
Календарно-тематичне планування до НМК Oxford Heroes 2 

© Oxford University Press PHOTOCOPIABLE 

Календарно-тематичне планування за НМК Oxford Heroes 2 (100 годин) 

 

№ 

урок

у 

Дата 

Сфера 

(тематика) 

спілкування. 

Тема. Підтема. 

Мовленнєві функції 
Експоненти 

функцій 

Мовний матеріал 

Письмо Аудіювання Читання 
Лексичний Граматичний Фонетичний 

We’re back! 

1  Повторення та 

узагальнення 

матеріалу курсу 

Oxford Heroes 1 

SB p.4-5 

Пригадати основних 

героїв та їх 

характерні риси 

We’re Kate and Sam. 

We like adventures! 

My name is Maldo. I 

don’t like those 

children. 

Maldo knows a lot of 

bad tricks. 

 Bird, get (something) 

back, market, worried,  

bad trick, hope, surfing, 

ball game, water sport, 

sofa, teeth, outside, next 

to, flower, grass, meal, on 

the side of; Revision: food, 

sports, family, clothes  

Revision: Present 

Simple, Present 

Continuous 

Основні голосні 

та приголосні 

звуки англійської 

мови 

SB p.5 

ex.5, 6 

WB p.2 

ex.1, 2, 3 

WB p.3 

ex.5, 6 

SB p.4 ex.1 SB p.4 ex.1 

2  Повторення та 

узагальнення 

матеріалу курсу 

Oxford Heroes 1 

SB p.6-7 

Пригадати основні 

лексичні одиниці та 

граматичні 

структури, що 

вивчалися в Oxford 

Heroes 1 

Let’s play football! 

Close the door! 

Don’t sit down! 

Give me that book! 

Be quiet! 

Wake up, close, especially, 

the best, CD player, new, 

over there, ticket office, 

toilet, café, area, water 

ride, afternoon, meet. See 

you then! Comic, packet, 

Excuse me, near here, at 

the moment, cola 

Revision: houses and 

rooms 

Imperatives, 

Personal pronouns, 

possessive 

adjectives and 

possessive forms. 

Prepositions of 

time and place. 

Question words. 

Some, any. 

SB p.6-7 ex.2, 3, 

4, 5  WB p.4-5 

ex.2, 3, 4, 5,  

Основні голосні 

та приголосні 

звуки англійської 

мови 

WB p.5 

ex.6, 7 

Classroom 

English 

SB p.7 ex. 7 

3  Домашнє читання  

Unit 1. People 

4  Люди. 

SB p.8-9 

Розповісти про свої 

уподобання, щоденні 

дії 

 

 

 

Описати риси 

характеру людей 

I like history.  I 

always have 

breakfast.  They’re 

often late for school. 

My friend Anna is 

very cheerful. 

My brother is often 

bad-tempered. 

Empire, nobody, model, 

ruined, fall off,  I wish, 

disappear, every night, 

near, generous, mean, 

cheerful, bad-tempered, 

friendly, shy, tell jokes, 

lend, borrow 

Present Simple  

(forms of do in 

negatives, questions 

and short answers); 

endings; adverbs of 

frequency 

SB p.9 ex.3, 5 

WB p.7 ex.5, 6,7, 8 

Вимова нових 

слів та виразів. 

Вимова дієслів з 

закінченням –es у 

третій особі 

однини 

SB p.9 

ex.4, 5 

SB p.8 

Presentation 

story 

SB p.8 

Presentation 

story 

WB p.6 ex.4 

5  Професії 

SB p.10-11 

Вести розмову за 

змістом тексту, 

висловлюватися на 

тему «Професії» 

Where does Lucy 

work?-She works in 

Oxford. 

Why does Alice like 

her job?-Because she 

meets different 

people and she’s 

always busy. 

Which job would you 

like to do? Why? 

Fire fighter, put out, 

rescue, accident, 

equipment, work hard, 

project, doctor, hospital, 

on holiday, go back, no 

one, science fiction, a bit, 

indoors, mystery guest, 

pilot, police officer, nurse, 

dentist, shop assistant 

Present Simple and 

Present 

Continuous у 

порівнянні. 

SB p.11 ex.5, 6 

WB p.9 ex.5, 6, 7 

Вимова нових 

слів та виразів. 

 

WB p.9 

ex.4 

SB p.10 ex.1 

SB p.11 ex.8 

SB p.10 ex.1 

WB p.8 ex.3 
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6  Люди, які мені 

подобаються 

SB p.12-13 

Запитати, розповісти 

та написати про 

найближчих друзів 

та людей, що 

посідають особливе 

місце в житті  

Who is a special 

person in your life?-

A special person in 

my life is… What 

does this person do?-

She is a... What’s 

her/his personality 

like?-She is a really 

nice person. 

Why do you/other 

people like this 

person?-Because she 

helps other people. 

How often do you 

meet this person? 

Every day. 

Do my best, bronze medal, 

one day, encourage, 

personality, What’s it like? 

How often? Feel good, 

trainer, be good at, feeling, 

lonely, sunshine 

Present Simple and 

Present 

Continuous у 

порівнянні. 

