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Love. Friendship. reLationships

Любов. Дружба. Взаємини

1. Study the new words.

adversity [ədˈvɜːsəti] скрута
advice [ədˈvaɪs] порада
be honoured [bi ˈɒnə(r)d] бути вшанованим
be in disguise [bi ɪn dɪsˈɡaɪz] бути лицемірним
below the 

conscious 
level

[bɪˈləʊ ðə ˈkɒnʃəs ˈlevl] на підсвідомому 
рівні

blessing [ˈblesɪŋ] благословення
bouquet [buˈkeɪ] букет
determination [dɪˌtɜːmɪˈneɪʃn] ставлення
friendship [ˈfrendʃɪp] дружба
get in ones way [ɡet ɪn wʌnz weɪ] перейти кому-

небудь дорогу
hunch [hʌntʃ] передчуття
immediately [ɪˈmiːdiətli] одразу
inheritance [ɪnˈherɪtəns] спадок
shake hands [ʃeɪk hændz] потиснути руки
silence [ˈsaɪləns] мовчання
sparring partner [spɑːrɪŋ ˈpɑːtnə(r)] партнер для 

тренування
truth [truːθ] правда
voice [vɔɪs] голос
wish [wɪʃ] бажати
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2. Complete the statements using the words from Exercise 1.

1) Sometimes the poorest man leaves his children the 
richest __________.

2) What I’m looking for is a __________ that’s not in 
disguise.

3) A true friend never __________ unless you happen 
to be going down.

4) You’ll never find a better sparring partner than 
__________.

5) Speak the __________, but leave immediately after.
6) __________ is what we ask for when we already 

know the answer but __________ we didn’t.
7) Trust your __________. They are usually based on 

facts find away just __________.
8) There are times when __________ has the loudest 

voice.
9) The difference between the impossible and possible 

lies in a person’s __________.
10) Plant a seed of friendship; reap a __________ of 

happiness.

3. Create a story with the words from Exercise 1. Write it 
down.
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2. Write in English.
1) Ми просимо поради, коли знаємо відповідь за-

здалегідь, але бажали б її не знати. 
2) Відмінність між можливим і неможливим поля-

гає у тому, як людина до цього ставиться. 
3) Іноді найбідніша людина залишає своїм дітям 

найбагатший спадок. 
4) Людину ніколи не поважали за те, що вона отри-

мала. Повага завжди була винагородою за те, що 
людина дала. 

5) Щастя — це добре здоров’я і погана пам’ять. 
6) Добрі слова короткі і легко вимовляються, але 

звучать безкінечно. 
7) Краще зазнати невдачі у тому, що приносить 

тобі насолоду, ніж досягти успіху у тому, що ти 
ненавидиш. 

8) Професіонал — це той, хто може зробити свою 
роботу якнайкраще, навіть коли у нього немає 
бажання робити її. 

9) Це найбільша помилка не робити нічого, тому 
що ти можеш зробити зовсім небагато. Роби, що 
можеш.

10) Є два типи людей: ті, які працюють, і ті, які при-
писують собі заслуги. Намагайся бути серед 
першого — там менша конкуренція. 

11) Не помиляється лише той, хто нічого не робить.
12) Перешкоди — це те, що людина бачить, коли 

відводить погляд від цілі. 

Перевірте себе



Check up yourself
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13) Досвід є матір’ю правди; через досвід ми пізнає-
мо мудрість. 

14) Розум схожий на телевізор — коли зникло зобра-
ження, то вимкнути звук — хороша думка. 

15) Формула успіху є простою: роби все якнайкра-
ще — і, може, це сподобається людям. 

16) Якщо ти тільки дивишся на те, що є, ти можеш 
ніколи не досягнути того, що могло б бути. 

17) Життя — як їзда на велосипеді: поки крутиш пе-
далі, доти не впадеш. 

18) Спотикання може запобігти падінню. 
19) Доброта полягає у тому, щоб любити людей 

більше, ніж вони того заслуговують. 
20) Справжній оптимізм усвідомлює існування про-

блем, але бачить рішення; знає про труднощі, 
але вірить, що їх можна подолати, має причини 
для нарікання, але вибирає усмішку. 

21) Найбільша сила — це часто звичайне терпіння. 
22) Постійна доступність без тривалої присутнос-

ті — це, можливо, найкраща роль, яку може зі-
грати матір. 

23) До того часу, коли чоловік усвідомлює, що, мож-
ливо, його батько був правим, він, зазвичай, має 
сина, який думає, що його батько неправий. 

24) Всім було б варто повчитися у погоди: вона не 
зважає на критику.
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