

ЗУСТРІЧ 11.1
Святкування

⇠ Подорож 11

In this meeting, you will learn:


adjectives with inanimate nouns in the accusative case



to have a conversation in a store (shopping for clothes, searching for and
needing to buy something)

a Antonina is going to the “Hlobus” shopping
center in Kyiv to do some shopping. Listen to
her conversations with sales assistants and
check the departments she visits. [S11.1-1/2/3]

Жіночий одяг
Чоловічий одяг
Взуття
Косметика

Діалог 1

0:00 / 0:00

Діалог 2

0:00 / 0:00

Діалог 3

0:00 / 0:00

b Listen to the conversations again and ll in the
blanks. [S11.1-1/2/3]
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Діалог 1

0:00 / 0:00

Продавець: Добрий день. Вам потрібна допомога?
Антоніна: Добрий день. Я шукаю білу (1)

.

Продавець: Який у вас розмір?
Антоніна: Сорок шостий.
Продавець: Ось прошу.
Антоніна: Дякую. А ще я шукаю синю (2)

чи чорні (3)

.
Продавець: Ось прошу. Ну, як вам?
Антоніна: Супер! Те, що потрібно.

Діалог 2

0:00 / 0:00

Продавець: Добрий день. Вам потрібна допомога?
Антоніна: Добрий день. Я шукаю коричневі (4)

.

Продавець: Який у вас розмір?
Антоніна: Тридцять сьомий.
Продавець: Ось, будь ласка.
Антоніна: Дякую! Те, що потрібно.

Діалог 3

0:00 / 0:00

Продавець: Добрий день. Вам потрібна допомога?
Антоніна: Добрий день. Я шукаю блакитний (5)

і зеленe (6)

для свого чоловіка.
Продавець: Який вам потрібен (=потрібний) розмір?
Антоніна: Сорок восьмий.
Продавець: Ось прошу.
Антоніна: Дуже дякую. Те, що потрібно.

c

Share your results.
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d Supply the missing endings in the table below
(see Grammar in Focus), using the information
from the dialogues in Вправа 1(b).

e Work with your partner. Practice reading the
dialogues.

Grammar in Focus:
Adjectives with Inanimate
Nouns in the Accusative
Case

a Let’s play the Snowball Game!
Work collaboratively in groups of 4-5 students.

Form

Nominative

Accusative

Masculine

блакитний светр

блакитн__ светр

Feminine

біла сорочка

біл__ сорочку

Neuter

зелене пальто

зелен__ пальто

Plural

коричневі туфлі

коричнев__ туфлі

Student A begins with Pattern 1: Мені потрібно купити зелений светр.
Student B repeats Student A’s sentence and continues: Мені потрібно купити зелений светр і рожеву
блузку.
Student C: Мені потрібно купити зелений светр, рожеву блузку і … .

Patern 1:
Мені потрібно купити (+ Accusative

You may use the table below as prompts.

case) ‘I need to buy…’
Form

Nominative

Accusative

Masculine adjectives ending in –ий/–iй:

білий капелюх

білий капелюх

зелений светр

зелений светр

рожева футболка

рожеву футболку

зелена сорочка

зелену сорочку

коричнева блузка

коричневу блузку

чорна куртка

чорну куртку

червона спідниця

червону спідницю

біла сукня

білу сукню

чорне пальто

чорне пальто

синє пальто

синє пальто

білі кросівки

білі кросівки

коричневі штани

коричневі штани

червоні туфлі

червоні туфлі

сині джинси

сині джинси

Feminine adjectives ending in –a/–я:

Neuter adjectives ending in –е/–є:

Plural adjectives ending in –i:

b After practicing Pattern 1, continue the game
with Pattern 2 below. Enjoy the game!
Patern 2:
Я шукаю (+ Accusative case)
‘I am looking/searching for…’
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a Imagine you are shopping for the items listed.