Поділ тексту на 

абзаци 

 

Вимова нових 

слів та виразів. 

 

SB p.13 

ex.7, 8, 10 

WB p.10 

ex. 4, 5 

SB p.12 ex.3, 

4 

 SB p.13 ex.9 

(song) 

SB p.12 ex.1, 

2 

WB p.10 

ex.1, 2 

 

7  Домашнє читання 

8  Project 1 “My Life” SB p.92-93 

9  Повторення та узагальнення знань з теми.  

Progress Check WB p.11; Oxford Heroes 2 MultiROM Unit 1 

10   Oxford Heroes 2 Tests, Unit 1 Test 

Unit 2. History 
11  Подорож у 

минуле. 

SB p.14-15 

Розповідати про 

події в минулому. 

 

Запитувати про 

факти з життя в 

минулому. 

Уточнювати 

інформацію. 

Sam and Kate arrived 

in a strange village. 

When did the 

Vikings live? 

Which countries did 

the attack? 

Village, building, 

incredible, magic, worry, 

curse, everybody, wicked, 

Viking, attack, Greenland, 

Iceland, coin, Denmark, 

Norway, Sweden, century, 

AD, Egypt, learn, lose, 

Roman, evening, Egyptian 

Past Simple; 

Правильні та 

неправильні 

дієслова; Ago with 

a period of time 

SB p.15 ex.3 

WB p.13 ex. 5, 6, 

7, 8 

Вимова нових 

слів та виразів. 

Вимова 

закінчення –ed 

правильних 

дієслів. 

 

SB p.15 

ex.4, 5 

SB p.14 

Presentation 

story 

SB p.15 ex.6 

SB p.14 

Presentation 

story 

12  Розваги 

Стародавнього 

світу 

SB p.16-17 

Запитувати та 

розповідати про 

події, які постійно 

відбувалися в 

минулому 

The ancient Greeks 

used to do a lot of 

sport 

The Romans and 

Greeks didn’t use to 

watch TV 

What did the Romans 

use to do in their free 

time? 

Entertainment, free time, 

bath, chariot racing, crash, 

wheel, horse, fast, hero, 

Olympic Games, make 

friends, play (a character), 

grapes, go shopping, go 

swimming, go to the theatre, 

have a party, listen to music, 

meet friends, play board 

games, watch sport 

Вживання Used to 

на позначення 

постійних, 

регулярних дій у 

минулому 

(affirmative, 

negative, 

interrogative, short 

answers) 

SB p.17 ex. 6 

WB p.15 ex.5, 6 

Вимова нових 

слів та виразів. 

Вимова Use та 

Used 

SB p.17 

ex.5 

SB p.16 ex.1 

SB p.17 ex.8 

SB p.16 ex.1, 

2 

13  Відомі історичні 

постаті 

SB p.18-19 

Розповідаючи про 

минуле, поеднувати 

події в складному 

сполучниковому 

реченні 

Написати за зразком 

про відому 

особистість в історії 

When the Romans 

came to Britain, they 

built a lot of roads 

Become, war, peace, 

marry, battle, against, 

army, kill, poison, die, 

king, explorer, soldier, 

Asia, rule, skater, ballet, 

face baggy 

Сполучник when  

у складному 

реченні. 

Порядок подій, 

кома між 

частинами 

речення 

 

Вимова власних 

назв, нових слів. 

SB p.19 

ex.8, 10 

WB p.16 

ex.3, 4 

SB p.18 ex.3, 

4 

SB p.19 ex.9 

(song) 

SB p.18 ex.1, 

2 

WB p.16 

ex.1, 2 
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14  Домашнє читання 

15  Повторення та узагальнення знань з теми.  

Progress Check WB p.17; Oxford Heroes 2 MultiROM Unit 2 

16  Oxford Heroes 2 Tests, Unit 2 Test 

17  Revision Units 1-2 SB p. 20-21 

18  Revision Units 1-2 WB p.18-19 

19  Oxford Heroes 2 Tests, 1-2 Progress Test 

Unit 3. Ghosts 
20  Жахлива історія 

SB p.22-23 

Розповідати та 

запитувати про події, 

що відбувалися в 

певний момент 

Jack was having a 

scary dream at twelve 

o’clock last night. 

The boys weren’t 

playing football. 

Was Maldo following 

the children? 

Way out, spooky, quick, 

safe, collector, valuable, 

thief, statue, stranger, 

shadow, at the back, keep, 

haunted house, nightmare, 

midnight, skeleton, ghost, 

hear, noise, appear 

Past Continuous 

Stative verbs 

SB p.23 ex.3 

WB p.21 ex.5, 6, 7 

Вимова нових 

слів та виразів 

SB p.23 

ex.4, 8 

SB p.22 

Presentation 

story 

SB p.23 ex.7 

SB p.22 

Presentation 

story 

WB p.20 

ex.3 

21  Будинки  з 

привидами 

SB p.24-25 

Ділитися 

враженнями на 

основі прочитаного 

тексту про привиди 

 

Описувати 

місцевість (будівлю), 

використовуючи 

минулий час 

Which place do you 

think is the most 

frightening? To my 

mind … Last year, 

we stayed in a really 

nice hotel in Prague. 

