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Vocabulary
Аa

accept, v /ək’sept/ приймати; брати
accountant n /ə'kaUntənt/ бухгалтер
add, v /{d/ додавати, доповнювати
adjective, n /’{dZəI ktIv/ прикметник
admire, v /əd’maIə/ захоплюватися; милуватися
advice, n /əd’vaIs/ порада
air, n /eə/ повітря
air, v /eə/ провітрювати, вентилювати
along, adv /ə’lБÎ/ далі, уперед, вздовж
already, adv /þl’redi/ вже
also, adv /’þlsəU/ також
always, adv /’þlwəI z/ завжди
among, prep /ə’möÎ/ протягом
ancient, adj /’eInSənt/ античний
angry, adj /’{Îgri/ сердитий, лютий
ankle, n /’{Îkəl/ щиколотка
anorak, n /’{nər{k/ тепла куртка на
блискавці з каптуром
anthem, n /’{nθəm/ гімн
appear, v /ə’pIə/ з’являтися, показуватися
apron, n /’eIprən/ фартух
architecture, n /’¸kəI tektSə/ архітектура
структура
armchair, n /’¸mtSeə, ¸m’tSeə/ крісло (з
підлокітниками)
arrive, v /ə’raIv/ прибувати
art, n /¸t/ мистецтво; образотворче
мистецтво (шкільний предмет)
art gallery, phr /¸t/ художня галерея
article, n /ʼ¸tIkəl/ пункт, параграф,
стаття; артикль
аround, adv, prep /ə’raUnd/ навколо
assembly hall, n /ə’sembli hþl/ актова зала
attend, v /ə’tend/ відвідувати
attentive, adj /əʼtentIv/ уважний
attraction, n /ə’tr{kSən/ привабливість;
принадність
aunt, n /¸nt/ тітка
auxiliary, аdj /þg’zIljəri/ допоміжний

Bb

back, adv /b{k/ позаду, за
backpack, n /b{kp{k/ ранець, рюкзак
badge, n /b{dZ/ значок; емблема
baggy, adj /’b{gi/ мішкуватий; обвислий
balcony, n /’b{lkəni/ балкон
ballet, n /’b{leI/ балет
bank, n /b{Îk/ насип, берег
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basket, n /’b¸sk əI t/ кошик, корзина
be full of, phr бути заповненим
be good at, phr добре вміти робити
щось
beach, n /bЦtS/ пляж
beat, v /bЦt/ бити, ударяти, стукати; n удар
beautiful, adj /’bjьtəI fəl/ гарний, чудовий
bedroom, n /’bedrUm/ спальня
beech, n /bЦtS/ бук
beetroot, n /’bЦtrьt/ буряк
behind, prep, adv /bI’haInd/ ззаду, з-за
believe, v /bəI ’lЦv/ вірити
beloved, adj /bI’lövəI d/ улюблений
belt, n /belt/ пояс, ремінь
beside, prep /bI’saId/ біля, поруч
best wishes, phr найкращі вітання
between, adv, prep /bI’twЦn/ між
biscuit, n /’bIskəI t/ сухе печиво, крекер
blacksmith, n /’bl{ksmIT/ коваль
blazer, n /’bleIzə/ блейзер (яскрава
фланелева спортивна куртка)
block of flats, n багатоквартирний
будинок
blouse, n /blaUz/ блузка
boast, /bəUst/ хвалитися
boil, n /bOIl/ кипіння
boil, v /bOIl/ кип’ятити, варити
border on, phr /’bþdə/ межувати з
boring, adj /’bþrIÎ/ докучливий; нудний
(be) born, v /bþn/ бути народженим
both, adv /bəUT/ обидва
bottle, n /'bБtl/ пляшка
bottom, n /’bБtəm/ низ, нижня частина
bowl, n /bəUl/ миска, таз
bread, n /bred/ хліб
break, n /breIk/ перерва
breakfast, n /’brekfəst/ сніданок
brilliant, adj /’brIljənt/ дивовижний,
блискучий, яскравий
British, adj /ʼbrItIS/ британський; англійський
British, n /ʼbrItIS/ англійці, британці
brochure, n /’brəUSə/ брошура
brother, n /ʼbröDə/ брат
build, v /bIld/ будувати
building, n /’bIldIÎ/ будинок, будівля
bunch, n /böntS/ в’язка, низка, пучок, пачка
bus stop, n /bös stБp/ автобусна зупинка
businessman, n /ʼbIznəI smən/ бізнесмен
busy, adj /’bIzi/ зайнятий
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butter, n /’bötə/ масло
button, n /’bötn/ гудзик
by heart, phr напам’ять

Cс

cabbage, n /’k{bIdZ/ капуста
cafе, n /’k{feI/ кафе
calculate, v /’k{lkjUəleIt/ рахувати
calculator, n /’k{lkUəleItə/ калькулятор
call, v /kþl/ телефонувати
camp out, phr /k{mp aUt/ ночувати на
відкритому повітрі, просто неба
canteen, n /k{n’tЦn/ їдальня
capital, n /’k{pəI tl/ столиця
carefully, adv /’keəfəli/ обережно, обачно
carol, n /’k{rəl/ гімн, різдвяна пісня
carry, v /’k{ri/ нести, переносити
cartoon, n /k¸'tьn/ малюнок, мультиплікаційний фільм
casual, adj /’k{Zuəl/ випадковий;
повсякденний (про одяг)
cathedral, n /kə’TЦdrəl/ собор
CD, n /sЦ’dЦ/ компакт-диск
celebrate, v /’seləI breIt/ святкувати
ceramic, adj /səI ’r{mIk/ керамічний
certainly, adv /’sЖ:tnli/ звичайно, неод
мінно
change, v /tSeIndZ/ міняти, змінювати
channel, n /’tS{nl/ канал
character, n /ʼk{rəI ktə/ характер; вдача
chat, v /tS{t/ переписуватися, базікати
cheerful, adj /ʼtSIəfəl/ веселий, радісний
chimney, n /’tSImni/ димар
chocolate, adj /’tSБkləI t/ шоколадний
chocolate, n /’tSБkləI t/ шоколад
choice, n /tSOIs/ вибір, відбір
choose, v /tSьz/ вибирати, обирати
chop, v /tSБp/ рубати, дрібно нарізати
Christmas, n /’krIsməs/ Різдво
Christmas stocking, n Різдвяна шкарпетка
Christmas Tree, n Різдвяна ялинка
church, n /tSЖ:tS/ церква; храм
cinema, n /’sInəI mə/ кiно, кінотеатр
circus, n /’sЖ:kəs/ цирк
citizen, n /’sItəI zən/ громадянин
city, n /’sIti/ місто
classical, adj /’kl{sIkəl/ класичний;
гуманітарний
classmate, n /’kl¸smeIt/ однокласник
clever, adj /ʼklevə/ розумний
close, adj /kləUz/ близький

