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a above

Аa
a
[E]

This is a table.
It is a round table.
Such a nice flower!

abacus
[’@bEkEs]

There is a big new 
abacus on the floor in the 
classroom.

Nina is standing at the 
abacus. She is counting.

Ніна стоїть біля 
рахівниці. Вона рахує.

Do you use an abacus at 
a mathematics lesson?

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.

Ви користуєтесь рахів-
ницею на уроці матема-
тики?

abbey 
[’@bI]
Westminster Abbey is a 

beautiful building.

about
[E’bVt]
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.

Our house is about the 
centre of the town.

above
[E’bBv]
There is a nice green 

lamp above the table. 

абатство, монастир

Вестмінстерське абат-
ство — дуже красива 
будівля.

1) про

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

Наш будинок знахо-
диться поблизу центру 
міста.

над, вище

Над столом — гарна 
зелена лампа.
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absent add

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
[’@bsEnt]
Who is absent today?
Why is Taras absent at 

the lesson?
Dina was absent from 

school yesterday. She was 
ill.

academic year
[‘@kE’demIk ‘jR]
When does the academic 

year finish?

acorn
[’MkJn]
Acorns are oval nuts 

that grow on oak trees.

Bears like to eat acorns.

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.

across
[E’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
[@kt]
Sashko is acting the role 

of Father Frost.

activity
[Ek’tIvItI]
I take an active part in 

after-school activities of 
our form.

actor
[’@ktE]
He is a famous actor.

actress
[’@ktrIs]
His sister is a wonderful 

Ukrainian actress.

add
[@d]
Add three and four.

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 

Він — відомий актор.

актриса 

Його сестра — чудова 
українська актриса.

додавати

Додай три і чотири.
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address again

Add ten to the sum.

address
[E’dres]
What is your address?
Give me your address 

and telephone number.
Is this Nina’s address?

admire 
[Ed’maR]

I admire my sister’s 
playing the piano.

advantage 
[Ed’vAntID]
The travel by train has 

many advantages.

afraid
[E’frMd]
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.

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.

after
[’AftE]
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
[‘AftE’nKn]
Good afternoon!
in the afternoon

In the afternoon I often 
play in the yard.

What did you do in the 
afternoon yesterday?

again
[E’gMn]
Why are you laughing 

again?
On Sunday Vira went to 

the zoo again.
Sashko is not ready for 

the lesson again.

після, за

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

Добридень!
вдень
Вдень я часто граюся 

на подвір’ї.
Що ти робив учора 

вдень?

знову

Чому ти знову смієшся?

У неділю Віра знову 
пішла в зоопарк.

Сашко знову не готовий 
до уроку.
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ago all

ago
[E’gW]
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
[E’grH]
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 
[E’hed]
Go ahead and open the 

door.

air
[Y]
In winter the air is cold 

(frosty).
The air is fresh.
by air

тому (про час)

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

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 

Іди вперед і відчини 
двері.

1) повітря

Взимку повітря 
холодне.

Повітря свіже.
літаком

We went to Kyiv by air.

The pupil on duty 
opened the window to air 
the classroom.

airport 
[’YpJt]
The airport in Kyiv is 

very big.

alarm clock
[E’lAmklOk]
The alarm clock is 

ringing.
The alarm clock wakes 

me up in the morning.

album
[’@lbEm]
Roman has 

got a nice new 
album.

I have got a 
thick album for 
stamps.

all
[Jl]
All the pupils were 

present at the lesson.
All my friends are pupils 

of the third form.

Ми полетіли в Київ 
літаком.

2) провітрювати
Черговий учень 

відчинив вікно, щоб 
провітрити клас.

аеропорт 

У Києві дуже великий 
аеропорт.

будильник

Дзвонить 
будильник.

Вранці мене 
будить будильник.

альбом

У Романа є 
новий гарний 
альбом.

У мене є 
товстий альбом 
для марок.

усі

Всі учні були присутні 
на уроці.

Всі мої друзі — учні 
третього класу.
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all right am

all day long
Yesterday it was raining 

all day long.

all right 
[‘Jl ’rQt]
Come to my birthday 

party on Sunday. — All 
right. I’ll come.

alone 
[E’lWn]
I can translate the text 

alone.

along
[E’lON]
We are going along the 

street.
There are houses along 

both sides of the river.

aloud
[E’lVd]
I don’t like to read aloud.

alphabet
[’@lfEbIt]
I know the English 

alphabet.
We are learning the 

English alphabet.

весь день
Вчора весь день падав 

дощ.

добре, гаразд, так
 
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

Я знаю англійську 
абетку.

Ми вчимо англійську 
абетку.

Read the Ukrainian 
alphabet.

There are 26 letters in 
the English alphabet.

also
[’JlsW]
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
[’JlwEz]
Yurko is always tidy. 

Do you always go to the 
village in summer?

Petryk always helps me 
with English.

am
[@m, Em]
минулий час was
I am a pupil of the third 

form.
I am glad to have many 

English books.
I am polite.
I 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) є

Я — учень третього 
класу.

Я радий, що маю багато 
англійських книжок.

Я ввічливий.
Я — висока дівчинка.
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[’ULzdeI]
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червень
липень
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