
8   клас 

1. Vocabulary Boх (p.206)    Вивчити слова, навчитись писати. 

 

A fisherman     рибалка     

An industry     промисловість 

An inhabitant    житель 

Population      населення 

A sailor        моряк 

To inhabit      населяти 

Industrial      промисловий 

To be proud of  пишатися 

To be buried    бути похованим 

Для виконання вправ 2, 3, 4, 5(ст.209-210) прочитайте граматичний 

матеріал нижче) 

Grammar ( p.208) Пасивний стан дієслова. 

Present Simple Passive/ Past Simple Passive/ Future  Simple  

Passive. 

 

1. Виконати вправи     

Exercise  2(b) p. 209,  

Exrcise . 3(p.209),    

Exercise  4 (p.209)     

Exrcise.5 (p.210) 

Exercise 6 (p.210)    

Зверніть увагу, що виконуючи цю вправу, потрібно починати 

речення з того, над чим виконується дія. 

E. g. Jack has shown me his new car.  The new car  has been 

shown to me by Jack. 

 

Exercise 7 (p.210)  Виправити помилки.  

Наприклад,  

1. Your homework must finished by Monday. --- Your homework 

must be finished by Monday. 

Exercise 8 (p.211)   

 

Exercise 9 (p.211)   



E.g. Have the articles been written by bthe pupils?  

 

Phrasal verbs to use: 

 

To write articles     писати статті 

To make photos     робити фото 

To compose poems  складати вірші 

To write jokes      писати жарти 

To collect interesting materials from magazine 

 збирати цікаві матеріали для журналу 

To draw pictures      малювати картини 

To design pages     розробляти сторінки 

To finish the leading article    закінчити головну статтю 

To make up a crossword        скласти кросворд 

To choose questions for the quiz   вибирати питання для 

вікторини 

To print the texts  друкувати текст 

 

    

--------------------------------- 

9 клас 

Lesson 2 (p.201) 

CITIES OF THE UK    
Опрацювати текст, прочитити, перекласти та виконати  

вправу 2 (b) (p.202) 

 

Виконати вправу 2(a), 3, 4  (p.203-204), 6(а,b)  р.205  6( c) p.206 

(підготувати розповідь про одне з міст (London, Edinburgh, Cardiff or 

Belfast) , використовуючи матеріал про міста. Написати письмову 

розповідь. 

 

 

10 клас 

1. Вивчити слова, які я скидала вам раніше. 

2. Опрацювати матеріал про артиклі за посиланням   

https://grammarway.com/ua/article  

STUDENT’S BOOK 

3 . Exercises А, В ( p.62), English in Use (p.62) 

4 . Speaking (p.63) 

Використайте лексику, подану нижче, для говоріння. 



 

Landfill site, dispose of waste, rubbish, smog, air pollution, acid rain, 

limited source, (not) environmentally friendly, wind power, dependent on 

weather conditions, noise pollution, ruins horizon, not practical. 

I think that …is.. because… 

…is much better/ worse than…because… 

I din’t think that… is as serious a problem as…. because…. 

… is definitely not the best solution because…. 

5. Exercise C (p.64) LIFE ON PLANET ZUTOPIA,  Exercise 1, 2 

(p.65) 

6. WORK BOOK    p.39-41  Переглянути і пригадати вживання 

займенників much/many, little/ few…. за посиланням 

https://opentalk.org.ua/langstory/vzhivannia-much-many-few-little-a-lot-

of-plenty/ 

 

 

 

 

11 клас 

ВИВЧИТИ СЛОВА, ЯКІ Я ВАМ УЖЕ ВІДПРАВИЛА. 

1. SB (p.112-113)виконати всі вправи. 

2. Writing Task  (p.113 )  

ОБОВ’ЯЗКОВО НАПИСАТИ! 

3. Vocabulary and Grammar ( A, B, C, D) (p114-115) 

4. WB Exercise D, E, F(p.72) 

5. Vocabulary A, B (p.73) 

6. Exercise A, B ( p.74-75) 

 

 

https://opentalk.org.ua/langstory/vzhivannia-much-many-few-little-a-lot-of-plenty/
https://opentalk.org.ua/langstory/vzhivannia-much-many-few-little-a-lot-of-plenty/