[+] click on the image to enlarge it

Work with your partner. Prepare role-plays of
the conversations similar to those in
Вправа 1.

коричневе пальто
білі кросівки
рожева блузка
чорний капелюх
червоні джинси

b Present your conversations.
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ЗУСТРІЧ 11.3
Святкування

⇠ Подорож 11

In this meeting, you will learn:


imperfective verbs in the future tense



vocabulary (holidays and celebrations)



to discuss winter holidays



to discuss New Year’s resolutions

a Look at the pictures. Listen and follow along.

0:00 / 0:00

[S11.2]

b Listen and repeat. [S11.2]

c

What do you like to do during the winter
holidays? Complete the following sentences:

1. подобатися

2. святкувати

3. прикрашати ялинку

4. вітати

5. дарувати подарунки, отримувати подарунки

6. ходити у гості

0:00 / 0:00

На Різдво мені подобається (дарувати подарунки) …
На Новий рік мені подобається …

d Share your results.

5

a You will hear Tamara talking about New Year’s
celebrations in Ukraine. Which of the following
do you think she will mention? Listen and

Президент

ялинка

вуличні концерти

Новий рік

ходити у гості

подарунки

check. [S11.3]
0:00 / 0:00

b Listen and follow along with the dialogue.



View Dialogue



Show Student A Card



Show Student B Card



Show Student A Card



Show Student B Card

Underline the words relevant to celebrations
and festivities. [S11.3]

c

Share your results.

a Work with your partner. Choose you role –
Student A or Student B. Cover the role card of
your partner. Take a few minutes to scan
through your role card. Student A reads rst.
Student B lls in the missing information
based on student A’s text.

b Share your results.

c

Student B reads the text. Student A lls in the
missing information based on student B’s text

d Share your results.

буду ходити

будеш робити

будемо грати

resolutions («обіцянки») at New Year’s. Listen

буду робити

буде ходити

будемо їсти

to what Tamara and her friend Lesia promise

буду вчитися

буде вчитися

будуть ходити

a In Ukraine, there is a tradition to make

to do in the coming year and check the verbs
as you hear them. [S11.4-1/2]
Тамара

0:00 / 0:00

Леся

0:00 / 0:00

b Listen to the stories again and supply the
missing words. [S11.4-1/2]

Тамара
У новорічну ніч моя сім’я вирішила таке. У новому році я ________ гарно вчитися. Мій молодший
брат ________ вчитися плавати. Мої батьки ________ ходити у походи. Усі ми ________ їсти здорову їжу.
А що ти ________ робити у новому році?

6

Леся
У мене не дуже гарні оцінки. Тому в новому році я ________ ходити на усі заняття. Я
також ________ робити усі домашні завдання. А моя мама хоче схуднути і у новому році
вона ________ ходити у спортзал.

c

Share your results.

(the form of 'бути' in the future tense + in nitive)

Grammar in Focus:
Future Tense of
Imperfective Verbs
(imperfective verbs = process,
ongoing events and habitual
actions)

я

буду

ти

будеш

він/вона/воно

буде

ми

будемо

ви

будете

вони

будуть

читати
писати
малювати
+

грати
ходити
плавати
співати
…

Наприклад: Я буду співати.

a Take a few minutes and prepare your New
Year’s resolutions. Walk around the class and
nd out the New Year’s resolutions of your
classmates, following the pattern. (Please note
that these actions will be habitual or

Pattern:
— Що ти будеш робити у новому році?
— У новому році я буду …

continuous. That is, something that you will do
constantly and more than once.)

b Share your results following the pattern.

Pattern:
— Матей буде …
— Катерина і Вірляна будуть …

Work collaboratively. Your ambitious friend
wrote you an email with a very long list of New
Year’s resolutions. Recreate those resolutions.
The longest list wins.