Bodrum Castle is on 

the Aegean coast of 

Turkey 

Impressive, cellar, sheep, 

floating, sound, switch on, 

recently, security camera, 

figure, mysterious, smell, 

turn round, footstep, 

palace, farmhouse, flat, 

hotel, cottage, castle, 

tower, lighthouse, captain, 

ship, cow, somewhere 

Past Simple/Past 

Continuous у 

порівнянні 

Сполучники 

when/while 

SB p.25 ex.5, 6 

WB p. 23 ex. 5, 6, 

7, 8 

Вимова нових 

слів та виразів 

SB p.25 

ex.7, 8, 9 

SB p.24 ex.1 SB p.24 ex.1, 

2 

22  Історії з 

привидами 

SB p.26-27 

Писати оповідання за 

поданим планом і 

зразком 

One evening, he … 

Suddenly, he saw… 

He … . She … . 

Peter asked … 

They told him that… 

Freezing, uncomfortable, 

thirsty, stare, sign, go for a 

walk, on the way, empty, 

surprised, cupboard, finger, 

awake, creepy, imagination  

Порядок слів у 

реченні 

SB p.27 ex.6 

Вимова нових 

слів та виразів 

SB p.27 ex. 

7 

WB p.24 

ex.3, 5 

SB p.26 ex.3, 

4 

SB p.27 ex.8 

(song) 

SB p.26 ex.1, 

2 

WB p.24 

ex.1, 2 

23  Домашнє читання 

24  Project 2 “Mystery” SB p.94-95 

25  Повторення та узагальнення знань з теми.  

Progress Check WB p.25; Oxford Heroes 2, MultiROM Unit 3 
26  Oxford Heroes 2 Tests, Unit 3 Test 

Unit 4. Technology 
27  Плани на 

майбутнє 

SB p.28-29 

Розповідати про 

майбутні плани і 

наміри 

Висловлювати 

спонтанні рішення 

Amy is going to meet 

us at the Internet café 

at 7 o’clock. 

I’ll send her a text. 

Technology, rest, north, 

map, gift, bracelet, necklace, 

belt, Good luck.  Watch out! 

trap door, wise, switch off, 

DVD, phone, text, heavy  

Will/Going to на 

позначення 

майбутньої дії 

SB p.29 ex.3, 4 

WB p.27 ex.5 – 8  

Вимова нових 

слів та виразів 

Вимова ‘ll  

SB p.29 

ex.7 

SB p.28 

Presentation 

story 

SB p.29 ex.6 

SB p.28 

Presentation 

story 

WB p.26 

ex.2 

28  Майбутнє 

комп’ютерних 

технологій 

SB p.30-31 

Висловлювати 

передбачення 

In the future we’ll 

have a lot of 

computers 

Body control, tiny, pay for, 

ill, healthy, doll, research, 

robot, joystick, definitely, 

mountain, drop, cloud, fall 

off, jump off, stand, 

across, DVD-drive, mouse, 

keyboard, mouse mat, 

printer, screen, speakers 

Will/Going to для 

вираження 

передбачень 

SB p.31 ex.5, 6, 7 

WB p.29 ex.5, 6, 

7, 8 

Вимова нових 

слів та виразів 

 

SB p.31 

ex.10 

WB p.28 

ex.1, 4 

SB p.30 ex.1 SB p.30 ex.1, 

2 
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29  Життя в 

майбутньому 

SB p.32-33 

Висловлювати 

власну думку про 

життя в майбутньому 

в усній та письмовій 

формі 

 

 

Поцікавитися 

думкою інших з 

цього приводу 

I think the future is 

going to be great! 

I’m going to be a 

dentist. 

I’ll live in a big city. 

Do you want to be 

famous? 

What job are you 

going to do in the 

future? 

Design, choose, create, 

taste, tablet, distance, 

space plane, abroad, 

education, celebrate, 

memory, fairy tale 

Вживання Will та 

Going to для 

позначення дій у 

майбутньому 

Вимова нових 

слів та виразів 

 

SB p.33 ex. 

8, 10 

WB p.30 

ex.3, 4 

SB p.32 ex.3, 

4 

SB p.33 ex.9 

(song) 

SB p.32 ex.1, 

2 

WB p.30 

ex.1, 2 

30  Домашнє читання 

31  Повторення та узагальнення знань з теми.  

Progress Check WB p.31; Oxford Heroes 2 MultiROM Unit 4 

32  Oxford Heroes 2 Tests, Unit 4 Test 

33  Revision units 3-4 SB p.34-35 

34  Revision units 3-4 WB p.32-33 

35  Oxford Heroes 2 Tests, 3-4 Progress Test 

Unit 5. Exciting experiences 
36  Неймовірні 

пригоди 

SB p. 36-37 

Запитувати та 

розповідати про свій 

життєвий досвід 

Have you ever won a 

prize? 

Yes, I have. I’ve won 

prize for music. 

I’ve never climbed a 

mountain. 

 

Experience, lost, huge, 

hole, full of, ever, 

impossible, too, wide, 

piece, rope, pull, Europe, 

dolphin, diving, poem, 

mountain, score a goal 

Present  Perfect 

(affirmative, 

negative, 

Interrogative, 

Short answers) 

Ever, never. 