close, v /kləUz/ закривати
clothes, n /kləUDz, kləUz/ одяг
coastline, n /’kəUstlaIn/ берегова лінія
coat, n /kəUt/ піджак; жакет
collect, v /kə’lekt/ збирати
collection, n /kə’lekSən/ зібрання; колекція
colourful, adj /’köləfəl/ різнобарвний
comfortable, adj /’kömftəbəl/ зручний;
комфортабельний
community, n /kə’mjьnəI ti/ громада,
община
compare, v /kəm’peə/ порівнювати, звіряти
competition, n /kБmpəI tISən/ змагання;
конкурс
composition, n /kБmpə’zISən/ композиція, твір
computer, n /kəm’pjütə/ комп’ютер
Computer Studies, n інформатика
(шкільний предмет)
concert, n /’kБnsət/ концерт
connect (with, to), v /kə’nekt/ з’єднувати,
зв’язувати; сполучати
consist of, v /kənsIst əv/ складатися з
Constitution Day, n /kБnstəI ’tjьSən deI/
День Конституції
conversation, n /’kБnvə’seISən/ розмова,
бесіда
cool, adj /kьl/ прохолодний, свіжий;
нежаркий
corridor, n /’kБrəI dþ/ коридор
costume, n /’kБstjUm/ костюм
cotton, n /’kБtn/ бавовна; adj бавовняний
couch, n /kaUtS/ кушетка; тахта
could, modal verb /kəd/ мин. час від
can могти
count, v /kaUnt/ рахувати
country, n /’köntri/ країна
cousin, n /ʼközən/ двоюрідний брат,
кузен, або двоюрідна сестра, кузина
cracker, n /’kr{kə/ крекер
craftsman, n /’kr¸ftsmən/ ремісник
creamy, adj /’krЦmi/ кремовий, вершковий
create, v /kri’eIt/ створювати
crisp, n /krIps/ хрустка картопля
crossword, n /’krБswЖ:d/ кросворд
cry, v /kraI/ плакати
cucumber, n /ʼkjьkömbə/ огірок
cultural centre, phr культурний центр
cupboard, n /’köbəd/ шафа, буфет
cupcake, n /’köpkeIk/ кекс
curtain, n /ʼkЖ:tn/ завіса
cut, v /köt/ різати
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Dd

dad, n /d{d/ тато
dangerous, adj /’deIndZərəs/ небезпечний
dark, adj /d¸k/ темний; чорний; похмурий; n темрява, пітьма
daughter, n /ʼdþtə/ дочка
December, n /dI’sembə/ грудень
decide on, phr /dI'saId/ вирішувати
decision, n /dI’sIZən/ рішення
decorate, v /’dekəreIt/ прикрашати
deep, adj /dЦp/ глибокий
delicious, adj /dI’lISəs/ дуже смачний
department, n /dI’p¸tmənt/ відділ
depend, v /dI’pend/ залежати
describe, v /dI’skraIb/ описувати
description, n /dI’skrIpSən/ опис
desert, n /’dezət/ пустеля
design, v /dI’zaIn/ задумувати, планувати; n задум, план
designer, n /dI’zaInə/ конструктор, проектувальник; дизайнер
dessert, n /dI’zЖ:t/ десерт, солодке
detail, n /’dЦteIl/ деталь, подробиця
diary, n /’daIəri/ щоденник
dictionary, n /’dIkSənəri/ словник
different, adj /’dIfərənt/ різний; відмінний, несхожий
difficult, adj /’dIfIkəlt/ важкий
dinosaur, n /ʼdaInəsþ/ динозавр
dirty, adj /’dЖ:ti/ брудний, нечистий
discover, v /dIs’kövə/ відкривати, робити відкриття
discovery, n /dIsʼkövərI/ відкриття
discuss, v /dI’skös/ обговорювати
dish, n /dIS/ блюдо, страва
dishwasher, n /’dISwБSə/ посудомийна
машина
display, n /dI’spleI/ показ, демонстрація
documentary, n /’dБkjUə’mentəri/ документальний фільм
do the sums, phr розв’язувати математичну задачу
doing the washing up, phr прати,
займатися пранням
dolphin, n /’dБlf əI n/ дельфін
dolphinarium, n дельфінарій
domestic airport, phr місцевий аеропорт
drawing, n /’drþIÎ/ малювання
drink, n /drIÎk/ напій
driver, n /ʼdraIvə/ водій
drop, n /drБp/ крапля; v капати
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dry, adj /draI/ сухий
dry, v /draI/ сушити; висушувати
during, prep /’djUə’rIÎ/ протягом; під
час; впродовж
dust, n /döst/ пил

