks like rain.
Whom does he look like?
He looks like his father.
A wolf looks like a dog.

lion
[Іаїзп]
The lion has a
long thick hair
round its neck.
A lion is a
large wild
animal.
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Яка сьогодні погода?
бути схожим
Схоже, що буде дощ.
На кого він схожий?
Він схожий на свого
батька.
Вовк схожий на собаку.

лев
Лев має довге
густе волосся
навколо шиї.
Лев — це
велика дика
тварина.

little

Ир
аїрі
^
Natalka’s lips are
thin.
Her cheeks and lips are
rosy.
My lips are full.

listen
[lisn]
We are listening to the
teacher.
Listen to me!
Do you like to listen to
music? — Yes, I do.
Listen, I want to go
home.

little
[lltl]
вищий ступінь
порівняння less
найвищий ступінь
порівняння least
My little brother can’t
read.
There is a little dog
under the bench.
I put the toy into a little
box.
Roman has a little nose.
My room is little but
light.

губа
У Наталки тонкі
губи.
Її щічки і губи рожеві
У мене повні губи.

слухати
Ми слухаємо
вчительку.
Послухай мене!
Ти любиш слухати
музику? — Так, люблю.
Послухай, я хочу йти
додому.

1) маленький

Мій маленький братик
не вміє читати.
Під лавкою є маленька
собачка.
Я поклав іграшку у
маленьку коробку.
У Романа маленький
ніс.
Моя кімната маленька,
але світла.
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live
A little group of pupils
went to the park.

Маленька група учнів
пішла в парк.

2) мало (вживається
з незлічуваними імен
никами)
I slept little this night.
There is little milk in
the bottle
a little
Give me a little water.
Put a little salt into the
soup.
I speak English a little.

live
[liv]
Where do you live?
Does she live in a town
or in a village?
Rita lives with her
parents in a small house.

lives

Я мало спав вночі.
У пляшці є мало
молока.
трохи
Дай мені трохи води.
Поклади трохи солі у
суп.
Я трохи розмовляю
англійською мовою.

жити
Де ти живеш?
Вона живе в місті чи у
селі?
Ріта живе з батьками у
маленькому будинку.

множина від life

[laivz]

living room
[’liviqrum]
Our living room is large
and light.
There are two windows
in the living room.
The living room is the
largest in our flat.
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вітальня, житлова
кімната
Наша вітальня велика
і світла.
У вітальні є два вікна.
Вітальня — найбільша
кімната у нашій
квартирі.

look

London
['Ілпсізп]
London is the capital of
Great Britain.

long
[bg]
Tanya’s hair is long and
fair.
Roman has long arms
and legs.
The girl has a long pink
dress on.

look
[luk]
What are you looking
at? — I’m looking at the
dog under the bench.
to look like
Whom does she look
like?
She looks like her
mother.
What does the weather
look like today? — The
weather is warm and
sunny.
What does he look
like? — He is a thin boy
with blue eyes.

Лондон
Лондон — столиця
Великої Британії.

довгий
У Тані довге русяве
волосся.
У Романа довгі руки і
ноги.
На дівчині довге
рожеве плаття.

дивитися
На що ти дивишся? —
Я дивлюся на собаку під
лавкою.
бути схожим на,
виглядати
На кого вона схожа?
Вона схожа на маму.
Яка сьогодні погода? —
Погода тепла і сонячна.

Як він виглядає? —
Він — худий хлопчик з
голубими очима.
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lorry

lorry

--------"і вантажівка

[’lori]
There is a
large lorry on
the road.

lose

На дорозі
ґ /Т (0 ) є велика
/
вантажівка.

1) губити

[lu:z]
минулий час lost
He always loses his
things.
I lost the key of my flat.

Він завжди губить свої
речі.
Я загубив ключа від
квартири.

2) програвати
Our team lost the game.

lost
[lost]

love
[Iav]
I love my parents very
much.
Roman loves animals.
My father loves his job.
Mykola loves to watch
TV very much.
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Наша команда
програла гру.
м инулий час дієслова
lo s e

любити
Я дуже люблю своїх
батьків.
Роман любить тварин.
Мій тато любить свою
роботу.
Микола дуже любить
дивитися телевізор.

lunch

lovely
[’IavIi]
The little child is very
lovely.
There are many lovely
flowers in our garden.
My mother is a lovely
woman.

low
[lou]
I live in a low house.
In winter the
temperature is very low.
There is a low table in
the middle of the room.
Is the ceiling high or
low? — It’s high.

lunch
[lAnttf
What did you have for
lunch?
What is for lunch?
I have lunch at 1 2
o’clock.

м и л и й , гар н и й
Маленька дитина дуже
мила.
У нашому саду є багато
гарних квітів.
Моя мама — гарна
жінка.
н и зьки й , н еви соки й
Я живу у невисокому
будинку.
Взимку температура
дуже низька.
Посередині кімнати —
низенький столик.
Стеля висока чи
низька? — Вона висока.
о б ід , л а н ч , д р у г и й
с н ід а н о к (о 12-14год.)
Що у тебе було на
другий сніданок?
Що на обід?
О дванадцятій годині у
мене ланч.
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Mm
made
[meid]
magazine
Lmaega’zm]
This is a magazine for
children.

м инулий час дієслова

make
журнал
Це — дитячий журнал.

magic
['таесізік]

чарівнии

The music is magic.

Ця музика чарівна.

main
[mein]

головний

This is the main street
in our town.

maize
[meiz]
They grow maize
in many regions of
Ukraine.
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Це — головна вулиця
нашого міста.

кукурудза
У багатьох регіонах
України вирощують
кукурудзу.

manual work

make
[meik]
минулий час made
I’m making a paper box.
Mother made tea for me.
to make the bed
I make my bed in the
morning.
Who makes your bed? —
I do. (My mother does.)
to make snowballs
to make a snowman
In winter children like
to make snowballs and a
snowman.

man
[maen]
множина men
Who is this man?
He is our English
teacher.
Petro is a man of
thirty.
He is a very kind
man.

manual work
[’maenjual wa:k]
We have lessons on
manual work on Tuesdays
and Thursdays.

робити

Я роблю паперову
коробку.
Мама приготувала мені
чай.
стелити постіль,
застеляти ліжко
Вранці я застеляю
ліжко.
Хто застеляє твоє
ліжко? — Я. (Мама.)
ліпити сніжки
ліпити сніговика
Взимку діти люблять
ліпити сніжки і
сніговика.

чоловік; людина

Хто цей чоловік? —
Це — наш вчитель
англійської мови.
Петро —
тридцятилітній
чоловік.
Він — дуже добра
людина.

ручна праця
У нас уроки ручної
праці щовівторка і
щочетверга.
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m any

Is manual work your
favourite subject? — Yes,
it is.
I always get good marks
at the manual work
lessons.

many
I'maeni]
вищий ступінь
порівняння more
найвищий ступінь
порівняння most
I have many interesting
books.
There are many flowers
in our garden.
Many children like
to make a snowman in
winter.
how many
How many subjects do
you learn at school?

тар

Чи є ручна праця твоїм
улюбленим предме
том? — Так.
На уроках ручної
праці я завжди отримую
хороші оцінки.

багато (вживається
зі злічуваними іменни
ками)

У мене е багато цікавих
книжок.
У нашому садку є
багато квітів.
Багатьом дітям подо
бається ліпити сніговика
взимку.
скільки
Скільки предметів ви
вивчаєте в школі?

карта, мапа

[таер ]
There is а
map on the
blackboard.
Can you find
our town on the
map?
Show the river Dnipro
on the map.
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v f,

На дошці —
і карта.

Ти можеш
знайти наше
місто на карті?
Покажи річку Дніпро
на карті.

mathematics

March

березень

[maty
March is the first spring
month.
It is cool in March.
It is the fourth of March
today.

mark

Березень — перший
весняний місяць.
У березні прохолодно.
Сьогодні четверте
березня.

оцінка

[mock]
What is your mark in
English?
Petryk got a bad mark in
mathematics.
I always get good marks
in drawing.

market
['mcckit]
We buy fruit and
vegetables at the market.

mathematics
ImaeOi'maetiks]
Mathematics is my
favourite subject.
We use our calculators
at the mathematics
lessons.
At the mathematics
lessons we do sums.

Яка твоя оцінка з
англійської мови?
Петрик отримав погану
оцінку з математики.
Я завжди отримую
хороші оцінки з малю
вання.

ринок, базар
Ми купуємо фрукти і
овочі на ринку.

математика
Математика — мій
улюблений предмет.
На уроках математики
ми користуємося кальку
ляторами.
На уроках математики
ми розв’язуємо задачі.
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May
Bohdan is good at
mathematics.

May
[mei]
May is the third spring
month.
It is warm and sunny in
May.
the 1 0 th of May

may
[mei]
минулий час might
May I go home? — Yes,
you may.
May I take your English
textbook? — No, you
may not. I must read and
translate the text for the
next lesson.
May I shut the
window? — Yes, you may.
May I ask you a
question?
Every morning you may
see this old man with his
dog in the park.
How old may he be? — I
think he may be fifteen.
At the English lesson we
may use our vocabularies.

192

Богдан сильний в
математиці.

травень
Травень — третій
весняний місяць.
У травні тепло і
сонячно.
десяте травня

могти

Можу я йти додому? —
Так, можеш.
Можу я взяти твій
підручник? — Ні, не
можеш. Я повинен
прочитати і перекласти
текст на наступний урок.
Можу я закрити
вікно? — Так, можеш.
Можна поставити вам
запитання?
Цього старого чоловіка
з собакою можна бачити
в парку кожного ранку.
Скільки йому може
бути років? — Думаю,
йому п’ятнадцять років.
На уроці англійської
мови ми можемо
користуватися нашими
словниками.

meat

She might go to the zoo
after the classes but it was
raining.

maybe

Вона могла (би) піти в
зоопарк після уроків, але
падав дощ.

можливо, мабуть

fmeibi]
Is Petro a good pupil? —
Maybe, but I don’t know
him.
Maybe you are right.
Are you coming to
Roman’s birthday
party? — Maybe.

me

Петро — хороший
учень? — Можливо, але я
його не знаю.
Можливо, ти і правий.
Ти підеш до Романа
на день народження? —
Мабуть.

мене, мені

[mi:]
The teacher asked me
where I lived.
Did you see me in the
park yesterday? — Yes, I
did. (No, I didn’t.)
He gave me his
calculator.
Mother told me a fairy
tale.
It’s me.

meat
[mi:t]
Put the meat into the
fridge.

Вчитель запитав мене,
де я живу.
Ти бачив мене в парку
вчора? — Так, бачив. (Ні,
не бачив.)
Він дав мені свій
калькулятор.
Мама розповіла мені
казку.
Це я.

м’ясо
Поклади м’ясо у
холодильник.

193

meet

meet
[mi:t]
минулий час met
I met Sashko in the
street.
Did you meet Natalka in
the village?

1) зустрічати(ся),
бачитися
На вулиці я зустрів
Сашка.
Ти бачив Наталку у
селі?

2) знайомити(ся)
Meet my friend Oleh.
I want you to meet my
sister.

melon
[’шеїзп]
A melon is а
large sweet fruit.

Познайомся з моїм
другом Олегом.
Я хочу познайомити
тебе з моєю сестрою.

диня

The melon is yellow.

Диня — це
великий солодкий
фрукт.
Диня жовта.

melt

1) танути

[melt]
In spring the snow is
melting.

Навесні сніг тане.

2) розтоплювати(ся)
The sun melted the
snow.

Сонце розтопило сніг.

men

(множина від man)

[men]
The men are working.

чоловіки
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Чоловіки працюють.

m iddle

These men are our
school teachers.

merry

ЦІ чоловіки — наші
шкільні вчителі.

веселий, радісний

[’m e n ]
The children were
merry.

met
(met)

mice

Дітям було весело.

минулий час дієслова

meet
(множина від mouse)

[mais]

миші

Mice like to eat cheese.

Миші люблять їсти сир.

There are two mice
under the bench in the
yard.
На подвір’ї під лавкою
є дві миші.

middle

середина

[midi]
In our town there is a
nice lake with a small
island in the middle,
in the middle (of)
He is standing in the
middle of the room.
Vasyl came in the
middle of the lesson.

У нашому місті є гарне
озеро з маленьким
острівцем посередині,
посередині
Він стоїть посередині
кімнати.
Василь прийшов
посередині уроку.

195

might

might
[mait]

milk

минулий час дієслова

may
молоко

[milk]
There is a bottle of milk
on the table.
Do you take milk in your
tea? — Yes, I do. (No, I
don’t.)
Is the milk fresh? — Yes,
it is. (No, it isn’t.)

milkmaid

На столі є пляшка
молока.
Ти п’єш чай з
молоком? — Так. (Ні.)
Молоко свіже? — Так,
свіже. (Ні, несвіже.)

доярка

[’m ilk m eid ]
The milkmaid is taking
milk from the cow.
Доярка доїть корову.

My mother works as a
milkmaid.

million

Моя мама працює
дояркою.

мільйон

[’m iljan]
two (three, four) million
millions of dollars
half a million
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два (три, чотири)
мільйона
мільйони доларів
півмільйона

Missis

мінус

minus
[’mamas]
Ten minus two is eight.
The temperature is
minus 1 0 degrees.

Десять мінус два
дорівнює вісім.
Температура мінус
десять градусів.

хвилина

minute
[’minit]
It is five minutes past
one.
It’s ten minutes to six.
He was back in a few
minutes.
I enjoyed every minute
of the party.

mirror
[’т і г з ]
Nina has got a nice
mirror.
We have got a mir
ror in the bedroom.

Miss
[mis]
Thank you, Miss Brown.

Missis
[’misiz]
Good morning, Missis
Smith.

П’ять хвилин по
першій.
За десять хвилин
шоста.
Він повернувся через
декілька хвилин.
Я насолоджувався
кожною хвилиною
вечірки.

дзеркало, дзер
кальце, люстро
,
І]
"
а

У Ніни є гарне
дзеркальце.
У нашій спальній
кімнаті є дзеркало.

міс (звертання до
дівчини)
Дякую, міс Браун.

місіс (звертання до
заміжньої жінки)
Доброго ранку, місіс
Сміт.
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mistake

mistake
[mis'teik]
I made two mistakes in
my dictation.
Are there any mistakes
in my exercise? — Yes,
there are (some). (No,
there are not (any).)

Mister
[’m ists]
How are you, Mister
Brown?

mitten
[mitn]
I have nice
green mittens.
In a fairy tale
a mouse, a frog, a hare,
a fox, a wolf and a bear
lived in a mitten.

moment

помилка
Я зробив дві помилки у
диктанті.
У моїй вправі є помил
ки? — Так, є. (Ні, немае.)

містер (звертання до
чоловіка)
Як справи, містере
Браун?

рукавиця (в’язана)
^
У мене є гарні зелені
^/рукавички.
В одній казці
мишеня, жабка, зайчик,
лисичка, вовк і ведмедик
жили в рукавичці.

момент

I'm oum ant]
Wait a moment!
at this moment
Where is your
mother? — She is working
in the garden at this
moment.
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Почекай! Хвилинку!
у цей момент, у цю
хвилину, зараз
Де твоя мати? — Вона
зараз працює у саду.

moon

Monday

понеділок

['mMldei]
We have six lessons on
Monday.
Come to me on Monday.

monkey

У понеділок ми маємо
шість уроків.
Прийди до мене в
понеділок.

мавпа

['тл ц к і]
A monkey is a
wild animal with a
long tail, that can
climb trees.
This small
monkey is very
funny.

month

Мавпа — це дика
тварина з довгим
хвостом, яка може
лазити по деревах.
Ця маленька
мавпочка дуже
кумедна.

місяць (про час)

[ШЛП0]

January is the first
winter month.
There are twelve months
in the year.
I like summer months
very much.

moon

Січень — перший
зимовий місяць.
У році є дванадцять
місяців.
Я дуже люблю літні
місяці.

місяць (світило)

[mu:n]
The moon shines at
night.
There is no moon in the
sky.

Вночі світить місяць.
На небі немає місяця.
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mop

mop

швабра

[mop]
The pupil on duty is
cleaning the floor with the
mop.
Where is the mop? —
In the corner of the
classroom.

more

Черговий учень
прибирає підлогу
шваброю.
Де швабра? — У кутку
класної кімнати.

більше

[m o:]
This book is more
interesting than that one.
I have got more good
marks than my friend has.

morning

Ця книжка більш
цікава, ніж та.
У мене більше хороших
оцінок, ніж у мого друга.

ранок

['maniq]
It is morning.
Every morning I get up
at 7 o’clock.
in the morning
In the morning I open
the window and do my
morning exercises.
Good morning!

most

Ранок.
Кожного ранку я встаю
о сьомій годині.
вранці
Вранці я відкриваю
вікно і роблю ранкову
зарядку.
Доброго ранку!

найбільше

[m oust]
I like English lessons
most of all.
Spring is the most
beautiful season of the
year.
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Мені найбільше
подобаються уроки
англійської мови.
Весна — найбільш
чудова пора року.

mountain

mother
[’шлдз]
Where does your mother
work?
My mother works at
school.
Oleh gave his mother
flowers for her birthday.
Natalka’s mother is 35
(years old).
the mother tongue
My mother tongue is
Ukrainian.

motherland
fmAdalaend]
Ukraine is my
motherland.

mountain
[’mauntin]
There are beautiful
mountains near the sea.
We spent a week in the
mountains.
The mountain roads are
narrow.
They climbed the
mountain.

мати, мама, матуся
Де працює твоя мати?
Моя мама працює в
школі.
Олег подарував мамі
на день народження
квіти.
Мамі Наталки
тридцять п’ять років.
рідна мова
Моя рідна мова —
українська.

батьківщина, вітчиз
на
Україна — моя
батьківщина.

гора
Біля моря є чудові гори.
Ми провели тиждень у
горах.
Гірські дороги вузькі.
Вони піднялися на
гору.
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m ouse

mouse

миша

[maus]
множина mice
A mouse is a small
animal with a long
thin tail.
Girls are afraid of mice.
The mouse is grey.
There are many mice in
the field.

mouth

Миша — це
імаленька тваринка
з довгим тонким
хвостом.
Дівчатка бояться
мишей.
Миша сіра.
У полі є багато мишей.

рот

[mauG]
His mouth is big (small).

move

У нього великий
(маленький) рот.

1) рухатися

[mu:v]
The cat didn’t move.
The boy can’t move his
fingers.
Don’t move!

Кіт не рухався.
Хлопчик не може
поворухнути пальцями.
Не рухайся!

2) переїжджати,
переселятися
We are moving into a
new flat.
Bohdan’s family is
moving to Kyiv.
They moved to a village.

202

Ми переїжджаємо у
нову квартиру.
Сім’я Богдана
переїжджає у Київ.
Вони переїхали у село.

much

Mr.

містер

[’m ist a]
Good morning,
Mr. Brown.

Mrs.

Доброго ранку, містере
Браун.

місіс

[’m isiz]
Where are you going,
Mrs. Smith?

Ms.

Куди Ви йдете, місіс
Сміт?

міс

[mis]
Where do you live,
Ms. Turner?

much
[mAty
I drink much milk.
We had much fun at the
party.
The girl doesn’t have
much time for watching
TV.
I love my parents very
much.
We spent much time
near the river.
how much
How much time do we
have?

Де Ви живете, міс
Тернер?

багато (вживається
з незлічуваними імен
никами)
Я п’ю багато молока.
На вечірці було дуже
весело.
У дівчинки немає
багато часу, щоб
дивитися телевізор.
Я дуже люблю своїх
батьків.
Ми провели багато часу
біля річки.
скільки
Скільки у нас часу?
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m um m y

mummy
[ 'т л т і ]
I want to eat, mummy.
Mummy and daddy are
in the garden.

museum
[mju'zi:9m]
There are many
wonderful museums in
Kyiv.

mushroom
[ 'т л ^ г и т ]
There are many
different mushrooms
in the forest.
I like to eat
mushrooms.
We are gathering mush
rooms and berries.

music
['mju:zik]
I like to listen to music.
The music is beautiful.
The music is playing.

must
[iTLASt]
You must study well.
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мама, матуся,
мамуся
Мамо, я хочу їсти.
Мама і тато у садку.

музей
У Києві є багато
чудових музеїв.

гриб
У лісі є багато
різних грибів.
Я люблю їсти
гриби.
Ми збираємо гриби і
ягоди.

музика
Я люблю слухати
музику.
Музика чудова.
Грає музика.

повинен, треба,
необхідно
Ти повинен добре
вчитися.

my
I must do my lessons
now.
Pupils must learn
lessons every day.
You must not say bad
words.

my
[mai]
This is my textbook.
Where are my shoes?
My hands and feet are
cold.
The teacher is satisfied
with my behaviour.
My name is Yaroslav.
My parents work at the
factory.

Зараз я мушу робити
уроки.
Учні повинні вчити
уроки щодня.
Ви повинні не говорити
поганих слів.

мій, моя, моє, мої
Це — мій підручник.
Де мої туфлі?
У мене замерзли руки
і ноги.
Вчителька задоволена
моєю поведінкою.
Мене звати Ярослав.
Мої батьки працюють
на фабриці.

205

Nn
name

ім’я

[neim]
What is your name? —
My name is Mykola.
His mother’s name is
Iryna.
Her father’s name is
Bohdan.
The dog’s name is Rex.
Is the girl’s name
Natalka or Vira? — It’s
Vira.

narrow

Як тебе звати? — Мене
звати
Микола.
U
Його маму звати Ірина.
Ім’я її батька — Богдан.
Собаку звати Рекс.
Дівчинку звати
Наталка чи Віра? —
Віра.

вузький

['naerou]
The street is narrow.
He has narrow
shoulders.
I sleep on the narrow
bed.
Is the shelf narrow or
wide? — It’s narrow.
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Вулиця вузька.
У нього вузькі плечі.
Я сплю на вузькому
ліжку.
Полиця вузька чи
широка? — Вузька.

near

national
fnaeSnal]
The Victory Day is
a national Ukrainian
holiday.

nationality

національний, на
родний, державний
День Перемоги —
національне свято
України.

національність

Lnaefe'naelati]
People of different
nationalities live in
Ukraine.

natural sciences
[’naet$ral,sai3 nsiz]
Natural sciences is one
of my favourite subjects.

nature

В Україні живуть люди
різних національностей.

природознавство
Природознавство —
один з моїх улюблених
предметів.

природа

[’neit$9]
I like nature.
Ihor reads many books
about nature.
The nature is beautiful
here.

near
[’П І9]

Ira is standing near the
window.
The village is near the
river.
The children spent a day
near the lake.

Я люблю природу.
Ігор читає багато
книжок про природу.
Природа тут дуже
красива.

біля, близько,
поруч
Іра стоїть біля вікна.
Село розташоване біля
річки.
Діти провели день біля
озера.
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neck

neck

шия

[nek]
A giraffe has a very long
neck.
The bottle’s neck is
narrow.
Sashko, wash your
hands and neck!

need

У жирафа дуже довга
шия.
Шийка пляшки вузька.
Сашко, помий руки і
шию!

потребувати

[ni:d]
Do you need my help? —
Yes, I do.
Plants need water and
light.

nephew

Тобі потрібна моя
допомога? — Так.
Рослинам потрібні вода
і світло.

племінник

['nevju:]
Dmytro is my father’s
nephew.

nest

Дмитро — племінник
мого тата.
ГН ІЗД О

[nest]
There are four
eggs in the bird’s
nest.

never

У пташиному
гнізді є чотири
яйця.

ніколи

[’neva]
I’m never late to school.
Mykola never comes to
school in time.
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Я ніколи не запізнююсь
на уроки.
Микола ніколи не
приходить у школу
вчасно.

next

He never knew I had a
twin sister.

new

Він ніколи не знав,
що у мене є сестраблизнючка.

новий

[nju:]
I have got a new
computer.
Irynka has a nice new
dress on.
Is Ruslan’s bicycle new
or old? — It’s new.
Happy New Year!
a New Year’s party
There was much fun at
the New Year’s party.

newspaper
['nju:zpeip3 ]
There is a
newspaper on the
table.
Father reads
many newspapers.

next

У мене є новий
комп’ютер.
На Іринці гарне нове
плаття.
У Руслана новий чи
старий велосипед? —
Новий.
З Новим роком!
новорічний вечір
На новорічному вечорі
було дуже весело.

газета
На столі —
газета.
Тато читає
багато газет.

наступний

[nekst]
Next week I am going to
the village.
Where is your sister? —
She is in the next room.
Who is next? — I am.

Наступного тижня я іду
у село.
Де твоя сестра? — Вона
у сусідній кімнаті.
Хто наступний? — Я.

209

New Zealand

Read the next text.
next to
Vasil sits next to me.

New Zealand

Прочитайте наступний
текст,
поряд, біля
Василь сидить поряд зі
мною.

Нова Зеландія

[,nju: 'zitand]

New Zealander
(дій: 'zi:landa]

nice

новозеландець;
новозеландка
гарний

[nais]
The weather is nice in
spring.
What a nice dress!
Natalka has a nice
round face.
It was nice and warm
yesterday.

niece

Навесні погода гарна.
Яке гарне плаття!
У Наталки гарне
кругле обличчя.
Вчора було гарно і
тепло.

племінниця

[ni:s]
Olenka is my mother’s
niece.

night

Оленка — племінниця
моєї мами.

ніч

[nait]
The night is dark.
Last night I didn’t sleep
well.
at night
210

Ніч темна.
Минулої ночі я погано
спав.
вночі

ninth

The sun doesn’t shine at
night.

nine

Сонце не світить уночі.

дев’ять

[nain]
I am nine (years old).
The temperature is nine
degrees below zero.
There are nine pears in
the basket.

nineteen

Мені дев’ять років.
Температура дев’ять
градусів нижче нуля.
У кошику є дев’ять
груш.

дев’ятнадцять

Lnain'ti:n]
My sister is nineteen.
Open your books at page
19 (nineteen).

nineteenth

Моїй сестрі дев’ят
надцять років.
Відкрийте книги на
дев’ятнадцятій сторінці.

дев’ятнадцятий

Lnain'ti:n9]
on the nineteenth (19th)
of March

ninety

дев’ятнадцятого
березня

дев’яносто

['nainti]
90 is less than 100.
The old man is ninety.

ninth

Дев’яносто менше, ніж
сто.
Старому чоловікові
дев’яносто років.

дев’ятий

[nainG]
My birthday is on the
ninth of January.

Мій день народження
дев’ятого січня.
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no
ПО

[nou]
Are you a student? —
No, I am not. I’m a pupil.
Are you ready? — No, I
am not.
Do you want a cup of
tea? — No, thanks.
It was Oleh. — No, you
are wrong. It was Bohdan.
Did you write a dictation
yesterday? — No, we
didn’t.
Does Yaroslav study
well? — No, he doesn’t. He
is a bad pupil.

nobody
I'noubadi]
There is nobody in the
room.
Nobody got a bad mark
at the lesson.
Nobody came.
Nobody knew the
answer to the question.

noise
[noiz]
to make noise
The children are making
noise in the room.
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ні
Ти — студент? — Hi,
я — учень.
Ти готовий? — Ні.
Хочеш чашку чаю? —
Ні, дякую.
Це був Олег. — Ні,
ти не правий. То був
Богдан.
Ви писали диктант
вчора? — Ні, не писали.
Ярослав добре
вчиться? — Ні. Він
поганий учень.

ніхто
У кімнаті нікого немає.
На уроці ніхто не
отримав погану оцінку.
Ніхто не прийшов.
Ніхто не знав відповідь
на запитання.

шум, гамір, галас
шуміти, галасувати,
кричати
У кімнаті шумлять
діти.

not

Don’t make so much
noise!
What’s that noise?

noisy

He галасуйте так!
Що за гамір?