SB p.37 ex.3, 4 

WB p.35 ex.5, 6, 

7, 8, 9 

Вимова нових 

слів та виразів 

 

SB p.37 

ex.7 

WB p.34 

ex.2 

SB p.36 

Presentation 

story 

SB p.37 ex.5 

SB p.36 

Presentation 

story 

WB p.34 

ex.3 

 

37  Подорож навколо 

світу 

SB p. 38-39 

Вести розмову на 

тему подорожей. 

Ділитися 

враженнями від 

подорожей до різних 

частин світу 

Would you like to 

travel around the 

world? 

Where would you 

most like to go? 

Why? 

Already, around the world, 

just, Arctic Ocean, frozen, 

whale, seal, polar bear, 

yet, camel, go trekking, 

disobedient, experienced, 

South America, mountain 

range, rainforest, diary, 

lion, leader, unlucky, 

unusual, inexperienced, 

incorrect, dishonest, 

impatient, impossible, 

wrong, turning, angry 

Вживання часу 

Present Perfect з 

just, yet and 

already 

Утворення 

прикметників 

(префікси) 

SB p.39 ex.5, 6, 7, 

8 

WB p.37 ex.5, 6, 7 

Вимова нових 

слів та виразів 

 

SB p.39 

ex.9 

SB p.38 ex.1 SB p.38 ex.1, 

2 

WB p.36 

ex.4 

38  Світ розмаїтий 

SB p.40-41 

Вести розмову на 

тему подорожей, 

види дозвілля 

Написати листа 

другу про місце, яке 

ти відвідав 

 

 

Порадити, що взяти з 

собою в подорож 

I spent my holiday on 

one of the Caribbean 

islands. I spent all my 

time in the water and 

did a lot of snorkeling. 

My friends went for a 

trip on a boat to watch 

whales. 

I’m going to take a 

map, because… 

Go diving, instructor, 

perfect, have a good time, 

reason, island, snorkeling, 

a dream come true, rainy, 

raincoat, camera, sleeping 

bag, sun hat, knight 

Вживання also, 

too, as well для  

надання 

додаткової 

інформації 

Вимова нових 

слів та виразів 

 

SB p.41 

ex.6, 7 

WB p.38 

ex.3, 4 

SB p.40 ex.3, 

4 

SB p.41 ex.8 

(song) 

SB p.40 ex.1, 

2 

WB p.38 

ex.1, 2 
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39  Домашнє читання 

40  Project 3 “My Hotel” SB p.96-97 

41  Повторення та узагальнення знань з теми.  

Progress Check WB p.39; Oxford Heroes 2 MultiROM Unit 5 
42  Oxford Heroes 2 Tests, Unit 5 Test 

Unit 6. Environment 
43  Проблеми 

навколишнього 

середовища 

SB p.42-43 

Запитати і 

розповісти про події, 

що почалися раніше і 

тривають до сих пір 

 

How long have you 

been afraid of 

heights? 

I’ve been afraid of 

them since I was six. 

Environment, quickly, 

journey, bridge, high, 

heights, Afraid of, since, 

cut, Hold on! bottom, a 

few, year, traffic, college, 

week, cause, pollution, the 

Mediterranean 

Вживання Present 

Perfect з for, since 

та How long…? 

SB p.43 ex.3, 4, 5 

WB p.41 ex.5, 6, 7 

Вимова нових 

слів та виразів 

 

Інтонація 

розповідних та 

питальних речень 

 

SB p.43 

ex.8 

SB p.42 

Presentation 

story 

SB p.43 ex.6 

SB p.42 

Presentation 

story 

WB p.40 

ex.4 

44  Природа і 

екологія 

SB p.44-45 

Вести розмову на 

тему проблем 

екології 

 

 

Описувати 

місцевість 

Do people recycle 

things in your country? 

Does your school do 

anything to help the 

environment?  Lake 

Baikal is the biggest 

lake in the world. 

Eco-friendly, rubbish, 

rubbish dump, burn, 

pollute, recycle, plant, 

collect, carton, cardboard, 

test, hit, hammer, desert, 

valley, mountain, river, 

field, lake, forest, coast, 

sea, island, hill, mile 

Present Perfect 

/Past Simple у 

порівнянні 

SB p.45 ex.5, 6 

WB p.43 ex.5, 6, 

7, 8 

Вимова нових 

слів та виразів 

 

SB p.45 

ex.7, 9 

WB p.42 

ex.4 

SB p.44 ex.1 SB p.44 ex.1, 

2 

45  Проблеми 

навколишнього 

середовища у 

світі 

SB p.46-47 

Виражати власну 

думку з приводу 

Написати про 

екологічну 

обстановку у своєму 

регіоні. 

I think this is a very 

good idea. 

In my opinion, 

recycling is 

important. 

In my view, we must 

stop using plastic. 

