
Дата: 09.11.2021 
Група №31 

Урок №11-12 

Мета уроку: Активізація нової лексики. Вдосконалювати навички усного мовлення та 
письма. Розвивати культуру спілкування та мовленнєву реакцію учнів. Розширювати 
кругозір. Вміти спілкуватися на дану тематику. 
Матеріали уроку: 

3. Прочитайте текст та перекладіть на українську мову (усно).
       “The modern Movie Industry” 

These days, cinema and television live side by side. 

Тема уроку: «My favourite film, filmstars. My favourite singer, group.» 



The movie industry didn’t collapse. But cinema audience figures are still low compared to 50 

years ago. In Britain, for example, most people only see one or two films per year. In Europe 

it’s three or four and in America six or seven. Because of this, modern movie making has 

become very different. 

For example. Hollywood has more competition from international film-makers now than 

ever before. 

  Enormous “picture palaces” with one screen are being replaced by “multi-screen” cinemas. 

Modern films have three lives instead of one. First, they appear in the cinema, then on video, 

and finally they are shown on TV. 

There are still large studios but the old “studio system” (with groups of stars working for one 

company) has disappeared. 

Випишіть з тексту незнайомі слова та перекладіть їх на українську мову 
(приблизно 10-15 слів по темі уроку) 

Д/з:  
Складіть невелику розповідь на вибір: 
- про свого улюбленого співака або групу, про стиль музики яку вони виконують,

чому ви любите сама цих виконавців і які їхні музичні твори ви б радили послухати
своїм друзям та знайомим.

- про свій улюблений фільм та головних героїв у ньому. Обов’язково коротко
розкажіть сюжет та чому варто вашим друзям подивитися цей фільм.

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