шумний

fnoizi]
It was noisy in the
classroom.

nose

У класі було шумно.

ніс

[nouz]

Buratino has a long
straight nose.
У Буратіно довгий
прямий ніс.

Is your nose turned-up
or long? — It’s long.
Petryk has a small nose
and a small mouth.
My father has a straight
nose.

not

Твій ніс кирпатий чи
довгий? — Довгий.
У Петрика малий ніс і
малий рот.
У мого батька прямий
ніс.

не

[not]
I am not reading.
It is not raining.
The weather is not fine.
She does not know my
address.

Я не читаю.
Дощ не падає.
Погода не гарна.
Вона не знає моєї
адреси.
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N ovem ber

November

листопад

[nou’v em b a ]
November is the
eleventh month of the
year.
November is the last
autumn month.
It often rains in
November.

now

Листопад —
одинадцятий місяць
року.
Листопад — останній
осінній місяць.
У листопаді часто падає
дощ.

тепер, зараз

[nau]
What are you doing
now?— I’m writing an
exercise.
And now you may go
home.
It’s late now.
Where are you living
now?
I am now ready to
answer the question.

number
рплтЬа]
What is the number of
your flat?
Think of a number and
add 2 to it.
Do exercise number 10.
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Що ти робиш зараз? —
Я пишу вправу.
А зараз ви можете йти
додому.
Зараз пізно.
Де ви тепер живете?
Я вже готовий
відповідати на
запитання.

число, номер
Який номер вашої
квартири?
Придумай число і
додай до нього два.
Виконайте вправу
номер 1 0 .

nut

nut
[nAt]
I like nuts very

__n
/ 7
У Д

горіх

л
А

І

Я дуже люблю

much.
^
Squirrels eat nuts.

ДЛ горіхиV
J
Білочки їдять
горіхи.
The nuts are tasty.
Горіхи смачні.
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Oo
^

oak
[ouk]

дуб

(TV

An oak is a large
tree with small
rl i.
nuts called acorns, j ICjfi
Oaks grow in
forests and parks.

ocean

^
Дуб — це велике
p дерево з маленькими
\ горішками, які назива/ ють жолудями.
Дуби ростуть у лісах і
парках.

океан

[ouSn]
the Atlantic Ocean
the Pacific Ocean

o’clock

Атлантичний океан
Тихий океан

година

[a'kbk]
It is 5 o’clock.
Come to me at 6 o’clock
in the evening.
Mother came home
between six and seven
o’clock.
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П ята година.
Прийди до мене о
шостій годині вечора.
Мама прийшла додому
між шостою і сьомою
годиною.

of course

October
[ok'touba]
October it the tenth
month of the year.
October is an autumn
month.
on the 1 0 th of October
in October

of
lov, 3V]
I am a pupil of the third
form.
This is a doll of my
sister.
a book of Petro
a dog’s house of my dog
a teacher of English
the desk of Natalka
the head of our school
The colour cf my shirt is
white.
This is the house of my
granny.

of course
[9 Vko:s]
Did you go to the village
on Sunday? — Of course
I did.
Can you help me? — Of
course.

жовтень
Жовтень — десятий
місяць року.
Жовтень — осінній
місяць,
десятого жовтня
у жовтні
прийменник, що
передає родовий відмінок
іменника
Я — учень третього
класу.
Це — лялька моєї
сестри,
книга Петра
собача будка мого
собаки
вчителька англійської
мови
парта Наталки
директор нашої школи
Колір моєї сорочки —
білий.
Це — будинок моєї
бабусі.

звичайно
Ти їздив у село у
неділю? — Звичайно ж, я
їздив.
Ти можеш допомогти
мені? — Звичайно.
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officer
May I take your pen? —
Of course you may.

officer

Можна мені взяти твою
ручку? — Звичайно,
можна.

офіцер

['ofisa]

My father is an
officer.

often

Мій тато — офіцер.

часто

[afn)

Do you often go to the
village? — Yes, I do.
Petro often gets bad
marks.
Bohdan is often late to
the lessons.
Do you often help your
mother about the house?
how often
How often does Oleh
come to you? — Every
Sunday.
How often do you wash
your hair? — One time a
week.

oh!

Ти часто їздиш у
село? — Так.
Петро часто отримує
погані оцінки.
Богдан часто запіз
нюється на уроки.
Ти часто допомагаєш
мамі по господарству?
як часто
Як часто Олег
приходить до тебе? —
Кожної неділі.
Як часто ти миєш
голову? — Раз на
тиждень.

о!, ой!

[ou]
Oh, what a wonderful
flower!
“Oh, daddy, how nice
it is in spring!” — said
Sashko.
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О, яка красива квітка!
“О, тату, як красиво на
весні!” — сказав Сашко.

on

Oh, my cat is sitting on
the table!

oil

Ой, мій кіт сидить на
столі!

олія

[Oil]
I bought a bottle of sun
flower oil at the shop.

OK

Я купив пляшку
соняшникової олії у
крамниці.

гаразд, добре, згода

lou'kei]
Let’s go for a walk. —
OK.
Give Sashko your feltpens. — OK.

old

Давай підемо
гуляти. — Добре.
Дай Сашку свої
фломастери. — Гаразд.

старий

[ould]
This old woman is my
granny.
I went to school when I
was 6 years old.
We have got an old car.
His grandfather lives in
a beautiful old house in a
village.
how old
How old are you? — I’m
nine (years old).

on

Ця старенька жінка —
моя бабуся.
Я пішов до школи, коли
мені було шість років.
У нас є старенький
автомобіль.
и
Його дідусь живе у
гарному старому будинку
у селі.
скільки років
Скільки тобі років? —
Дев’ять.

1) на

[on]
There is a book on the
table.

На столі — книга.
219

one

The girl has a hat on her
head.
The cat jumped on the
mouse.
A table stands on its
legs.

Дівчинка має на голові
капелюшок.
Кіт стрибнув на мишу.

We have an English
lesson on Monday.
What do you usually do
on your day off?
My birthday is on the
fifth of October.

У понеділок ми маємо
урок англійської мови.
Що ти, зазвичай, робиш
у вихідний день?
Мій день народжен
ня — п’ятого жовтня.

Стіл стоїть на ніжках.

2) У, в

one
[WAn]
Do you want one or two
apples?
Come to me at one
o’clock.
One of my friends lives
in a village.
One plus five is six.
My little sister is only
one year old.

1) один
Хочеш одне чи два
яблука?
Приходь до мене о
першій годині.
Один із моїх друзів
живе у селі.
Один плюс п’ять
дорівнює шість.
Моїй маленькій
сестричці лише один рік.
2

This pencil is short and
that one is long.
These girls are pupils
and those ones are
students.
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) вж иваєт ься для

уникнення повт орення
Цей олівець — корот
кий, а той (олівець) —
довгий.
Ці дівчата — учениці, а
ті (дівчата) — студентки.

open
This book is Irynka’s
and that one is Sashko’s.

onion

Ця книга — Іринки, a
та (книга) — Сашка.

цибуля

[’лпізп]
Onions have a
sharp smell.

only

У цибулі різкий
запах.

тільки, лише

[’ounli]
It is only 8 o’clock.
Only Petro was late to
the lessons.
the only
She is the only child in
the family.

open

Лише восьма година.
Лише Петро запізнився
на уроки,
єдиний
Вона — єдина дитина у
сім’ї.

відкривати

['oupan]
Open the window,
please.
I opened the door and
came into the room.
The boy opened the book
and began to read.
in the open
Children like to spend
much time in the open.

Відчини, будь ласка,
вікно.
Я відкрив двері й
увійшов у кімнату.
Хлопчик відкрив книгу
і почав читати.
надворі, на свіжому
повітрі
Діти люблять
проводити багато часу на
свіжому повітрі.
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opposite

1) протилежний

opposite
I'opazit]
I live on the opposite
side of the street.

Я живу на протилеж
ному боці вулиці.

I sat opposite Sashko
during the dinner.

(когось, чогось)
Під час обіду я сидів
навпроти Сашка.

2) проти, навпроти

чи, або

or
[o:, a]
Are you reading or
listening to music?
Is it 5 or 6 o’clock now?
Does Oleg or Bohdan
live in your house?
Is your sister 9 or 1 0 ?

Ти читаєш чи слухаєш
музику?
Зараз п’ята чи шоста
година?
Олег чи Богдан живе у
твоєму будинку?
Твоїй сестрі дев’ять чи
десять років?

1) апельсин

orange
['orindsl
.0
An orange is a
round sweet fruit. If'. - •
I like oranges
most of all.

\"

-

Апельсин — це
круглий солодкий
фрукт.
Я люблю апельсини
найбільше.

2) оранжевий
My blouse is orange.
Give me an orange feltpen, please.
Do you like this orange
ball?
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Моя блузка оранжева.
Дай мені, будь ласка,
оранжевий фломастер.
Тобі подобається цей
оранжевий м’яч?

oval

our
['аиз]
This is our house.
I showed Oleh our
garden.
Our dog’s name is Rex.

out
[aut]
Mother is out.

наш
Це — наш будинок.
Я показав Олегу наш
сад.
Нашого собаку звати
Рекс.
1

ність
Мами немає вдома.
(Вона вийшла.)
2

He ran out.
She went out.
out of
I took the book out of my
bag.

outside
Laut'said]
It’s cold outside.
It is raining outside.

oval
[’ouval]
My face is oval.
She has an oval face.
I have got an oval watch.

) означає відсут 

) означає р у х н а зов

ні
Він вибіг.
Вона вийшла.
з
Я вийняв книжку з
сумки.

зовні; на вулиці;
надворі
Надворі холодно.
Надворі падає дощ.

овальний
У мене овальне
обличчя.
У неї овальне обличчя.
У мене овальний
годинник.
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over

over
['ouva]
There is a bridge over
the river.
There is a nice lamp
over the table.

1) над, через
Через річку е міст.
Над столом е гарна
лампа.
2

The lesson is over.

owl
[aul]
An owl is a bird
with large round
eyes.
An owl doesn’t
sleep at night.

own
[oun]
This is my own room.
Is the computer your
own?
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) означає припинення

дії
Урок закінчено.

сова
Сова — це птах з
великими круглими
очима.
Сова не спить
«суночі.

власнии, свій
Це — моя власна
кімната.
Це твій ком’пютер?

F R U IT A N D B E R R IE S

lemon

orange

grapes

cherries

raspberry

banana

grapefruit

strawberry

apricot

redcurrants

blackcurrants

COLOURS

yellow

green

I
brown

white

Щ0

orange

pink

grey

red

black

blue

violet

‘k .
dark blue

VEGETABLES

cabbage

cucumber

water melon

mushroom

pumpkin

carrot

tomato

beetroot

melon

radish

potato

onion

maize

beans

POULTRY

goose

hen

cock

"~ Л

chicken/chick

turkey

TOYS

shovel

building blocks

skipping rope

teddy bear

railway
У

doll’s house

bricks

kite

drum

WILD ANIMALS

bear

hare

squirrel

tiger

kangaroo

camel

leopard

w olf

antelope

mouse

elephant

chimp

lion

hedgehog

koala

monkey

zebra

F U R N IT U R E

bookcase

sideboard

cupboard

piano

sofa

wall unit

table

arm-chair

wardrobe

DOMESTIC ANIMALS

rabbit

horse

pig

dog

cow

donkey

cat

goat

sheep

Рр
page

сторінка

Ipeicfe]
We are reading the text
at page 35.
Open your books and
read paragraph 5 at page
15.
The pages in this book
are dirty.
The English book has
many pages.

paid
[peid]

pail

Ми читаємо текст на
сторінці 35.
Відкрийте книжки і
читайте параграф 5 на
сторінці 15.
Сторінки цієї книжки
брудні.
Ця англійська книжка
має багато сторінок.
м инулий час дієслова
pay

відро

[peil]
What colour is this
pail? — It’s grey..
Do you have a pail in
your classroom? — Yes,
we do.
There is water in the
pail.

Якого кольору це
відро? — Сірого.
У вашому класі є
відро? — Так.
У відрі є вода.
2 25

paint

1) фарба

paint
[peint]
paints
My parents
gave me a
nice box of
paints.
The pupils of our form
have sketch-books, feltpens, pencils, paints and
brushes.

фарби
Батьки
подарували мені
гарний набір
фарб.
Учні нашого класу
мають альбоми,
фломастери, олівці,
фарби і пензлі.

2)
ми
My little brother likes to
paint.
Who paints very well
in your form? — Mykola
does.

pair

малювати фарба

Мій маленький братик
любить малювати
фарбами.
Хто у вашому класі
дуже добре малює
фарбами? — Микола.

пара

[рєз]
a pair of socks
a pair of gloves
a pair of shoes
a pair of trousers
a pair of scissors
Mother bought me a
pair of jeans.
A pair of children are
playing ball in the yard.
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пара шкарпеток
пара рукавичок
пара туфель
брюки, штани
ножиці
Мама купила мені
джинси.
На подвір’ї двоє дітей
грають у м’яча.

paragraph

палац

palace
[’paelas]

блідий

pale
[peil]
The girl’s face is pale.

Обличчя дівчинки
бліде.

папір

paper
['реіра]
Give me a piece of paper,
please.
I am drawing on a piece
of paper.
The paper is white.
We use paper for writing
and drawing.

Дай мені, будь ласка,
аркуш паперу.
Я малюю на аркуші
паперу.
Папір білий.
Ми використовуємо
папір для письма і
малювання.

параграф, абзац

paragraph
[’paeragrotf]
We are reading
paragraph 1 0 at page

2 0

.

Did you like this
paragraph? — Yes, I did.

Ми читаємо десятий
параграф на двадцятій
сторінці.
Тобі сподобався цей
параграф? — Так,
сподобався.
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parents

You must read and retell
this paragraph.

parents

Ви повинні прочитати і
переказати цей абзац.

батьки

fpearants]
I love my parents very
much.
Where do your parents
work?
The boy lives with his
parents in a village.
Our parents are always
ready to understand us.

park

Я дуже люблю своїх
батьків.
Де працюють твої
батьки?
Хлопчик живе з
батьками у селі.
Наші батьки завжди
готові зрозуміти нас.

парк

[pock]
There is a nice park near
our school.
Let’s go for a walk to the
park.
There are many benches
in the park.

parrot

Біля нашої школи —
гарний парк.
Давай підемо на
прогулянку у парк.
У парку є багато лавок.

папуга

['paerat]
A parrot is а
beautiful bird.
I’m teaching
my parrot to
speak.
My parrot listens to me
and repeats my words.
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Папуга —
красивий птах.
Я вчу
свого папугу
розмовляти.
Мій папуга слухає мене
і повторює мої слова.

past

part
[poet]
Divide the apple into
two parts.
The first part of the text
is very interesting.

party
[’porti]
We had much fun at the
party.
Come to my birthday
party, Dmytro.
There were many
children at the party.

pass

частина
Розділи яблуко на дві
частини.
Перша частина тексту
дуже цікава.

вечірка
На вечірці нам було
дуже весело.
Дмитро, приходь до
мене на день наро
дження.
На вечірці було багато
дітей.

передавати

[pees]
Pass me the salt, please.

passenger
rpaesindga]
There are many
passengers on the
platform.

past
[past]
the Past Tense

Передай мені, будь
ласка, сіль.

пасажир
На платформі є
багато пасажирів.

минулии
минулии час
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pay

pay

платити

[реї]
минулий час paid
How much did you pay
for this book?
I paid thirty-five
hryvnias for it.

реа
[рі:]
Peas are good to eat.
I like pea soup.

peach
[pi:ty
A peach is a round
fruit with red and
yellow skin.
Do you like
peaches? — Yes, very
much.

pear

Скільки ти заплатив за
цю книжку?
Я заплатив за неї
тридцять п’ять гривень.

горошина
Горох смачний.
Я люблю
гороховий суп.

персик
Персик — це
круглий фрукт з
червоно-жовтою
шкіркою.
Ти любиш
персики? — Так,
дуже.

груша

[рєа]
A pear is a yellow or
green fruit.
Груша — це жовтий або
зелений фрукт.

The pears are sweet.
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Груші солодкі.

pencil-box

Do you like apples or
pears? — I like pears
more.

pen

Ти любиш яблука чи
груші? — Мені більше
подобаються груші.

ручка

[pen]
I write with a pen.
The pen is long.
Can you give me
your pen, please?
Take your pens and
begin to write.

Я пишу ручкою.
Ручка довга.
Дай мені свою ручку,
будь ласка.
Візьміть ручки і
починайте писати.

pence

(множина від penny)

[pens]

пенні, пенси

There were only forty
pence in his pocket.

pencil

У його кишені було
лише сорок пенсів.

олівець

[pensl]
I like to draw with
pencils.
Is the pencil green
or grey? — It’s green.
Can you draw with a
pencil? — Yes, I can.

pencil-box
['penslboks]
There are pens,
pencils, felt-pens
and an eraser in
my pencil-box.
This pencil-box
is very nice.

Я люблю малювати
олівцями.
Олівець зелений чи
Ьірий? — Зелений.
Ти вмієш малювати
олівцем? — Так, вмію.

' пенал
У моєму пеналі
є ручки, олівці,
фломастери та
гумка.
Цей пенал
дуже гарний.
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pencil sharpener

Open your pencil-box.
There is a pencil-box on
the desk.
pencil sharpener

Відкрий пенал.
Н а парті — пенал.

чинка

[’p e n sl Sccpns]
Where is my pencil
sharpener? — It’s in
the pencil-box.

penny

(за ст ругува ч

для олівців)
Де моя
чинка? —
У пеналі.

п е н н і, п е н с

ррепі]
множина репсе
A penny is an English
coin.

pensioner

Пенні — англійська
монета.
п е н с іо н е р (к а )

[’p en fen s]
Is your granny а
pensioner? — Yes, she is.
(No, she isn’t.)
Mykola’s grandfather
doesn’t work. He is a
pensioner.
Pensioners don’t work
because they are old
people.

people
[pi:pl]
There are many (few)
people in the street.
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Твоя бабуся —
пенсіонерка? — Так. (Ні.)
Дідусь Миколи не
працює. Він — пенсіонер.
Пенсіонери не працю
ють, бо вони старі люди.

лю ди
На вулиці багато (мало)
людей.

phone

What are these people
doing here?
Do you know these
people?

person
[pa:sn]
Who is this person?
What kind of person is
he?

pet
[pet]
The dog Rex is our pet.
Do you have a pet?
Sashko has two pets — a
cat and a white rabbit.

phone
[foun]
Who is on the phone?
Mother is speaking over
the phone.
a mobile phone
My uncle gave me a new
mobile phone for my birth
day.

Що ці люди тут
роблять?
Ти знаєш цих людей?

людина; особа
Хто ця людина?
Що він за людина?

домашній улюбле
нець
Собака Рекс — наш
домашній улюбленець.
У тебе є домашній
улюбленець?
У Сашка є двоє
домашніх улюбленців —
кіт і білий кролик.

телефон
Хто біля телефону?
Мама говорить по
телефону.
мобільний телефон
Мій дядько подарував
мені на день народження
новий мобільний теле
фон.
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physical training

physical training
[’fizikaUreinii]]
I like the lessons of
physical training very
much.
At the physical training
lessons we run, jump and
play games.
Natalka was absent at
the last physical training
lesson.
physical culture

piano

фізичне виховання
Я дуже люблю уроки
фізичного виховання.
На уроках фізичного
виховання ми бігаємо,
стрибаємо і граємо в ігри.
Наталка була відсутня
на попередньому уроці
фізичного виховання.
фізична культура,
фізкультура

фортепіано

[’pjaenou]

The girl is playing the
piano.
Дівчинка грає на
фортепіано.

Can you play the
piano? — No, I can’t.
My mother is a teacher
of music and plays the
piano well.
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Ти вмієш грати на
фортепіано? — Ні, не
вмію.
Моя мама — учитель
музики і добре грає на
фортепіано.

pie

picnic
ppiknik]
Let’s go for a picnic to
the lake.

picture
['pikt$9]
There are flowers on the
picture.

Look at this picture.
There are three pictures
on the wall.
The picture is nice.
The children are
drawing pictures of their
pets.

ріе
[раї]
Give me a slice of apple
pie, please.
I like potato pies.

пікнік
Давайте влаштуємо
пікнік біля озера.

картина, малюнок
На картині — квіти.

Подивись на цю
картину.
На стіні є три картини.
Картина гарна.
Діти малюють своїх
домашніх улюбленців.

пиріг, пиріжок
Дай мені, будь ласка,
шматочок яблучного
пирога.
Я люблю картопляники.
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piece

piece

a piece of cake
шматок торта

a piece of chalk
шматок крейди
Mother divided the cake
into ten pieces.
The teacher asked the
pupil on duty to bring a
piece of chalk.
I am drawing flowers on
a piece of paper.

Pig
[pig]
A pig is a
domestic animal
with pink skin,
short legs, a
broad nose and a
short kurly tail.
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шматок

a piece o f cheese
шматок сиру

a piece of paper
аркуш паперу
Мама поділила торт на
десять шматків.
Вчителька попросила
чергового учня принести
шматок крейди.
Я малюю квіти на
аркуші паперу.

свиня, порося
Свиня — це
домашня тварина
з рожевою шкірою,
короткими нога
ми, широким
носом і коротким
закрученим хвостиком.

pink

My granny has two pigs
in the village.

pilot
['pailat]
My uncle is a
pilot.
I want to be a
pilot.

ріп
[ріп]
There are some
pins on the table.
Give me a pin, please

У моєї бабусі в селі с дві
свині.
П ІЛ О Т

Мій дядько —
пілот.
Я хочу бути
пілотом.

шпилька
На столі є декілька
шпильок.
Дай мені, будь ласка,
шпильку.

This is a tie pin.
Це — шпилька для
краватки.

pine
[pain]
Pines are
always green.
A pine is a
tall forest tree
with leaves like
needles.

pink
[piqk]
The rose is pink.
Irynka has pink cheeks.
Natalka has a nice pink
dress on.

сосна
Сосни завжди
зелені.
Сосна — це високе
лісове дерево з
листям, яке схоже на
голки.

рожевии
Троянда рожева.
У Іринки рожеві щічки.
На Наталці гарне
рожеве плаття.
237

Pity

pity
rpiti]
It’s a pity.
It’s a pity that you are a
bad pupil.
It’s a pity that Oleh
didn’t come to my
birthday.

pizza

жалість
Шкода. (Жаль.)
Шкода, що ти поганий
учень.
Шкода, що Олег не
прийшов на мій день
народження.

піца

l'pi:tsa]
Give me a ham and
mushroom pizza, please.

Дайте мені, будь ласка,
піцу з шинкою і грибами.

літак

plane
[plein]
There is a plane
in the sky.
The plane is
flying to Kyiv.
Bohdan’s father is a pilot
of a plane.

planet
[’plaenit]
We live on the planet
Earth.
Our planet is round.

plant
[plant]
There are many
different plants in our
garden.
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У небі —
літак.
Літак летить
у Київ.
Батько Богдана —
пілот літака.

планета
Ми живемо на планеті
Земля.
Наша планета кругла.

1) рослина
У нашому саду е багато
різних рослин.

play

All plants need light and
water.

Усім рослинам потрібні
світло і вода.

This is a big plant.
My parents work at the
plant.

Це — великий завод.
Мої батьки працюють
на заводі.

My granny is planting
flowers in the garden.

Моя бабуся саджає
квіти у саду.

2) завод

3) саджати

plate

тарілка

[pleit]
The girl is washing
the plates.
The plates, forks and
spoons are dirty. Wash
them.
There is porridge in the
plate.

platform

Дівчинка миє
тарілки.
Тарілки, виделки і
ложки брудні. Помий їх.
У тарілці — каша.

платформа

[’plaetfo:m]
Our train is standing at
platform 5.

play

Наш поїзд стоїть на
п’ятій платформі.

грати (ся)

[plei]
The children are playing
ball.
Do you play the piano?
Boys like to play
football.

Діти грають у м’яча.
Ти граєш на форте
піано?
Хлопці люблять грати у
футбол.
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playground
Let’s play a different
game.
Can you play hockey?
My brother plays tennis
well.
We are playing
snowballs.

playground

Давай зіграємо в іншу

г руВи вмієте грати у
хокей?
Мій брат добре грає в
теніс.
Ми граємо в сніжки.

майданчик для ігор

['pleigraund]
There is a playground
behind our school.
There are many children
on the playground.

pleasant

Позаду нашої школи —
майданчик для ігор.
На майданчику для
ігор є багато дітей.

приємний, милий

[pleznt]
Nina is a very pleasant
girl.

please
[pli:z]
Can you give me your
felt-pens, please?
Please don’t be late to
the lessons.
Please sit down.
Repeat your question,
please.

pleased
[pli:zd]
Mother is very pleased
with my marks in English.
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Ніна — дуже мила
дівчинка.

будь ласка
Дай мені, будь ласка,
свої фломастери.
Будь ласка, не
запізнюйся на уроки.
Сідайте, будь ласка.
Повторіть, будь ласка,
запитання.

задоволений
Мама дуже задоволена
моїми оцінками з
англійської мови.

pocket

plum
[р іл т ]
A plum is a round
sweet fruit with red
or blue skin.

There is a stone in the
plum.
Are these plums or
peaches? — They are
plums.

plump
[рілтр]
Who is this short plump
woman? — It's my aunt.
The girl's face is plump.

plus

слива
Слива — це
круглий солодкий
фрукт з червоною
або синьою
шкіркою.
У сливі є кісточка.
Це — сливи чи
персики? — Це — сливи.

повний (про людину)
Хто ця низенька повна
жінка? — Це моя тітка.
У дівчини повне
обличчя.

плюс

IplAS]
Two plus eight is ten.
The temperature is plus
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pocket

Два плюс вісім
дорівнює десять.
Температура плюс
двадцять градусів.

кишеня

I'pokit]
I have grey trousers
with pockets.
Put the sweet into your
pocket.

У мене є сірі брюки з
кишенями.
Поклади цукерку у
кишеню.
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poem
There are two pockets in
my coat.

poem

У моєму пальті є дві
кишені.

вірш

['pouim]
Do you like poems? —
No, not very much. (Yes,
I do.)
to recite a poem
Dmytro is reciting an
English poem.

point
[point]
He pointed to his house.
Point to the door.

pointer

Ти любиш вірші? — Ні,
не дуже. (Так, люблю.)
декламувати вірш
Дмитро декламує
англійський вірш.

вказувати, показу
вати пальцем
Він вказав на свій
будинок.
Покажи пальцем на
двері.

указка

['points]
Take the pointer and
show your town on the
map.

polite

Візьми указку і
покажи на карті своє
місто.

ввічливий

[pa'lait]
Petro is polite and tidy.
Taras is well-bred, he is
polite and studies well.
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Петро ввічливий і
акуратний.
Тарас добре вихований,
він ввічливий і добре
вчиться.

postcard

pond
[pond]
There is much fish in the
pond.
Are there any frogs in
this pond? — Yes, there
are.
The pond is clean and
small.

ропу
[ 'роипі]
There is a funny
pony at our zoo.
A pony looks like
a small horse.

porridge
['ponds]
I had porridge for
breakfast.
Do you like porridge? —
Yes, I do.
There is porridge in the
plate.

postcard
['poustkad]
I have a good collection of
postcards.

став, ставок
У ставку є багато риби.
У цьому ставку є
жаби? — Так.
Ставок чистий і
маленький.
ПОН1

У нашому
зоопарку є
кумедне поні.
Поні схоже на
маленького коня.

каша
На сніданок я їв кашу.
Т и любиш кашу? —
Так.
У тарілці — каша.

поштова листівка
У мене є хороша
колекція поштових
листівок.
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post office

пошта, поштамп,
поштове відділення

post office
['poustofis]
We buy stamps and
envelopes at the post
office.