Environmental problem, in 

my opinion, paper, glass, 

waste, energy, turn off, 

tap, brush your teeth, save, 

electricity, I think, in my 

view, a good idea, a waste 

of time, fast food, rose, 

bloom, sky, sacred, grow, 

rainbow, shake hands 

Present and Past 

Tenses 

Вимова нових 

слів та виразів 

 

SB p.47 

ex.7, 8, 9 

WB p.44 

ex.4, 5 

SB p.46 ex.3, 

4, 5 

SB p.47 ex.10 

(song) 

SB p.46 ex.1, 

2 

WB p.44 

ex.1, 2 

46  Домашнє читання 

47  Повторення та узагальнення знань з теми.  

Progress Check WB p.45; Oxford Heroes 2 MultiROM Unit 6 

48  Oxford Heroes 2 Tests, Unit 6 Test 

49  Revision Units 5-6 SB p.48-49 

50  Revision Units 5-6 WB p.46-47 

51  Oxford Heroes 2 Tests, 5-6 Progress Test 

Unit 7. Films 
52  Кіно, 

телебачення, 

радіо 

SB p.50-51 

Вести розмову про 

улюблені 

телепрограми, 

фільми та їх жанри. 

 

 

Виражати неповну 

впевненість за 

допомогою 

розділових запитань 

Can you tell me, 

what’s your favourite 

kind of film? How 

often do you watch 

films? What kind of 

films do you watch? 

Do you buy DVDs? 

You like cartoons, 

don’t you? 

Yes, I love them. 

Of course, reach, leaf, 

pick, buzzing, bee, nest, 

fly away, panpipes, 

science fiction film, 

comedy, cartoon, horror 

film, historical film, 

adventure film 

Розділові 

запитання 

Question tags 

Possessive 

pronouns 

SB p.51 ex.3, 4 

WB p.49 ex.5, 6, 

7, 8 

Вимова нових 

слів та виразів 

 

Інтонація 

розділових 

запитань 

 

WB p.48 

ex.2, 3, 4 

SB p.50 

Presentation 

story 

SB p.51 ex.6 

SB p.50 

Presentation 

story 
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53  Улюблені 

фільми, актори 

SB p.52-53 

Запитати і 

розповісти про 

улюблений фільм, 

актора, поділитися 

враженнями, які 

вони справили 

Have you seen any of 

Orlando Bloom’s 

films? 

Yes. I’ve seen a lot of 

his films. They’re 

really exciting. 

Special effects, common, 

creature, computer-

generated, image, simple, in 

reality, stuntman, wizard, 

solution, How many…? A 

lot of, How much…? A 

little, somebody, something, 

anyone, anybody, anything, 

excited, exciting, surprised, 

surprising, interested, 

interesting, annoyed, 

annoying, bored, boring, 

frightened, frightening 

Quantifiers. 

Some and any. 

Indefinite 

pronouns 

-ed and –ing 

adjectives 

SB p.53 ex.5, 6, 7 

WB p.51 ex.5, 6, 

7, 8 

 

Вимова нових 

слів та виразів 

 

SB p.53 

ex.10 

WB p.50 

ex.2, 3 

SB p.52 ex.1 SB p.52 ex.1, 

2 

WB p.50 

ex.4 

54  Мій улюблений 

фільм 

SB p.54-55 

Розповідати  та 

написати листа про 

свій улюблений 

фільм 

 

Have you seen … yet? 

That’s my favourite 

kind of film!  What’s it 

about? The story is 

about…  What do you 

like best about the 

film?  There are a lot of 

fantastic actors in the 

film.  There are a lot of 

great moments in the 

film. The best moment 

in the film is when… 

Fall in love with, invade, 

review, princess, because, 

so, early, knock, heart, tear 

Сполучники 

because та so 

SB p.55 ex.7 

Вимова нових 

слів та виразів 

 

SB p.55 

ex.6,  8, 10 

WB p.52 

ex.3, 4, 5 

 

SB p.54 ex.3, 

4 

SB p.55 ex.9 

(song) 

SB p.54 ex.1, 

2 

WB p.52 ex. 

1, 2 

55  Домашнє читання 

56  Project 4 “My favourite Actors” SB p.98-99 

57  Повторення та узагальнення знань з теми.  

Progress Check WB p.53; Oxford Heroes 2 MultiROM Unit 7 
58  Oxford Heroes 2 Tests, Unit 7 Test 

Unit 8. Animals 
59  Дикі тварини 

SB p.56-57 

Порівнювати різні 

предмети, об’єкти, у 

тому числі тварин  

I think turtles are the 

nicest animals in the 

world.  Do you think 

eagles are more 

beautiful than tigers? 

No, I don’t. I think 

tigers are more 

beautiful than eagles. 

It’s as big as a house! 

At last, along, bank, hope, 

worse, alligator, as…as, 

raft, land, worst, further, 

furthest, elephant, chess, 

tarantula, tiger, giraffe, 

turtle, crocodile, eagle 

Ступені 

порівняння 

прикметників  

Comparatives and 

superlatives 

As…as, not as… as 

SB p.57 ex.3, 4 

WB p.55 ex.5, 6, 

7, 8 

Вимова нових 

слів та виразів 

 

SB p.57 

ex.7 

WB p.54 

ex.1 

SB p.56 

Presentation 

story 

SB p.56 

Presentation 

story 

60  Тварини та 

частини їхнього 

тіла 

SB p.58-59 

Розповідати про 

пригоди з тваринами. 

