
Дата: 16.10.2020 

Група №21

Урок №1-2

Тема уроку: «Administrative and political system.» 

Мета уроку: Ознайомити учнів з новою лексикою теми. Вдосконалювати 
навички усного мовлення та письма. Розвивати культуру спілкування та 
мовленнєву реакцію учнів. 

Матеріали уроку: 

1. Виписати нову лексику та перекласти на українську мову.

Parliament, parliamentary democracy, monarchy, constitutional monarchy, 
power, branches of power, legislative, executive, judicial, president, 
presidential republic, the Supreme court, the government, the Prime minister, 
the Congress, the House of Lords, the House of Commons, to elect, to vote, to 
appoint, to rule, a bill, a law, to delay, to pass, to challenge, to approve. 

2. Вставити пропущені слова в речення (письмово) та перекласти
речення на українську мову.

Democracy, president, king, queen, Prime Minister, dictator, dictatorship(2).

a) Britain is a parliamentary democracy with either a… or a … as Head
of State. The government is headed by the …

b) Under the …, Mussolini, Italy was a …. It is now a republic with a …. 
c) People living in a … want to vote, but can’t. People living in a … can

vote, but often don’t exercise their right.
3. Політичні партії завжди щось обіцяють. Підберіть відповідні за

змістом  слова і утворіть словосполучення-обіцянки, та запишіть
готові словосполучення в зошит.

1 Build Crime, unemployment 
2 Create Schools, hospitals, roads 
3 Protect More jobs 
4 Fight The environment 
5 Cut Better education, better health care 
6 Provide Taxes, bills 



4. Повторити часові форми дієслів. Поставити слова в дужках у
правильній граматичній формі та списати готові речення. В кінці
кожного з речень (в дужках) вказати який це час.

1. The table …(to decorate) with flowers yesterday.
2. The menu for the holiday meal…(to discuss) at the moment.
3. Holubtsi and varenyky…(often/  to serve) with sour cream.
4. Fish …(should / to season) with laurel leaves and spices.
5. The food …(already/ to order) from the restaurant.
6. What dish …(to cook) for tomorrow dinner?

Д/з:    вивчити лексику із  завдання 1. Повторити часові форми 
дієслів. 

Виконані завдання надсилати: Карнах Е.В. emiliya.karnakh@gmail.com 
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