Eе

early, adj /ʼЖ:li/ ранній
east, n /Цst/ схід
Easter, n /’Цstə/ Великдень
easy, adv /’Цzi/ легко
easy-going, phr легкий у спілкуванні
elegant, adj /’eləI gənt/ елегантний
eleven, n /I’levən/ одинадцять
engineer, n /endZəI ’nIə/ інженер
English, n /’IÎglIS/ англійська мова
enjoy, v /In’dZOI/ захоплюватися; насолоджуватися, розважатися
envelope, n /’envələUp/ конверт
especially, adv /I'speSəli/ особливо, спеціально
event, n /I'vent/ подія
ever, adv /’evə/ коли-небудь
everything, pron /’evriθIÎ/ все
everywhere, adv /’evriweə/ всюди
example, n /Igʼz¸mpəl/ приклад, зразок
excellent, adj /'eksələnt/ чудовий; відмінний
exchange, v /Iks’tSeIndZ/ обмінювати
exciting, adj /Ik'saItIÎ/ хвилюючий;
захоплюючий
excursion, n /Ik'skЖ:Sən/ екскурсія; (туристична) поїздка
exercise, n /’eksəsaIz/ вправа, заняття
exhibit, n /Ig'zIbəI t/ експонат
exhibition, n /eksəI 'bISən/ виставка
expensive, adj /Ik’spensIv/ дорогий
explain, v /IkʼspleIn/ пояснювати
explore, v /Ik'splþ/ досліджувати, вивчати
exposition, n /’ekspə’zISən/ тлумачення,
пояснення

Ff

fabulous, adj /'f{bjUələs/ неймовірний
fairy tale, n /’feərIteil/ казка
family tree, phr родинне дерево
famous, adj /'feIməs/ знаменитий, відомий
fancy, adj /’f{nsi/ фантастичний
fantastic, adj /f{n't{stIk/ вигадливий,
фантастичний
farm, n /f¸m/ ферма, господарство
farmer, n /ʼf¸mə/ фермер
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fashion, n /’f{Sən/ образ; манера,
вигляд; мода
fashionable, adj /’f{Sənəbəl/ фешенебельний, світський; модний
fast food, phr страви швидкого приготування
fasten, v /’f¸sən/ зв’язувати, скріплювати
Father Christmas (Santa Claus), n Дід
Мороз, Санта Клаус
father, n /ʼf¸Də/ батько
Father’s Day, n День тата
favourite, adj /ʼfeIvər əI t/ улюблений;
популярний
feed, v /fЦd/ годувати
feel, v /fЦl/ відчувати
feeling, n /'fЦlIÎ/ відчуття, почуття
festival, n /'festəI vəl/ свято, фестиваль
field, n /fI:ld/ поле, луг
finally, adv /’faInəli/ нарешті
find, v /faInd/ шукати
fireplace, n /’faIəpleIs/ камін
firework, n /'faIəwЖ:k/ феєрверк
first, n /fЖ:st/ перший
fit, v /fIt/ відповідати, годитися
flat, adj /fl{t/ рівнинний
flour, n /flaUə/ борошно
fly, v /flaI/ літати
following, adj /'fБləUIÎ/ наступний
fond of, phr любити, захоплюватися
football pitch, phr футбольне поле
foreign, adj /’fБrəI n/ іноземний
fork, n /fþk/ виделка
formal, adj /’fþməl/ офіційний
freedom, n /'frЦdəm/ воля, свобода
French, n /frentS/ французька мова,
французький
freshly-baked, adj свіжоспечений
friendship, n /’frendSIp/ дружба
from, prep /frəm/ з
fry, v /fraI/ смажити
fun, n /fön/ веселощі, розвага
funny, adj /’föni/ веселий, смішний
furry, adj /’fЖ:ri/ хутряний
future, adj /ʼfjьtSə/ майбутній
future, n /ʼfjьtSə/ майбутнє

Gg

gallery, n /'g{ləri/ галерея
garden, n /'g¸dn/ сад, город
gate, n /geIt/ ворота
gather, v /'g{Də/ збирати
general, adj /’dZenərəl/ основний, загальний

generous, adj /’dZenərəs/ щедрий, великодушний
geographical, adj /dZЦə’gr{fIkəl/ географічний
Geography, n /gZi'Бgrəfi/ географія
German, n /’dZЖ:mən/ німецька мова
get homesick, phr стати таким, що
сумує за батьківщиною
get tired, phr стомитися
get ready, phr бути готовим
glove, n /glöv/ рукавичка
glue, n /glь/ клей
go boating, phr кататися на човні
go camping, phr відправлятися в похід
go for a walk, phr прогулюватися
go hiking, phr ходити в похід
go in for sport, phr займатися спортом
go shopping, phr робити покупки
go sightseeing, phr оглядати визначні
місця
go skiing, phr кататися на лижах
golden, adj /’gəUldən/ золотий
grammar, n /'gr{mə/ граматика
granddaughter, n /ʼgr{ndþtə/ внучка,
онука
grandma / granny, n /ʼgr{nm¸/; /ʼgr{ni/
бабуся
grandpa / granddad, n /ʼgr{np¸/;
/ʼgr{nd{d/ дідусь
grandparents, n /ʼgr{npeərənts/ бабуся
і дідусь
grandson, n /ʼgr{nsön/ онук
grape, n /greIp/ виноград
graph, n /gr¸f/ графік, таблиця
grassland, n /’gr¸sl{nd/ пасовище, луг
great, adj /greIt/ великий; величний;
видатний
greatly, adv /'greItli/ дуже, досить, значно
greenery, n /'grЦnəri/ зелень, рослинність, листя
greeting card, n вітальна листівка
grill, n /grIl/ гриль; смажити на грилі
group, n /’grьp/ група
grove, n /grəUv/ гай
grow, v /grəU/ рости, збільшуватися
grown-up, n /'grəUnöp/ дорослий
guess, v /ges/ здогадуватися; припускати
guest, n /gest/ гість
guided tour, phr /’gaIdidtUə/ екскурсія з
екскурсоводом
gym, n /dZIm/ спортивний зал
gymnasium, n /dZIm’neIziəm/ гімназія
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Hh

