
Англійська мова 05.02. – 14.02. 

Вчитель: Павлюк К.В. 

2 – Б клас 

1. Розваги. Закріплення вивченого лексичного матеріалу. Ознайомлення з питальною формою модального 

дієслова “can”.   

- Can you/I/he/she/it/we/they…? 

- Yes, I can. 

- No, I cannot. 

Can I speak English? – Чи умію я говорити англійською? Yes, I can. – Так, умію. 

Can he ride a bike? – Він уміє їздити на велосипеді? No, he cannot. – Ні, він не уміє. 

Домашнє завдання: РЗ впр. 1-2 ст. 42; скласти 3 запитання із відповідями із модальним дієсловом “can” та з активною 

лексикою. 

2. Ігри та розваги. Повторення узагальнення вивченого матеріалу. 

Присвійний відмінок (’s = Ann’s – Аніне (однина); s’ = boys’ – хлопчачі (множина).  

Whose plane is this? – This is Tom’s plane. – Чий це літак? – Це літак Тома. 

Whose doll is this? – This is Ann’s doll. – Чия це лялька? – Це лялька Ані. 

Домашнє завдання: РЗ впр. 1-3 ст. 43; прописати у тоненькому зошиті наступні речення:  
Whose kite is this? – This is Rob’s kite. 
Whose toy car is this? – This is Bill’s car. 
Can she sing? – Yes, she can. 
Can they climb a tree? – No, they cannot. 
 

6 – Б клас 
1. Улюблений вид спорту. Повторення лексико-граматичного матеріалу по темі. 
Граматична конструкція: I enjoy + Gerund (закінчення –ing) – Я отримую насолоду від../Мені подобається… 
                                               He/She enjoys + Gerund… 
                                      
Наприклад: I enjoy playing ice-hockey. – Мені подобається грати в хокей. 
                      Tim enjoys riding a horse. – Тім отримує насолоду від їзди верхи. 
Домашнє завдання: Підготуватися до контрольної роботи, повторити увесь лексичний матеріал; 
                                        cкласти 5 речень з граматичною конструкцією I/he… enjoy + Gerund; 
                                        повторити правила вживання та схеми утворення Present Perfect 
2. Подорож.  Види подорожі.  

Теперішній неозначений час. Модальне дієслово “can”.  
Домашнє завдання:  
Виписати та опрацювати новий лексичний матеріал ст. 96-97; впр. 3 ст. 6 (прочитати та доповнити текст, вставивши 
пропущені частини на ст. 97) 

by plane – літаком  
by train – потягом  
by bus… - автобусом  
Щоби виразити, за допомогою якого виду транспорту пересуваються люди, ми вживаємо перед видом 
транспорту by.  
Наприклад: My friend usually travels by car. – Мій друг зазвичай подорожує машиною. 

 
7 – А клас 

1. Спортивна подія. Відомі спортсмени. 
Домашнє завдання: ст. 105 впр. 2 (прочитати та перекласти текст про Міхаеля Шумахера) + ст. 106 впр. 3 
(заповнити форму про М. Шумахера після прочитання тексту) 

Повторити лексичний та граматичний матеріал з теми «Спорт». Підготуватися до контрольної роботи. 
Повторити утворення Розділових запитань (Tag-questions). 
Виконати тренувальні завдання на розділові запитання, що подані нижче: 

 



Task 1.  Add tags to make disjunctive questions. 

1.      Tigers are dangerous animals. 

2.      They have a wonderful garden. 

3.      He bought an expensive TV-set. 

4.      You have a terrible toothache. 

5.      She has read an interesting book 

6.      We gave all possible answers. 

7.      I asked a foolish question 

8.      It will be a useful exercise. 

9.      His speech was boring. 

A.      didn't I? 

B.      haven't you? 

C.      aren't they? 

D.     haven't they? 

E.      hasn't she? 

F.       didn't we? 

G.     didn't he? 

H.     wasn't it? 

I.        won't it? 

 

Task 2. Complete the sentences with question tags.  

1. They won't go to the party, ___________? 

2. This house is new, ___________? 

3. I'm your doctor, ___________? 

4. There is much snow there, ___________? 

5. There is no juice in the fridge, ___________? 

6. She never comes in time, ___________? 

7. They have got a new house, ___________? 

8. They had many tomatoes last summer, ___________? 

9. They had to buy a new desk, ___________? 

10. They had no time to discuss the problem, ___________? 

 
8 – Б клас 

1. Моя улюблена книга. 
Домашнє завдання:  
повторити схеми утворення Passive Voice (пасивного стану); 
ст. 132-133 впр. 8 (а,б) – прочитати діалог, дати переклад, позначити речення у пункті «А»  True/False. 
виписати ЛО ст. 133 – дати переклад 
ст. 134 впр. 10 (дати відповіді на запитання) 
повторити лексико-граматичний матеріал, підготуватися до контрольної роботи. 
 

9 – А клас 
1. Винаходи та винахідники. 
Домашнє завдання: повторити лексичний та граматичний матеріал з теми, підготуватися до контрольної роботи 
повторити правила утворення та вживання пасивного стану (дивитися у зошиті правила)  
2. Навколишнє середовище. Охорона довкілля. Яку роль відіграє природа? 
Домашнє завдання: виписати нові ЛО до словників та дати переклад: 
climate change, rubbish, growing population, endangered animal and plant species, pollution, danger, environment, to 
pollute, to protect, to recycle, to reduce, to reuse, environmental, to save 
Опрацювати ст. 146-149 впр. 2-5 

10 клас  
1. Електронне листування. Стилі електронного листування. Формальне та неформальне листування. 

Домашнє завдання: ознайомитися з правилами та шаблонами написання електроних листів ст. 86 впр. 1-2 



ст. 87 ознайомитися із структурою електронної адреси; ст. 88 впр. 5(а,б); ст. 89 впр. 6 – основні правила 
написання (опрацювати) 
вивчити фразеологічні дієслова; 
ст. 83 впр. 4 (доповнити майнд-меп, дописавши, які можливості перед нами відкриваються в кібер-кафе) 
повторити лексико-граматичний матеріал, підготуватися до контрольної роботи з теми «Комунікаційні 
технології» 

2. Навколишній світ. Земля в небезпеці? Природнпий катаклізм як явище. 
Домашнє завдання: 
 ст. 92 впр. 1 – виписати ЛО, перекласти, поєднати слова з відповідними малюнками 
ст. 92 впр. 2 – читати статтю, дати переклад, вказати про які природні катастрофи з впр. 1 було згадано у статті 
ст. 93 Word File – виписати до словника із перекладом 
ст. 94-95 впр. 3 – 4 (вибрати правильний варіант в тестових завданнях; пожнати назви параграфів із відповідними 
запитаннями) 
ст. 95 впр. 5 (а) – письмово. Написати речення, вставивши пропущені назви природних явищ, прочитавши їх 
визначення та здогадавшись про що іде мова. 