картопля

potato
[pa'teitou]
I helped my mother to
plant potatoes.

Я допоміг мамі садити
картоплю.

свійська птиця

poultry
fpoultril
Hens, cocks, ducks and
geese are poultry.

Кури, півні, качки
і гуси — це свійська
птиця.

фунт стерлінгів

pound
[paund]
There are
a pound.

На пошті купують
марки і конверти.

100

pence in

present
[preznt]
All are present at the
lesson.

(грошова одиниця
Великої Британії)
У фунті стерлінгів сто
пенні.

1) присутній
Всі присутні на уроці.

2 )подарунок
My friend gave me a nice
present for my birthday.
This is my present for
you.
244

Мій друг подарував
мені гарний подарунок
на день народження.
Це — мій подарунок
для тебе.

pupil

pretty
1'priti]

гарним, милий, приваблививий, чудовий

She is so pretty!
Natalka is a pretty girl.

Вона така мила!
Наталка — гарненька
дівчинка.

puddle

калюжа

[ рлсії]

After the rain there
are many puddles in the
street.

pull
[pull

Після дощу на вулиці
багато калюж.

тягти

Petryk is pulling the
sledge.
Петрик везе санчата.

pumpkin

гарбуз

[ 'рлтркіп]

A pumpkin is а
large round vegetable
with thick orange
skin.

pupil
[pju:pl]
I am a pupil of the third
form.

Гарбуз — це вели
кий круглий овоч з
товстою оранжевою
шкіркою.

учень; учениця
Я учень третього класу.
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puppy

Are you a pupil or a
student? — I am a pupil.
Borys is a good (bad)
pupil.
On the first of
September the pupils are
at school again.

puppy
[ 'р д р і )
This is a small
funny puppy.
Do you have
any pet? — Yes,
a puppy.
What colour is
the puppy? — It’s black.

push

Ти — учень чи
студент? — Я — учень.
Борис хороший
(поганий) учень.
Першого вересня учні
знову в школі.

цуценя
Це — маленьке
кумедне цуценя.
У тебе є домашній
любленець? — Так,
цуценя.
Якого кольору це
цуценя? — Чорного.

штовхати

[puS]
Oleh, push the door and
open it.
Taras is ill-bread
because he pushes the
girls.
The teacher doesn’t
like Bohdan’s behaviour
because he runs about in
the classroom and pushes
the pupils.
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Олеже, штовхни двері і
відчини їх.
Тарас погано вихова
ний, бо штовхає дівчаток.
Вчительці-не подо
бається поведінка
Богдана, тому що він
бігає по класу і штовхає
учнів.

puzzle

put
[put]
минулий час put
I put the books on the
shelf.
Don’t put your elbows on
the table.
Did you put sugar in my
tea?

1) класти, покласти;
ставити, поставити
Я поклав книги на
полицю.
Не став лікті на стіл.
Ти поклав цукор у мій
чай?

2) записувати
Put your name here.
I put all new words in
my vocabulary.
to put down
Put down your hometask
into your diaries.
to put on
I put my new suit on.
It’s raining. Put your
raincoat on.

puzzle
[pAzl]
Mother bought me
a book of puzzles for
children.

Запиши тут своє
прізвище.
Я записав всі нові слова
у словник.
записувати
Запишіть ваше
домашнє завдання у
щоденники.
одягати
Я одягнув свій новий
костюм.
Падає дощ. Одягни
плащ.

загадка, голово
ломка
Мама купила мені
дитячу книжку з
головоломками.
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Qq
quarter
fkwata]

чверть години, 15
хвилин

It is a quarter past two.

Чверть на третю.
(П’ятнадцять хвилин на
третю.)
За чверть п’ята. (За
п’ятнадцять хвилин
п’ята.)

It is a quarter to five.

queen
[kwi:n]
Queen Victoria
to become (to be
crowned) queen

question
['kwestfcn]
It’s a difficult (an easy)
question.
Question 5 is very
difficult.
to ask a question
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королева
королева Вікторія
стати королевою

запитання, питан
ня
Це складне (легке)
запитання.
Запитання номер 5
дуже складне.
запитувати, ставити
запитання

quite

The teacher asked me
many questions.
to answer a question
I answered all the
questions.
Answer my question!

Вчителька поставила
мені багато запитань.
відповідати на
запитання
Я відповів на всі
запитання.
Відповідай на моє
запитання!

quick

швидкий

[kwik]
This is a quick train.
Be quick!

Це — швидкий поїзд.
Швидше!

quickly

швидко

[’kwikli]
We finished to write the
exercise very quickly.

quite
[kwait]
The two brothers are
quite different.
You are quite right.

Ми дуже швидко
закінчили писати
вправу.

1) цілком, абсолют
но
Ці двоє братів абсолют
но різні.
Ти цілком правий.

2) досить, певною
мірою
The weather is quite
warm.
She plays the piano
quite well.

Погода досить тепла.
Вона досить добре грає
на фортепіано.
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Rr
rabbit

кролик

fraebit]
A rabbit is a
small animal with
long ears and a
short tail.
A rabbit looks like a
hare.
This white rabbit lives
in a large cage.

radiator
I'reidieita]
There are two
radiators in my
room.
The radiators
are hot in winter
and cold in
summer.
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Кролик — це
маленька тваринка
з довгими вухами і
коротким хвостом.
Кролик схожий на
зайця.
Цей білий кролик живе
у великій клітці.

батарея (опалення)
* У моїй кімнаті
є дві батареї.
Батареї
гарячі взимку і
холодні влітку.

rain

radio
['reidiou]
Do you like to
listen to the radio?
My granny listens
to the radio every
day.

radish
['raediSl
A radish is
a small red or
white vegetable.
I don’t like
radishes very much.

railway
freilwei]
My brother works on
the railway.
a railway station
The railway station is
big and nice.

rain
[rein]
It looks like rain.

It often rains in autumn.
It is raining now.

радіо; радіо
приймач
Ти любиш
слухати радіо?
Моя бабуся
щодня слухає
радіо.

редиска
Редиска — це
маленький червоний
або білий овоч.
Я не дуже люблю
редиску.

залізниця,
залізнична колія
Мій брат працює на
залізниці.
вокзал, залізнична
станція
Вокзал великий і
гарний.
1) ДОЩ

Схоже, буде дощ.

2) падати, іти (про
дощ)
Восени часто падає
дощ.
Зараз іде дощ.
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raincoat

raincoat
['reinkout]
It’s raining. Put
your raincoat on.

rainy
['reini]
The weather is cold and
rainy.
The day was rainy.

ran
[гаеп]

rang
[raeq]

rat
Iraet]
A rat is a small
animal with a long
tail.
A rat looks like a
large mouse.

read
[ri:d]
минулий час read
I like to read books.
What are you reading?
Petro reads much (little).
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плащ
Йде дощ. Одягни
плащ.

дощовий
Погода холодна і
дощова.
День був дощовим.

минулий час дієслова
run
минулий час дієслова
ring

пацюк
Пацюк — це
маленька тваринка з
довгим хвостом.
Пацюк схожий на
велику мишу.

читати

Я люблю читати
книжки.
Що ти читаєш?
Петро багато (мало)
читає.

region

Mother often reads me
fairy tales.

ready

Мама часто читає мені
казки.

готовий

I'redi]
Are you ready for the
lesson? — Yes, I am
(ready).
We are ready to go to
school.
The breakfast is ready.
I am always ready to
help my friends.

real

Ти готовий до уроку? —
Так, я готовий.
Ми готові йти до
школи.
Сніданок готовий.
Я завжди готовий
допомогти друзям.

справжній

Irial]
Dmytro is my real
friend.

red

Дмитро — мій
справжній друг.

червоний

[red]
The rose is red.
Ira has a red blouse on.
What colour is this feltpen? — It’s red.
Nina has red cheeks.
My lips are red.
Red is my favourite
colour.

region
[Ti:d33n]
There are 24 regions in
Ukraine.

Троянда червона.
Іра одягнена у червону
блузку.
Якого кольору цей
фломастер? — Червоного.
У Ніни червоні щічки.
Мої губи червоні.
Мій улюблений
колір — червоний.

район, область;
край
В Україні двадцять
чотири області.
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relative

What region do you
live in?

relative

В якій області ти
живеш?

родич; родичка

[’relativ]
We have many relatives
in Kyiv.

remember
[ri'membal
I remember his name
but I can’t remember his
surname.
Nina didn’t remember
the English word
“calculator”.
This little boy can’t
remember the number of
his house.
Do you remember the
name of your street? —
Yes, I do.
I remember many
English poems.
Do you remember
what is the English for
«погода»? — No, I don’t.

repeat
[ri'pi:t]
Repeat this word after
me.
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У нас є багато родичів
у Києві.

пам’ятати, пригаду
вати
Я пам’ятаю його ім’я,
але не можу пригадати
його прізвище.
Ніна не пам’ятала
англійського слова
«calculator».
Цей маленький
хлопчик не може
пригадати номер свого
будинку.
Ти пам’ятаєш назву
своєї вулиці? — Так,
пам’ятаю.
Я пам’ятаю багато
англійських віршів.
Ти пам’ятаєш, як буде
англійською «погода»? —
Ні, не пам’ятаю.

повторити, повторю
вати
Повторіть за мною це
слово.

ribbon

We repeat all new words
after the teacher.

rest
[rest]
Let’s have (take) a rest.
I had a good rest.

Ми повторюємо за
вчителем усі нові слова.

1) відпочинок
Давай відпочинемо.
Я добре відпочив.

2) відпочивати
The doctor told Nina to
rest more.

retell
Lri:'tel]
минулий час retold
I retold the text two
times.
Your hometask is to
read and retell the text at
page 1 0 .

retold
Lrii'tould]

ribbon
[’riban]
Vira has a long fair
braid with a pink ribbon
in it.
She wears two blue silk
ribbons in her hair.

Лікар порадив Ніні
більше відпочивати.

переказувати

Я два рази переказав
текст.
Ваше домашнє
завдання — читати і
переказувати текст на
десятій сторінці.

минулий час дієслова
retell

стрічка
У Віри довга русява
коса з рожевою стрічкою
в ній.
Вона носить дві
блакитні шовкові стрічки
у волоссі.
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rice

rice

рис

[rais]
I don’t like rice porridge.

ride
[raid]
минулий час rode
Can you ride a horse?

Я не люблю рисову
кашу.

їздити

(на коні,

велосипеді тощо)
Ти вмієш їздити на
коні?

The girl is riding a
bicycle.
Дівчинка іде на
велосипеді.

right
[rait]
My house is on the right
side of the street.
Turn to the right,
a right eye
a right hand
I write with my right
hand.

1) правий (що
знаходиться праворуч)
Мій будинок — з правої
сторони вулиці.
Поверни праворуч,
праве око
права рука
Я пишу правою рукою.
2) правий; справед
ливий; правильний

Am I right? — Yes, you
are.
You are quite right.
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Я правий? — Так.
Ти абсолютно правий.

road

Your answer is right.

ring
[ГІІ]]
минулий час rang
The telephone is ringing.
to ring up
I rang you up at 3 o’clock
but you were not at home.
Ring me up in the
evening.

river

Твоя відповідь вірна,

дзвонити

Телефон дзвонить.
дзвонити по телефону,
телефонувати
Я дзвонив тобі о третій
годині, але тебе не було
вдома.
Подзвони мені ввечері.

річка, ріка

['rival
The Dnipro is a long
beautiful river.
There is a river near the
village.
We have a house on the
river.

road
[roud]
Cross the road when the
lights are green.
The road is wide
(narrow).
They are walking along
the road.
The girl is crossing the
road.

Дніпро — довга
красива ріка.
Біля села — ріка.
Наш дім знаходиться
поруч з річкою.

дорога; вулиця;
проїзна частина
вулиці
Переходь вулицю на
зелене світло.
Дорога широка
(вузька).
Вони йдуть вздовж
дороги.
Дівчинка переходить
дорогу.
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rode

rode
[roud]

room

минулий час дієслова
ride

кімната

[rum ]
There are two rooms in
our flat.
I came into the room.
The room is large and
light.
Mother is cleaning the
room.
She went out of the
room.
There are two windows
and one door in my room.

rose

У нашій квартирі е дві
кімнати.
Я увійшов у кімнату.
Кімната велика і
світла.
Мама прибирає
кімнату.
Вона вийшла з
кімнати.
У моїй кімнаті є два
вікна й одні двері.

троянда

[rouz]
The rose is red.
There are many
beautiful roses in
our garden.
A rose is a
beautiful flower.

rosy
[’rouzi]
The girl’s cheeks are
rosy.
What colour is the
flower? — It’s rosy.
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Троянда червона.
У нашому саду
є багато красивих
.троянд.
Троянда — красива
квітка.

рожевий, рум’яний
У дівчинки рум’яні
щічки.
Якого кольору
квітка? — Рожевого.

ruler

round

круглий

[raund]
The ball is round.
Is the table round or
square? — It’s round.
Nina has a round face.
Plates are round.
An owl has round eyes.
A plum is a small round
fruit.

rule
[nul]
The teacher explained
us a new grammar rule.

ruler

М ’яч круглий.
Стіл круглий чи
квадратний? — Круглий.
У Ніни кругле обличчя.
Тарілки круглі.
У сови круглі очі.
Слива — це маленький
круглий фрукт.

правило
Вчителька пояснила
нам нове граматичне
правило.

лінійка

[Tu:la]

We use a ruler for
drawing straight lines.
Where is my ruler? —
It’s on the desk.
The ruler is long (short).

Ми використовуємо
лінійку, щоб креслити
прямі лінії.
Де моя лінійка? —
Вона на парті.
Лінійка довга
(коротка).
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run

run

бігти, бігати

[ГЛП]

минулий час ran
Where are you running?
Can you run as fast as
Bohdan?
At the physical training
lessons we run, jump and
play games.

Куди ти біжиш?
Ти вмієш бігати так
швидко, як Богдан?
На уроках фізичного
виховання ми бігаємо,
стрибаємо і граємо в ігри.

The cat is running after
the mouse.
Кіт біжить за мишею.

to run about
Our teacher doesn’t like
when the boys run about
in the classroom.
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метушитися, гратися,
бавитися
Нашому вчителю
не подобається, коли
хлопчики метушаться
(бігають) в класі.

Ss
sad

сумнии

[saed]
Why are you sad?
I’m sad because I got a
bad mark in English.
She looked sad.
This is a sad fairy tale.
The dog has sad eyes.

said
[sed]

sailor

Чому ти сумний?
Я сумний, бо отримав
погану оцінку з
англійської мови.
Вона виглядала сумною.
Це — сумна казка.
У собаки сумні очі.

минулий час дієслова

say
моряк

[’seila]
My uncle is a
sailor.
A sailor works on a
ship.

Мій дядько —
моряк.
Моряк працює на
кораблі.
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salt

salt

СІЛЬ

[salt]
Pass me the salt, please.

sang
[saeq]

Santa Claus
['saenta k b:z]
Parents tell
small children that
Santa Claus brings
them presents at
New Year’s day.
At the New
Year’s party Santa
Claus gave all the
children nice presents.

sat

Передай мені, будь
ласка, сіль.

минулий час дієслова

sing
Санта Клаус, Дід
Мороз
Батьки розповідають
маленьким дітям, що
Дід Мороз приносить
їм подарунки на
Новий рік.
На новорічній
вечірці Дід Мороз
роздавав усім дітям
гарні подарунки.

минулий час дієслова

[saet]

sit

satisfied

задоволений, вдово
лений

[saetisfaid]
to be satisfied
The teacher was
satisfied with the pupil on
duty.
Oleh’s mother is
not satisfied with his
behaviour.
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бути задоволеним
(кимсь, чимсь)
Вчителька була задово
лена черговим учнем.
Мати Олега не задово
лена його поведінкою.

scarf

Are you satisfied with
my marks, mummy? —
Yes, I am.

Saturday

Мамо, ти задоволена
моїми оцінками? — Так.

субота

['saetadei]
Saturday is a day off.
Come to me on
Saturday.
I go to the village every
Saturday.

saw
[so:]
say
[sei]
минулий час said
“Hello!” she said.
I didn’t know what to
say.
Don’t say bad words!
What do you want to
say?
What did he say?

scarf

Субота— вихідний день.
Приходь до мене у
суботу.
Я їжджу у село кожної
суботи.

минулий час дієслова

see
сказати, говорити

«Привіт!» — сказала
вона.
Я не знав, що сказати.
Не говори поганих слів!
Що ти хочеш сказати?
Що він сказав?

шарф; краватка

[skccf]
множина scarves
Vira has a nice
pink scarf on.
It is cold. Put
your warm scarf
on.

На Вірі гарний
рожевий шарф.
Холодно. Одягни
еплий шарф.
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scarves

Is the scarf long or
short? — It is long.
My father has a new
scarf on.

Шарф довгий чи
короткий? — Довгий.
На татові нова
краватка.

scarves

(множина від scarf,)

[skccvz]

шарфи; краватки

I have many nice
scarves.
Scarves can be long and
short.

school

У мене е багато гарних
шарфів.
Краватки можуть бути
довгі і короткі.

школа

[sku:l]
Our school is new.
There are many
classrooms in our school.
I study at school.
The pupils are going to
school.
My brother and I go to
school together.
The school is a twostoried building.

schoolboy

Наша школа нова.
У нашій школі е багато
класних кімнат.
Я навчаюся в школі.
Учні йдуть до школи.
Ми з братом ходимо до
школи разом.
Ця школа е дво
поверховою будівлею.

школяр

fskurlboi]
Taras is a schoolboy.

schoolgirl

Тарас — школяр,

школярка

['sku:lga:l]
Nina and Tanya are
schoolgirls.
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Ніна і Таня —
школярки.

season

scientist

вчений

[’saian tist]
He is a famous scientist.

scissors

Він — відомий вчений.

ножиці

[’sizas]
Give me the scissors,
please.

sea

Дай мені, будь ласка,
ножиці.

море

[si:]
Every summer I go to
the sea.
There is a village by the
sea.
You can see a ship in the
sea.

seaside

Кожного літа я їжджу
на море.
Біля моря — село.
У морі видно корабель.

морське узбережжя

['si:said]
I like to spend summer
on the seaside.

season

Я люблю проводити
літо на морському
узбережжі.

пора року

[si:zn]
There are four seasons
in the year: spring,
summer, autumn and
winter.
What is your favourite
season? — It’s spring.
What season is it now?

Є чотири пори року:
весна, літо, осінь і зима.

Яка твоя улюблена
пора року? — Весна.
Яка тепер пора року?
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seat

seat

місце

[si:t]
to take a seat
Take your seats,
children.
My seat is at the first
desk.

second

сідати на місце
Діти, сідайте на свої
місця.
Моє місце за першою
партою.

1) другий

['sekandl
The second part of the
text is more interesting.
It is the 2 nd (second) of
March today.

Друга частина тексту
більш цікава.
Сьогодні друге березня.

Petro can run 1 0 0
metres in 2 0 seconds.

Петро може пробігти
сто метрів за 2 0 секунд.

2) секунда

see

бачити

[si:]
минулий час saw
What can you see in the
picture?
I saw many interesting
animals at our zoo.
Did you see Dmytro
yesterday? — Yes, I did.
I saw you put the book
on the shelf.

seldom

Що ти бачиш на
картині?
У нашому зоопарку
я бачив багато цікавих
тварин.
Ти бачив Дмитра
вчора? — Так, бачив.
Я бачив, що ти поклав
цю книжку на полицю.

рідко

['seldam ]
I seldom go to the
village.
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Я рідко їжджу у село.

sentence

It seldom rains in
summer.
Dmytro seldom gets bad
marks.

sell

Влітку рідко йде дощ.
Дмитро рідко отримує
погані оцінки.

продавати

[sel]
минулий час sold
They sell good fruit in
this shop.

send
[send]
минулий час sent
I sent him a letter.
My aunt often sends me
presents.

sent
[sent]

sentence

У цьому магазині про
дають хороші фрукти.

посилати; відсилати;
присилати
Я відіслав йому листа.
Моя тітка часто приси
лає мені подарунки.

минулий час дієслова

send
речення

['sentans]
This is a short (long)
sentence.
At the English lessons
we make up sentences
with new words.
We read English
sentences and translate
them into our mother
tongue.
I can’t translate this
difficult sentence.

Це — коротке (довге)
речення.
На уроках англійської
мови ми складаємо ре
чення з новими словами.
Ми читаємо англійські
речення і перекладаємо
їх на рідну мову.
Я не можу перекласти
це складне речення.
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Septem ber

September
[sap'temba]
September is the first
autumn month.
On the 1 st of September
pupils go to school again.
The weather often
changes in September.
It often rains in
September.

service
['sa:vis]
The rooms at this hotel
are good and so is the
service.

seven
[sevn]
I have got seven English
books.
Three plus four is seven.
Open your books at page
seven.
My sister is seven.

seventeen
Lsevn’ti:n]
How much is 10 plus
7? — 17 (seventeen).

seventeenth
Lsevn'ti:n0 ]
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вересень
Вересень — перший
осінній місяць.
Першого вересня учні
знову йдуть до школи.
У вересні погода часто
змінюється.
У вересні часто йде
дощ.

обслуговування;
сервіс
Кімнати в цьому
готелі хороші, таким ж є
обслуговування.

сім
У мене є сім
англійських книжок.
Три плюс чотири
дорівнює сім.
Відкрийте книги на
сьомій сторінці.
Моїй сестрі сім років.

сімнадцять
Скільки буде, якщо до
десяти додати сім? —
Сімнадцять.

сімнадцятий

she

the seventeenth of
August

seventh
[sevnG]
It is the seventh of June
today.

seventy
[’sevnti]
The old man is seventy.

shall
iSael, Sal]

I shall go to the cinema
tomorrow.

shan’t
[Saint]
sharpener

сімнадцяте серпня

сьомий
Сьогодні сьоме червня.

сімдесят
Цьому старому
чоловікові сімдесят років.
допоміжне дієслово
для утворення майбут
нього часу в 1-й особі
однини і множини (I, we)
Завтра я піду у кіно.

скорочено від shall
not
точилка

[ 'S a p п а ]

Can you give me your
sharpener, please?

she

Дай мені, будь
ласка, точилку.

вона

fii, Si]
What does your sister
do? — She is an engineer.
Where does Nina live? —
She lives not far from our
school.

Чим займається твоя
сестра? — Вона —
інженер.
Де живе Ніна? — Вона
живе недалеко від нашої
школи.
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sheep
What is the teacher
doing? — She is writing
on the blackboard.

sheep
fii:p]
множина sheep
A sheep is a
domestic animal
with a thick coat.
There are many
sheep at the farm.

shelf
[Self]
множина shelves
There are many books
on the shelves of my
bookcase.
Put the book on the
shelf.
a top shelf
a bottom shelf
a glass shelf

Що робить
вчителька? — Вона пише
на дошці.

вівця

Вівця — це
.свійська тварина
з густою шерстю.
На фермі є
багато овець.

полиця
На полицях моєї книж
кової шафи е багато
книжок.
Поклади книгу на
полицю,
верхня полиця
нижня полиця
скляна полиця

shelves

(множина від shelf)

[Selvz]

полиці

shine

світити, сяяти

iSain]
минулий час shone
The sun is shining.
The sun shone all
afternoon.
270

Сяє сонце.
Весь день сяяло сонце.

shone

The girl’s eyes are
shining with joy.
The moon shines at
night.

ship

Очі дівчини сяють від
радості.
Вночі світить місяць.

корабель

fiip]

One can see a ship in the
sea.
У морі видно корабель.

shirt

сорочка

Bact]
The boy has a white
shirt on.
Put on your new shirt.

shoe

На хлопчикові біла
сорочка.
О д я г н и с в о ю нову
сорочку.

черевик; туфель

би:]
My new shoes are
black.
He put on his
new brown shoes.
The boy took his shoes
and socks off.

shone
[Son]

Мої нові черевики
чорного кольору.
Він одягнув нові
коричневі туфлі.
Хлопчик зняв туф лі і
шкарпетки.

минулий час дієслова
shine
271

shop

shop
fc>p]
I am going to the shop.
The shop is open
(closed).
What did you see at the
shop?

shop assistant
['Sopa.sistsnt]
My mother is a
shop assistant.
A shop assistant
works at a shop.

short
Gat]
The girl’s hair is short.
Nina has a nice short
skirt on.
In winter the days are
short and the nights are
long.
Give a short answer.
It’s only a short way to
the school.
I’m short and my brother
is very tall.

should
fiud]
You should study better.
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крамниця, магазин
Я йду у крамницю.
Магазин відкритий
(зачинений).
Що ти бачив у
крамниці?

продавець, продав
щиця
Моя мама —
продавщиця.
Продавець
працює в магазині.

короткий, низький
У дівчини коротке
волосся.
На Ніні гарна коротка
спідниця.
Взимку дні короткі, а
ночі довгі.
Дай коротку відповідь.
До школи недалеко.
Я низький, а брат —
дуже високий.

повинен, повинні;
слід
Ти повинен вчитися
краще.

show
You should help your
mother about the house.

shoulder
['Soulda]
She put her hand on my
shoulder.
His shoulders are broad.

should like
fiud iaik]
I should like to be a
better pupil.
I should like to go to the
park.

shout
fiaut]
Don’t shout! The child is
sleeping.
Why is he shouting?

show
fiou]
минулий час showed
Show me your exercise
book.
The boy showed me the
way to the river.
I showed my town on the
map.
Natalka showed us her
new computer.

Тобі слід допомагати
мамі по господарству.

плече
Вона поклала руку на
моє плече.
У нього широкі плечі.

хотіти
Я хотів би бути
кращим учнем.
Я хотів би піти у парк.

кричати
Не кричіть! Дитина
спить.
Чому він кричить?

показувати

Покажи мені свій зошит.
Хлопчик показав мені
шлях до річки.
Я показав своє місто на
карті.
Наталка показала нам
свій новий комп'ютер.
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shower

shower

1) ДУШ

ftaua]
to have (take) a shower
In the morning I take
my shower.
Do you like to take a
shower or to have a bath?

приймати душ
Вранці я приймаю
душ.
Тобі подобається
приймати душ чи ванну?

2) злива
I like summer showers.
The shower didn’t last
long.

shut

Я люблю літні зливи.
Злива тривала
недовго.

закривати, зачиняти

fiAt]
минулий час shut
He shut the window.
Shut your books.
Please shut the door.
Shut your eyes and
sleep.
I can’t shut my schoolbag.

side

Він зачинив вікно.
Закрийте книжки.
Закрий, будь ласка,
двері.
Заплющ очі і спи.
Я не можу закрити
портфель.

бік, сторона

[said]
The school is on the left
side of the street.

sideboard

Школа знаходиться з
лівої сторони вулиці.

буфет

[’saidbad]
There is a sideboard in
our kitchen.
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У нашій кухні є буфет.

sit

There are cups, forks,
spoons and plates in the
sideboard.

sing
[siq]
минулий час sang
Can you sing? — Yes, I
can.
Larysa sings very well.
Birds are singing.
My little sister likes to
sing.

sister
fsista]
Ira is Mykola’s younger
sister.
Is Vira your sister?
My sister is 10 (years
old).
I have a sister and two
brothers.

sit
[Sit]
минулий час sat
I am sitting on a chair.

У буфеті e чашки,
виделки, ложки і
тарілки.

співати

Ти вмієш співати? —
Так.
Лариса дуже добре
співає.
Співають пташки.
Моїй маленькій сестрі
подобається співати.

сестра
Ipa — молодша сестра
Миколи.
Віра — твоя сестра?
Моїй сестрі десять
років.
У мене є сестра і двоє
братів.

с и д іт и

Я сиджу на стільці.