hair, n /heə/ волосся
hairdresser, n /ʼheədresə/ перукар
half, n /h¸f/ половина
Halloween, n /h{ləU’Цn/ Геллоуїн
Handicrafts, n /’h{ndikrÓfts/ трудове
навчання (шкільний предмет)
hang, v /h{Î/ вішати
happily, adv /’h{pəI li/ щасливо, радісно
hard-working, adj /h¸d'wЖ:kIÎ/ працьовитий; старанний
hate, v /heIt/ ненавидіти
health, n /helT/ здоров’я
health resort, phr оздоровчий курорт
hear, v /hIə/ чути
heat, n /hЦt/ спека, жара
heavy, adj /'hevi/ важкий
help, v /help/ допомагати, надавати
допомогу; n допомога
helpful, adj /helpfəl/ корисний
high, adj /haI/ високий; adv високо
hiking, n /'haIkIÎ/ пішохідна екскурсія,
прогулянка пішки
hill, n /hIl/ пагорб, височина
hilly, adj /’hIli/ гористий
History, n /’hIstəri/ історія (шкільний
предмет)
hobby, n /'hБbI/ хобі, улюблене заняття
hold, v /həUld/ тримати, зберігати
holiday, n /hБləI di/ канікули
home, n /həUm/ будинок, дім, житло
honest, adj /ʼБnəI st/ чесний
honey, n /’höni/ мед
hope, v /həUp/ сподіватися
hot, adj /hБt/ гарячий, жаркий; пекучий
hotel, n /həU’tel/ готель
hour, n /aUə/ година
how, adv /haU/ як
hug, v /hög/ обіймати; n обійми
humour, n /'hjьmə/ гумор; почуття гумору
hungry, adj /'höÎgri/ голодний
husband, n /ʼhözbənd/ чоловік

Ii

ice, n /aIs/ лід
ice cream, phr морозиво
idea, n /aIʼdIə/ ідея, думка
ideal, adj /aIʼdIəl/ ідеальний, досконалий, чудовий
imagine, v /I'm{dZəI n/ уявляти
important, adj /Imʼpþtənt/ важливий,
значний
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improve, v /Im'prьv/ удосконалювати
include, v /In’klьd/ містити, включати
Independence Day, n /IndəI ’pendəns deI/
День Незалежності
independent, adj /IndəI ’pendənt/ незалежний
individually, adv /IndəI 'vIdZuəli/ індивідуально; окремо
Information Technology, phr інформатика (шкільний предмет)
ingredient, n /In'grЦdiənt/ компонент,
інгредієнт
inside, prep /In’saId/ всередині
interesting, adj /ʼIntrəI stIŋ/ цікавий
(the) Internet, n /’Intənet/ Інтернет
interview, n /'Intəvjь/ інтерв’ю
interview, v /ʼIntəvjь/ брати інтерв’ю
interviewer, n /’Intəvjьə/ журналіст
invitation, n /InvəI teISən/ запрошення
invite, v /In'vaIt/ запрошувати
Ireland, n /aIələnd/ Ірландія
Irish, n /ʼaIərIS/ ірландці
irregular, adj /IʼregjUələ/ неправильний
item, n /’aItəm/ пункт, параграф

Jj

jacket, n /’dZ{kəI t/ жакет; піджак; куртка
jack-o’-lantern, n /dZ{kə’l{ntən/ гарбуз
на Геллоуїн
jar, n /dZ¸/ банка, глечик
jeans, n /dZЦnz/ джинсова тканина
jigsaw, n /’dZIgsþ/ пазли
job, n /dZБb/ робота
join, v /dZOIn/ з’єднувати, об’єднувати;
вступати
joke, n /dZəUk/ жарт
jug, n /dZög/ глечик
jumper, n /’dZömpə/ джемпер
June, n /dZьn/ червень
jungle, n /’dZöÎgel/ джунглі, хаща, густий ліс

Kk

keep, v /kЦp/ тримати, зберігати
keep in touch, phr підтримувати зв’язок
kettle, n /'ketl/ чайник
kind, adj /kaInd/ добрий, доброзичливий; люб’язний, уважний
knee, n /nЦ/ коліно
knife, n /naIf/ ніж
knock, v /nБk/ стукати
knowledge, n /’nБlIdZ/ знання
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Ll

lable, n /’leIbəl/ ярлик, етикетка
lace up, phr /leIsöp/ зав’язувати
lake, n /leIk/ озеро
land, n /l{nd/ земля, суша
landmark, n /'l{ndm¸k/ помітний об’єкт
місцевості; визначне місце
language, n /’l{ÎgwIdZ/ мова
lantern, n /’l{ntən/ ліхтар
large, аdj /l¸dZ/ величезний
last, n /l¸st/ останній
later, adv /'leItə/ пізніше
lawyer, n /ʼlþjə/ юрист; адвокат
leaflet, n /ʼlЦfl Iət/ листівка; брошурка
learn, v /lЖ:n/ вивчати
lemonade, n /lemə'neId/ лимонад
lesson, n /ʼlesən/ урок, заняття
let, v /let/ пускати, дозволяти
lettuce, n /'letəI s/ листя салату
library, n /’laIbrəri/ бібліотека
Life and Health Сare, phr основи безпеки життєдіяльності (шкільний
предмет)
light, n /laIt/ світло; освітленість
lighted, аdj /’laItəI d/ освітлений
lilac, n /'laIlək/ бузок
list, n /lIst/ список
list, v /lIst/ вносити до списку; складати
список
Literature, n /’lItərətSə/ література
lively, adj /ʼlaIvli/ живий, сповнений
життя
lively, adv /ʼlaIvli/ жваво, весело
lonely, аdj /’ləUnli/ самотньо
loose, adj /lьs/ вільний, широкий
lovely, аdv /’lövli/ приємно, чарівно
lucky, adj /ʼlöki/ щасливий, вдалий
luggage, n /’lögIdZ/ багаж
lunch box, phr /'löntSbБks/ коробка для
сніданку