Oписувати тварин, 

характеризувати їх, 

вживаючи речення зі 

складеними 

сполучниками 

Both Harry and his 

team study 

crocodiles. 

We catch crocodiles 

either with ropes or 

traps. 

South Africa, behaviour, 

feed, habit, weigh, charge, 

measure, either … or, trap, 

mouth, sharp, neither … 

nor, male, female, zebra, 

enough, weak, slow, fur, 

shell, wing, tail, teeth, fin, 

claw, feather, duck, stripe 

 

Складені 

сполучники 

Both… and, 

either… or, 

neither… nor. 

Too and enough 

SB p.59 ex.5, 6 

WB p.57 ex.5, 6, 7 

Вимова нових 

слів та виразів 

 

WB p.56 

ex. 2,  

WB p.57 

ex.8 

SB p.58 ex.1 

SB p.59 ex.8 

SB p.58 ex.1, 

2 

WB p.56 

ex.3 
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61  Моя улюблена 

тварина 

SB p. 60-61 

Запиттати та 

розповісти про 

улюблену тварину. 

What’s your 

favourite animal? 

Why? My favourite 

animal is a … 

What does it look 

like? They can be … 

They have … Where 

does it live? They 

usually … What does 

it eat? They hunt … 

Hunt, deer, human, 

sanctuary, without, keep, 

What does it look like? 

Snail, reptile, puppy, 

crawl, hairy, above, thread, 

perhaps, sure 

Вживання 

сполучників 

Вимова нових 

слів та виразів 

 

SB p.61 

ex.6, 7 

WB p.58 

ex.3, 4, 5 

SB p.60 ex.3, 

4 

SB p.61 ex.8 

(song) 

SB p.60 ex.1, 

2 

WB p.58 

ex.1, 2 

62  Домашнє читання 

63  Повторення та узагальнення знань з теми.  

Progress Check WB p.59; Oxford Heroes 2 MultiROM Unit 8 

64  Oxford Heroes 2 Tests, Unit 8 Test 

65  Revision Units7-8 SB p.62-63 

66  Revision Units7-8 WB p.60-61 

67  Oxford Heroes 2 Tests, 7-8 Progress Test 

Unit 9. Transport 

68  Подорожі.  

Види транспорту 

SB p.64-65 

Запитати та 

розповісти про 

основні способи 

пересування 

 

Виражати 

обов’язковість дії, 

дозвіл, заборону, 

відсутність 

необхідності 

Do you have to walk 

to school? No, I 

don’t. My mum 

usually takes me in 

the car. We have to 

use the magic gift! 

We mustn’t lean out 

of the window. 

We don’t have to go 

down the rapids. 

How far…? Rapids, canoe, 

crash, get away, packed 

lunch, run about, make a 

noise, transport, scooter, 

van, minibus, ship, tram, 

underground, public 

transport, do the washing 

up 

Вживання 

модальних 

дієслів must, 

mustn’t, have to, 

don’t have to 

SB p.65 ex.3, 4 

WB p.63 ex.5, 7 

Вимова нових 

слів та виразів 

Інтонація 

долволу, 

заборони 

 

WB p.62 

ex.3 

WB p.63 

ex.6 

SB p.64 

Presentation 

story 

SB p.65 ex.6 

SB p.64 

Presentation 

story 

 WB p.62 

ex.2, 4 

 

69  Транспорт у 

різних країнах 

світі 

SB p.66-67 

Вести розмову 

відповідно до змісту 

тексту про незвичайні 

засоби пересування. 

Виражати можливість, 

припущення, давати 

пораду 

Have you ever been 

on an unusual form 

of transport? I may 

go to Venice next 

year. You might find 

a friendly driver. 

You should ride a 

camel in the desert. 

Rickshaw, motor-scooter, 

driver, pole, nervous, Nile, 

well-known, bright, 

talkative, straight, take off, 

land, sail, park, cycle, 

drive, ride, row, It’s great 

fun. space. 

Вживання 

модальних 

дієслів 

may, might and 

could; should; can 

and could 

SB p.67 ex.5 

WB p.65 ex.5, 6, 7 

Вимова нових 

слів та виразів 

Інтонація поради, 

побажання 

 

WB p.64 

ex.1, 4 

WB p.65 

ex.8 

SB p66 ex.1 

SB p.67 ex.9 

SB p66 ex.1, 

2 

WB p.64 

ex.3 

70  З історії 

транспортних 

засобів 

SB p.68-69 

Порівнювати 

транспортні засоби 

минулого і 

сучасного. 

Написати про 

транспортний 

винахід 

Today, travel is easy. 

A hundred years ago, 

there weren’t … 

People had to… 

Almost, anywhere, such 

as, Atlantic, invent, 

airliner, however, pilot, as 

a result, ordinary, length, 

cart, invention, air travel, 

petrol, rubber, tyre, 

packed, dawn, horn, cry 

However, as a 

result – 

пунктуація 

SB p.69 ex.7 

 

Вимова нових 

слів та виразів 

 

SB p.69 

ex.8 

SB p.68 ex.3, 

4 

SB p.69 ex.9 

(song) 

SB p.68 ex.1, 

2 

71  Домашнє читання 

72  Project 5 “Transport Inventions” SB p.100-101 

73  Повторення та узагальнення знань з теми.  