The children are sitting
on the bench.
Діти сидять на лавці.
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six

Sit down, please.
Sit still!
Nina is sitting at the
first desk.
Do you like to sit at the
last desk?
You can sit here.
The granny is sitting in
an armchair.

Сідайте, будь ласка.
Сидіть спокійно!
Ніна сидить за першою
партою.
Тобі подобається сидіти
за останньою партою?
Ти можеш сидіти ось
тут.
Бабуся сидить у кріслі,

шість

six
[siks]
I have got six felt-pens.
His little brother is six.
Open your books at page

6.
It’s

6

o’clock.

sixteen

У мене є шість фло
мастерів.
U
Його маленькому
братикові шість років.
Відкрийте книжки на
шостій сторінці.
Шоста година.

ші стнадцять

Lsiks'ti:n]
Is your sister sixteen? —
No, she isn’t. She is
fourteen.
at page sixteen

sixteenth

Твоїй сестрі
шістнадцять років? — Ні.
їй чотирнадцять років.
на шістнадцятій
сторінці

шістнадцятий

Lsiks'ti:n0]
on the sixteenth of
June
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шістнадцятого червня

skate

sixth

шостий

[siksG]
I went to the village on
the sixth of May.

sixty

Я поїхав у село шостого
травня.

шістдесят

psiksti]
The old woman is sixty.
Sixty is more than fifty,
bus number 60 (sixty)

size

Старенькій жінці
шістдесят років.
Шістдесят більше, ніж
п’ятдесят.
автобус номер
шістдесят

розмір

(одягу, взуття

[saiz]

тощо)

This suit is my size.

Цей костюм мого
розміру.
Який у тебе розмір?

What is your size?

skate
[skeit]
Can you skate? — No,
but I can ski.

кататися на ковза
нах
Ти вмієш кататися на
ковзанах? — Ні, але я
вмію ходити на лижах.

The children are
skating.
Діти катаються на
ковзанах.
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sketchbook

sketchbook
['sketybuk]
I draw in my
sketchbook.
At the
drawing
lessons we use
our sketchbooks, pencils,
rulers and felt-pens.

ski
[ski:]
In winter we
skate and ski.
I like to ski
very much.
My little sister cannot
ski.

skin
[skin]
Nina’s skin is fair.

skip
[skip]
Little children like to
skip and run.

2 78

альбом (для малюван
ня)
Я малюю в альбомі.
На уроках
малювання ми
користуємося
своїми альбомами,
олівцями, лінійками та
фломастерами.

ходити на лижах
Взимку ми катаємося
на ковзанах і ходимо на
лижах.
Я дуже люблю ходити
на лижах.
Моя маленька сестра
не вміє ходити на лижах.

шкіра
У Ніни світла шкіра,

стрибати, скакати
Маленькі діти люблять
стрибати і бігати.

sky

skipping rope

скакалка

['skipiqroup]
The girl has a skipping
rope. She is skipping in
the playground.
У дівчинки є скакалка.
Вона стрибає через
скакалку на ігровому
майданчику.

skirt
[skat]
Vira likes to
wear short skirts.
' My sister has a
nice long skirt on.
Is this a skirt or a
dress? — It’s a skirt.

sky
[skai]
There are white clouds
in the sky.
The sky went dark and
it began to rain.
The sun is shining in the
sky.
There are no clouds in
the sky.
The sky is clear.

СП ІД Н И Ц Я

Вірі подобається но
сити короткі спідниці.
На моїй сестрі гарна
довга спідниця.
Це спідниця чи
плаття? — Спідниця.

небо
На небі — білі хмари.
Небо потемніло, і
почався дощ.
На небі світить сонце.
На небі немає хмар.
Небо чисте.
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skylark

skylark

жайворонок

[’skailark]
There is a skylark
high up in the sky.
A skylark is a
small bird that sings
while it flies high up
in the sky.

sledge

Високо в небі —
жайворонок.
Жайворонок — це
маленька пташка,
яка співає, літаючи
високо в небі.

1) санчата

[sleds!
We use
sledges for
going down
the hills.

Ми
використовуємо
санчата, щоб
з’їжджати з гірок.

2) кататися на
санчатах
The children are
sledging down the hill.
Діти катаються на
санчатах з гірки.

sleep

спати

[slip]
минулий час slept
The child is sleeping.
Дитина спить.
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slow ly

Are you sleeping? — No,
I’m not.
I slept well at night.
An owl doesn’t sleep at
night.
Yesterday I slept on the
sofa.
I slept at my sister’s
house last night.

slept
[slept]

slim

Ти спиш? — Hi, не
сплю.
Вночі я добре спав.
Сова не спить уночі.
Вчора я спав на дивані.
Минулої ночі я спав у
будинку сестри.

минулий час дієслова

sleep
тонкий, стрункий

[slim]
Oleh is a slim boy.
I am tall and slim.

slipper

Олег — стрункий хло
пець.
Я висока і струнка.

кімнатна туфля

['slipa]
Where are my
slippers? — They
are in the corridor.

slippery

, Де мої домашні
тапочки? — Вони в
коридорі.

слизький

['slipari]
After the rain the road is
slippery.

slowly

Після дошу дорога
слизька.

повільно

1'slouli]
Don’t read slowly.

Не читай повільно.
281

sm all

He came slowly up to us.

small

Він повільно підійшов
до нас.

маленький

[sm all
The box is small and
round.
We live in a small house.
They have got a small
car.
I live in a small town.
What a nice small dog!
The dress is too small for
you.

snake

Коробочка маленька і
кругла.
Ми живемо у
маленькому будинку.
У них є маленький
автомобіль.
Я живу у маленькому
місті.
Який гарненький
маленький песик!
Плаття замале на тебе.

ЗМ ІЯ

[sneik]
A snake has a very
long thin body and no
legs.
I saw a snake in the
grass.

snow

Змія має дуже
довге худе тіло без
ніг.
Я бачив у траві
змію.

1) сніг

[snou]
There is much snow on
the ground.
The houses, the trees,
the streets are white with
snow.
The snow is white.
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На землі є багато снігу
Будинки, дерева,
вулиці білі від снігу.
Сніг білий.

soap

The snow is melting.

Сніг тане.

2) падати, іти (про сніг)
It often snows in winter.
It is snowing.

snowball

Взимку часто падає
сніг.
и
Йде сніг,

сніжка

[’sn o u b a l]
We are making
snowballs.

Ми ліпимо сніжки.

The children are playing
snowballs.
Діти грають у сніжки.

snowman
['snoumaen]
The children are making
a snowman.
SO

снігова баба, сніговик
Діти ліплять снігову
бабу.

так

[sou]
The flower is so nice!
Don’t be so sad.
They are so far.

soap

Квітка така гарна!
Не будь таким сумним.
Вони так далеко.

мило

[soup]
a piece of soap

шматок мила
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sock

I wash my hands with a
piece of soap.

sock

Я мию руки милом.

шкарпетка

[sok]
Petryk put on his
new socks.
I took off my socks
and washed my feet.

sofa

Петрик одягнув нові
(шкарпетки.
Я зняв шкарпетки і
помив ноги.

диван

[’soufa]
We have a
nice sofa in the
living room.
Sit down
on the sofa,
please.

sold
[sould]

soldier

У нашій
вітальні е
гарний диван.
Сідайте,
будь ласка, на
диван.
м инулий час дієслова

sell
солдат

fsouldsa]
My brother is a
soldier.
A soldier defends our
country.
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Мій брат —
солдат.
Солдат захищає
нашу країну.

som etim es

some
[saiti]

декілька, трохи
(вживається, у ствер
джувальних реченнях)

There are some pupils in
the playground.
Have you got any
English books? — Yes, I
have got some.
There is some water in
the glass.
There are some mistakes
in your exercise.
I have got some time.
I want some more fruit.

somebody
[’SAtnbadi]
Somebody opened the
window.
Somebody came into the
room.

something
[’SAmBiq]
Give me something
interesting to read.

sometimes
['SAmtaimz]
Do you often see
Dmytro? — No, only some
times.
Sometimes I go with my
friend to the forest.

На майданчику для
ігор є декілька учнів.
У тебе є англійські
книги? — Так, є.
У склянці є вода.
У твоїй вправі є
декілька помилок.
У мене є трохи часу.
Я хочу ще фруктів.

хто-небудь, хтось
(вживається у ствер
джувальних реченнях)
Хтось відкрив вікно.
Хтось увійшов у
кімнату.

що-небудь, щось
(вживається у ствер
джувальних реченнях)
Дай мені щось цікаве
почитати.

іноді, інколи
Ти часто бачиш
Дмитра? — Ні, лише
інколи.
Іноді ми з другом
ходимо у ліс.
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son
Yaroslav is sometimes
late to the lessons.

son
fSAIl]
They have two sons and
one daughter.
He is a son of an
engineer.
Sashko is the only son in
this family.

song
[sdi]]
Do you like this song? —
Yes, I do.
We sang a song together.
This is a Ukrainian song.

soon
[su:n]
Father will come home
soon.
I’ll be back soon.

sorry

Інколи Ярослав за
пізнюється на уроки.

син
Вони мають двох синів
і одну дочку.
Він — син інженера.
Сашко — єдиний син у
сім’ї.

пісня
Тобі подобається ця
пісня?— Так, подобається.
Ми разом заспівали
пісню.
Це — українська пісня.

незабаром,
невдовзі, швидко
Незабаром тато прийде
додому.
Я швидко повернуся.

засмучений

['sori]
to be sorry
I’m sorry.
I’m sorry I am late.
I’m sorry that you lost
your bag.
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жалкувати
Мені шкода (жаль).
Вибачте, що я
запізнився.
Мені жаль, що ти
загубив свою сумку.

speak

soup

суп

[su:p]
I don’t like porridge, I
like soup.
We had mushroom soup
for dinner.

sour
[’saua]
These apples are very
sour.

space

Я не люблю кашу, я
люблю суп.
На обід ми мали суп з
грибами.

кислий
Ці яблука дуже кислі.

космос

[speis]
There are many planets
in the space.

Spain

У космосі є багато пла
нет.

Іспанія

[spein]

Spanish
t'spaenrt]
sparrow

іспанський

горобець

[’spaerou]
A sparrow is a
small brown and
grey bird.
There are many
sparrows in the yard.

speak
[spi:k]
минулий час spoke

Горобець —
це маленька
коричнево-сіра пташка.
На подвір’ї є багато
горобців.

говорити, розмовля
ти
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spell

Do you speak
English? — Yes, a little.
Can I speak to Oleh? —
Yes, you can.
Don’t speak Ukrainian.
Speak English.
Mother is speaking on
(over) the telephone.
How many foreign
languages does your sister
speak? — She speaks only
English.

spell
[spel]
минулий час spelt,
spelled
How do you spell your
name?
Spell the word
“calculator”.

spelt
[spelt]

spend

Ти розмовляєш англій
ською мовою? — Так,
трохи.
Можу я поговорити з
Олегом? — Так.
Не розмовляй україн
ською мовою. Говори
англійською.
Мама розмовляє по
телефону.
Скількома іноземними
мовами розмовляє
твоя сестра? — Вона
розмовляє лише
англійською мовою.

писати (вимовляти)
по літерах (слово)

Як ти пишеш своє ім’я?
Скажи по літерах
слово “calculator”.

минулий час дієслова

spell
проводити (час)

[spend]
минулий час spent
How did you spend your
summer holidays?
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Як ти провів літні
канікули?

spring

We spent a day in the
forest.
I spent the weekend in
the village.

spent
[spent]

spoke
[spouk]

spoon

Ми провели день у лісі.
Я провів вихідні у селі.

минулий час дієслова

spend
минулий час дієслова

speak
ложка

[spu:n]
I eat porridge and soup
with a spoon.
There is a spoon
near the plate.

spring

Я їм кашу і суп
ложкою.
Біля тарілки — ложка.

весна

[sprig]
Spring is a beautiful
season.
I like spring flowers.
The weather is fine in
spring.
Spring comes after
winter.
The spring months are
March, April and May.
My favourite season is
spring.

Весна — чудова пора
року.
Я люблю весняні квіти.
Погода гарна навесні.
Весна настає після
зими.
Березень, квітень
і травень — весняні
місяці.
Моя улюблена пора
року — весна.
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square

square

1) квадратний

[skw ea]
There is a square table
in the middle of the room.
The box is square.

Посередині кімнати —
квадратний стіл.
Коробка квадратна.

There is a beautiful
square in our town.
There are many people
on the square.

У нашому місті є гарна
площа.
На площі е багато
людей.

2) площа

squirrel

білка

fskw iral]
A squirrel is
a small wild
animal with a
long thick tail.
Squirrels eat
nuts and live in the trees

Білка — це
маленька дика
тваринка з довгим
пухнастим хвостом.
Білки їдять горіхи
і живуть на деревах.

St

(скорочено від Saint)

[ss n t, snt]

Святий

stamp

поштова марка

[staemp]
I have got
many stamps.

stand

У мене є багато
поштових марок.

стояти

[staend]
минулий час stood
I am standing.

290

Я стою.

stay

Why are you standing?
Sit down, please.
Look! A bird is standing
on one leg.
to stand up
Stand up!

star
[star]
There are
many bright
stars in the
sky at night.
The moon and hundreds
of stars were shining in
the sky.

start
[stcct]
The classes start at 9
o’clock.
You must start work.

Чому ви стоїте?
Сідайте, будь ласка.
Дивись! Пташка стоїть
на одній нозі,
встати
Встань! (Встаньте!)

зірка
Вночі на
небі багато
яскравих зірок.
Місяць і сотні зірок
сяяли в небі.

починати(ся)
Заняття починаються о
дев’ятій годині.
Ти повинен взятися до
роботи.

station

станція, вокзал

[steiSn]
a bus station
a railway station
an underground station

автобусна станція
залізничний вокзал
станція метро

stay

1) залишатися

[stei]
I want to stay by my
granny’s for another week.

Я хочу залишитися у
бабусі ще на тиждень.
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stew ardess

2) жити, зупинятися;
гостювати
We stayed at a nice hotel
not far from the sea.

stewardess

Ми жили у гарному
готелі недалеко від моря.

стюардеса

[’stjuisdas]
Olha wants to be
a stewardess.

still
[still
Stand still!
Can you sit still?

Ольга хоче стати
стюардесою.

1) спокійний; неру
хомий
Стій спокійно!
Ти не можеш сидіти
спокійно?

2) тихий, безшум
ний
It was a still summer
day.

Був тихий літній день.

3) все ще
Are you still here?
Do you still live in this
house?
It is still cold in the
street.

stocking

Ти все ще тут?
Ти все ще живеш у
цьому будинку?
На вулиці все ще
холодно.

панчоха

['stokiq]
It is cold. Put
your stockings on.
She has brown
stockings on her legs.
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Холодно. Одягни
панчохи.
У неї на ногах
коричневі панчохи.

storey

stone

1

) к а м ін ь

[stoun]
The boy threw a stone
into the river.
This is a large
grey stone.

Хлопчик кинув камінь
у річку.
Це — великий сірий
камінь.

A plum has a
stone inside.

2 )
к іс т о ч к а (плода)
Усередині сливи —
кісточка.

stood
[stud]

stool

м инулий час дієслова
s ta n d
табуретка

[stu:l]
There is a table
and four stools in
the kitchen.
Sit on the stool
and have dinner.

stop

У кухні є стіл і
чотири табуретки.
Сідай на
табуретку і обідай.
з у п и н и т и (с я )

[stop]
We stopped writing.
The car stopped.
Please stop crying and
tell me what’s wrong.

storey

Ми припинили писати.
Автомобіль зупинився.
Будь ласка, припини
плакати і розкажи, що
трапилось.
поверх

['sto:ri|
How many stories does
your house have? — Nine.

Скільки поверхів має
ваш будинок? — Дев’ять.
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story

Our school has three
stories.
They live in a fivestoried house.

a two-storied
house
двоповерховий
будинок

У нашій школі є три
поверхи.
Вони живуть у п’яти
поверховому будинку.

a four storiedhouse
чотириповерхо
вий будинок

story

a three-storied
house
триповерховий
будинок

оповідання

['stori]
At the lesson we read
a story about a clever
monkey.
Do you like to read
stories about animals? —
Yes, I do.
I’m reading a funny
story about a small mouse.

stove

На уроці ми читали
оповідання про розумну
мавпу.
Ти любиш оповідання
про тварин? — Так.
Я читаю смішне
оповідання про маленьку
мишу.

плита, піч

[stouv]
We have a stove in
the kitchen.
294

У нашій кухні є
плита.

street

We use the stove to cook
meals.

straight

Ми використовуємо
плиту для приготування
їжі.

прямий

[streit]
The street is long and
straight.
The girl has a nice
straight hair.
The skirt is long and
straight.
We draw straight lines
with a ruler.

street

Вулиця довга і пряма.
У дівчини гарне пряме
волосся.
Спідниця довга і
пряма.
З допомогою лінійки ми
креслимо прямі лінії.

вулиця

[stri:t]
What street do you live
in?
Our street is wide
(narrow).
We are going along the
street.
Let’s cross the street.
Are there any trees in
the street? — Yes, there
(some).
There are many streets
in our town.

На якій вулиці ти
живеш?
Наша вулиця широка
(вузька).
Ми йдемо вздовж
вулиці.
Давай перейдемо через
вулицю.
Є дерева на вулиці? —
Так.
У нашому місті є багато
вулиць.
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student

student
[’stju:dant]
My sister is a student.
She studies at the
Institute.
My brother is not a
student, he is a pupil.

study
['stAdi]
I study at school.
What foreign language
do you study?
We study many
interesting subjects.

subject
[’SAbdgikt]
My favourite subject is
English.
We study many subjects
at school.
Mathematics is a very
interesting subject.

such
[SAtSl
Why are you in such a
hurry?
She is such a beautiful
girl!
It is such a nice day!
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студент; студентка
Моя сестра — студент
ка. Вона навчається в
інституті.
Мій брат — не сіудент,
він — учень.

вчити(ся); вивчати
Я вчуся в школі.
Яку іноземну мову ти
вивчаєш?
Ми вивчаємо багато
цікавих предметів.

предмет (шкільний)
Мій улюблений пред
мет — англійська мова.
Ми вивчаємо багато
предметів у школі.
Математика — дуже
цікавий предмет.

такий
Чому ти так
поспішаєш?
Вона така гарна
дівчинка!
Такий гарний день!

sum m er

sugar
ftugs]
I drink tea with sugar
Sugar is sweet.
Put some sugar into
your porridge.

suit
[sju:t]
Father has his new
grey suit on.
My brother doesn’t
like to wear suits.
The suit is too
small for you.
Put your suit on.

sum
[saiti]
to do a sum
At the mathematics
lessons we do many sums.
I can count and do sums
very well.

summer
[’SAma]
Summer comes after
spring.
The summer months are
June, July and August.

цукор
Я п’ю чай з цукром.
Цукор солодкий.
Поклади цукор у кашу.

костюм
Тато у новому сірому
‘костюмі.
Мій брат не любить
одягати костюми.
Костюм на тебе
замалий.
Одягни костюм.

арифметична
задача; приклад
розв’язувати задачу
(приклад)
На уроках математики
ми розв’язуємо багато
задач.
Я вмію добре рахувати і
розв’язувати задачі.

літо
Після весни настає
літо.
Літні місяці — червень,
липень і серпень.
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sun

Summer is my favourite
season.
It is hot and sunny in
summer.

sun

Літо — моя улюблена
пора року.
Влітку гаряче і
сонячно.

сонце

[SAn]

The sun is
shining in the
sky.
We sat in the
sun.
My little brother is
drawing the sun with an
orange felt-pen.

Sunday

У небі світить
сонце.
Ми сиділи на
сонці.
Мій маленький братик
малює сонце оранжевим
фломастером.

неділя

['SAndei]
Sunday is a day off.
Pupils don’t go to school
on Sundays.
On Sundays I often go to
my granny in the village.

sunny

Неділя — вихідний
день.
У неділю учні не йдуть
до школи.
Часто у неділю я їжджу
до бабусі у село.
СОНЯЧНИИ

['SAn і]
The day is warm and
sunny.
In summer the days are
sunny.
We have sunny weather
today.
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День теплий і
сонячний.
Влітку дні сонячні.
Сьогодні сонячна
погода.

surnam e

supermarket
['su:p3 makit]
We can buy many
different things at the
supermarket.

В універсамі можна
купити багато різних
речей.

вечеря

supper
[’SApa]
I had supper at

супермаркет,
універсам

8

o’clock.

The supper is tasty.
I had porridge for
supper.
What is for supper?
After supper I went to
bed.

sure
iSua]
to be sure
Are you sure that she
lives here? — Yes, I am.
I am sure (that) she is a
good pupil.
Are you sure about that?
I am not quite sure.

surname
['saneim]
What is your
surname? — My surname
is Petrenko.
Write your surname on
the exercise book.

Я повечеряв о восьмій
годині.
Вечеря смачна.
На вечерю я мав кашу.
Що на вечерю?
Після вечері я ліг
спати.

впевнений
бути впевненим
Ти впевнений, що вона
живе тут? — Так.
Я впевнений, що
вона — хороша учениця.
Ти впевнений у цьому?
Я не зовсім впевнений.

прізвище
Яке твоє прізвище? —
Моє прізвище Петренко.
Напиши своє прізвище
на зошиті.
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swallow
The girl’s surname is
Tkachenko.

Прізвище дівчинки —
Ткаченко.

ластівка

swallow
['sw olou]
A swallow is a
small bird with
long wings.
The swallows are flying
high up in the sky.

swam
[swaem]

swan

Ластівка — це
маленька пташка з
довгими крилами.
Високо в небі літають
ластівки.

минулий час дієслова

swim
лебідь

[sw an]
There are many swans
on the pond.
На ставку e багато
лебедів.
A swan is a large
beautiful bird with a long
thin neck.
Swans are usually
white.
Swans live on or near
water.

sweater
[fSWet9]
The boy has a nice
sweater on.
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Лебідь — це великий
красивий птах з довгою
тонкою шиєю.
Лебеді, зазвичай, білі.
Лебеді живуть на воді
або біля неї.

светр
На хлопчикові
гарний светр.

sw ept

It is cold. Put your warm
sweater on.

sweep
[swi:p]
минулий час swept
I swept the floor.

Холодно. Одягни
теплий светр.

мести, підмітати

Я підмів підлогу.

The girl is sweeping the
floor with a broom.
Дівчинка підмітає
підлогу віником.

sweet

1) солодкий

[swi:t]
Sugar is sweet.
I like sweet tea.
Do you like sweet or
sour apples?
This tea is too sweet for
me.

Цукор солодкий.
Я люблю солодкий чай.
Ти любиш солодкі чи
кислі яблука?
Цей чай для мене
засолодкий.

2) цукерка
I like sweets.
Take a sweet.
These sweets are
for you.
I gave my mother a box
of sweets.

swept
[sw ept]

Я люблю цукерки.
Візьми цукерку.
Ці цукерки — для
тебе.
Я подарував мамі
коробку цукерок.

минулий час дієслова

sweep
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swim

swim
[swim]
минулий час swam
I can swim and my sister
can’t.

плавати

Я вмію плавати, а моя
сестра — ні.
The children are
swimming in the river.
Діти плавають у річці.

swimming pool
['swimiqpul]
I go to the swimming
pool two times a week.

switch
[SWlty
to switch off
I switched off the light
and went to bed.
to switch on
Father switched the radio
on to listen to the news.
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басейн для плаван
ня
Два рази на тиждень
я ходжу у басейн для
плавання.

вмикати; вимикати
вимикати
Я вимкнув світло і ліг
спати.
вмикати
Тато увімкнув радіо, щоб
послухати новини.

Tt
table

стіл

[teibl]

a round table
круглий стіл
There is a table in the
middle of the room.
There are four chairs at
the table.
I am sitting at the table.
Put the book on the
table.
There is a lamp above
the table.
The table has four legs.

a square table
квадратний стіл
Посередині кімнати —
стіл.
Біля стола — чотири
стільці.
Я сиджу за столом.
Поклади книгу на стіл.
Над столом — лампа.
У стола є чотири ніжки.
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tail

tail
[teil]
A squirrel has a long
thick tail.
A pig has a short curly
tail.
Does a horse have a
tail? — Yes, it does.
What animals have no
tails? — I don’t know.

tailor

хвіст, хвостик
У білки довгий
пухнастий хвіст.
У свині короткий
закручений хвостик.
У коня е хвіст? — Так.
Які тварини не мають
хвостів? — Не знаю.

кравець

fteila]
A tailor makes
men’s clothes.
My father is a
tailor.
The tailor is
making a suit.

take

Кравець шиє
чоловічий одяг.
Мій тато —
кравець.
Кравець шиє
костюм.

1) брати, взяти

[teik]
минулий час took
Take an apple.
Take your seat.
I took my sister to the
zoo.
I took my bag and went
to school.
My parents usually take
me with them when they
go to the village.
Mother took the child by
the hand.
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Візьми яблуко.
Сідай на місце.
Я повів сестру у
зоопарк.
Я взяв сумку і пішов до
школи.
Зазвичай батьки беруть
мене з собою, коли їдуть
у село.
Мати взяла дитину за
руку.

talk
to take out(of)
He took the books out of
his bag.
to take off
He took his shoes off.
to take photos

виймати(з)
Він вийняв книги з
сумки.
знімати
Він зняв туфлі.
фотографувати

The boy is taking photos
of his sister.
Хлопчик фотографує
свою сестру.

Let’s take a bus.

tale
[teil]
I like to listen to my
father’s tales of his life at
sea.

talk
[to:k]
Stop talking and listen!
Children like to talk
much.
We talked on the
telephone for an hour.
The boys are talking
about football.

2) їздити (на авто
бусі, тролейбусі тощо)
Давай поїдемо
автобусом.
розповідь, історія;
оповідання
Я люблю слухати
татові розповіді про його
морські подорожі.

розмовляти
Припиніть розмовля
ти і слухайте!
Діти люблять багато
розмовляти.
Ми годину розмовляли
по телефону.
Хлопці розмовляють
про футбол.
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tall

What are you talking
about?

tall

Про що ви розмовляєте?

високий

[tad]
Taras is tall.
Тарас високий.
Oleh is short.
Олег низький.
How tall is he? — He is
of medium height.

tap

Якого він зросту? — Він
середнього зросту.

кран

[taep]
There are taps
with cold and hot
water in the bathroom.

task

У ванній кімнаті є
крани з холодною і
гарячою водою.

завдання

[tccsk]
Our task is to study
well.

tasty

Наше завдання —
добре вчитися.

смачний

['teisti]
The cake is tasty.
The dinner was very
tasty.
My sister cooked a tasty
soup.
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Торт смачний.
Обід був дуже смачний.
Сестра приготувала
смачний суп.

teacher

taught
[tat]
tea
[ti:]
I drink tea with sugar.
He likes lemon tea.
The tea is too hot, I can’t
drink it.
Put some sugar into
your tea.
a cup of tea
I have a cup of tea for
breakfast.

teach

m

минулий час taught
My mother teaches
English at school.
Can you teach me
swimming?

teacher

пт

Taras Petrovych is our
English teacher.
My mother
is a teacher of
mathematics.
Olena Jvanivna
is my favourite
teacher.

минулий час дієслова

teach
чай
Я п’ю чай з цукром.
Він любить чай з
лимоном.
Чай загарячий, я не
можу його пити.
Поклади цукор у чай.
чашка чаю
На сніданок я п’ю
чашку чаю.

учити, навчати,
викладати (якийсь
предмет)
Моя мати викладає в
школі англійську мову.
Ти можеш навчити мене
плавати?

вчитель, вчителька
Тарас Петрович — наш
вчитель англійської
мови.
Моя мама — вчи
телька математики.
Олена Іванівна —
моя улюблена
вчителька.
___
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team

Oleh Fedorovych is our
new teacher of drawing.

team

Олег Федорович —
наш новий вчитель
малювання.