Mm

magazine, n /m{gə'zЦn/ журнал
magic, adj /’m{dZIk/ чарівний, магічний
magnet, n /'m{gnəI t/ магніт
major, adj /'meIdZə/ більш важливий
manager, n /ʼm{nIdZə/ менеджер
manner, n /'m{nə/ манера; поведінка
map, n /m{p/ карта
mark, n /m¸k/ оцінка
marker, n /’m¸kə/ маркер
market place, phr ринкова площа

marmalade, n /'m¸məleId/ мармелад
mash, v /m{S/ товкти
mask, n /m¸sk/ маска
match, n /m{tS/ матч, змагання
Mathematics (Maths), n /m{θəI m{tIks/
(/m{θs/) математика (шкільний предмет)
mayonnaise, n /meIə'neIz/ майонез
meal, n /mЦl/ прийом їжі
measure, v /’meZə/ вимірювати
meat, n /mЦt/ м’ясо
meet, v /mЦt/ зустрічати; зустрічатися,
бачитися
memorize, v /ʼmeməraIz/ запам’ято
вувати
menu, n /’menjь/ меню
message, n /’mesIdZ/ повідомлення
mime, v /maIm/ показувати пантоміму
mineral water, phr мінеральна вода
mitten, n /’mItn/ рукавиця
mix, v /mIks/ змішувати
modern, adj /'mБdn/ сучасний; новітній
monster, n /’mБnstə/ монстр
month, n /mönθ/ місяць
monument, n /'mБnjUəmənt/ пам’ятник
mother, n /ʼmöDə/ мати; мама
Mother’s Day, n День матері
Motherland, n /’möDəl{nd/ Батьківщина
mountain, n /’maUntəI n/ гора
move, v /mьv/ рухатися
mug, n /mög/ кухоль
museum, n /mjь'ziəm/ музей
mushroom, n /’möSrьm/ гриб
musical instrument, n музичний
інструмент
mustard, n /'möstəd/ гірчиця

Nn

(the) National Coat of Arms, phr герб
national, adj /’n{Sənəl/ національний
nationality, n /n{Səʼn{ləI ti/ національність
native, adj /’neItIv/ корінний, рідний
natural, adj /'n{tSərel/ природний,
справжній
Nature Study, n природознавство
(шкільний предмет)
nature, n /’neItSə/ природа
near, adv /nIə/ біля
nearly, adv /'nIəli/ майже, ледве не
necessary, adj /’nesəI səri/ необхідно,
важливо
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neighbourhood, n /'neIbəhUd/ cусідня
місцевість
never, adv /’nevə/ ніколи
New Year’s Day, n Новий Рік
newspaper, n /’njüspeIpə/ газета
next, adj /nekst/ наступний
night, n /naIt/ ніч
noisy, adj /’nOIzi/ шумний, гучний;
галасливий
north, n /nþθ/ північ
northeast n /nþθЦst/ північний схід
northwest n /nþθwest/ північний захід
nothing, pron /’nöθIÎ/ нічого, зовсім
nowadays, adv /’naUədeIz/ сьогодення,
наш час

Oo

o’clock, n /ə’klБk/ година
oak, n /əUk/ дуб
occasion, n /ə’keIZən/ випадок
offer, n /’Бfə/ пропозиція
office, n /’Бf əI s/ служба, місце, посада
official, adj /ə’fISəl/ офіційний
often, adv /’Бfən/ часто
oil, n /OIl/ олія, масло
onion, n /’önjən/ цибулина
open, adv /’əUpən/ відкритий
opera, n /'Бpərə/ опера
opinion, n /ə’pInjən/ думка; погляд;
переконання
orange, n /'БrəI ndZ/ апельсин
orchard, n /'þtSəd/ фруктовий сад
order, n /'þdə/ замовлення
outdoor, adj /aUt'dþ/ зовнішній
outdoor cafе, n літнє кафе, кав’ярня
outside, n /aUt’saId/ зовнішня частина
або сторона; зовнішня поверхня
outside, prep /aUt’saId/ назовні, поза
oval, n /'əUvəl/ овал
oven, n /'övən/ піч, духовка
over, adj, adj /’əUvə/ верхній; зовнішній
overcoat, n /’əUvəkəUt/ пальто; шинель