Progress Check WB p.67; Oxford Heroes 2 MultiROM Unit 9 
74  Oxford Heroes 2 Tests, Unit 9 Test 
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Unit 10. Health and fitness 
75  Проблеми зі 

здоров’ям 

SB p.70-71 

Виражати скарги на 

погане самопочуття 

 

 

 

Дати пораду другові 

I feel sick. 

I’ve got a headache. 

My arm hurts. 

 

You’ll feel better if 

you stop eating 

Health, fitness, unless, 

pool, feel well, poisoned, 

cure, evil, on time,  

I’ve got a cold. I feel sick. 

I’ve got a headache.  

My arm hurts.  

I’ve got a sore throat.  

I’ve got a stomach-ache. 

First Conditional 

Розділові знаки в 

умовному 

реченні 

Вживання unless 

 

SB p.71 ex.3, 4 

WB p.69 ex.5, 6, 

7, 8 

Вимова нових 

слів та виразів 

WB p.68 

ex.2 

SB p.70 

Presentation 

story 

SB p.71 ex.6 

SB p.70 

Presentation 

story 

WB p.68 

ex.4 

76  Нездорова їжа 

SB p.72-73 

Вести розмову про 

здорову та нездорову 

їжу 

Говорити про події, 

які навряд чи 

відбудуться в 

майбутньому 

Do you eat junk 

food? 

What foods do you 

think are healthy? 

If you drank water or 

milk, you’d improve 

your health 

Fact, junk food, 

cheeseburger, chips, 

spoonful, ice cream, fat, 

soft drink, overweight, 

harmful, improve, 

unhealthy, snack, chicken 

burger, beefburger.  

If I were you…,  

let, lottery, tasty, greedy, 

adventurous, dangerous, 

poisonous, painful, useful 

Second 

Conditional 

SB p.73 ex. 6, 7, 8 

Словотвір: 

adjective suffixes 

SB p.73 ex.9, 10 

WB p.71 ex.4, 5, 

6, 7 

Вимова нових 

слів та виразів 

 

WB p.70 

ex.3 

SB p.72 ex.2 SB p.72 ex.2, 

3 

77  Правила здоров’я 

SB p.74-75 

Запитувати та 

розповідати про 

здоровий спосіб 

життя 

 

 

 

Написати поради, як 

бути здоровим 

How much exercise 

do you do? 

How often do you go 

swimming? 

Do you eat a lot of 

sweets or drink a lot 

of soft drinks? 

Firstly, families 

need… 

Secondly, families 

should …  

Thirdly, … 

Firstly, aerobics, judo, 

secondly, fruit, salad, 

instead of, muesli bar, nut, 

thirdly, water fountain, 

corridor, playground, 

fewer, ban, during, less, 

shake, rhythm, beat, heat, 

sugar cane 

First, Second 

Conditionals 

Вживання 

модальних 

дієслів should, 

need 

Вимова нових 

слів та виразів 

 

SB p.75 ex. 

8 

Firstly, 

secondly, 

thirdly 

WB p.72 

ex.3, 4 

SB p.74 ex.3, 

4 

SB p.75 ex.9 

SB p.74 ex.1, 

2 

WB p.72 

ex.1, 2 

78  Домашнє читання 

79  Повторення та узагальнення знань з теми.  

Progress Check WB p.73; Oxford Heroes 2 MultiROM Unit 10 

80  Oxford Heroes 2 Tests , Unit 10 Test 

81  Revision Units 9-10 SB p.76-77 

82  Revision Units 9-10 WB p.74-75 

83  Oxford Heroes 2 Tests, 9-10 Progress Test 

Unit 11. Extreme sports 

84  Сучасні види 

спорту 

SB p.78-79 

Запитувати та 

розповідати про 

улюблені 

екстремальні види 

спорту 

I like sandboarding, 

Which sports are 

exciting? 

I’m good at 

swimming 

Enter, alone, deserted, fall 

down, fool, pillar, stuck, 

surfboard, prepare, regular, 

extreme sport, bungee-

jumping, caving, kayaking, 

rock-climbing, skydiving, 

snowboarding 

 

Gerunds 

SB p.79 ex.3, 4 

Adverbs of manner 

WB p.77 ex.5, 6, 

7, 8 

Вимова нових 

слів та виразів 

 

WB p.76 

ex.1, 3 

SB p.78 

Presentation 

story 

SB p.78 

Presentation 

story 

WB p.76 

ex.4 
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85  Екстремальні 

види спорту 

SB p.80-81 

Запитувати та 

розповідати про 

відношення до 

екстремальних видів 

спорту 

 

Ділитися 

враженнями про 

різні відчуття 

Do you think it’s silly 

or unnecessary to do 

dangerous sports? 

 Have you ever had 

an experience that 

was terrifying? 