команда

[ti:m]
Our football team won
the match.

teddy bear

Наша футбольна
команда виграла цей
матч.

ведмедик (іграшка)

['tedi Ьєз]
My little sister’s
favourite toy is a
teddy bear.

teeth
[ti:0]
She has white teeth.
I clean my teeth in
the morning and in the
evening.

telephone

Улюблена іграшка
моєї маленької се
стрички — ведмедик.

{множина від tooth)

зуби
У неї білі зуби.
Я чишу зуби вранці і
ввечері.

телефон

[’telifou n]
The telephone is
ringing.
Do you have a
telephone at home?
Mother is speaking on
(over) the telephone.
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Дзвонить телефон.
У вас вдома є
телефон?
Мама говорить по
телефону.

ten

розповідати,
говорити

tell
[tel]
минулий час told
My granny often tells me
fairy tales.
Did she tell you her
name?
Taras told me a funny
story.
to tell the truth
I always tell the truth.

Бабуся часто розповідає
мені казки.
Вона сказала тобі своє
ім’я?
Тарас розповів мені
смішну історію.
говорити правду
Я завжди говорю
правду.

температура

temperature
['tempritfc]
The temperature is 20
degrees above (below)
zero.
What is the girl’s
temperature?
The temperature is high
(low).

Температура двадцять
градусів вище (нижче)
нуля.
Яка у дівчинки
температура?
Температура висока
(низька).

десять

ten
(ten]
My granny has ten
rabbits in the village.
He is ten (years old).
Open the books at page

10.
Read paragraph

1 0

.

У моєї бабусі у селі є
десять
кроликів.
U
Йому десять років.
Відкрийте книжки на
десятій сторінці.
Читайте десятий
параграф.
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tense

tense
[tens]
the Present Continuous
Tense

tenth
[ten©]
on the tenth ( 1 0 th) of
October

terrible
[’teribl]
What terrible weather
we are having today!

test
[test]
I made two mistakes in
my test.
We often write tests.

text
[tekst]
I am reading an English
text.
The text is interesting.
There are many (few)
new words in the text.
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час (граматичний)
теперішній тривалий
час

десятий
десятого жовтня

жахливий,
страшний
Яка сьогодні жахлива
погода!

контрольна робота,
тест
Я зробив дві помилки у
контрольній роботі.
Ми часто пишемо
контрольні роботи.

текст
Я читаю англійський
текст.
Текст цікавий.
У тексті є багато (мало)
нових слів.

that

textbook
I'tekstbuk]
Take your textbooks and
open them at page 25.
Give me your English
textbook, please.

than
[daen, dan]
Summer is warmer than
winter.
Taras is more clever
than Oleh.
There are more than
one hundred books in my
bookcase.

thank
[Gaeqk]
Thank you. — Not at all.
I always thank for
presents.
The teacher thanked the
pupils for the flowers.
Thank you very much. —
You are welcome.

that
[daet, dat]
This is a pen and that is
a pencil.

підручник
Візьміть підручники і
відкрийте їх на сторін
ці 25.
Дай мені, будь ласка,
свій підручник з
англійської мови.

ніж (вживається при
порівнянні)
Літо тепліше, ніж зима.
Тарас розумніший, ніж
Олег.
У моїй книжковій шафі
є більше, ніж сто книжок.

дякувати
Дякую. (Спасибі.) —
Немає за що.
Я завжди дякую за
подарунки.
Вчителька подякувала
учням за квіти.
Дуже дякую. — Будь
ласка.

той, та, те
Це — ручка, а то —
олівець.
311

the

This book is thin and
that one is thick.
Look at that picture on
the wall.

the
[da, di]
Give me the pen.
Where is the boy?
Look at the picture.
Do you like the picture?

theatre
I'Giata]
Let’s go to the theatre
together.
a puppet theatre
My little sister likes to
go to the puppet theatre.

their

Ця книжка тонка, a
та — товста.
Подивись на ту
картину на стіні.
означений арт икль
Дай мені (цю) ручку.
Де (цей) хлопчик?
Подивись на (цю)
картину.
Тобі подобається (ця)
картина?

театр
Давай підемо у театр
разом.
ляльковий театр
Моя маленька
сестричка любить ходити
у ляльковий театр.

їх, їхній; свій, свої

[deal
The pupils are in the
yard. Their parents are
with them.
Where are their exercise
books?
Their family lives in a
village.
The pupils opened their
books.
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Учні — на подвір’ї. їхні
батьки з ними.
Де їхні зошити?
їхня сім’я живе у селі.
Учні відкрили свої
підручники.

there

The children showed me
their drawings.

them
[dem]
The girls went to the
park. Did you see them
there? — Yes, I did.
Oleh and Yaroslav came
to you. Show them your
new computer.
Where are the cakes?
Did you eat all of them?

then
[denj
I want to do my
homework and then to go
to my friend.
Let me finish cleaning
the room, then we can go
to the park.

there
[без]
When did you go there?
Put your bag there.
We went to the village
and stayed there two days.
The pen is there, right in
front of you!

Діти показали мені свої
малюнки.

їх, їм
Дівчата пішли в парк.
Ти бачив їх там? — Так,
бачив.
Олег і Ярослав
прийшли до тебе.
Покажи їм свій новий
комп’ютер.
Де тістечка? Ти всі з’їв?

тоді, потім
Я хочу зробити
домашнє завдання, а
потім піти до друга.
Давай я закінчу
прибирати кімнату, а
потім ми зможемо піти в
парк.

там; туди
Коли ти ходив туди?
Поклади туди свою
сумку.
Ми їздили у село і були
там два дні.
Ручка он там, прямо
перед тобою!
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there are

there are

e (для множини)

[ дєагсс]

There are many flowers
in our garden.
There are wild animals
in the forest.
Are there books on the
shelf? — Yes, there are.

there is

У нашому саду (є)
багато квітів.
У лісі є дикі тварини.
На полиці є книги? —
Так, є.

є (для однини)

[deariz]

There is a round box on
the table.
What is there on the
table? — A round box is.
There is a bird in the
tree.
Is there snow on the
ground? — Yes, there is.
(No, there isn’t.)
Is there a dog in the
yard? — Yes, there is.

these
[di:z]

These are my felt-pens.
These books are thick
and those ones are thin.
Are these your exercise
books? — Yes, they are.
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На столі (є) кругла
коробка.
Що (є) на столі? —
Кругла коробка.
На дереві (є) пташка.
На землі є сніг? — Так.
(Ні.)
Є собака на подвір’ї? —
Так.

(множина від th is)
ЦІ
Це — мої фломастери.
Ці книжки товсті, а
ті — тонкі.
Це твої зошити? — Так.

thin

they
[del]
Where are Oleh and
Nina? — They are in the
classroom.
Where are my feltpens? — They are on the
shelf.

thick
[Oik]
The book is thick.
Is the exercise book
thick or thin? — It’s thick.
Natalka has a thick
sweater on.
Her lips are thick.

thin
[Є і п ]
I don’t like to read thin
books.
,
There is a thin dog
under the bench.
I have thin lips.

a fat man
товстий чоловік

вони
Де Олег і Ніна? — Вони
в класі.
Де мої фломастери? —
Вони на поличці.

ТОВСТИ И

Книжка товста.
Зошит товстий чи
тонкий? — Товстий.
На Наталці товстий
светр.
У неї повні губи.

тонкии; худии
Я не люблю читати
тонкі книжки.
Під лавкою е худий
собака.
У мене тонкі губи.

a thin man
худий чоловік
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thing

thing

1) річ, предмет

[0ii]]
What is the thing on the
table?

Що це за річ на столі?

How are things with
you?

Як твої справи?

2) справа; обставина

think
[0ii] k]
минулий час thought
What are you thinking
about?
I think she is a very
good pupil.
He thinks he knows
much.

third

думати; вважати

Про що ти думаєш?
Я думаю (вважаю),
вона — дуже хороша
учениця.
Він думає, що він
багато знає.

третій

[0ad]
It is the third of
September today.
Their third daughter is a
student.

thirsty
['03:sti]
to be thirsty
I’m very thirsty.
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Сьогодні третє вересня.
їхня третя дочка —
студентка.

спраглий
хотіти пити
Мені дуже хочеться
пити.

this

thirteen

тринадцять

lOartfcn]
She is thirteen (years
old).
My granny has thirteen
hens and only one cock.
at page thirteen (13)

thirteenth

їй тринадцять років.
У моєї бабусі три
надцять курок і лише
один півень.
на тринадцятій
сторінці

тринадцятий

L03'ti:n0]
on the thirteenth (13th)
of June

thirty

тринадцятого червня

тридцять

[’0a:ti]
The boy’s mother is
thirty.
Let’s take bus 30
(thirty).
Open your books at page
30 (thirty).

this

Мамі хлопчика
тридцять років.
Давай сядемо на
тридцятий автобус.
Відкрийте книги на
тридцятій сторінці.

цей, ця, це

[dis]
This is a book.
This is Tolya’s book.
This flower is red.
This suit is grey.
Can you show me this
exercise?
Read this paragraph.

Це — книжка.
Це — книжка Толі.
Ця квітка червона.
Цей костюм сірий.
Ти можеш показати
мені цю вправу?
Читайте цей параграф.
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those

Write this word on the
blackboard.
Translate this sentence.

those
Idouz]
These roses are red and
those roses are white.
Look at those girls in the
yard.

though
Idou]
Though the weather was
bad we went for a walk.

thought
[0o:t]

thousand
[’Gauzand]
two (three, four) thousand
thousands of people

three

Напиши це слово на
дошці.
Переклади це речення.

(множина від that)

ті
Ці троянди червоні, а
ті — білі.
Подивись на тих
дівчаток на подвір’ї.

хоч, хоча
Хоча погода була
поганою, ми пішли на
прогулянку.

минулий час дієслова

think
тисяча
дві (три, чотири) тисячі
тисячі людей

три

l©ri:|
There are three apples
on the plate.
На тарілці три яблука.
My little brother is
three.
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Моєму маленькому
братикові три роки.

tidy

Three plus two is five.

threw
[0ru:]

throw

Три додати два
дорівнює п’ять.

минулий час дієслова

throw
кидати

[0rou]
минулий час threw
He threw the ball up.
Why are you throwing
stones at the window?

Thursday

Він підкинув м’яча
вгору.
Чому ти кидаєш
камінці у вікно?

четвер

['09:zdei]
Every Thursday I learn
to play the piano.
Thursday is a weekday.
Come to me on
Thursday.
Thursday comes after
Wednesday.

tidy
ftaidi]
Mykola is a polite and
tidy boy.
The room is clean and
tidy.
Irynka isn’t very tidy.

Кожного четверга
я вчуся грати на
фортепіано.
Четвер — буденний
день.
Приходь до мене у
четвер.
Після середи йде
четвер.

охайний, чистий,
акуратний
Микола — ввічливий і
охайний хлопчик.
Кімната чиста й
охайна.
Іринка не дуже
акуратна.
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tie

tie

1) краватка

Itai]
My father has a white
shirt and a tie on.
My uncle always
wears a jacket and tie
to work.

На татові біла сорочка і
краватка.
Мій дядько завжди
одягає на роботу піджак і
краватку.

2) зв’язувати,
прив’язувати
The boy tied his
shoelaces.

tiger

Хлопчик зав’язав
шнурки.

тигр

['taiga]
A tiger is а
large wild animal.
A tiger looks
like a large cat.

time

Тигр — це велика
дика тварина.
Тигр схожий на
великого кота.

1) час

[taim]
We have got a little
time. Let’s go to the park.
I have much free time on
Sunday.
Do you have any
time? — Yes, I do. (No, I
don’t.)
What time is it? — It’s 1
o’clock.
I want to spend more
time with my dog.
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У нас є трохи часу.
Давай підемо в парк.
У мене є багато
вільного часу в неділю.
Ти маєш час? — Так.
(Ні.)
Котра година? —
Перша.
Я хочу проводити
більше часу зі своїм
собакою.

to

much time
little time
I have no time to walk.

багато часу
мало часу
У мене немає часу на
прогулянку.

Read the text two times.

Прочитай текст два
рази.
Я їжджу в село чотири
рази на місяць.
Прочитай цей вірш ще
раз.

2) раз
I go to the village four
times a month.
Read this poem one
more time.

timetable

розклад

ftaim teibl]
What is our timetable
for today?
We have a timetable for
every day.
I like the timetable for
Wednesday best of all.

to

Який наш розклад на
сьогодні?
Ми маємо розклад на
кожний день.
Мені найбільше подо
бається розклад уроків
на середу.

до, на, в, у

[tu:, tu]
Let’s go to the garden.
I go to school every day.
We are going to the
forest.
On Saturday Vira went
to the zoo.
This is the way to the
village.
The leaves are falling to
the ground.

Ходімо у сад.
Я ходжу в школу
кожного дня.
Ми йдемо в ліс.
У суботу Віра ходила в
зоопарк.
Це — шлях до села.
Листя падає на землю.

today

today

сьогодні

[ta'dei]
It is Monday today.
Let’s go to the library
today.
It is sunny today.

toe
[toil]
The child has small
fingers and toes.

together

Сьогодні понеділок.
Давай підемо сьогодні в
бібліотеку.
Сьогодні сонячно.

палець (ноги)
У дитини маленькі
пальчики на руках і
ногах.

разом

[ta'qeda]
Let’s go to the park
together!
We went to school
together.

told
[tould]

tomato
[ta'mcdou]
Tomatoes are red.
A tomato is a
round red vegetable.
I like to eat cucumbers
and tomatoes.
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Давай підемо в парк
разом!
Ми пішли у школу
разом.
м инулий час дієслова

tell
помідор
Помідори червоні.
Помідор — це
круглий червоний
овоч.
Я люблю їсти огірки і
помідори.

too

tongue
[tAI]]
to put out one’s tongue
The little girl put out
her tongue.

1) язик
показати язика
(лікареві або жартома)
Маленька дівчинка
показала мені язика.

2) мова
the mother tongue
My mother tongue is
Ukrainian.
Tom’s mother tongue is
English.
And what is your mother
tongue?

tonight
[ta'nait]
Come to me tonight.

too
[tu:]
The weather is too cold
to go for a walk.
I can’t reach the shelf —
it’s too high.
The boy is too thin.

рідна мова
Моя рідна мова —
українська.
Рідна мова Тома —
англійська.
А яка твоя рідна мова?

сьогодні ввечері
Приходь до мене
сьогодні ввечері.

1) занадто
Погода занадто
холодна, щоб іти на
прогулянку.
Я не можу дотягнутися
до полиці — вона
занадто високо.
Хлопчик занадто
худий.

2) також
I love sweets. — Me too.

Я люблю цукерки. — Я
також.
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took
We went to the park
yesterday. — I was there
too.
Can I come to your
birthday party too?

took
[tuk]

tooth
[tu:01
множина teeth
I clean (brush) my teeth
in the morning and in the
evening.

Ми ходили вчора у
парк. — Я був там також.
Можу я також
прийти до тебе на день
народження?
м инулий час дієслова

take
зуб

Я чищу зуби вранці і
ввечері.

The boy is cleaning
(brushing) his teeth.
Хлопчик чистить зуби.

toothbrush

зубна щітка

[1и:0ЬглУ
We use a toothbrush
to clean our teeth.

toothpaste

Ми користуємося
зубною щіткою для
чищення зубів.

зубна паста

['tu:0peist]
I use toothpaste for
cleaning my teeth.
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Я користуюся зубною
пастою для чищення
зубів.

tower

tortoise

черепаха

I’tatas]
A tortoise
eats plants and
moves very
slowly.
A tortoise sleeps during
the winter.

touch
ItAtSl
The paint is wet. Don’t
touch it.
The man touched the
snake with a stick.
Don’t touch the plate —
it’s hot!

tourist

Черепаха
харчується
рослинами і
пересувається дуже
повільно.
Взимку черепаха спить.

торкатися
Фарба свіжа. He
торкайся її.
Чоловік доторкнувся
змії палицею.
Не торкайся тарілки —
вона гаряча!
турист

['tuarist]
There are many tourists
in our town in summer.

towel
['tauall
Dry your hands
with a towel,
a hand towel
a kitchen towel

tower

Влітку у нашому місті
багато туристів.

р у ш н и к
Витри руки
рушником,
рушник для рук
рушник для
посуду

вежа, башта

t'taua]
the Tower of London

Лондонський Тауер
32 5

town

town
[taun]
I love my town.
There is a nice lake in
my town.
We live in the town of
Ternopil.
There are many houses,
parks, squares, schools in
our town.
a small town

toy

місто; містечко
Я люблю своє місто.
У моєму місті є гарне
озеро.
Ми живемо у місті
Тернополі.
У нашому місті є багато
будинків, парків, площ,
шкіл,
маленьке містечко

іграшка

[toil
Children like to play
with toys.
Irynka has many toys.

Діти люблять гратися
іграшками.
У Іринки багато
іграшок.

Petryk’s favourite toy is
a toy train.
Улюблена іграшка
Петрика — іграшковий
поїзд.

toy soldiers
іграшкові солдатики
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toy bricks
дитячі кубики

1miners
tractor-driver

тракторист

[ 't r a e k t ^ d r a i v a ]
The tractor-driver is
working in the field.
Тракторист працює в
полі.

My uncle lives in a
village. He is a tractordriver.

tradition

Мій дядько живе у селі.
Він — тракторист.

традиція

[tra'drtn]
Every country and
every nation has its own
traditions.

Кожна країна і
кожна нація мають свої
традиції.

поїзд

train
[trein ]

to get on a train
to get off a train
a fast train

їхати
поїздом
Ти любиш
їздити
поїздом?
сісти в поїзд
вийти з поїзда
швидкий поїзд

trainers

кросівки

to go by train
Do you like to go
by train?

ftrem az]
Mother bought me a
new pair of trainers.

Мама купила
імені нові кросівки.
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tram

tram

трамвай

[traem]
I like to go
by tram.
Petro goes
to school by
tram.

translate

Я люблю їздити
трамваєм.
Петро їздить до
школи трамваєм.

перекладати

Itraens'leit]
Translate the text from
English into Ukrainian.
At the English lessons
we read and translate
texts.
Translate the word
’’watch” into Ukrainian.

travel
[traevl]
The travel is interesting.
Where is my travel bag?

Переклади текст з
англійської мови на
українську.
На уроках англійської
мови ми читаємо і
перекладаємо тексти.
Переклади слово
’’watch” українською
мовою.

1) подорож,
мандрівка
Подорож цікава.
Де моя дорожня сумка?

2) подорожувати,
мандрувати
I like travelling by train.
to travel on foot
We are travelling on
foot.
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Я люблю подорожувати
поїздом.
подорожувати пішки
Ми подорожуємо
пішки.

true

tree

дерево

[tri:]
There are many
trees in the park.
The trees are green.
We sat under a tree
to rest.
We have apple-trees in
our garden.

trolleybus
[’trolibAS]
to go by trolley
bus
We are going by
trolleybus number
5 to the zoo.

trousers
['trauzaz]
Sashko has his new
grey trousers on.
Petro wears black
trousers.

true
Itru:]
It is true.
This story is not true.
Is it true that you are
going to Kyiv?

У парку e багато
дерев.
Дерева зелені.
Ми сіли під деревом,
щоб відпочити.
У нашому садку е
яблуні.

тролейбус
їхати тролей
бусом
Ми їдемо
тролейбусом №5
до зоопарку.

штани, брюки
На Сашкові нові сірі
брюки.
Петро носить чорні
штани.

правильнии,
вірний
Це правда.
Це вигадана історія.
Це правда, що ти їдеш
у Київ?
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try

try
[trail
I’ll try to help you with
English.
to try on
Try on this suit.

Tuesday

намагатися,
старатися
Я постараюся допомог
ти тобі з англійською
мовою.
приміряти
Приміряй цей костюм.

вівторок

ftju:zdei]
We have a drawing
lesson on Tuesday.
Come to me on Tuesday.
Tuesday is a weekday.

turkey

У вівторок ми маємо
урок малювання.
Прийди до мене у
вівторок.
Вівторок — буденний
день.
ІН Д И К

ptaki]
A turkey is a large
domestic bird.
My granny has a
nice turkey in the
village.

turn

Індик — це великий
свійський птах.
У моєї бабусі у селі є
гарний індик.

повертати

[tan]
He turned his head to
the left.
to turn off

to turn on
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Він повернув голову
ліворуч.
вимкнути (світло);
закрити (кран)] погасити
(світло)
вмикати (радіо, світло);
відкривати (кран)

twelve

turned-up

кирпатии

[’tand'Ap]
Is your nose turned-up
or long?
Mykola has a turned-up
nose.

turner

Твій ніс кирпатий чи
довгий?
У Миколи кирпатий
ніс.

токар

[’tana]
My uncle is a
turner.
Is this man a turner or a
tractor-driver? — He is a
turner.

TV-set

Мій дядько —
токар.
Цей чоловік токар чи
тракторист? — Токар.

телевізор

[.tirvirset]
We have a colour
TV-set.
There is a TV-set in
the room.
The TV-set is in the
corner of the room.

twelfth

У нас кольоровий
телевізор.
У кімнаті е
телевізор.
Телевізор — у кутку
кімнати.

дванадцятий

ItwelfG]
It’s the twelfth (12th) of
May today.

twelve

Сьогодні дванадцяте
травня.

дванадцять

[twelv]
Open the books at page
1 2 (twelve).

Відкрийте книги на
дванадцятій сторінці.
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twentieth

There are twelve appletrees in my granny’s
garden.
She is twelve (years old).

twentieth

У бабусиному садку
дванадцять яблунь.
їй дванадцять років,

двадцятий

['twentuG]
on the twentieth (2 0 th)
of June.

twenty

двадцятого червня

двадцять

ptwenti]
She is twenty (years
old).
Write exercise 5 at page
2 0 (twenty).
We are reading
paragraph 2 0 (twenty).
Take bus number 2 0 .

twin

їй двадцять років.
Пишіть п’яту вправу на
двадцятій сторінці.
Ми читаємо двадцятий
параграф.
Сідайте на двадцятий
автобус.

близнюк

[twin]
Petro and Mykola are
twins.
My sister has twin sons.
She is my twin sister.

332

Петро і Микола —
близнюки.
У моєї сестри синиблизнюки.
Вона — моя сестраблизнючка.

two

два

two
[tu:]
Read paragraph two.
Write exercise

2

at page

10.
The little girl is two
(years old).
It’s two o’clock.
I spent two days in the
village.

Читайте другий
параграф.
Пишіть вправу 2 на
сторінці 1 0 .
Маленькій дівчинці
два роки.
Друга година.
Я провів два дні у селі.
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Uu
ugly

негарний

1'лдіі]
He has an ugly face.
The old house is ugly.

Ukraine

У нього негарне
обличчя.
Старий будинок
негарний.

Україна

[jurkrein]
Ukraine is my
motherland.
We live in Ukraine.
Ukraine is a beautiful
country.

Ukrainian

Україна — моя
батьківщина.
Ми живемо в Україні.
Україна — красива
країна.

1) український

[ju:'kreinjan]
I read many Ukrainian
fairy tales.
My mother tongue is
Ukrainian.
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Я читаю багато
українських казок.
Моя рідна мова —
українська.

under

2) українська мова
Tom doesn’t speak
Ukrainian.
We don’t speak
Ukrainian at the English
lessons.

Том не говорить
українською мовою.
Ми не говоримо
українською на уроках
англійської мови.

3) українець;
українка
Are you a Ukrainian? —
Yes, I am.
Is Berta a Ukrainian? —
No, she isn’t. She is
German.

umbrella
[лт'ЬгеЬ]
It is raining. Take
your umbrella.
to put up umbrella
I put up my umbrella.

uncle

Ти — українець? —
Так.
Берта — українка? —
Ні. Вона — німкеня.

парасолька
Йде дощ. Візьми
парасольку,
розкрити парасольку
Я розкрив парасольку.

дядько

[лі]к1]
My uncle Petro lives in a
village.
Uncle Bohdan is my
father’s brother.

under

Мій дядько Петро живе
в селі.
Дядько Богдан — брат
мого тата.

під

['Andal
There is a dog under the
bench.
Під лавкою є собака.
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understand

I found my cat under the
bed.
My brother can swim
under the water.
Let’s sit under a tree to
have a rest.

understand

Я знайшов свого кота
під ліжком.
Мій брат вміє плавати
під водою.
Давай сядемо
відпочити під дерево.

розуміти

Unda'staend]
минулий час understood
Do you understand
me? — Yes, I do. (No, I
don’t.)
I don’t understand the
text.
My mother always
understands me.

understood
Unda'stud]

untidy
[An'taidi]
Why are you so untidy?
Dmytro is untidy. His
exercise books are dirty,
his hands are often dirty
too.

Ти розумієш мене? —
Так. (Ні.)
Я не розумію текст.
Мама завжди мене
розуміє.
м инулий час дієслова

understand
1) неохайний;
неакуратний
Чому ти такий
неакуратний?
Дмитро неохайний.
U
Його зошити брудні,
руки у нього теж часто
брудні.

2) неприбраний
The room is untidy.
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Кімната неприбрана.

use

up
[лр]
Stand up!
I get up at 7 o’clock.
He jumped up from his
chair.
Look up.
What are you doing up
there?
There is a swallow high
up in the sky.

US

угору, вгору; угорі,
нагорі
Встань(те)!
Я встаю о сьомій годині.
Він зіскочив зі стільця.
Гляньте угору.
Що ви робите там
нагорі?
Високо в небі є
ластівка.

нас; нам

[AS]
The teacher asked us
about our favourite books.
Pavlo showed us his new
bicycle.
Mother told us a fairy
tale. '

(the) USA
[jures'ei]
The USA is a very big
country.

use
[ju:z]
Can I use your book?

Вчителька запитала
про наші улюблені
книжки.
Павло показав нам
свого нового велосипеда.
Мама розповіла нам
казку.

США
СІПА — дуже велика
країна.

використовувати,
користуватися,
вживати
Можу я користуватися
твоєю книжкою?
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usually

At the mathematics
lessons we use our
calculators.
I use my ruler for
drawing straight lines.

usually

На уроках математики
ми користуємося
калькуляторами.
Я користуюся лінійкою,
щоб креслити прямі
лінії.

звичайно, зазвичай

Pju:3u9li]

Usually I get up at 7
o’clock.
Usually I never come
home late.
Oleh usually has
porridge for supper.
Usually we go to the
village on Saturdays.
Does this shop open on
Sundays? — Usually.
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Зазвичай я встаю о
сьомій годині.
Зазвичай я ніколи не
приходжу додому пізно.
Олег, зазвичай, має на
вечерю кашу.
Зазвичай ми їздимо у
село у суботу.
Цей магазин відкритий
у неділю? — Звичайно.

Vv
vacuum cleaner

пилосос

Mother is cleaning the
carpet with the vacuum
cleaner.
Мама чистить килим
пилососом.

valley

долина

['vaeli]
There is a nice valley
between the mountains.
The river is running
through the valley.

vase

Посеред гір — гарна
долина.
Через долину тече
річка.

ваза

[vocz]
There are flowers in
the vase.

У вазі є квіти.
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vegetable
I gave my mother a nice
vase for her birthday.

vegetable

Я подарував мамі
гарну вазу на день
народження.

овоч

['vedgtabl]
Cucumbers,
tomatoes, potatoes
are vegetables.
I like vegetable
soup.
Do you like fruit or
vegetables? — I like fruit
more.

verb

Огірки, помідори,
картопля — овочі.
Я люблю овочевий
суп.
Ти любиш фрукти чи
овочі? — Мені більше
подобаються фрукти.