Pp

pack, v /p{k/ пакувати
package, n /’p{kIdZ/ пакет
packed lunch, phr сніданок, який
беруть із собою
packet, n /'p{kəI t/ пакет
page, n /peIdZ/ сторінка; епізод
paint, n /peInt/ фарби, v фарбувати
paintbrush, n /’peIntbröS/ пензлик
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pair, n /peə/ пара
pancake, n /'p{nkeIk/ млинець
parents, n /’peərənts/ батько та мати
participate, v /p¸’tIsəI peIt/ брати участь
participle, n /'p¸təI sIpəl/ дієприкметник
party, n /’p¸ti/ свято, вечірка
past, adj /p¸st/ минулий
past, prep /p¸st/ повз, за
pasta, n /'p{stə/ макаронний виріб
path, n /p¸θ/ стежка; доріжка
patio, n /'p{tiəU/ внутрішній дворик
patron, n /’peItrən/ покровитель
PE kit, n спортивний одяг
PE, n /pЦ’Ц/ фізичне виховання (шкільний предмет)
peaceful, adj /’pЦsfəl/ мирний
peak, n /pЦk/ пік, вища точка
pedestrian, n /pəI destriən/ пішохід
peel, n /pЦl/ лушпайка; v чистити
penfriend, phr друг за листуванням
people, n /’pI:pəl/ народ, нація; люди
person, n /’pЖ:sən/ людина
personal, adj /’pЖ:sənəl/ особистий,
персональний
pick up, phr піднімати, підбирати
piece, n /pЦs/ шматок, частина
place, n /pleIs/ місце
plain, n /pleIn/ рівнина
planet, n /'pl{nəI t/ планета
plant, n /pl¸nt/ рослина; садити
plastic, adj /’pl{stIk/ пластиковий
plate, n /pleIt/ тарілка
play, v /pleI/ грати; n гра
play volleyball, phr грати у волейбол
please, adv /plЦz/ будь ласка
pleased, adj /plЦzd/ задоволений
pocket, n /’pБkəI t/ кишеня; кишенька
point, n /pOInt/ крапка, пункт
polite, adj /pə’laIt/ ввічливий, вихований
pond, n /pБnd/ ставок
popcorn, n /’pБpkþn/ попкорн
popular, adj /'pБpjUələ/ популярний
pork, n /pþk/ свинина
porridge, n /'pБrIdZ/ (вівсяна) каша
port, n /pþt/ порт
possible, adj /’pБsəI bəl/ можливе
post office, n поштове відділення
postcard, n /pəUstk¸d/ поштова листівка
poster, n /'pəUstə/ оголошення, плакат
potato pancake, phr картопляник
potato, n /pə'teItəU/ картопля
pour, n /pþ/ злива; v наливати
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practical, adj /’pr{ktIkəl/ практичний
practise, v /’pr{ktəI s/ практикуватися
prefer, v /prI’fЖ:/ надавати перевагу
prepare, v /prI’peə/ готувати, підготовляти
present, adj /’prezənt/ присутній
present, n /’prezent/ подарунок
probably, adv /’prБbəbli/ імовірно
programme, n /'prəUgr{m/ програма
promise, v /'prБməI s/ обіцяти; давати
обіцянку
prompt, n /prБmpt/ підказка
pronunciation, n /prənönsi’eISən/ вимова
protect, v /prə’tekt/ захищати, охороняти
protection, n /prə’tekSən/ захист, охорона
public, adj /’pöblIk/ громадський
puddle, n /’pödl/ калюжа
pull, v /pUl/ тягти, смикати
pull off, phr знімати
pumpkin, n /’pömpkəI n/ гарбуз
put, v /pUt/ класти, ставити
put on, phr одягати
put up, phr піднімати, ставити
puzzle, n /’pözəl/ загадка; головоломка

Qq

quarter, n /'kwþtə/ чверть
queen, n /kwЦn/ королева
quiet, adj /kwaIət/ тихий
quite, adv /kwaIt/ цілком, зовсім; повністю; абсолютно
quiz, n /kwIz/ вікторина

Rr

radio, n /’reIdIəU/ радіо; радіомовлення
railway station, phr залізничний вокзал
rainbow, n /’reInbəU/ веселка
raincoat, n /’reInkəUt/ плащ, дощовик
raisin, n /’reIzən/ родзинка
raspberry, n /'r¸zbəri/ малина
rather, adv /'r¸Də/ краще, переважніше
reach, v /rЦtS/ поширюватися
ready, adv /’redi/ у готовності
real, adj /rIəl/ дійсний, реальний
reason, n /’rЦzən/ причина
receive, v /rI’sЦv/ отримувати
recipe, n /'resəI pi/ рецепт
recite, v /rI’saIt/ розповідати
recommend, v /’rekə’mend/ рекомендувати, радити
reference, n /'referəns/ додаток
refreshing, adj /rI'freSIÎ/ свіжий, прохолодний

refuse, v відмовлятися
regional centre, phr обласний центр
relative, n /’relətIv/ родич
relax, v /rI’l{ks/ відпочивати, розслаблятися
repeat, v /rI'pЦt/ повторювати
resident, n /'rezəI dənt/ постійний житель
respect, v /rI’spekt/ поважати
rest, v /rest/ відпочивати; n відпочинок
result, n /rI’zölt/ результат; наслідок
ribbon, n /’rIbən/ стрічка
rice, n /raIs/ рис
rich, adj /rItS/ багатий, дорогий
ride, n /raId/ прогулянка (на велосипеді, автомобілі, верхи); їзда
right, adj /raIt/ правий, правильний,
справедливий
river, n /’rIvə/ ріка
road, n /rəUd/ дорога
robot, n /'rəUbБt/ робот
rock, n /rБk/ скеля; adj кам’яний, скелястий
roll, n /rəUl/ клубок, загорнутий предмет
rope, n /rəUp/ мотузка
rub, v /röb/ терти
rucksack, n /’röks{k/ рюкзак
rudely, adv образливо, зухвало, грубо,
брутально
rule, n /rьl/ правило
run, v /rön/ бігати; n біг

