
ЗУСТРІЧ 18.1 Про кіно
⇠ Подорож 18

In this meeting, you will learn:

 vocabulary (adjectives to describe �lms)

 to describe �lms
 to write brief �lm reviews

Work collaboratively and discuss the following questions.

1. Які фільми ви любите?
2. Який ваш улюблений мультфільм, серіал?
3. Хто ваш улюблений актор, акторка?

a  Look at the pictures. Listen and follow along with the words. [S18.1]

0:000:00 / 0:00/ 0:00
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1. жорстокий 2. захопливий

3. нудний 4. приємний

5. романтичний 6. смішний



7. страшний 8. сумний

9. цікавий

b  Listen and repeat. [S18.1]

0:000:00 / 0:00/ 0:00

c  What �lms would you like to watch? Complete the sentences. Follow the pattern:

Я хочу подивитися цікавий фільм.



Я хочу подивитися  фільм.

Я хочу подивитися  фільм.

Я хочу подивитися  фільм.

Я хочу подивитися  фільм.

d  Share your results.

a  Look at the �lm posters in 3(b). Work with your partner and discuss the following questions.

1. Ви знаєте ці фільми?
2. Ви дивилися ці фільми? Фільми були цікаві? Чому? Чому ні?

b  Work collaboratively. Read the �lm reviews and match them with the posters.



A

Б



В

Рецензія 1

Країна: Україна
Рік: 2013
Жанр: Історичний фільм, драма
Режисери: Віктор Андрієнко, Ігор Письменний, Олександр Хаврош
Актори: Дмитро Халаджі, Ольга Сумська, Василь Вірастюк, Олександр Задніпровський

Фільм розповідає про українського силача Івана Фірцака. Іван був цирковий актор, і у 1928 році він був визнаний
найсильнішою людиною планети.

Рецензія 2

Країна: США
Рік: 2016
Жанр: Бойовик, науково-фантастичний фільм
Режисер: Гарет Едвардс
Актори: Фелісіті Джонс, Дієго Луна, Джиммі Смітс

Фільм розповідає про повстанців, які хочуть викрасти інформацію про “Зірку смерті”. Їхня місія здається неможливою, бо
зупиняти повстанців буде Дарт Вейдер.

Рецензія 3



ц

Країна: Україна
Рік: 1961
Жанр: Комедія
Режисери: Віктор Іванов
Актори: Маргарита Криницина, Олег Борисов, Наталія Наум, Анатолій Юрченко

Фільм розповідає про перукаря Свирида Голохвостого. Він хоче одружитися на некрасивій, але багатій дівчині Проні, щоб
стати багатим. У цей же час він залицяється до красивої, але небагатої Галі. Що буде далі?

* Find out more about the movie here.

The following �lm review was not saved properly. Work with your partner and help �nalize it.

ship – корабель
to sink – тонути / потонути (корабель потонув)
love – любов, кохання
in love – закохані
ocean – океан
shipwreck – катастрофа

http://www.ukrainianwinnipeg.ca/chasing-two-hares/


Рецензія

Країна: США
Рік: 1997
Жанр: ______________________________
Режисер: _________ Камерон
Актори: _____________   ДіКапріо, _____________ Вінслет

Фільм розповідає про ________________________________________________________________________________

a  Last weekend, you and your friends watched an interesting/horrible movie. Work collaboratively and write a review about this
movie.

b  Present your reviews and let your classmates guess the movie you described.



ЗУСТРІЧ 18.3 Про кіно
⇠ Подорож 18

In this meeting, you will learn:

 comparative and superlative degrees of adjectives

 to discuss �lms and actors
 to express surprise and feelings

You and your friends are movie bu�s. You like to discuss movies and actors. Share your opinions by completing the
following sentences. Follow the pattern.

Найсмішніша комедія – це …
Найсмішніша комедія – це “Маска”.

Найстрашніший фільм – це …
Найстрашніший фільм – це “Штольня”.

Найжорстокіш- 
Найзахопливіш- 
Найнудніш- 
Найприємніш- 
Найромантичніш- 
Найсмішніш- 
Найстрашніш-
Найсумніш-

-ий

актор 
мультфільм 
серіал 
науково-фантастичний фільм

– це ...

-а

акторка 
комедія 
драма 
фентезі 
мелодрама

-е
шоу 
ТВ шоу 
реаліті шоу
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Найцікавіш-

-і

актори
драми 
комедії
мультфільми 
серіали 
фентезі

Grammar in Focus:
Degree of Comparison of Adjectives

Positive Comparative Superlative

жорстокий (-а, -е) жорстокіший (-а, -е) найжорстокіший (-а, -е)

захопливий (-а, -е) захопливіший (-а, -е) найзахопливіший (-а, -е)

нудний (-а, -е) нудніший (-а, -е) найнудніший (-а, -е)

приємний (-а, -е) приємніший (-а, -е) найприємніший (-а, -е)

романтичний (-а, -е) романтичніший (-а, -е) найромантичніший (-а, -е)

смішний (-а, -е) смішніший (-а, -е) найсмішніший (-а, -е)

страшний (-а, -е) страшніший (-а, -е) найстрашніший (-а, -е)

сумний (-а, -е) сумніший (-а, -е) найсумніший (-а, -е)

цікавий (-а, -е) цікавіший (-а, -е) найцікавіший (-а, -е)

Compare and contrast the suggested information, using the table above. Follow the pattern.