дієслово

[vab]
regular verbs
irregular verbs

правильні дієслова
неправильні дієслова

very

дуже

[veri]
I like my parents very
much.
The weather is very cold.
Thank you very much.
Are you tired? — No, not
very.
My granny lives in a
very small village.

vet

Я дуже люблю своїх
батьків.
Погода дуже холодна.
Дуже дякую.
Ти змучений? — Ні, не
дуже.
Моя бабуся живе у
дуже маленькому селі.

ветеринар

[vet]
My aunt works as a
vet in the village.
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Моя тітка працює
у селі ветеринаром.

violet

A vet helps animals that
are ill.

Victory Day

Ветеринар допомагає
хворим тваринам.

День Перемоги

['viktari,dei]
We celebrate the Victory
Day on the 9th of May.
The Victory Day is my
grandfather’s favourite
holiday.

village

Дев’ятого травня
ми святкуємо День
Перемоги.
День Перемоги —
улюблене свято мого
дідуся.

село

I'vilidg]
Does she live in a
village? — Yes, she does.
(No, she doesn’t.)
A village is smaller than
a town.
Село менше ніж місто.
There is a nice village
near the river.
Біля річки є гарне
село.

Вона живе у селі? —
Так. (Ні.)

We go to the village
every week.

Ми їздимо у село
кожного тижня.

violet
pvaiabt]
Violets are my
favourite flowers.
Violets can be white,
blue or purple.

фіалка
Фіалки — мої улюблені
квіти.
Ф іалки бувають білі,
голубі чи пурпурні.
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visit

visit

відвідувати

['VIZ it]
I often visit my granny
in the village.
When did you last visit
your friend?

vocabulary

Я часто відвідую свою
бабусю у селі.
Коли ти востаннє
відвідував свого друга?

словник

[v a 'k a e b ju la r i]
I have got a new
vocabulary this year.
At the English lessons
we use our vocabularies.
The pupils write
down new words and
expressions into their
vocabularies.
My vocabulary is clean
(dirty).
There are two hundred
words in my vocabulary.

volleyball
[Volibal]
The boys are playing
volleyball.
Хлопчики грають у
волейбол.
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Цього року у мене є
новий словник.
На уроках англійської
мови ми користуємося
словниками.
Учні записують
нові слова і вирази у
словники.
Мій словник чистий
(брудний).
У моєму словнику є
двісті слів.

волейбол

voyage

I like volleyball more
than football.

voyage
I'vondg]
Our sea voyage is very
interesting.
an around-the-world
voyage

Мені більше
подобається волейбол,
ніж футбол.

подорож

(морем,

літаком)
Наша морська подорож
дуже цікава.
кругосвітня подорож
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Ww
wait

чекати

fweit]
Whom are you waiting
for?
I am waiting for our
English teacher.

waiter

На кого ти чекаєш?
Я чекаю на нашу
вчительку англійської
мови.

офіціант

fweita]
My elder brother
works as a waiter.

waiting room

Мій старший брат
працює офіціантом.

зал очікування

['weitiqruml
There are many
passengers in the waiting
room of the railway
station.
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У залі очікування
вокзалу є багато паса
жирів.

walk

waitress

офіціантка

[’w eitras]
She is a waitress.

Вона — офіціантка.

wake

1) прокидатися

[weik]
минулий час
woke, waked
What time do you
usually wake up in the
morning?
Usually I wake up at 7
o’clock.
My granny always
wakes (up) early.
Wake up! It’s 8 o’clock.

О котрій годині ти
зазвичай прокидаєшся
вранці?
Зазвичай я проки
даюся о сьомій годині.
Моя бабуся завжди
прокидається рано.
Прокидайся! Восьма
година.

2) будити
Usually my mother
wakes me up in the
morning.

Зазвичай мама будить
мене вранці.

walk
[wo:k]

1) прогулянка;
ходьба

Let’s go for a walk!

Давай підемо на
прогулянку!

Every evening I take my
dog out for a walk.

Кожного вечора я
беру свого собаку на
прогулянку.

2) прогулюватися;
ходити, іти (пішки)
We are walking in the
park.

Ми гуляємо в парку.
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wall

Do you walk to school or
go by bus?

wall

Ти ходиш до школи
пішки чи їздиш авто
бусом?

стіна

[wo:l]
The wall is high.
The walls of my room
are white.
There is a picture on the
wall.

wall unit

Стіна висока.
Стіни моєї кімнати
білі.
На стіні — картина.

стінка (меблі)

['wo:l,ju:nit]
There is a nice wall
unit in the room.
The wall unit is
new.

want

У кімнаті е
гарна стінка.
Стінка нова.

хотіти, бажати

[wont]
Petryk wants a new
bicycle.
What do you want to see
there?
I want to go to Kyiv
during my summer
holidays.
What do you want to
eat?
Sashko wants to be a
sailor.
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Петрик хоче новий
велосипед.
Що ти хочеш побачити
там?
Я хочу поїхати у Київ
на літніх канікулах.
Що ти хочеш з’їсти?
Сашко хоче стати
моряком.

was

wardrobe
fwadroub]
There is a wardrobe
in the bedroom.
There are dresses,
suits, blouses and
coats in the wardrobe.

warm
[wo:m]
The weather is warm.
I don’t like warm tea. I
like hot tea.
It is warm.
The day is warm and
sunny.
It is cold. Put your warm
scarf on.
These mittens are very
warm.

was
[WDZ]

шафа для одягу
У спальній
кімнаті є шафа
для одягу.
У шафі є
плаття, костюми,
блузки і пальта.

теплий
Погода тепла.
Я не люблю теплий
чай. Я люблю гарячий
чай.
Тепло.
День теплий і
сонячний.
Холодно. Одягни
теплий шарф.
Ці рукавички дуже
теплі.

(минулий час дієслова
be (для однини))

був, була, було
The day was cold.
Oleh was absent at the
lesson.
It was warm.
The coat was warm.
The bird was small.

День був холодним.
Олег був відсутній на
уроці.
Було тепло.
Пальто було тепле.
Пташка була малень
кою.
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wash

wash
[wo$]
I am washing my hands.
Wash your face!
Olenka washes her hair
two times a week.
The mother is washing
her child,
to wash up

мити(ся),
вмивати(ся)
Я мию руки.
Вмий своє обличчя!
Оленка миє голову два
рази на тиждень.
Мати миє дитину.
мити посуд

The girl is washing up.
Дівчинка миє посуд.

washing machine
['woSiqma^m]
We have got a nice
new washing machine.
The washing
machine stands in the
bathroom.

wasp

пральна машина
У нас є гарна нова
пральна машина.
Пральна машина
стоїть у ванній
кімнаті.

oca

[WDSp]

A wasp is a black and
yellow flying insect.
There is a wasps’ nest in
that old tree.
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Oca — це чорно-жовта
комаха, яка літає.
На тому старому дереві
є осине гніздо.

water

watch
[wotS]
Have you got a
watch? — Yes, I have.
This watch is nice.
The watch is fast (slow).

1) годинник
(наручний)
У тебе е годинник? —
Так.
Цей годинник гарний.
Годинник спішить
(відстає).

2) дивитися;
спостерігати
We are watching a
football match.
The woman is watching
the children playing in the
yard.
Watch how I am doing
it.
to watch TV
I like to watch TV.
The family is watching
TV.

water
['wots]
The water is clean
(dirty).
Give me a glass of water,
please.
There is hot and cold
water in our flat.

Ми дивимося
футбольний матч.
Жінка дивиться за
дітьми, які граються на
подвір’ї.
Дивись, як я це роблю.
дивитися телевізор
Я люблю дивитися
телевізор.
Сім’я дивиться
телевізор.

1) вода
Вода чиста (брудна).
Дай мені, будь ласка,
склянку води.
У нашій квартирі є
гаряча і холодна вода.

2) поливати
I am watering the
flowers.

Я поливаю квіти.
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w ay

way

дорога, шлях

[wei]
This is the shortest way
from our house to the
school.
Can you tell me the way
to the park?
The man asked me the
way to the square.

we

Це — найкоротший
шлях від нашого будинку
до школи.
Ви не підкажете мені
дорогу до парку?
Чоловік запитав мене
дорогу до площі.

ми

fwi:]
We are pupils.
We go to school every
day.
Can we go home now?

wear
[W80]
минулий час wore
Bohdan always wears
jeans.
My brother wears
glasses.
Olenka is wearing a nice
pink dress.

weather

Ми — учні.
Ми щодня ходимо до
школи.
Можемо ми зараз йти
додому?

носити (одяг, тощо);
бути одягненим (у
щось)
Богдан завжди носить
джинси.
Мій брат носить
окуляри.
Оленка одягнена у
гарне рожеве плаття.

погода

['weda]
The weather is fine
(bad).
The weather is rainy.

350

Погода гарна (погана).
Погода дощова.

weekday

We are having sunny
weather today.
What is the weather like
today? — It’s nice.
The weather in the hills
can change very quickly.
The weather is dry (wet).
The weather is gloomy.
weather forecast
What is the weather
forecast for tomorrow?

Wednesday
[’wenzdei]
Wednesday is my
favourite day of the week.
Come to me on
Wednesday.

week
[wi:k]
What day of the week is
it today?
There are seven days in
a week.
I spent a week in the
village.
I want to go to Kyiv for
two weeks.

weekday
['wi:kdei]
Monday, Tuesday,
Wednesday, Thursday and
Friday are weekdays.

Сьогодні сонячна
погода.
Яка сьогодні погода? —
Гарна.
У горах погода дуже
швидко змінюється.
Погода суха (волога).
Погода похмура.
прогноз погоди
Який прогноз погоди на
завтра?

середа
Середа — мій
улюблений день тижня.
Прийди до мене у
середу.

тиждень
Який сьогодні день
тижня?
У тижні сім днів.
Я провів тиждень у
селі.
Я хочу на два тижні
поїхати у Київ.

будень
Понеділок, вівторок,
середа, четвер і п’ятни
ця — буденні дні.
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weekend

weekend
[,wi:k’end]
I like to go to the forest
on a weekend.
This shop is closed at the
weekend.
Have a good weekend!
Do you go to school on
the weekend? — No, we
don’t.

well
fwel]
She sings well.
I speak English well.
We study well.

кінець тижня, ви
хідні (субота і неділя)
Я люблю ходити у ліс у
вихідні дні.
Цей магазин закритий
у вихідні дні.
Бажаю добре провести
вихідні!
Ви ходите до школи у
вихідні? — Ні.

1) добре, гарно
Вона гарно співає.
Я добре розмовляю
англійською мовою.
Ми добре вчимося.

2) здоровий
Is she well or ill?
I’m well again.

well-bred
[.wel'bred]
Ihor is a well-bred boy.

went
[went]

352

Вона здорова чи хвора?
Я знову здоровий.

добре вихований
Ігор — добре вихований
хлопець.
м инулий час дієслова

go

what

were
[wa:, W9]
All the pupils were
present at the lesson.
Where were you
yesterday? — I was in the
village.

wet
[wet]
The weather is wet.
It is raining and my
boots are wet.
My hair is wet.
The floor is wet.

(минулий час дієслова

be)
(ти, ви, ми, вони) були
Всі учні були
присутніми на уроці.
Де ти був учора? — Я
був у селі.

мокрий, вологий
Погода волога.
Іде дощ, і у мене мокрі
черевики.
У мене мокре волосся.
Підлога мокра.

кит

whale
[well]
Whales live in
water.
Whales are very large.

what
[wot]
What are you reading?
What’s this (that)?
What do you like to eat?
what else
What else do you want
to know?
What do you know about
this town?

Кити живуть у
воді.
Кити дуже великі.
1) Щ О

Що ти читаєш?
Що це (то)?
Що ти любиш їсти?
що ще
Що ще ти хочеш знати?
Що ти знаєш про це
місто?
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wheel

2) який
What books do you like
to read?
What is your name?
What a nice flower!
what kind (of)
What kind of pupil is
he? — He is a good (bad)
pupil.
What kind of music do
you like?
What time is it?

wheel

Які книжки ти любиш
читати?
Як тебе звати?
Яка гарна квітка!
який
Який він учень? —
Він — хороший (поганий)
учень.
Яку музику ти любиш?
Котра година?

колесо

fwi:l]
A car has four
wheels.
A bicycle has
two wheels.
a front wheel
a rear wheel

when

У машини є чотири
колеса.
У велосипеда є два
колеса,
переднє колесо
заднє колесо

коли

[wen]
When do you usually get
up?
When do you come home
from school?
When do you go to bed?
I am very glad when
my mother has much free
time.
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Коли ти, зазвичай,
встаєш?
Коли ти приходиш зі
школи додому?
Коли ти лягаєш спати?
Я дуже радію, коли у
мами є багато вільного
часу.

who

where

де; куди

[W £3]

Where are you going?
Where are my books?
Where do you live?
Where do you like to
spend your free time?
Where did I put my bag?

which
[witSl
Which vocabulary is
better — Ira’s or Tanya’s?
Which toy do you like
more — this or that?
Which way is the wind
blowing?

white

Куди ти йдеш?
Де мої книжки?
Де ти живеш?
Де ти любиш проводити
вільний час?
Куди я поклав свою
сумку?

який; котрий
Чий словник кращий —
Іри чи Тані?
Яка іграшка тобі
більше подобається — ця
чи та?
У яку сторону дує вітер?

білий

[wait]
Chalk is white.
Paper is white too.
There are white clouds
in the sky.
The boy has a white
shirt and dark trousers
on.
My dog is black and
white.

who

Крейда біла.
Папір також білий.
На небі є білі
хмаринки.
На хлопчикові біла
сорочка і темні брюки.
Мій собака чорнобілий.

хто

[hu:]
Who is ready?

Хто готовий?
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whom

Who is standing over
there?
Who lives in this house?
Who likes poems?
Who is your English
teacher?

whom
[hum]
Whom are you writing
to?
Whom did you invite to
your birthday party?

whose
[hu:z]
Whose book is this?
Whose felt-pens are
these?

why
[wai]
Why are you not ready
for the lesson?
Why is the little girl
crying?
Why is your exercise
book dirty?
I don’t know why Oleh is
absent at the lesson.
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Хто стоїть он там?
Хто живе у цьому
будинку?
Хто любить вірші?
Як звуть твою
вчительку англійської
мови?

кого; кому
Кому ти пишеш?
Кого ти запросив на
день народження?

чий, чия, чиє, чиї
Чия ця книжка?
Чиї це фломастери?

чому
Чому ти не готовий до
уроку?
Чому маленька
дівчинка плаче?
Чому у тебе брудний
зошит?
Я не знаю, чому Олег
відсутній на уроці.

will

wide
[waid]
The road is wide.
Is the river wide or
narrow? — It’s wide.

wife
[waif]
множина wives
His wife is not at home.

wild
[waild]
A wolf is a wild animal.
Wild animals live in
forests.
I like to read books
about wild animals.
wild flowers
Mother likes wild
flowers very much.

will
[wil]

Father will come at 8
o’clock in the evening.
The pupils will go to the
theatre on Sunday.

широкий
Дорога широка.
Ця річка широка чи
вузька? — Широка.

дружина, жінка
о

Його дружини немає
вдома.

дикий
Вовк — дика тварина.
Дикі тварини жйвуть у
лісах.
Я люблю читати
книжки про диких
тварин.
польові квіти
Мама дуже любить
польові квіти.
допоміжне дієслово для
утворення майбутнього
часу у 2-й і 3-й особі однини
і множини (you, he, she,
it, they)
Тато прийде о восьмій
годині вечора.
У неділю учні підуть у
театр.
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win

win
[w in]
минулий час won
Who won the game?
Our team won the
match.
He always wins at chess.

wind

вигравати;
перемагати
Хто виграв цю гру?
Наша команда пере
могла у цьому матчі.
Він завжди виграє у грі
в шахи.

вітер

[w in d ]
The wind is blowing.
A light wind was blowing.
A strong wind is blowing.

window

Дує вітер.
Дув легкий вітерець.
Дує сильний вітер.

вікно

fw in d o u ]
There are four
windows in the
classroom.
Open (Shut) the
window.
I am looking
through the window.
The girl is cleaning the
window.

window sill

У класній кімнаті є
чотири вікна.
Відкрий (Закрий)
вікно.
Я дивлюся у вікно.
Дівчинка миє вікно.

підвіконня

h v in d o u sil]
Place the flowerpot on
the window sill.
There are some flowers
on the window sill.
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Постав вазон на
підвіконня.
На підвіконні є квіти

without

wing

крило

twig]
Birds have wings.

winter

Пташки мають крила,

зима

['winta]
It is winter.
It is cold in winter.
It often snows in winter.
Winter is my favourite
season.
Children like winter
because in winter they can
skate and ski.

with

Зима.
Взимку холодно.
Взимку часто падає
сніг.
Зима — моя улюблена
пора року.
Діти люблять зиму,
бо взимку вони можуть
кататися на ковзанах і
ходити на лижах.
з

[wid]
I live with my parents.
Oleh often comes to me
with his brother.
I am eating porridge
with milk.
He likes to draw with a
pencil.
We write with our pens.

without

Я живу з батьками.
Олег часто приходить
до мене з братом.
Я їм кашу з молоком.
Він любить малювати
олівцями.
Ми пишемо ручками.

без

[wi'daut]
Why are you going to
school without your bag?
I drink tea without
sugar.

Чому ти йдеш до школи
без сумки?
Я п’ю чай без цукру.
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wives

She couldn’t translate
the text without my help.

Вона не могла пере
класти текст без моєї
допомоги.

wives

множина від wife

fwaivz]

дружини, жінки

woke

минулий час дієслова

[wouk]

wake
вовк

wolf
fwulf]
множина wolves
A wolf is a large wild
animal.
A wolf looks like a dog.
Wolves live in forests.

wolves

Вовк — це велика дика
тварина.
Вовк схожий на собаку.
Вовки живуть у лісах.
{множина від

wolf)

fwulvz]

вовки

Wolves are wild animals.

Вовки — дикі тварини,

woman

жінка

fwuman]
множина women
This woman
is our English
teacher.
Who is this
woman? — She is Vira
Ivanivna Petrenko.
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Ця жінка —
наша вчителька
англійської мови.
Хто ця жінка? —
Це — Віра Іванівна
Петренко.

wonderful

What is this woman? —
She is an engineer.
Tamara Petrivna is a
woman of thirty.
She is a nice woman.

women
[’wimin]

(множина від woman)
жінки

These women are our
school teachers.
the Women’s Day
On the Women’s Day
children give their
mothers presents.
We celebrate the
Women’s Day on the
of March.

Хто ця жінка (за
професією)? — Вона —
інженер.
Тамара Петрівна —
жінка тридцяти років.
Вона — гарна жінка.

8

th

won
[W A ll]

wonderful

Ці жінки — наші
шкільні вчительки.
Міжнародний жіночий
день
У міжнародний
жіночий день діти
дарують мамам
подарунки.
Міжнародний жіночий
день святкують восьмого
березня.

минулий час дієслова
w in

чудовий

['WAndafl]

I had a wonderful time
in the village.
He is a wonderful cook.

Я чудово провів час у
селі.
Він — чудовий кухар.
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w on ’t

won’t

скорочено від will not

[wount]

wood

1) ліс

fwud]
There is a thick wood
not far from our village.

Недалеко від нашого
села — густий ліс.

My granny lives in a
house made of wood.

(матеріал)
Моя бабуся живе у
дерев’яному будинку.

2) деревина, дерево

woodpecker

дятел

fw u d p ek s]
I can see a woodpecker
in the tree.

word

Я бачу дятла на
дереві.

слово

[wad]
There are many new
words in the text.
Our teacher always
explains us all new words.
We are writing down
new words into our
vocabularies.
I know many English
words.
Do you know the words
to this song?
What is the English
word for «стіл»?
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У тексті є багато нових
слів.
Наша вчителька
завжди пояснює нам усі
нові слова.
Ми записуємо нові
слова у словники.
Я знаю багато
англійських слів.
Ти знаєш слова цієї
пісні?
Як буде англійською
«стіл»?

w orking day

a word-combination
Read this wordcombination.

wore
Iwo:]

work

словосполучення
Прочитай це
словосполучення.

минулий час дієслова
wear

1) робота

[w3:k]
My father has much
work to do.
We finished our work.
Mother goes to work on
foot.

У мого батька багато
роботи.
Ми закінчили роботу.
Мама ходить на роботу
пішки.

2) працювати
We are working in the
garden.
Where does your father
work?
His mother doesn’t work.

worker
['w ska]
My elder sister is a
worker.
He is a factory worker.

working day
Lwakii] 'deil
His working day begins
at 8 o’clock.

Ми працюємо у саду.
Де працює твій батько?
О

Його мати не працює.

робітник,
робітниця
Моя старша сестра —
робітниця.
Він — робочий на
фабриці.

робочий день
о

Його робочий день
починається о восьмій
годині.
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workshop

workshop
['wa:k$op]
Father spends much
time at the workshop.

world
[wald]
This is a map of the
world.
Which is the largest city
in the world?

worse
[ws:s]

майстерня
Тато проводить багато
часу в майстерні.

світ; всесвіт
Це — карта світу.
Яке місто є найбільшим
у світі?
(вищий ступінь
порівняння від bad)

гірший
The weather got worse.
His behaviour is worse
than his brother’s.

worst
[waist]

Погода
погіршилася.
U
Його поведінка гірша,
ніж поведінка його брата.
(найвищий ступінь
порівняння від bad)

найгірший
He is the worst pupil in
the group.

worth
|wa:0]
This museum is worth a
visit.

write
[rait]
минулий час wrote
I am writing an exercise.
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Він — найгірший учень
групи.

що заслуговує;
вартий (чогось)
Цей музей варто
відвідати.

писати

Я пишу вправу.

w rote

What are you writing?
Do you often write
letters to your friend?
We write with our pens.

writer

Що ти пишеш?
Ти часто пишеш листи
подружці?
Ми пишемо ручками.

письменник

[Taita]
Who is your favourite
writer?
This writer wrote many
books for children.
Writers write books.

wrong
[rot]]
Your answer is wrong.
You wrote this word
wrong.

wrote
[rout]

Хто твій улюблений
письменник?
Цей письменник
написав багато книжок
для дітей.
Письменники пишуть
книги.

неправильний;
неправильно
Твоя відповідь невірна.
Ти написав це слово
невірно.

минулий час дієслова
write

365

Yy
yard
[joed]
There are many flowers
in our yard.
Behind the house there
is a small yard.
The children are playing
in the yard.
Let’s go to the yard!

year
[ja:,ji9]
There are twelve months
in the year.
The year has four
seasons.
I am 10 years old.
We go to the sea one
time a year.
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двір
На нашому подвір’ї є
багато квітів.
Позаду будинку —
маленький двір.
Діти граються на
подвір’ї.
Давай підемо на
подвір’я!

рік
У році є дванадцять
місяців.
Рік має чотири пори
року.
Мені десять років.
Ми їздимо на море раз
на рік.

yesterday
yellow
Fjelou]
The leaves on the trees
are yellow in autumn.
Lemons are yellow.
The girl has a yellow
blouse on.
The boy is drawing the
sun with a yellow pencil.

yes
[jes]
Are you a pupil? — Yes,
I am.
Have you a sister? —
Yes, I have.
Is Olenka nine? — Yes,
she is.
Do you like fruit? — Yes,
I do.
Is this your bicycle? —
Yes, it is my bicycle.
Are you coming? Yes or
no?

yesterday
[jestadi]
Yesterday we went to
the forest.
What did you do
yesterday?
It was Thursday
yesterday.

жовтий
Восени листя на
деревах жовте.
Лимони жовті.
На дівчинці жовта
блузка.
Хлопчик малює сонце
жовтим олівцем.

так
Ти — учень? — Так.
У тебе є сестра? — Так.
Оленці дев’ять
років? — Так.
Ти любиш фрукти? —
Так.
Це твій велосипед? —
Так, це мій велосипед.
Ти йдеш? Так чи ні?

вчора
Вчора ми ходили у ліс.
Що ти робив учора?
Вчора був четвер.
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you

you
[ju:( ju ]
You are a pupil.
You are pupils.
You are a nice girl.
You are nice girls.
Where do you live?
What books do you like
to read?
You are right.

young

[jAq]
She is a young woman of
thirty.
a young girl
a young man
young people

your
[jo:]
Put your books on the
desks.
Where is your exercise
book?
Where are your bags?
Is your mother a teacher?
Are your parents at home?
Take your bag and go
home.
Is this my or your
pen? — It's your pen.
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ти; ви
Ти — учень.
Ви — учні.
Ти — гарна дівчинка.
Ви — гарні дівчатка.
Де ти живеш? (Де ви
живете?)
Які книжки ти любиш
читати? (Які книжки ви
любите читати?)
Ти правий. (Ви праві.)

молодий; юний
Вона — молода жінка
тридцяти років.
молода дівчина
юнак, молодий чоловік
молодь

твій; ваш; свій
Покладіть свої книжки
на парти.
Де твій зошит?
Де ваші сумки?
Твоя мама — вчителька?
Твої батьки вдома?
Візьми свою сумку і йди
додому.
Це моя чи твоя ручка? —
Це твоя ручка.

Zz
zebra

зебра

[fzi:b ra ]
A zebra is a wild
animal like horse.
A zebra has black
and white lines on
its body.
There is a zebra at our
zoo.

zero

Зебра — дика
тварина, схожа на
коня.
На тілі зебри є
чорні і білі смуги.
У нашому зоопарку є
зебра.

нуль

fzia rou ]
The temperature is 12
degrees above (below)
zero.
ZOO

Температура
дванадцять градусів
вище (нижче) нуля.

зоопарк

[zu:]
There is a zoo in our
town.
I often go to the zoo.

У нашому місті є
зоопарк.
Я часто ходжу в
зоопарк.
369

zoo

There are many wild
animals at our zoo.
Do you like to go to the
zoo?
Many kinds of animals
and birds live in the zoo.
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У нашому зоопарку є
багато диких тварин.
Ти любиш ходити в
зоопарк?
Багато видів тварин і
птахів живе у зоопарку.

УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ

словник

Український алфавіт

Аа

Бб

Вв

Єє

Жж

Зз

Гг
Ии

Ґґ Дд
Іі

Її

Ее
Йй

Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр
Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч
Шш

Щщ

ь

Юю

Яя

Аа
а

and

абатство

abbey

абетка

a lp h a b e t

абзац

p a ra g r a p h

або

or

абрикос

a p ric o t

абсолютно

q u ite

австралієць

A u s t r a lia n

австралійка

A u s t r a lia n

Австралія

A u s t r a lia

автобус

bus

автобусна зупинка

b u s sto p

автобусна станція

b u s s ta tio n

автобусом

by bus

автомашина, авто
мобіль

car

автомобілем

by car

адреса

a d d re s s

аеропорт

a ir p o r t

актовий зал

a s s e m b ly h a ll

актор

a c to r

актриса

актриса

actress

акуратний

tidy

але

but

альбом

album

альбом (для
малювання)

sketchbook

американець

American

американка

American

американська
мова

American

американський

American

англійська мова

English

англійський

English

Англія

England

англомовний

English-speaking

антилопа

antelope

апельсин

orange

аптека

chemist’s (shop)

аптекар

chemist

арифметика

arithmetics

арифметична
задача

sum

артикль

article
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б а т а р е я (опалення)

Бб
бабуся

grandmother, granny

багато

much (вж ивається
з незлічуваними
іменниками);

many (вж ивається
зі злічуваним и
іменниками)

бажати

want, wish

базар

market

бакалійна
крамниця

grocery

балакати

talk

балкон

balcony

банан

banana

банк

bank

банка

(скляна) jar;
(бляшана) can

барабан

drum

басейн для
плавання

swimmimg pool

баскетбол

basketball

батарея

radiator

(опалення)
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батьки

батьки

parents

батьківщина

motherland

батько

father

бачити

see

бачити сон

dream

бачити уві сні

dream

бачитися

meet

башта

tower

бджола

bee

без

without

безшумний

still

березень

March

біб

bean

бібліотека

library

бібліотекар

librarian

бігати

run

бігти

run

бізнес

business

бізнесмен

businessman

бік

side

білий

white

білка

squirrel

більше

more

біля

near, at, by

білявий

fair
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будівельник
блакитний

b lu e

близнюк

t w in

близько

a b o u t, n e a r

блискавка

lig h t n in g

блискучий

b r ig h t

блідий

p a le

блузка

b lo u s e

бо

b ecause

Бог

G od

борошно

flo u r

боятися

be a fr a id (of)

брат

b r o th e r

брати

ta k e

Британія

B r it a in

британський

B r it is h

брова
брудний

b ro w , e y e b ro w

брусок

bar

(мила)

d ir t y

брюки

tro u s e rs

бувай

b ye , b y e -b y e

будень

w eekday

будильник

a la r m c lo c k

будинок

ho use , b u ild in g

будити

w ake

будівельник

b u ild e r
377

будка собача

будка собача

kennel, dog’s house

будувати

build

будь ласка

please

будь-який

any

буква

letter

булочка

bun, roll

булочна

baker’s

булочник

baker

буряк

beet

бути

be

бути впевненим

be sure

бути одягненим

wear

(у щось)

бути схожим (на)

look like

бути черговим

be on duty

буфет

cupboard, sideboard
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вдоволений

Вв
в

(в сер ед и н і ч о г о -н е б у д ь )

in, inside; (напрям) to;
(рух усередину) into

вагон
важкий

carriage
(вагою) heavy;
(складністю) difficult

ваза

vase

вазон

flowerpot

ванна

bath

ванна кімната

bathroom

вантажівка

lorry

вартий (чогось)

worth

ваш

your

вважати

think

ввечері

in the evening

ввічливий

polite

вгадувати

guess

вголос

aloud

вгору

up

вдень

in the afternoon

вдоволений

satisfied
379

вдома

вдома

at home

ведмедик (іграшка)

teddy bear

ведмідь

bear

вежа

tower

Велика Британія

Great Britain, Britain

Великдень

Easter

великий

big, great, large

велосипед

bicycle, bike

верблюд

camel

вересень

September

вершки

cream

веселий

merry, gay, cheerful

веселощі

fun

весна

spring

весь день

all day long

ветеринар

vet

вечеря

supper

вечеряти

have supper

вечір

evening

вечірка

party

вживати

use

вздовж

along

взимку

in winter

взуття

boots, shoes

взяти

take
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високий
ВИ

you

вибачати(ся)

excuse

вибирати

choose

вивчати

learn, study

вигляд

appearance

виглядати

(мати

look like

вигляд)

виготовляти

make

вигравати

win

виделка

fork

визначне місце

place of interest

виїжджати

leave (for)

виймати

take out (of)

викладати

(якийсь

teach

предмет)

виключати
виконувати

turn off, switch off
(роль)

act

використовувати

use

вилазити

climb

вимикати

turn off, switch off

виноград

(у гронах)

grapes

випікати(ся)

bake

вираз

expression

вирощувати

grow

вислів

expression

високий

tall; high
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витирати

витирати

dry

вихід (з будинку тощо)

exit

вихідний день

holiday, day off

вихідні (субота і
неділя)

weekend

виходити

go out

вишня

cherry

вище

above

вівторок

Tuesday

вівця

sheep

ВІД

from

відвідувати

visit

відвідувач

customer

відгадувати

guess

відділ

department

від’їжджати

leave (for)

відкривати

open

відомий

famous

відповідати

answer

відповідь

answer

відпочивати

rest, have (take) a rest

відпочинок

rest

відрекомендову
вати

introduce

відро

pail
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влітку

відсилати

send

відсутній

absent

відчувати

feel

вії

eyelashes

вікно

window

він

he; (про речі й тварин)
it

віник

broom

вірний

true

вірш

poem

вісім

eight

вісімдесят

eighty

вісімнадцятий

eighteenth

вісімнадцять

eighteen

вітальня

living room

вітати (поздоровляти)

congratulate (on)

вітати (гостей)

welcome

вітати(ся)

greet

вітер

wind

вітчизна

motherland

вказувати

point

включати (в себе)

include

власний

own

влаштовувати

arrange

влітку

in summer
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вмивати(ся)

вмивати(ся)

wash

вмикати

turn on, switch bn

вміти

can

вниз
вночі

down
at night

вовк

wolf

вовки

wolves

вогонь

fire

вода

water

водій

driver

вокзал

(railway) station

волейбол

volleyball

вологий

wet

володар

king; master

волосся

hair

вона

she; (про речі й
тварин) it

вони

they

воно

it

ворона

crow

восени

in autumn

восьмий

eighth

впевнений

sure

вперше

for the first time

вправа

exercise
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вчора ввечері

вродливий

beautiful; (про чолові
ка) handsome

все

everything

всередині

inside

всесвіт

world

все ще

still

всі

all; everybody

встати

get up; stand up

вузький

narrow

вулиця
вухо

street, road
ear

вхід

entrance

входити

enter, come in

вчасно

in time

вчений

scientist

вчитель(ка)

teacher

вчити, вивчати

learn, study

вчити, викладати

teach

вчитися

study

вчора

yesterday

вчора ввечері

last night
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гавкати

Гг
гавкати

bark

газета

newspaper

галас

noise

гамір

noise

ганчірка

duster

гаразд

all right, OK, well

гарбуз

pumpkin

гардероб

wardrobe

гарний

fine, good, lovely;
(про хлопця, чоловіка)
handsome;
(про дівчину, жінку)
beautiful, nice,
pretty

гарно

well

гарячий

hot

гастроном

food store

гід

guide

гілка

branch

гімнастика

gymnastics

гірший

worse

гість

guest
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гра

глечик

jar, jug

глянути

have a look

гніздо

nest

говорити

say, speak, tell

говорити правду

tell the truth

година

hour, o’clock

година пік

rush hour

годинник

(наручний) watch;
(стінний, настільний,
баштовий) clock

годувати

feed

голова

head

головний

main

головоломка

puzzle

голодний

hungry

голосний

loud

голубий

blue

гора

mountain, (невисока)
hill

горіти

burn

горобець

sparrow

горошина

pea

готель

hotel

готовий

ready

гра

game, play
387

гра у хованки

гр а у хован ки

hide-and-seek

гр адус

degree

гр а м ати ч н и й час

tense

гр ати (роль)

act

гр ати (ся)

play

гр ебін ец ь

comb

Гр еція

Greece

гр и б

mushroom

гр у д ен ь

December

гр уш а

pear

губа

lip

губи ти

lose

гу м к а (для стирання)

eraser

гуси

geese

гуска

goose

Ґґ
ґр у н т

ground

ґудзи к

button
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дсвЧіиое

10

Дд
давай (зробимо щонебудь)

let’s (do something)

давати

give

давати ім’я

call

давати їжу

feed

далекий

far

далеко

far

дарувати

give

дата

date

два

two

двадцятий

twentieth

двадцять

twenty

дванадцятий

twelfth

дванадцять

twelve

двері

door

двійка

two

двір

yard

двоюрідна сестра

cousin

двоюрідний брат

cousin

де
дев’яносто

where
ninety
389

д е в ’я т и й

дев’ятий

ninth

дев’ятнадцятий

nineteenth

дев’ятнадцять

nineteen

дев’ять

nine

декілька

some (вживається
у стверджувальних
реченнях)

дельфін

dolphin

день

day

день народження

birthday

День Перемоги

Victory Day

деревина

wood

дерево

tree

держава

country, state

державний

national

десятий

tenth

десять

ten

дешевий

cheap

джинси

jeans

джунглі

jungle

дзвінок

bell; (телефонний)
telephone call

дзвонити

ring

дзеркало, дзер
кальце

mirror, looking-glass

диван

sofa

390

для
ДИВИТИСЯ

watch, look (at)

дивитися телевізор

watch TV

дикий

wild

диктант

dictation

диня

melon

директор школи

headmaster

дитина

child

дитячий майданчик

playground

діалог

dialogue

дівчина

girl

дівчинка

(little) girl

ДІД

grandfather

Дід Мороз

Father Frost

дідусь і бабуся

grandparents

дієслово

verb

дійсно

indeed

ділити

divide

ділова людина

businessman

дім

building, house; home

діставати задово
лення

enjoy

дістати

get

діти

children

діяльність

activity

для

for
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до
ДО

for; to

доба

day

добре

all right, OK, well

добре вихований

well-bred

добре проводити
час
добрий

have a good time

довгий

long

додавати

add

додому

home

дозволяти

let

долар

dollar

долина

valley

домашнє завдання

hometask

домашній

domestic

домашній улюбле
нець

pet

домашня робота

homework

донизу

down

до побачення

goodbye, bye-bye, bye

допомагати

help; (no господарст ву)
help about the house

дорога

road, way

дорогий

dear; (який дорого
кош т ує) expensive

досить

quite; (доволі) enough

392

good, kind

ДНІСЛ
дочка

daughter

дощ
дощовий

rain

доярка

milkmaid

дрібні гроші

change

друг
другий

friend

другий сніданок

lunch

rainy

(за порядком) second

(о 12-14год.)

дружина

wife

дуб
дуже

oak

дуже смачний

delicious

думати

think

дути

blow

душ

shower

дядько

uncle

дякувати

thank

дятел

woodpecker

very
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екскурсія

Ее
екскурсія

excursion

екскурсовод

guide

Єе
є

are (для you, we, they);
is (для he, she, it);
am (для I)
the only

394

журнал

Жж
жаба

frog

жайворонок

skylark

жакет

jacket

жалити

bite, sting

жалість
жаліти

pity
be sorry (for)

жаркий

hot

жарт

joke

жахливий

awful, terrible

жираф(а)
жирний

giraffe
fat

жити

live; stay

житло

home

житлова кімната

living room

життя

life

жінка
жінки

woman; (дружина) wife

жовтень

October

жовтий

yellow

жоден

no, not any

жолудь

acorn

журнал

magazine

women; wives
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З

Зз
з

(звідки) out of; from;
(з кимсь, чимсь) with

за

for; at

забава

fun

забавний

funny

забувати

forget

завдання

task

завжди

always

завод

plant; factory

завтра

tomorrow

загадка

puzzle, riddle

загубити

lose

задача

sum

задоволений

pleased, satisfied

заєць

hare

зазвичай

usually

зайнятий

busy

закінчитися

be over

закінчувати

finish

закривати

close, shut

зал

hall
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збирані

зал очікування

waiting room

залазити

climb

залишатися

stay

залізниця

railway

залізнична колія

railway

залізничний вокзал

railway station

занавіска

curtain

занадто

too

записувати

put down, write down

запитання

question

запитувати

ask

запізнюватися

be late

запрошувати

invite

запускати паїїерового змія

fly a kite

зараз

now, at this moment

зарядка

morning exercises

засмучений

sorry, sad

застеляти ліжко

make the bed

заходити

come in

захоплення

hobby

захоплюватися

admire

зацікавленість

interest

зачиняти

shut, close

зачісувати (волосся)

brush

збирати

collect
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збирати(ся)

збирати(ся)

gather

збиратися (щось
зробити)

be going (to do
something)

звичайно

certainly, of course,
usually

звір

animal

зв’язувати

tie

згинати (ся)

bend

згода

OK

згорати

burn

здача

change

здоровий

well

зебра

zebra

зелений

green

Земля

Earth; (поверхня)
ground; land

земна куля

Earth

з-за

from, from behind

ззаду

behind

зима

winter

зірка

star

злива

shower

зліва

at the left

змінювати(ся)

change

змій

kite
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(повіт ряний)

зустрічаги(ся)

ЗМІЯ

snake

знайомити

introduce

знайомити(ся)

meet

знаменитий

famous

знати

know

знаходити

find

значок

badge

знімати

take off

знову

again

зовні

outside

зовнішність

appearance

зовсім

quite

зоопарк

zoo

зош итф

copybook, exercise
book

зробити
зрозуміти

make, do

зручний

comfortable, cosy

зуб

tooth

зуби

teeth

зубна паста

toothpaste

зубна щітка

toothbrush

зупинити (ся)

stop

зупинятися

(в готелі тощо) stay

зустрічати(ся)

meet

understand
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і

Іі
and

іграшка

to y

ідея

id e a

ім’я

nam e

індик

tu r k e y

інженер

e n g in e e r

інколи

s o m e tim e s , fr o m tim e
to tim e

іноземний

fo re ig n

інтерес

in te r e s t

інший

d iffe r e n t, o th e r,
a n o th e r

Ірландія

Ir e la n d

Іспанія

S p a in

історія

(розповідь) ta le ;
(наука) h is t o r y

Ісус Христос

J e su s C h r is t

Італія

I t a ly

іти

go; w a lk ;
(про дощ) r a in , fa ll;
(про сніг) sn o w , fa ll;
(додому) go h o m e
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їдальня (кімната)

Ї
ї

йому

dining room

їжак

hedgehog

їздити

(на автобусі, тролей
бусі тощо) take;
(на коні, велосипеді
тощо) ride

її

her; (про речі й
тварин) its

їй

her; (про речі й
тварин) it

їм

them

їсти

eat

їх, їхні

their

їхати

go; (верхи) ride

їхній, їхні

their

Йй
й ого

him; his; (про речі й
тварин) its

йому

him
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кава

Кк
к ава

coffee

к а в’ярня

cafe

к азати

say

казка

fairy tale

ка л ьк ул я то р

calculator

к ал ю ж а

puddle

кам ін

fireplace

ка м ін ь

stone

К ан ада

Canada

ка н а д ец ь

Canadian

к ан адка

Canadian

ка н а д ськ и й

Canadian

кан ікул и

holidays

кап ел ю х

hat

к ап уста

cabbage

карта

map

к ар ти н а

picture

кар тк а

card

к а р тон н а к о р о бка

carton

кар топ л и н а

potato

картуз

cap
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кишеня
касета

cassette

касир

cashier

кататися на ков
занах

skate

кататися на сан
чатах

sledge

качка

duck

каша

porridge

каштан

chestnut

квадратний

square

квартал

block

(частина

м іст а)

квартира

flat, apartment

квасоля

bean

квітень

April

квітка
кенгуру

flower

кепка

cap

керувати

drive

kangaroo

(авт омобілем)

кидати

throw

килим

carpet

кирпатий

turned-up

кислий

sour

кит

whale

кишеня

pocket
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кімната

кімната

room

кімнатна туфля

slipper

кінець

end, finish

кінець тижня

weekend

кіно
кінотеатр

cinema
cinema

кінофільм

film

кінчати

end, finish

кінь

horse

кісточка (плода)

stone

кіт

cat

кішка

cat

клас

class, form

класна дошка

blackboard

класна кімната

classroom

класний журнал

class-register

класти

put

клей

glue

кликати

call

клітка

cage

клоун

clown

клумба

flower bed

ключ

key

кмітливий

intelligent

книгарня

bookshop
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конверт
книжка

book

книжкова полиця

bookshelf

книжкова шафа

bookcase

ковзани

skates

ковзанка

skating-rink

кожний

(зокрема) each, every,
everybody

коза

goat

колекціонувати

collect

колекція

collection

колесо

wheel

коли

when

колись

once upon a time, once

коліно

knee

колір

colour

коло (біля, поруч)
кольоровий

at, near, by

колядка

carol

команда

team

комаха

ant, insect

комбайнер

combine operator

комп’ютер

computer

компакт-диск

CD

кому

whom

конверт

envelope

coloured
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кондуктор

кондуктор

conductor

контрольна робота

test

контролювати

check

конура
концерт

kennel, dog's house

корабель

ship

коридор

corridor, hall

користуватися

use

коричневий

brown

коробка

box

корова

cow

королева

queen

король

king

короткий

short

коса (волосся)

braid

космос

space

костюм

suit

котрий

which, who

кошеня

kitten

кошик

basket

коштовний

expensive

коштувати

cost

краватка

tie, scarf

краватки

ties, scarves

кравець

tailor
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concert

ку|ж;і

кравчиня

dressmaker

країна

country, land

край

region

крамниця

shop

кран

tap

красивий

beautiful, fine, nice; (про
чоловіка) handsome

краще

better

кращий

better

крейда

chalk

крем

cream

крило

wing

кричати

cry, shout

крісло

armchair

крокодил

crocodile

кролик

rabbit

кросівки

trainers

круглий

round

куди

where

кукурудза

maize, corn

кумедний

funny

купати(ся)

bathe

купе

compartment

купувати

buy

курка

hen
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куртка

куртка

jacket

курча

chick, chicken

кусати(ся)

bite

кут(ок)

corner

кухар

cook

кухня

kitchen

кучерявий

curly
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листівка

Лл
лавка

bench

лагодити

fix

ламати(ся)

break

лампа

lamp

ланч

lunch

ласкаво просимо

welcome

ластівка

swallow

лебідь

swan

лев

lion

легкий

(складністю) easy;
(вагою) light

легко

easily; lightly

ледачий

lazy

леопард

leopard

летіти
лимон

fly
lemon

липень

July

лисиця
лист

fox

листівка

card

(поштовий) letter;
(паперу) leaf;
(дерева) leaf
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листок
ЛИСТОК

leaf

листопад

November

листя

leaves

лише

only

лівий

left

ліворуч

(куди) to the left;
(де) on the left

ліжко

bed

лікар

doctor

лікарня

hospital

лікоть

elbow

лінивий

lazy

лінійка

ruler

ліс

forest, wood

літак

plane

літаком

by air

літати

fly

літера

letter

літо

summer

ліфт

lift

ліхтар (вуличний)

street lamp

лічити

count

лоб

forehead

ловити

catch

ложка

spoon
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лялька

Л ондон

London

л ю би й

dear, nice, sweet

л ю би ти

like, love

лю ди

people

лю дина

person; (чоловік) man

л ю стр о

mirror

л ю ти й (місяць)

February

л я га ти (спати)

go to bed

лялька

doll
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мабуть

Мм
мабуть

maybe

мавпа

monkey

магазин

shop; (універсальний)
department store

майдан

square

майданчик для
ігор

playground

майоріти

fly

майстерня

workshop

маленький

little; small

мало

little (вж иваєт ься
з незлічуваними
іменниками)',

few (вж ивається
зі злічуваним и
іменниками)

малювання

drawing

малювати

draw, (фарбами) paint

малюнок

picture, drawing

мама

mother, mummy, mum

мамуся

mummy

мандрівка

travel, trip; (літаком,
м о р е м ) voyage

412

м ин ул ий

мандрувати

travel

мапа

map

марка

stamp

масло вершкове

butter

математика

mathematics

мати

(щось)

have; (пот ребу) need

мати

(мама)

mother, mummy

матуся

mother, mummy

машина

car, (вант аж івка)
lorry

маяти

fly

меблі

furniture

мед

honey

мене

me

мені

me

менш(е)

less

менший

less

мести

sweep

метро

underground, (в
Л ондоні) tube

метушитися

run about

ми

we

милий

lovely, pleasant,
sweet, dear

мило

soap

минулий

last; past
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мистецтво

мистецтво
митець

art

мити (ся)

wash

мити посуд

wash up, wash the
dishes

миша

mouse

миші

mice

між

(двома предметами)

artist

between;
(серед) among

мій

my

мільйон

million

мінливий

changeable

мінус

minus

міряти

(приміряти)

try on

міс

Miss

місіс

Missis

міст

bridge

містер

Mister

містечко

town

місто

town; (велике) city

місце

(сидіння) seat; place

місяць

(року)

month

місяць

(світило)

moon

мітла

broom

мобільний телефон
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mobile phone, mobile

м ’я ч

мова

language, tongue

могти

can; may

можливо

maybe, perhaps

мокрий

wet

молодий

young

молодь

youth

молоко

milk

момент

moment

монарх

king, monarch

монастир

abbey

монета

coin

море

sea

морква

carrot

морозний

frosty

морське
узбережжя

seaside

моряк

sailor

мрія

dream

мріяти

dream

музей

museum

музика

music

мусити

must, have to

муха

fly

м’ясник

butcher

м’ясо

meat

м’яч

ball
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на

Нн
на

at; in; on; to

набагато

much

навесні

in spring

навіщо

why

на вулиці

outside; in the street

навколо

around, round, about

навкруги

around

навпіл

in two, in half

навпроти

opposite

навчальний рік

academic year, school
year

навчання

studies

навчати

teach

навчатися

study, learn

нагорі

up

над

above, over

надворі

outside, in the open

назад

back

називати

call, name

називатися

be called

назовні

outside, out

найбільше

most of all, best of all
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неакуратний

найгірший

worst

найкращий

best

найменший

least

наляканий

afraid

нам

us

намагатися

try

намокати

get wet

наодинці

alone

напевно
напередодні

certainly, probably

наприклад

for example

нарешті

at last

народний

national

нас

us

насамперед

first of all

насолоджуватися

admire; enjoy

насправді

indeed

наставати

come

наступний

next

нахиляти(ся)

bend

національний

national

національність
наш

nationality

не

not

неакуратний

untidy

the day before

our
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небагато

небагато

a little (з незлічуваними іменниками)',

a few (зі злічуваним и
іменниками)

небезпека

danger

небо

sky

неввічливий

impolite

невдовзі

soon

невисокий

low; short

невихований

ill-bred

негарний

ugly, not beautiful

негода

bad weather

недавно

not long ago

недалеко

not far

неділя

Sunday

нежить

cold

незабаром

soon, before long

нема за що

you are welcome

ненадовго

for a short time

необхідно

must, should

неодмінно

certainly

неохайний

untidy

неподалік

about; not far (from)

неправильний

wrong, not correct

неправильно

wrong

неприбраний

untidy
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ніякий

нерухомий

still

нести

carry

несхожий

different

нецікавий

dull, not interesting

нечемний

impolite

нижній поверх

ground floor

нижче

below

низький

(про речі) low;
(про людей) short

нині

now, at present

ні

no

ніж

knife

ніж (вживається при

than

порівнянні)

ніколи

never

німець

German

німецька мова

German

німецький

German

Німеччина
німкеня

Germany

ніс

nose

ніхто

nobody, no one

ніч

night

ніщо, нічого

nothing

ніякий

not any

German
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Н ов а Зеландія

Нова Зеландія

New Zealand

новий

new

Новий рік

New Year

новорічний вечір

New Year’s party

новозеландець

New Zealander

новозеландка

New Zealander

нога

leg; (ступня) foot

ноги (ступні)

feet

ножиці

scissors

ножі

knives

номер

number

носити (одяг, тощо)

wear

НУ

well

нудний

dull

нуль

zero
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однокласник

Oo
о!

oh!

обидва

both

обід

dinner, lunch

обідати

have dinner

область

region

обличчя

face

обслуговування

service

обстановка

furniture

овальний

oval

овоч

vegetable

огірок

cucumber

огляд визначних
пам’яток

sightseeing

оголошувати

announce

огорожа

fence

одержувати

get

один

one; (сам) alone

один одного

each other, one
another

одинадцятий

eleventh

одинадцять

eleven

однокласник

classmate
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однокласниця

однокласниця

classmate

одяг

clothes

одягати (ся)

dress; put on

озеро

lake

ой!

oh!

океан

ocean

окликати

call (to)

око

eye

окуляри

glasses, spectacles

олівець

pencil

олія

oil

онук

grandson

онука

granddaughter

онуки

grandchildren

опадати

fall (off)

описувати

describe

опитувати

question

оповідання

story, tale

оповідати

tell

оранжевий

orange

організовувати

arrange, organize

оса

wasp

освіта

education

осел

donkey

осінь

autumn
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очікувані

особа

person

останній

last; (минулий) past

острів

island, isle

ось

here, here you are

отримувати

get

офіцер

officer

офіціант

waiter

офіціантка

waitress

охайний

clean, tidy

оцінка

mark

очищати

clean

очікувати

wait (for)
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пагорб

Пп
пагорб

hill

падати

fall; (про дощ) rain;
(про сніг) snow

пакет

carton, parcel, package

палати

burn

палац

palace

палець

(руки) finger; (ноги) toe

пальто
пам’ятати

coat

пан

Mister, sir

(у зверт анні)

пані

(у зверт анні)

remember
Missis, Miss

панчоха

stocking

па-па

bye, bye-bye

паперовий змій

kite

папір

paper

папуга

parrot

пара

pair

параграф

paragraph

парасолька

umbrella

парк

park

паркан

fence

парта

desk
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перемагані

пасаж и р (ка)

passenger

паста зубн а

toothpaste

П асха (Великдень)

Easter

п ац ю к

rat

п евн ою м ірою

quite

п ед аго г

teacher

п екар

baker

п ек ар н я

bakery

п ен ал

pencil-box

п ен зел ь, п ен зл и к

brush

пен н і, п ен с

penny

п ен сіо н ер (к а)

pensioner

п ер ева га

advantage

п ер евер та ти

turn over

п ер евір я ти

check

пер ед

(про час) before;
(про місце) in front of

п ер ед авати

pass, give

п ер ед п о к ій

hall

п ер еїж д ж а ти

(переселятися) move

п ер ек азува ти

retell

п ер ек л а д ати

translate

п ер ел а зи ти (через)

climb (over)

п ер ел ічувати

count

п ер ем а гати

win
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перемога

п ер ем о га

victory

п е р еп р ош у ва ти

excuse

п ер ер ва

break

п ер есел я ти ся

move (to)

п ер ети н ати

cross

п ер ехід

crossing

п ер ехо ди ти

cross

п ер ехр естя

crossroads

п ер он

platform

пер си к

peach

п ер ш и й

first

пес

dog

п ечи во

cookies, biscuit

п и л о сос

vacuum cleaner

п и р іг

cake, pie

п и р іж о к

pie, patty

п и сати

write

п и сати по л ітер а х

spell

(слово)

п и сьм ен н и к

writer

п и сьм ово

in writing

п и тан н я

question

п и тати

ask, put a question

пи ти

drink

п іан ін о

piano
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плавальний басейн
П ІВ Г О Д И Н И

half an hour

півень

cock

під

below, under

підборіддя

chin

підвіконня

window sill

підготовляти

arrange, prepare

піджак

jacket, coat

підлога

warm up or

підмітати

sweep

підніматися

(на гору) climb;
(з ліжка) get up

підручник

textbook

підходити

come up

під час

during

пізній

late

пікнік

picnic

пілот

pilot

після

after

післязавтра

the day after tomorrow

пісня

song

піти

leave, go away

піца

pizza

піч

stove, oven

пішки

on foot

плавальний басейн

swimming pool
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плавати

п л авати

swim

п л акати

cry

пл ан ета

planet

п л ати ти

pay

пл аття

dress

п л атф ор м а

platform

пл ащ

raincoat

пл ем ін н и к

nephew

п л ем ін н и ц я

niece

п л еск ати (в долоні)

clap

плече

shoulder

пл и та (на кухні)

cooker, stove

п л и тка (шоколаду)

bar

п л ощ а

square

пл ю с

plus

пл я ш к а

bottle

по

on, along

п о бл и зу

about, close by, nearby

п о вед ін к а

behaviour

п овер тати

turn

п о вер тати ся

come back, return

п овер х

floor, storey

п ови н ен

must, should

п о віл ьн о

slowly

п овітр я

air
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поїзд
повний (про жінку)

plump

поворот

turning

повторити,
повторювати

repeat

поганий

bad

погано вихований

ill-bred

поговорити

have a talk

погода

weather

погоджуватися

agree

по господарству

about the house

подарунок

present, gift

подзвонити

ring; (т елеф онуват и)
ring up, call up, phone

подібний

like

подобатися

like

подорож

travel; voyage;
(кругосвіт ня) around-

the-world voyage

подорожувати

travel

подруга

(girl-) friend

поет

poet

позавчора

the day before
yesterday

позаду

behind, at the back

поздоровляти

congratulate

поїзд

train
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поїхати

п оїхати

leave, go

п оказува ти

show

п о к азува ти п а л ь 
цем

point

п оки д ати

leave

п о к л а сти

put

п о кр и вати

cover

п о к уп ец ь

customer, buyer

поле

field

п о л и ва ти

water

п оли ці

shelves

п ол и ц я

shelf

п о л іт

flight

п о л ови н а

half

п о л у м ’я

fire

п о л ьові квіти

wild flowers

п о м и л ка

mistake

п о м и л к о ви й

false

п о м и л я ти ся

make a mistake

п ом ідор

tomato

п о н ед іл ок

Monday

п он і

pony

П о п ел ю ш к а

Cinderella

п о п ер ед у

ahead; in front of;
before

п ор а року

season
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пояснювати

п ор івн ю ва ти

compare

п ор ож н ій

empty

п ор ося
п о р тф ел ь

Pig
bag, school bag

пор уч

by, near, close by

п о са д и ти (рослину)

plant

п о сер еди н і

in the middle of

п о си л ати

send

п о ста ви ти

put

п о стій н е зан яття

business

п осуд

the dishes

п о су д о м и й н а м а
ш ина

dishwasher

п о твор н и й

ugly

п отім

(далі) then; (пізніше)
later on

п о тр еб у в а ти

need

п о хм ур и й

gloomy, dull

п о чи н ати

begin, start

п о чу ва ти

feel

п о ш та(м п )

post office

п о ш тов а л и стівк а

postcard

п о ш тов а м арк а

stamp

п ош тове від д і
л ен н я

post office

п о я сн ю в ати

explain
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правий

п р ави й

right

п р ави й (що знахо
диться праворуч)

right

пр ави ло

rule

п р а ви л ьн и й

correct, right, true

п р ави ти
(автомобілем)

drive

п р а л ьн а м а ш и н а

washing machine

п р апор

flag

п р а ск а

iron

п р а сувати

iron

п р а ц ю вати

work

п р ед м ет

thing; (шкільний)
subject

п р ек р а сн и й

beautiful, fine

п р и би р ати

clean up, tidy, do

п р и б увати

come

п р и ва б л и ви й

attractive

п р и віт!

hello! hi!