Ss

safely, adv /’seIfli/ благополучно, надійно
sailboat, n /'seIlbəUt/ вітрильне судно
saint, n /seInt/ святий
salad, n /'s{ləd/ салат
sandals, n /’s{ndlz/ сандалії
saucepan, n /'sþspən/ каструля
saucer, n /'sþsə/ чайне блюдце
sausage, n /'sБsIdZ/ сосиска, ковбаса
schoolchildren, n /’skьltSIldrən/ школяpі
schoolyard, n шкільне подвір’я
scientific, adj /saIən'tIfIk/ науковий
scissors, n /’sIzəz/ ножиці
sculpture, n /’skölptSə/ скульптура, статуя
seaside /’sЦsaId/ приморське узбережжя
season, n /'sЦzən/ пора року, сезон
seat, n /sЦt/ місце для сидіння
secondary school, n /’sekəndərI skül/
середня школа
secret, n /’sЦkrəI t/ таємниця
seem, v /sЦm/ здаватися
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send, v /send/ відправляти
sentence, n /’sentəns/ речення
September, n /sep’tembə/ вересень
serve, v /sЖ:v/ служити
service, n /’sЖ:vəI s/ обслуговування
set the table, phr накривати на стіл
several, adj /’sevərəl/ особливий
sew, v /səU/ шити, зшивати, зашивати
share, n /Seə/ частка, частина
share, v /Seə/ ділити, розподіляти, ділитися
shell, n /Sel/ черепашка, мушля
shirt, n /SЖ:t/ сорочка; майка
shoe, n /Sь/ туфля, черевик
shop, n /SБp/ крамниця, магазин
shopping, n /’SБpIÎ/ відвідування магазину з метою покупки
shorts, n /Sþts/ шорти, короткі штани
show, n /SəU/ показ, демонстрація
shy, adj /SaI/ сором’язливий
sick, adj /sIk/ хворий
sight, n /saIt/ зір, погляд
similar, adj /'sImələ/ на що-небудь
схоже, подібне
sink, n /sIÎk/ раковина
sink, v /sIÎk/ тонути
sister, n /’sIstə/ сестра
situate, v /’sItSueIt/ розташовувати
situated, adj /'sItSueItəI d/ розташований,
поміщений
situation, n /sItSu’eISən/ ситуація; стан
size, n /saIz/ розмір(и), величина;
об’єм; чисельність
skiing, n /’skЦIÎ/ лижний спорт
skirt, n /skЖ:t/ спідниця
Skype, n /skaIp/ Скайп
skyscraper, n /'skaIskreIpə/ хмарочос,
висотний будинок
sleeping bag, phr спальний мішок
slice, n /slaIs/ скибочка
slowly, adj /’sləUli/ повільно
smart, adj /sm¸t/ швидкий, енергійний;
розумний
smell, n /smel/ відчувати запах
smile, n /smaIl/ усміхатися
SMS, n /’es’em’es/ СМС повідомлення
snack, n /sn{k/ легка закуска
sneakers, n /’snЦkəz/ тапочки, кросівки
snow-covered, adj засніжений
soap, n /səUp/ мило
sock, n /sБk/ шкарпетка
soil, n /sOIl/ ґрунт, земля
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somebody, pron /’sömbБdi,-bədi/ хтось
somehow, adv /'sömhaU/ тим чи іншим
способом
sometimes, adv /’sömtaImz/ іноді, час
від часу, часом
son, n /sön/ син
soon, adv /sьn/ потім
sound, n /saUnd/ звук; шум; мелодія
south, n /saUT/ південь
southeast, n /saUTЦst/ південний схід
southwest, n /saUTwest/ південний
захід
souvenir, n /sьvənIə/ сувенір; пам’ятний
подарунок
special, adj /’speSəl/ спеціальний, особ
ливий
spell, v /spel/ вимовляти або писати по
буквах; читати по складах
spend, v /spend/ витрачати, розтрачувати
spoon, n /spьn/ ложка
sports ground, n спортивний майданчик
sport, n /spþt/ спорт
spring, n /sprIÎ/ весна
sprinkle, v /'sprIÎkəl/ бризкати
square, n /skweə/ квадрат
St. Nicholas’ Day, n День Святого
Миколая
St. Valentine’s Day, n День Святого
Валентина
stadium, n /'steIdiəm/ стадіон
stair, n /steə/ сходинка
stapler, n /’steIplə/ стиплер
start, n /st¸t/ початок
statement, n /’steItmənt/ висловлення,
виклад
stay, n /steI/ перебування
stay, v /steI/ залишатися, зупинятися
steppe, n /step/ степ
stick, v /stIk/ приклеювати, прикріплювати
sticker, n /'stIkə/ стікер
stop, v /stБp/ зупинятися, затримувати
story, n /’stþri/ повість, оповідання
straight, adv /streIt/ прямо
stream, n /strЦm/ джерело
street, n /strЦt/ вулиця
stretch, v /stretS/ простягатися
strong, adj /strБÎ/ сильний; adv сильно
strong, adv /strБÎ/ сильно
studio, n /'stjьdiəU/ студія; ательє
stylish, adj /’staIlIS/ стильний
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subject, n /’söbdZIkt/ предмет
sugar, n /’SUgə/ цукор
suit, n /süt/ костюм
suitcase, n /’sьtkeIs/ невеличка валіза
sunbathe, v /’sönbeID/ засмагати
sunglasses, n /’söngl¸səI z/ сонцезахисні
окуляри
supermarket, n /'sьpəm¸kəI t/ супермаркет
surprise, n /sə’praIz/ подив, здивування; сюрприз
survey, n /’sЖ:veI/ огляд, оглядання
swan, n /swБn/ лебідь
sweater, n /’swetə/ светр
sweatshirt, n /’swetSЖ:t/ бавовняна
спортивна фуфайка
sweet, n /swЦt/ солодощі
swimming pool, phr плавальний басейн
symbol, n /'sImbəl/ символ, емблема

Tt

table tennis, phr настільний теніс
take off, v знімати
take a photo, phr робити фото
take a swimming lesson, phr брати
урок плавання
take, v /teIk/ брати; хапати
take care of, phr піклуватися
talented, adj /'t{ləntəI d/ талановитий,
обдарований
talk, v /tþk/ розмовляти, вести бесіду
task, n /t¸sk/ задача, завдання
taste, n /teIst/ смак (відчуття)
taste, v /teIst/ куштувати
tasty, adj /'teIsti/ смачний
team, n /tЦm/ спортивнa команда
teaspoon, n /'tЦspьn/ чайна ложка
telephone, n /’teləI fəUn/ телефон
tent, n /tent/ намет
terrible, adj /’terəI bəl/ страшний, жахливий
test, n /test/ тест
textbook, n /’tekstbUk/ підручник
thank, v /T{Îk/ дякувати
theatre, n /'TIətə/ театр
then, adv /Dən/ тоді, після, потім
thick, adj /TIk/ товстий
thin, adj /TIn/ тонкий
thing, n /TIÎ/ річ; предмет
think, v /θIÎk/ думати
thought, n /θþt/ думка
tidy, adj /’taIdi/ охайний, акуратний;
чистий
tidy, v /’taIdi/ прибирати;