Pattern: 
Смішна акторка: Дженніфер Аністон, Сандра Баллок, Мег Райан.

1. Дженніфер Аністон смішна акторка.

2. Сандра Баллок смішніша акторка, ніж Дженніфер Аністон.



3. Мег Райан найсмішніша акторка.

1. Популярний актор: Бред Пітт, Том Круз, Метт Деймон.

2. Страшний фільм жахів: “Гостел” (Hostel), “Щелепи” (Jaws), “Полтергейст” (Poltergeist).

3. Приємна акторка: Міла Йовович, Анджеліна Джолі, Ольга Куриленко.

4. Захопливий науково-фантастичний фільм: “Вартові галактики” (Gardians of the Galaxy), “Марсіянин” (The
Martian), “Зоряний шлях” (Star Trek).

5. Нудний фільм фентезі: “Гарі Поттер” (Harry Potter), “Володар перстнів” (Lord of the Rings), “Сутінки” (Twilight).

6. Смішний мультфільм: “Шрек” (Shrek) , “Тачки” (Cars), “Льодовиковий період” (Ice Age).



a  Maryna meets Ivan. Listen to the dialogue and answer the question: «Про що Марина й Іван говорять?» [S18.2]

0:000:00 / 0:00/ 0:00

b  Listen again and follow along with the text. Work with your partner. Which of the following sentences are True
(“Правда”) or False (“Неправда”). [S18.2]

сюжет = plot
спецефекти = special e�ects

Речення Правда Неправда

1. Марина подивилася фільм “Зоряний шлях”.

2. Марині сподобався фільм “Вартові галактики”.

3. “Зоряний шлях” – улюблений фільм Івана.



Іван:  Привіт, Марино! Як справи? Що нового?

Марина:  Привіт, Іване. Дякую, добре. Я була в кінотеатрі, дивилася фільм “Вартові
галактики”.

Іван:  Овва! Я не знав, що ти любиш наукову фантастику. Ну, і які твої враження?

Марина:  Пхе! Казна-що!

Іван:  Отакої!

Марина:  Ги! Та я жартую! Дуже цікавий фільм. Принаймні, цікавіший, ніж твій
улюблений “Зоряний шлях”.

Іван:  Дзуськи! Не може бути! “Зоряний шлях” – найцікавіший і найзахопливіший
фільм!

Марина:  Хай йому грець! Я кажу тобі, “Вартові галактики” – цікавіший і захопливіший,
ніж “Зоряний шлях”. Там багато  і  дуже цікавий. Я думаю, цей

фільм треба подивитися.

Іван:  Цікаво. Дякую за пораду!

спецефектів сюжет

c  Note the surprise phrases that Maryna and Ivan use to express their opinions.

d  Work with your partner. In the picture, locate the surprise phrases that you have found. What do you think they
mean? What do the other phrases mean?



Retrieved from Чиста мова

Work with your partner. What is your reaction to the information in the following sentences. Use the surprise phrases
from Вправа 3 (D).

1. Я думаю, що Бред Пітт популярніший актор, ніж Том Круз.

2. Мені здається, що фільм “Титанік” найромантичніший фільм.

https://www.facebook.com/chystamova?fref=ts


3. Знаєш, “Вартові галактики” (Guardians of the Galaxy) захопливіший науково-фантастичний фільм, ніж
“Марсіянин”.

4. Я думаю, що “Гарі Поттер” (Harry Potter) найнудніший фільм фентезі.

5. Мені здається,  фільми “Титанік” (Titanic) та “Володар перснів: повернення короля” (Lord of the Rings : Return of
the King) отримали одинадцять “Оскарів”.

a  Work with your partner. Discuss movies of your choice, using the surprise phrases from Вправа 3. You may want to
follow the pattern here or use the dialogue from Вправа 3 as a pattern.

Pattern:

1: Привіт, ___________. Як справи? Що нового?
2: Привіт, __________. Добре, дякую. Я була в кінотеатрі.

1: Ти дивилася/дивився фільм? Який?
2: Я дивилася/дивився фільм “_____________________________________________”.

1: І які твої враження?
2: Овва!!! Супер фільм. Найцікавіший і найзахопливіший!

1: Отож-бо! Я також так думаю. А ти дивилася/дивився серіал “____________________”?
2: Так, Це найнудніший серіал.

1: Так, казна-що!
2: А що ти думаєш про акторку ___________________________________?

1: Ой лишенько! Вона найнудніша.
2: А що ти думаєш про актора ____________________________________? Я думаю, що він найприємніший і
найсмішніший.