п р и в’я зувати

tie

п р и га д ува ти

remember

п р и єм н и й

pleasant

п р и їж д ж а ти

come

п р и й н я ти

(душ) have a shower;
(ванну) have a bath

приклад

example
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проїзна частина вулиці

прикрашати

decorate

прилавок

counter

приміряти

try on

природа

nature

природознавство
присилати

natural sciences

присутній

present

приходити

come

причісувати(ся)

brush one’s hair

прізвище

surname, name

про

about

пробачати

excuse

провітрювати

air

проводити (час)

spend

прогноз погоди

weather forecast

програвати

lose

прогулюватися

walk, have a walk

прогулянка

walk

продавати

sell

продавець

shop assistant

продавщиця

shop assistant

продуктовий
магазин

grocery store

проїзна частина
вулиці

road

send
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прокидатися

п р о к и д а ти ся

wake up

пр о м ок н у ти

get wet

проте

but

проти (навпроти)

opposite

п р о ти л еж н и й

opposite

п р о тя гом

for, during

п р о хол од н и й

chilly, cool

п рям и й

straight

п р ям о зараз

right now

п таш ен я

chick, chicken

п таш к а

bird

п’я тд есят

fifty

п’яти й

fifth

п’ятн ад ц яти й

fifteenth

п’я тн ад ц ять

fifteen

п ’я тн и ц я

Friday

п’ять

five
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ринок

Рр
радий

glad

радіо

radio

радіоприймач

radio set

радісний

merry, glad

радіти

be glad

раз

time

разом

together

район

region

раніше

before; earlier

ранком

in the morning

рано

early

ранок

morning

рахівниця

abacus

рахувати

count

редиска

radish

рейс

flight

ремонтувати

fix, repair

ретельно

carefully

речення

sentence

риба

fish

ринок

market
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рис

рис

rice

р іг (вулиці)

corner

рідко

seldom

р ід н а м ова

mother tongue

р ідн и й (про дім тощо)

native

р ізати

cut

Р іздво

Christmas

р ізд вян и й гім н

carol

р ізн и й

different

рік

year

р іка, річка

river

річ

thing

роби ти

do, (виготовляти)
make

р оби ти ур оки

do lessons

р об ітн и к

worker

р обітн и ц я

worker

робота

job, work

р обочи й д ен ь

working day

р оди ч(ка)

relative

р ож еви й

pink, rosy

р озб и вати (ся)

break

р озвага

fun

р озв’я зувати зад а чу

do a sum

р озд я га л ьн я

cloakroom

р озкл ад

timetable
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рюкзак

розмір

(одягу,

size

взут т я тощо)

розмова

talk, conversation

розмовляти

speak; talk

розповідати

tell

розповідь

tale, story

розтоплювати(ся)

melt

розуміти

understand

розумний

clever, intelligent

роль

role, part

рослина

plant

рости, вирощувати

grow

рот
рука

mouth

рукавиця

(в ’я зана)

(від кисті до плеча)
arm; (кисть) hand
mitten

рукавичка
рум’яний

rosy

русявий

fair

рухати(ся)

move

ручка

pen

ручна праця

manual work

рушник

рушниця

towel; (для посуду) dish
cloth, kitchen towel;
(для р ук ) hand towel
gun

рюкзак

rucksack

glove
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сад

Cc
сад

garden

саджати (рослину)

plant

сам (один)’

alone

Санта Клаус

Santa Claus

санчата

sledge

светр

sweater

свиня
свіжий

Pig
fresh

свійська птиця

poultry

свійський

domestic

світ

world

світити

shine

світлий

bright, fair, light

світло

light

світлофор

traffic lights

свічка

candle

Святий

Saint

святкувати

celebrate

свято

holiday

сезон

season

секунда

second

село

village
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сісти в автобус

сервант

sideboard

сервіс

service

середа

Wednesday

середина

middle

серпень

August

сестра

sister

сивий

grey

сидіння

seat

сідати

sit down;
(в автобус) get on;
(на місце) take a seat

сидіти

sit

син

son

синій

(.dark) blue

сир

cheese

сік

juice

сіль

salt

сільська місцевість

country

сім

seven

сімдесят

seventy

сімнадцятий

seventeenth

сімнадцять

seventeen

сім’я

family

сірий

grey

сісти в автобус

take a bus
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січень

січень

January

сказати

say

скакалка

skipping rope

скакати

skip, jump

скільки

how many (вживається
зі злічуваними
іменниками)',
how much (вживається
з незлічуваними
іменниками)
some (вживається у
стверджувальних
реченнях);
any (вживається у
питальних реченнях)

скільки-небудь

скільки років

how old

складний (важкий)

difficult

скло

glass

склянка

glass

слива

plum

слизький

slippery

слід (щось зробити)

should

словник

dictionary; vocabulary

слово

word

слон

elephant

слухати

listen (to)

смачний

delicious, tasty
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спіймати

сметана

sour cream

смішний

funny

сміятися

laugh (at)

сніг

snow

снігова баба

snowman

сніговик

snowman

сніданок

breakfast

снідати

have breakfast

сніжка

snowball

собака

dog

собача буда

kennel, dog’s house

собор

cathedral

сова

owl

солдат

soldier

солодкий

sweet

сонце

sun

сонячний

sunny

сорок

forty

со р о чк а (чоловіча)

shirt

сосн а

pine

спальня

bedroom

спати

sleep

співати

sing

спідниця

skirt

спіймати

catch
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спокійний
С П О К ІЙ Н И Й

still, quiet

спорт

sport

спортивний зал

gymnasium

спостерігати

watch

спочатку

at first

справа

business; matter; thing

справді

indeed

справедливий

right; just

справжній

real, true

спраглий

thirsty

спускатися

go down

став(ок)

pond

ставатися

happen

ставити (розміщати)

put, place

ставити запитання

ask a question

стадіон

stadium

станція

station

старанно

carefully

старатися

try

старий

old

стаття

article

стелити постіль

make the bed

стеля

ceiling

стіл

table

стілець

chair
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сусід

стіна

wall

стінка (меблі)

wall unit

сто

hundred

столиця

capital

столова кімната

dining room

столяр

carpenter

сторінка

page

сторона

side

стояти

stand

страва

dish; (їжа) food

страшний

terrible

стрибати

jump, skip

стрічка

ribbon

стрункий

slim

студент(ка)

student

ступні

feet

ступня

foot

стюардеса

stewardess

субота

Saturday

сукня

dress

сумка

bag

сумний

sad

суп

soup

супермаркет

supermarket

сусід

neighbour
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сухий

сухи й

dry

схож и й

like

СШ А

(the) USA

сьогодн і

today

сьогодн і ввечер і

tonight

сьом и й

seventh

сю ди

here

сяяти

shine
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тепер

Тт
та

and; but

табуретка

stool

так

yes

такий

such

також

too, also

там

there

танути

melt

танцювати

dance

тарілка

plate

тато

father, daddy, dad

тварина

animal

твій

your

театр

theatre

теж

also

текст

text

телевізор

TV-set

телефон

phone, telephone

телефонувати

call up, ring up

темний

dark

темніти

get dark, grow dark

температура

temperature

тепер

now, at present
445

теплий

теплий

warm

тесляр

carpenter

тест

test

ТИ

you

ти гр

tiger

тиждень

week

тисяча

thousand

тихий

still, quiet

ті

those

тікати

run away

тіло

body

тільки

only

тістечко

cake

тітка

aunt

то

that, it

товстий

thick; (про людину) fat

тоді

then

той, та, те

that

токар

turner

тому (про час)

ago

тому що

because

тонкий

slim, thin

торговець м’ясом

butcher

торкатися

touch

торт

cake
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трохи

точилка

sharpener, pencil
sharpener

точний

correct; exact

точно

exactly

трава

grass

травень

May

традиція

tradition

тракторист

tractor-driver

трамвай

tram

транспорт

transport

траплятися

happen

треба

must, should

третій

third

три

three

тридцять

thirty

тривати

last, go on, continue

тримати

hold

тринадцятий

thirteenth

тринадцять

thirteen

тролейбус

trolleybus

трохи

some (вж иваєт ься у
ст вердж увальних
реченнях)',

a little (вж иваєт ься
з незлічуваними
іменниками);
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троянда

a few (вживається

зі злічуваними
іменниками)
тр оя н д а

rose

туди

there

ту м ан н и й

foggy

ту р и ст(к а )

tourist

ту т

here

ту ф ел ь

shoe

тя гти

pull

тя ж ки й

heavy
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улюблений

Уу
У

(біля) by; at; (напрям)

to; (всередині) inside;
(всередину) into

уважний

attentive

уважно

carefully, attentively

увечері

in the evening

уголос

aloud

угорі, угору

up

Угорщина

Hungary

удень

by day; (після полудня)
in the afternoon

удома

at home

уздовж

along

указка

pointer

Україна

Ukraine

українець

Ukrainian

українка

Ukrainian

українська мова

Ukrainian

український

Ukrainian

улітку

in summer

улюблене заняття

hobby

улюблений

favourite
449

униз( у)

униз(у)

downstairs

універсам

supermarket

уперед

ahead

управляти

drive

(авт омобілем)

уривок

passage

урок

(занят т я) lesson

усвідомлювати

feel

усе

everything

усередині

inside, in

усі
учениця

all, everybody
pupil

учень

pupil

учитель(ка)

teacher

учити

teach

(навчат и)

уявляти
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dream, imagine

ф у н т стерлінгів

Ф ф
фабрика

factory

фарба

paint

фарбувати

paint

фартух

apron

ферма

farm

фермер

farmer

фіалка

violet

фізичне виховання

physical training

фільм

film

фіранка

curtain

фломастер

felt-pen

фортепіано

piano

фотоапарат

camera

футбол

football

фотографувати

take photos

Франція

France

французька мова

French

французький

French

фрукт

fruit

фунт стерлінгів

pound

(грошова одинця
Великої Британії)
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хай

Хх
хай

let

хвилина

minute

хвіст

tail

хворий

ill, sick

хворіти

be ill, be sick

хвостик

tail

хибний

false

хімія

chemistry

хліб

bread

хлопець

boy

хлопчик

(little) boy

хмара

cloud

хмарний

cloudy

хобі

hobby

ходити

walk, go

ходити на лижах

ski

ходімо

let’s go

ходьба

walk

холодильник

fridge, refrigerator

холодний

frosty, cold

хороший

fine, good
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хутко

хотіти

want, should like

хотіти їсти

be hungry

хотіти пити

be thirsty

хоч (а)

though

хто

who

хто-небудь

somebody
(вж иваєт ься у
ст вердж увальних
реченнях)',

anybody (вж ивається
у пит альних
реченнях)

хтось

somebody
(вж иваєт ься у
ст вердж увальних
реченнях)',

anybody (вж иваєт ься
у пит альних
реченнях)

худий

thin

художник

artist, painter

хутко

quickly
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цап

Цц
цап

goat

цар

king, tsar

цвісти

blossom, be in blossom

цвітіння

blossom

цей, ця, це

this; it

цент (0,01 долара)

cent

центр

centre

церква

church

цибуля

onion, (зелена) spring
onions

цирк

circus

циферблат

clock-face

(годинника)
ЦІ

these

цікавий

interesting

цілком

quite

цукерка

candy, sweet

цукор

sugar

цуценя

puppy
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четвер

Чч
чай

tea

чайник

kettle

чарівний

magic

час

time; (граматичний)
tense

час після полудня

afternoon

частина

part

часто

often

чашка

cup

чверть години

quarter

чек

check

чекати

wait (for)

чемний
червень

polite
June

червоний

red

чергування

duty

чергувати

be on duty

черевик

shoe, boot

через

across, over

черепаха

tortoise

черешня

(sweet) cherry

четвер

Thursday
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четвертий

четвертий

fourth

ЧИ

or

ЧИЙ, ЧИЯ, ЧИЄ, ч и ї

whose

ч и н к а (застругувач

pencil sharpener,
sharpener

для олівців)
чи сти й

clean, tidy

чи сти ти

clean, (щіткою) brush

читання

reading

читати

read

ч о б іт

boot

чоло

forehead

ч о л о в ік

man; (дружини)
husband

чом у

why

чорний

black

чотири

four

чотирнадцятий

fourteenth

чотирнадцять

fourteen

чудовий

fine, beautiful,
wonderful

чути

hear
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шкодувати

Шш
шапка

cap

шарф

scarf

шарфи

scarves

шафа

(для одягу) wardrobe;
(для книг) bookcase

шахи

chess

шашки (гра)

draughts

швабра

mop

швачка

seamstress

швидкий

fast, quick

швидко

fast, quickly,
(незабаром) soon

шимпанзе

chimp

широкий

wide, broad

шия

neck

шістдесят

sixty

шістнадцятий

sixteenth

шістнадцять

sixteen

шість

six

шкарпетка

sock

шкіра

skin

шкодувати

be sorry (for, about)
4

школа

школа

school

школяр

schoolboy

школярі

schoolchildren

школярка

schoolgirl

шлях

way; road

шматок

piece

шоколад

chocolate

шостий

sixth

шофер

driver

шпилька

pin

штани

trousers

штовхати

push

штора

curtain

шум

noise

шуміти

make a noise

шумний

noisy

шухляда (комода

drawer

тощо)
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юний

щасливий

Щщ
happy

ще

more; (досі) still, yet

щеня

puppy

щітка

brush

що

what

щовечора

every evening

щоденник

day-book

щодо мене

as for me

щока

cheek

що заслуговує

worth

що-небудь, щось

something
(вж ивається у
ст вердж увальних
реченнях)',

anything (вж ивається
у пит альних і
заперечних реченнях)

що стосується мене

as for me

що ще

what else

Юю
юнак

young man

юний

young
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я

Яя
я

І

яблуко

apple

являти (собою)

be

ягода

berry

язик

tongue

яйце

egg

як

how; as; like

який

what; which

який-небудь

some (вживається у
стверджувальних
реченнях);
any (вживається
у питальних і
заперечних реченнях)

як правило

as a rule

як часто

how often

ялина, ялинка

fir-tree

Японія

Japan

яскравий

bright

яскраво

brightly

ясний

clear

ящик

box
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[b rg in ]

[b lo u ]

[b re ik ]

[b rirj]

[b ild ]

[b a n ]

[b a i]

begin

blow

break

bring

build

burn

buy

будувати
горіти, п а л а т и
купувати

built [b ilt]
burnt [b a n t]
bought [bo:t]

burnt [b a n t]

bought [bo:t]

розбивати( ся)

ламати(ся);

built [b ilt]

[b r o u k n ]

broken

д у т и

п р и н о с и т и

[b lo u n ]

blown

починати( ся)

стати(ся); р о б и т и

б и т и

brought [b r a t]

[b ro u k ]

broke

[b rgA n]

begun

[ Ьі'кдт]

[bi:tn]

б у т и

П е р е к л а д

brought [b r a t]

[blu:]

[brgaen]

blew

began

become

[b i'k e im ]

became

become

[ Ьі'клт]

beaten

beat [bi:t]

[w9:]

[bi:n]

beat [bi:t]

were

been

was [ w d z ],

be [bi:]

ч а су

минулого

неозначений

ф о р м а

ч а с

Д і є п р и к м е т н и к

Д ІЄСЛ ІВ

М и н у л и й

НЕПРАВИЛЬНИХ

Н е о з н а ч е н а

ТАБЛИЦЯ
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[d rirjk ]

[d ra iv ]

drink

drive

fall

[fo:l]

eat [i:t]

[dri:m ]

dream

[d ro u v ]

drove

fell [fel]

ate [e t]

[draeqk]

[dri:m d]

drank

dreamed

dreamt [d r e m t]

уві сні;

п а д а т и

їсти

їхати; в о д и т и

п и т и

мріяти

бачити

м а л ю в а т и

тягти;

[dro:n]
dreamt [dremt]
dreamed [dri:md]
drunk [drAijk]
driven [drivn]
eaten [i:tn]
fallen [fain]
drawn

drew

draw

[dru:]

робити

d o n e [d A n ]

did [did]

do [du:]

[dro:]

різати

cut [kAt]

cut [kAt]

cut [kAt]

к о ш т у в а т и

[kost]

cost

п р и х о д и т и

come [ к л т ]

в и б и р а т и

came [k e im ]

[t^ouzn]

chosen

chose [t^ouz]

cost [k o s t]

[ клт]

[t^u:z]

(с)піймати

ловити,

Переклад

cost [k o s t]

come

choose

caught [ko:t]

caught [ko:t]

catch

[kaet^]

Дієприкметник
минулого часу

Минулий
неозначений час

Неозначена
форма
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got [g o t]

gave [g e iv ]

get [g e t]

give

heard

hear [h is ]
[h a d ]

had [haed]

have [haev]

[gru:]

grew

grow

[g ro u ]

went [w e n t]

go [g o u ]

[g iv ]

forgot [fa'got]

forget [fa'g et]

[flu:]

flew

fly [fla i]

[fa u n d ]

found

[fain d ]

find

fed [fed]

felt [fe lt]

[fi:d]

feel [fi:l]

feed

[g iv n ]
[g ro u n ]

heard

[ha:d]

had [haed]

grown

gone [gon ]

given

got [g o t]

[fa'gotn]

[flo u n ]

[fa u n d ]

forgotten

flown

found

felt [fe lt]

fed [fed]

чу ти

м а т и

рости,

в и р о щ у в а т и

іти; ї х а т и

давати

о д е р ж у в а т и

діставати,

забувати

літати

знаходити

відчувати

почувати,

годувати
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[k ip ]

[n o u ]

keep

know

[h id n ]

вивчати, дізнаватися
залишати;
дозволяти

left [le ft]
let [le t]

left [le ft]

let [le t]

let [le t]

(про щось)

leave [li:v]

[b n d ]

learned

[b n d ]

learned

піти, п о ї х а т и

(щось),
вчити

learnt [ b n t ]

learnt [ b n t ]

learn

[b n ]

класти,

laid [leid ]

покл а с т и

зберігати

laid [leid ]

знати

тримати;

мати; т р и м а т и

ховати(ся)

Переклад

lay [le i]

[n o u n ]

known

knew

[nju:]

kept [k e p t]

kept [k e p t]

[h e ld ]

held

held

[h o u ld ]

hold

[h e ld ]

hidden

hid [hid ]

Минулий
Дієприкметник
неозначений час минулого часу

hide [h a id ]

Неозначена
форма

робити;
платити

rung

б а чи т и
продавати
посилати,

seen [s m ]
sold [sould]
sent [s e n t]

saw

sold [s ould]

sent [s e n t]

see [si:]

sell [sel]

send

[sen d]

говорити,

said [sed]

said [sed]

say [sei]
[so:]

бігти

run [ г л п ]

дзве

відсилати

сказати

ніти; з в у ч а т и

телефонувати;

ran [raen]

[глг) ]

[rid n ]

run [ г л п ]

[raeij]

rang

ring

[riij]

ridden

rode [ro u d ]

ride [ra id ]

їздити, їхати

читати

[red]

read

[red]

read

read

[ri:d]

класти, с т ав и т и

put [p u t]

put [p u t]

put [p u t]

[peid]

paid

paid

pay

[peid]

зустрічати

met [m e t]

met [m e t]

[pel]

губити
виготовляти

meet [m i:t]

[m e id ]

made

[m e id ]

made

make

[m e ik ]

втрачати,

lost [lost]

lost [lost]

lose [lu:z]
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spoke

[spi:k]

speak

[s pend ]

[staend]

spend

stand

[s tu d ]

stood

stood

[s tu d ]

spent [s p e n t]

spent [s p e n t]

стояти;

(час)

п р о в о д и т и

в и м о в л я т и

знаходитися

витрачати,

буквах

по

[speld]

spelled

spelled

[speld]

писати

spelt [s p e lt]

spelt [s p e lt]

або

говорити

spoken

spell [spel]

спати

slept [s le p t]

slept [s le p t]

[sli:p]

sleep
[s p o u k ]

сидіти

sat [saet]

співати

зачиняти(ся)

закривати(ся);

sit [sit]

[s p o u k n ]

сяяти

показувати

світити;

Переклад

sat [saet]

[SAI]]

sung

[saeij]

sang

sing

[ s iij ]

shut [ W ]

shut [ W ]

shut [ W ]

[fc>un]

shown

[Soud]

showed

show

[Sou]

shone [fon]

shone [Son]

Минулий
Дієприкметник
неозначений час минулого часу

shine [Sain]

Неозначена
форма

д у м а т и
к и дати

thought [0o:t]
thrown

threw

[0 ro u ]

throw

write

[r a it]

wrote

[ro u t]

[wAn]

won

win

[w in ]

[wo:]

wore

wear [w s a ]

[ w e ik t]

[ritn ]

[wAn]

won

written

[wo:n]

worn

(одяг)
писати

вигравати

носити

[ w e ik t]

waked

waked

будити

прокидатися;

[w o u k n ]

woken

[w o u k ]

woke

wake

[w e ik ]

у с в і д о м л ю в а т и

[A n d a's tu d ]

[A n d a's tu d ]

[A n d a ’staend]

вважати;

розуміти;

understood

understood

[G roun]

understand

[0ru:]

говорити

thought [0o:t]

[to u ld ]

[0ii] k]

розповідати;

told

think

[to u ld ]

told

tell [te l]

навчати

учити,

taught [to:t]

taught [text]

[ti:ts]

teach

взяти

[t e ik n ]

taken

[t u k ]

п л и в т и

брати,

плавати,

[sw A m ]

swum

[sw aem ]

swam

took

[s w im ]

swim

підмітати

мести,

swept [s w e p t]

swept [s w e p t]

take [te ik ]

[swi:p]

sweep

Кількісні числівники
zero
one
tw o
th ree
fou r
five
six
sev en
eigh t
nine
ten
elev en
tw elve
th irteen
fou rteen
fifteen
six teen
sev en teen
eigh teen
n in e te en
tw e n ty
tw en ty -o n e
th irty
forty
fifty

six ty
sev en ty
eigh ty
n in ety
h u n d red
th o u sa n d
m illio n
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['ziarou]
[WAn]

[tu:]
[9ri:]
[foe]
[faiv]
[siks]
[sevn]
[eit]
[nain]
[ten]
[rlevn]
[twelv]
LGartm]

[,forti:n]

Lfifti.nl
Lsiks’tfcn]
[,sevn’ti:n]
[,ei'ti:nl
Lnain'tm]
[’twenti]
[.twentrwAn]

[’0a:ti]
['fo:ti]
I'fiftr]
I'siksti]
I'sevnti]
t’eiti]
[’nainti]
['hAndrsdl
[’Gauzand]
['miljan]

нуль
о ди н
два
тр и
ч о ти р и
п ’я т ь
ш ість
сім
вісім
д е в ’я т ь
д е ся ть
оди надцять
дванадцять
три н адцять
чоти рн адцять
п ’я т н а д ц я т ь
ш іс т н а д ц я т ь
с ім н а д ц я ть
в іс ім н а д ц я ть
д е в ’я т н а д ц я т ь
двадцять
д вад ц я ть один
тр и дц ять
сорок
п ’я т д е с я т
ш істд еся т
сім д еся т
вісім д еся т
д е в ’яносто
сто
ти ся ч а
м іл ь й о н

Порядкові числівники
first
second
th ird
fou rth
fifth
six th
sev e n th
e ig h th
n in th
te n th
elev en th
tw elfth
th irteen th
fo u rteen th
fifteen th
six te en th
sev e n te en th
e ig h tee n th
n in e te en th
tw en tie th
tw en ty -first

ifa:st]
['sekand]
[Bad]

th irtieth
fo rtieth
fiftieth
six tieth
sev e n tie th
eig h tieth
n in e tieth
h u n d red th
th o u sa n d th
m illio n th

[r09:tn0]
l'fo:tn0]
I'fiftuG]
[’sikstn0]
I’sev n tn 0]
[eitlI0]
fnaintn0]
[’hAndrad©]
[’GauzandG]
fmilj9n0]

[b:9]

[fifei
[sik0]
[sevn0]
[eitei
(nain0]
[ten0]
[rlevn0]
[twelf0]
[,09rti:n0]
LfortmO]
[,fif’ti:n0]
[,siks’ti:n0]
[,sevn'ti:n0]
[,erti:n0]
[,nain’ti:n0]
I'twentn©]
[,twentrf9:st]

перш ий
д р у ги й
тр етій
ч е тв е р ти й
п ’я ти й
ш ости й
сьом и й
во сьм и й
д е в ’я ти й
д еся ти й
о д и н а д ц я ти й
дванадцятий
тр и н а д ц я т и й
чотирн адцяти й
п ’я т н а д ц я т и й
ш іс тн а д ц я ти й
с ім н а д ц я ти й
в іс ім н а д ц я ти й
д е в ’я т н а д ц я т и й
двадцяти й
двадцять
перш ий
три дцяти й
сорокови й
п ’я тд е ся ти й
ш істд еся ти й
сім д еся ти й
вісім д еся ти й
д е в ’я н о сти й
соти й
ти с я ч н и й
м іл ь й о н н и й
4Г>‘)

Дні тижня
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

[ТПЛПСІЄІ]
[’t ju :z d e i]
[ 'w e n z d e i]
['0 a :zd e i]

четвер

['fraidei]
['saetadei]

субота

['S A n dei]

неділя

понеділок
вівторок
середа
п’ятниця

Місяці
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
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[’djaenjuari]

січень

['februari]

лю тий

[mocti]

березень

['erpral]
[meil
[d jim ]

квітень

[dgu'lai]

['D:g3st]
[sap'tem ba]
[ok’touba]
[n ou'vem ba]
[drsem ba]

травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
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