I feel exhausted when 

… 

Fascinating, skydiver, 

championship, world 

recor4d, edge, balloon, 

unexpected, serious, 

snowboarder, swap, 

admire, hobby, necessary, 

amazing, boiling, 

exhausted, freezing, huge, 

terrifying, tiny, wet 

Вживання 

відносних 

займенників  

(Relative 

pronouns) 

SB p.81 ex.6, 7 

Extreme adjectives 

SB p.81 ex.8 

WB p.79 ex.5, 7 

Вимова нових 

слів та виразів 

 

WB p.78 

ex.1, 3 

WB p.79 

ex.6 

SB p.80 ex.2 

SB p.81 ex.9 

SB p.80 ex.2, 

3 

86  У спортивному 

таборі 

SB p.82-83 

Запитувати та 

розповідати про види 

діяльності у спортив-

ному таборі відпо-

чинку 

Написати лист другу 

про літній 

відпочинок 

 Advert, wakeboarding, jet 

bike, look up, pull along, 

Best wishes, thunderstorm, 

deep, sensible, Caribbean, 

kart racing,  mountain 

biking, spin, carousel 

Вживання Present 

Simple, Past 

Simple, Present 

Perfect, Gerund, 

Conditionals I,II 

Вимова нових 

слів та виразів  

 

Порядок 

слів у 

реченні 

Word 

order: place 

and time 

SB p.83 

ex.6, 7, 9 

WB p.80 

ex.3, 5 

SB p.82 ex.3, 

4 

SB p.83 ex.8 

(song) 

SB p.82 ex.1, 

2 

WB p.80 

ex.1, 2 

87  Домашнє читання 

88  Project 6 “Sports Leisure Centre” SB p.102 – 103 

89  Повторення та узагальнення знань з теми.  

Progress Check WB p.81; Oxford Heroes 2 MultiROM Unit 11 

90  Oxford Heroes 2 Tests, Unit 11 Test 

Unit 12. Great achievements 

91  Cвітові рекорди 

SB p.84-85 

Розповідати про 

досягнення людей у 

різних сферах життя 

Michel Lootito eats 

metal. 

 

Which is the most 

difficult record? 

Achievement, put back, 

marble, prison, make a 

wish, publish, break a 

record, translate, best-

selling, Brazilian, 

Portuguese, olive, weight-

lifting, balance, three-

course meal, foot  

Present Simple 

Passive 

SB p.85 ex.3, 4 

WB p.83 ex.5, 6, 

7, 8 

Ступені 

порівняння 

прикметників 

Вимова нових 

слів та виразів 

 

WB p.82 

ex.1, 3 

SB p.84 

Presentation 

story 

 SB p.85 ex.5 

SB p.84 

Presentation 

story 

92  Незвичайні 

споруди 

SB p.86-87 

Розповідати про 

події з життя в 

минулому та історію  

будівництва  

всесвітньо відомих 

споруд. 

The first Olympics 

were held in Athens 

The Great Pyramid 

was built by 100,000 

workers. 

Skyscraper, development, 

honour, material, steel, 

concrete, elevator, office, 

ice-skating rink, limit, 

height, Wait and see, 

Architect, author, painting, 

slave, liberty, metal, stone, 

glass, plastic, wood, 

rubber, brick, clear 

Past Simple 

Passive 

SB p.87 ex.5, 6 

WB p.85 ex.5, 6, 

7, 8 

Вимова нових 

слів та виразів  

 

SB p.87 

ex.7, 9 

WB p.84 

ex.4 

SB p.86 ex.1 SB p.86 ex.1, 

2 

WB p.84 

ex.3 

93  Винаходи 

SB p.88-89 

Описувати предмети 

 

 

 

 

Написати історію 

винаходу 

It’s made of plastic 

It’s small and long 

It’s used to write 

things. Pens have a 

long history. 

Ballpoint pens were 

invented … 

Chewing gum, natural, 

chew, flavour, stamp, tear 

apart, bubblegum, sticky, 

dirty, carton, biro, light 

bulb, pair of scissors, match, 

drawing pin, plate, ballpoint 

pen, on fire, lifetime  

Порядок 

прикметників 

Order of adjectives 

Вимова нових 

слів та виразів 

 

Інтонація 

перелічування 

 

SB p.89 

ex.6, 7 

WB p.86 

ex.3, 4 

SB p.88 ex.3, 

4 

SB p.89 ex.8 

(song) 

SB p.88 ex.1, 

2 

WB p.86 

ex.1, 2 
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94  Домашнє читання 

95  Повторення та узагальнення знань з теми.  

Progress Check WB p.87; Oxford Heroes 2 MultiROM Unit 12 

96  Oxford Heroes 2 Tests, Unit 12 Test 

97  Revision, Units 11-12 SB p.90-91 

98  Revision, Units 11-12 WB p.88-89 

99  Oxford Heroes 2 Tests, 11-12 Progress Test 

100  Підсумковий урок. Play: “The Competition” SB p.104 

 
- Для додаткових уроків з граматики рекомендується до використання Oxford Practice Grammar Basic, або The Good Grammar Book. Детальнішу інформацію щодо наявності граматик дивіться 

www.oup.com/elt/grammarselector  

- Для додаткових уроків з лексики рекомендуєтся до використання Oxford Word Skills Basic.  

- Для домашнього читання рекомендуємо Oxford Bookworms, Stages 3, 4   
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