1: Еге ж! Я також так думаю. А ____________________________________.
2: ____________________________________________________________________.

b  Present your dialogues.
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ЗУСТРІЧ 18.5 Про кіно
⇠ Подорож 18

In this meeting, you will learn:

 to express surprise and feelings
 to discuss �lms
 to write �lm reviews

Work with your partner and discuss how you feel in the suggested situations, following the pattern.

—Коли світить сонце, мені приємно.

1. Як ви почуваєтеся, коли йде дощ?
2. Як ви почуваєтеся, коли ви їсте борщ?
3. Як ви почуваєтеся, коли ви на занятті з української мови?
4. Як ви почуваєтеся, коли ви в барі?
5. Як ви почуваєтеся, коли ви дивитися фільм жахів?
6. Як ви почуваєтеся, коли ви дивитися комедію?
7. Як ви почуваєтеся, коли ви дивитися науково-фантастичний фільм?

Look at the �lm poster “The Martian”. Work with your partner and discuss the following questions.
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1. Яка українська назва фільму? – Назва фільму …
2. Який жанр фільму? – Це …
3. Які актори грають у фільмі? – У фільмі грають …
4. Хто режисер фільму? – Режисер фільму …
5. Ви дивилися цей фільм? Вам сподобався цей фільм? – Так, мені дуже …/ Ні, я не … Але я дуже хочу
подивитися.

a  After watching “The Martian”, Luka participated in a discussion forum and left his commentary. Study his
commentary. Did he like the movie?

“Марсіянин” – науково-фантастичний фільм. Він розповідає про астронавта Марка Вотні, який помилково
залишається один на планеті Марс. Марк робить все, щоб вижити. У ролі Марка – Метт Деймон. Режисер
фільму – Ріддлі Скотт. Це дуже цікавий фільм. У фільмі багато спецефектів і сюжет дуже захопливий. Мені дуже
сподобався цей фільм. Я рекомендую подивитися цей фільм.



b  Work with your partner and discuss the following questions, based on Luka’s commentary.

1. Про що розповідає фільм?
—Цей фільм розповідає про …

2. Чи є у фільмі спецефекти?
—У фільмі …

3. Чи захопливий сюжет фільму?
—Сюжет фільму …

4. Чи рекомендує Лука подивитися цей фільм?
—Лука …

a  Following Luka’s recommendation, Oksana and Maryna decided to watch “The Martian”. Listen to the dialogue. Are
they enjoying the movie? [S18.3]

0:000:00 / 1:59/ 1:59

b  Listen to the dialogue again. Which of the phrases were mentioned? Check the appropriate boxes. [S18-3]

 мені нудно  мені невесело  нам буде цікаво  тобі сумно

 йому невесело  йому було цікаво  їй було сумно  їм не страшно

c  Listen and follow along with the dialogue. Underline/Note the surprise phrases. [S18.3]

— Давай сьогодні ми будемо дивитися фільм “Марсіянин”.
— “Марсіянин”? Ну, не знаю…



— Чому? Лука рекомендує цей фільм. Він каже, що йому було цікаво.
— Так, Лука любить наукову фантастику. А ти думаєш, нам буде цікаво?
— Так, я думаю, нам не буде нудно.

*    *    *    *

— Ой, казна-що! Мені вже нудно.
— Зачекай. Це ж тільки початок фільму!

*    *    *    *

— Ой, дивись! Що вони роблять? Ой лишенько! Як їм не страшно?
— Овва! Які спецефекти!
— Еге ж! Спецефекти просто захопливі.

*    *    *    *

— Отакої! Вони його залишили на Марсі? Самого?
— Ось тобі й маєш. А як же він сам? Ой, йому зовсім невесело.
— Еге ж! Ірина казала, що фільм цікавий, але їй було сумно. Тобі теж сумно?
— Ну, мені невесело, це точно. Я дуже хочу, щоб кінець фільму був хороший.
— Так і буде.

d  Share your results.

a  Work with your partner. You are watching one of the following movies. How do you feel about it? Call your friend and
share your impressions, following the pattern.

— Алло!
— Привіт! Що ти зараз робиш?
— Привіт! Я дивлюся фільм.
— А який фільм ти дивишся?
— “За двома зайцями”.
— Ну, і як фільм?
— Мені смішно.



https://www.podorozhiua.com/wp-content/uploads/2017/08/18-5M-5E-Ivan-Syla-poster.jpg
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b  Share what your friend is watching and how they feel about it, following the pattern.

— Михайло та Емілія дивляться фільм “За двома зайцями”. Їм смішно.

a  Work collaboratively. Prepare a �lm review of a �lm of your choice. Use the following questions to help guide your
writing.

1. Як називається цей фільм?
2. Який жанр цього фільму?
3. Хто режисер цього фільму?
4. Хто актори?

https://www.podorozhiua.com/wp-content/uploads/2017/08/18-5M-5E-Titanic-poster.jpg


5. Чи фільм цікавий/нудний/смішний …?
6. Чи сподобався вам цей фільм? Чому?

b  Share your review with other groups (other groups – be surprised!!!).
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