 Подорож 11

←
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ЗУСТРІЧ 11.5
Святкування

⇠ Подорож 11

In this meeting, you will learn:


ordinal numerals for dates (двадцять четверте серпня “August 24th”)



to talk about important dates

0:00 / 0:00

Match cardinal and ordinal numerals. Then listen
and check. [S11.5]
1

Один

А

Тридцять перший, тридцять перша, тридцять перше

2

Два

Б

Двадцять п’ятий, двадцять п’ята, двадцять п’яте

3

Три

В

Чотирнадцятий, чотирнадцята, чотирнадцяте

4

Двадцять

Г

Перший, перша, перше

5

Тридцять один

Д

Другий, друга, друге

6

Чотирнадцять

Е

Двадцятий, двадцята, двадцяте

7

Двадцять п’ять

Є

Третій, третя, третє

When stating dates: ‘Today is November 10th/the 10th of November’ or ‘February 14th is Valentine’s day’,

Grammar in Focus:
Dates in Ukrainian

the following constructions are used:
Сьогодні десяте листопада.
Чотирнадцяте лютого це День Святого Валентина.

In these constructions, Nominative of the ordinal numeral (‘ rst, second…’) and the Genitive of the month
(‘of January’) are used.
Перше січня, одинадцяте березня, двадцяте квітня, двадцять перше травня, тридцять перше
грудня, двадцять сьоме листопада.

But: перше лютого

Grammar in Focus:
Names of Months in the
Genitive Case

Nominative

Genitive

січень

січня

лютий

лютого

березень

березня

квітень

квітня

травень

травня

червень

червня

липень

липня

серпень

серпня

вересень

вересня

⚠

8

Let’s play Bingo! Study the Bingo card. Listen to

жовтень

жовтня

листопад

листопада

грудень

грудня

⚠

0:00 / 0:00

the recording and cross out the dates on your
card as you hear them. When you complete a
row or a column, loudly say: “БІНГО!” [S11.6]

Восьме травня

Одинадцяте лютого

Двадцять друге лютого

Двадцять четверте серпня

Перше січня

Восьме березня

Шосте липня

БІНГО!

Чотирнадцяте лютого

Дев’яте вересня

Перше квітня

Чотирнадцяте жовтня

Перше вересня

Тридцять перше грудня

Двадцять четверте квітня

a Maksym is talking about dates that are
important to him. What are they? Listen to
Maksym and ll in the blanks with dates.
[S11.7]

0:00 / 0:00

Шосте січня – це українське Різдво.
лютого – це День Святого Валентина.
березня – це Міжнародний жіночий день.
травня – це мій День народження.
серпня – це День Незалежності України.
грудня – це День Святого Миколая.

b Listen to Maksym again and indicate whether

0:00 / 0:00

the following sentences are True (“Правда”) or
False (“Неправда”). [S11.7]
Шосте січня. У цей день уся родина Максима збирається разом.

Правда

Неправда

Чотирнадцяте лютого. У цей день Максим завжди отримує

Правда

Неправда

Правда

Неправда

валентинки.
Восьме березня. У цей день Максим отримує квіти від мами,

9

бабусі і своїх одногрупниць.
Тридцять перше травня. У цей день Максим отримує багато

Правда

Неправда

Правда

Неправда

подарунків.
Двадцять четверте серпня. У цей день в Україні організовують
концерти.

Work collaboratively. Use the table to make as

September 1 is considered the rst day of school in Ukraine.

many sentences as possible regarding dates,
which are important to you.
Перше
Друге
Третє
Четверте
П’яте
Шосте
Сьоме
Восьме
Дев’яте
Десяте
Одинадцяте
Дванадцяте
Тринадцяте
Чотирнадцяте
...
Двадцяте
Двадцять перше
Двадцять друге

січня
лютого

мій День народження

березня

Великдень

квітня

Різдво

травня
червня
липня
серпня
вересня
жовтня
листопада

Новий рік
це

День святого Валентина
День мами
останній день занять (the last day
of classes)
...

грудня

Двадцять третє
Двадцять четверте
...
Тридцяте
Тридцять перше
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