tie, n /taI/ мотузка, стрічка, краватка
tight, adv /taIt/ щільно, міцно, туго
tights, n /taIts/ колготки
timetable, n /’taImteIbəl/ розклад занять
tinned fruit, phr консервовані фрукти
tiny, adj /'taIni/ крихітний
toast, n /təUst/ грінка, тост
today, adv /tə’deI/ сьогодні
together, adj /tə’geDə/ разом
tomato, n /tə’m¸təU/ помідор
tomorrow, adv /tə’mБrəU/ завтра
tonight, n /tə'naIt/ сьогоднішній вечір
top, n /tБp/ вершина, верхівка
toward, prep /tə’wþd/ рух у напрямку до
предметa
town, n /taUn/ місто
tracksuit, n /’tr{ksьt/ костюм для тренувань
tradition, n /trə’dISən/ традиція
traditional, adj /trə’dISənəl/ традиційний
training, n /'treInIÎ/ виховання; формування
trait, n /treIt/ характерна риса; особливість
travel, v /’tr{vəl/ подорожувати
treasure, n /'treZə/ скарб, багатство
treat, n /trЦt/ задоволення, насолода;
пригощання
trendy, adj ультрамодний, наймодніший
trick, n /trIk/ жарт
(the) Trident, n /traIdənt/ тризуб
trip, n /trIp/ поїздка, подорож
trousers, n /’traUzəz/ брюки; штани
T-shirt, n /’tЦSЖ:t/ теніска; футболка
tuna fish, n /'tjьnə/ тунець
turkey, n /’tЖ:ki/ індичка
turn, v /tЖ:n/ повертатися
turn on, v /tЖ:n/ вмикати
TV programme, n /’tЦ’vЦ ’prəUgr{m/
телевізійна програма
TV reporter, n репортер; кореспондент
twice, adv /twaIs/ двічі
twin, n /twIn/ близнюк

Uu

Ukrainian, n українська мова; adj український
uncle, n /’öÎkəl/ дядько
underground train, n /'öndəgraUnd/
поїзд метро
understand, v /öndə’st{nd/ розуміти
unfasten, v /ön’f¸sən/ відкріпляти, відстібати; розстібати

Vocabulary
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uniform, n /’jünəI fþm/ форма
unique, adj /jь'nЦk/ єдиний у своєму
роді, унікальний
unit, n /’jьnəI t/ тема, розділ
university, n /’jьnIə'vЖ:sIəti/ університет
unlace, v /önleIs/ розшнуровувати,
розв’язувати шнурки
untidy, adj /ön’taIdi/ неохайний, неакуратний
unusual, adj /ön'jьZuəl/ незвичайний,
особливий
unzip, v /ön’zIp/ розстебнути блискавку
useful, adj /’jüsfəl/ корисний
usually, adv /’jüZuəli/ звичайно

Vv

valley, n /’v{li/ гірська долина
vegetable, n /'vedZtəbəl/ овоч
vegetarian, n /vedZəI teəriən/ вегетаріанець
vendor, n /'vendə/ продавець товару
(на вулиці)
verb, n /vЖ:b/ дієслово
veterinarian, n /vetərəI neəriən/ ветеринар
vet clinic, phr ветеринарна клініка
victory, n /’vIktərI/ перемога
view, n /vjь/ вид, пейзаж
village, n /'vIlIdZ/ село
visit, n /’vIzəI t/ візит, відвідування
visit, v /’vIzəI t/ відвідувати; приходити в
гості
visitor, n /’vIzəI tə/ відвідувач, гість
vocabulary, n /və’k{bjUələri/ словник
volleyball, n /’vБlibþl/ волейбол
vote, v /vəUt/ голосувати

Ww

walk, n /wþk/ прогулянка
walk, v /wþk/ прогулюватися
wardrobe, n /’wþdrəUb/ гардероб, платтяна шафа
warm, adj /wþm/ теплий
wash, v /wБS/ мити, умивати; омивати
watch, n /wБtS/ годинник (наручний,
кишеньковий)
water, n /’wþtə/ вода
waterproof, n /’wþtəprьf/ непромокальний плащ
water-ski, v кататися на водних лижах
wave, n /weIv/ хвиля
way, n /weI/ шлях, дорога; спосіб

Vocabulary

wear, v /weə/ носити (одяг)
weather, n /’weDə/ погода
web designer, phr веб-дизайнер
webpage, phr веб-сторінка Інтернету
weekend, n /wЦk’end, ’wЦkend/ вихідні
дні в кінці тижня
welcome, n /'welkəm/ гостинність, привітання
well-known, adj відомий, знаний
west, n /west/ захід
western, adj /'westən/ західний
what, pron /wБt/ що
wheat, adj /wЦt/ пшеничне
when, adv /wen/ коли
where, adv /weə/ де
which, pron /wItS/ який є, котрий є
whisper, n шепіт, шепотіння
whole, аdj /həUl/ цілий
whom, pron /hьm/ чий
why, adv /waI/ чому
wide, adj /waId/ широкий
wife, n /waIf/ дружина
wild, adj /waIld/ дикий
wind, n /wInd/ вітер
winner, n /'wInə/ переможець
winter, n /’wIntə/ зима
wish, n /wIS/ бажання
with, prep /wID/ вказує на сумісність
(часто together with) (разом) з
Women’s Day, n День жінок
wonderful, adj /’wöndəfəl/ дивовижний,
чудовий; прекрасний
wood, n /wUd/ ліс, деревина
worker, n /’wЖ:kə/ робочий, робітник
world, n /wЖ:ld/ світ, земля
worry, n /'wöri/ хвилювання
worry, v /'wöri/ хвилюватися
wrong, adj /rБÎ/ неправильний, невірний
wrong, adv /rБÎ/ неправильно, невір
но, помилково

Yy

yard, n /j¸d/ подвір’я
yellow, adj /’jeləU/ жовтий
yesterday, adj /’jestədi/ вчорашній день
yoghurt, n /'jБgət/ йогурт
young, adj /jöÎ/ молодий
your /jə, jO/ ваш

Zz

zip, n /zIp/ застібка-блискавка
zoo, n /zь/ зоопарк

