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Календарно-тематичне планування за НМК Oxford Heroes 3 (100 годин) 

 

№ 

уроку 
Дата 

Сфера 

(тематика) 

спілкування. 

Тема. Підтема. 

Мовленнєві функції 
Експоненти 

функцій 

Мовний матеріал 

Письмо Аудіювання Читання 
Лексичний Граматичний Фонетичний 

Back to school 
1  Повторення та 

узагальнення 

матеріалу курсу 

Oxford Heroes 2 

SB p.4-5 

Пригадати основних 

героїв та лексичний 

матеріал попереднього 

рівня 

We’re going back 

to school 

tomorrow. We’ve 

had some great 

adventures. We’ve 

been to some 

fantastic places. 

Really? Definitely! 

Jobs; Geographical 

features; Forms of 

transport; Adjectives: 

personality; -ed and 

–ing adjectives 

     

2  Повторення та 

узагальнення 

матеріалу курсу 

Oxford Heroes 2 

SB p.6-7 

Пригадати основні 

граматичні явища та 

структури, що 

вивчалися в Oxford 

Heroes 2 

 Action film, stay out, 

adult, pony, in fact 

Revision: Possessive pronouns; 

Question tags; Quantifiers; 

Comparatives and superlatives; as … as; 

Both … and, either … or, neither … nor; 

Too and enough; Adverbs of manner 

   

3  Домашнє читання 

Unit 1. Heroes 
4  Улюблені герої.. 

SB p.8-9 

Розвивати навички 

пошукового читання 

Описувати людей, риси 

їх характеру  

Spider-Man wears 

a red and blue 

spider suit. He 

doesn’t want his 

enemies to find 

him! Have spiders 

got eight legs? 

Yes, they have. 

Lara is looking for 

treasure. 

She isn’t traveling 

at the moment. 

Radioactive, stick, 

spin, web, sense, 

criminal, destruction, 

suit, identity, well-

educated, survive, 

realize, tomb, raider, 

treasure, talented, 

athletic, outfit, hiking, 

vest, archaeology, 

martial arts, villain, 

protect, superhero, 

balance, pull, lift, push, 

TV channel 

Present Simple, 

Present 

Continuous, 

Stative Verbs 

SB p.9 ex.6, 7 

WB p.7  

ex.5, 6, 7, 8 

Вимова нових 

слів. 

Вимова дієслів з 

закінченням –ing  

 SB p.9 ex.9, 

10 

SB p.8  

ex.2, 3 

WB p.6 ex.2 

5  Герої історичних 

творів   

SB p.10-11 

Вести розмову за 

змістом тексту, 

висловлюватися про 

улюблених героїв книг, 

фільмів. 

Kate pointed at an 

old man with a 

white beard. 

King Arthur didn’t 

drink the poison. 

Did you watch the 

film about King 

Arthur. Sam and 

Kate were sitting 

in the library. 

 

Knight, librarian, 

armour, cowardly, 

beard, kind, 

magician, flash of 

lightning, nearby, in 

the distance, 

tournament, knock, 

forward, grab, hold 

out, sword, fat, 

aggressive, 

dishonest, honest, 

miserable, cheerful 

Past Simple, 

Past Continuous 

SB p.11 ex.5 

WB p.9  

ex.5, 6, 7, 8 

Вимова нових 

слів. Інтонація 

розповідних, 

питальних та 

заперечних 

речень. 

SB p.11 

ex.6, 7 

WB p.9 

ex.6, 8 

SB p.10 ex.1 SB p.10 

 ex.1, 2 

WB p.8 ex.4 
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6  Герої сьогодення 

SB p.12-13 

Запитувати, 

розповідати  та  

висловлювати думки з 

приводу почутої 

інформації. 

Написати історію за 

зразком. 

 

How old is Tom/ 

Jane?  Where was 

he/she? Who did 

he/she save? 

What happened? 

What did Tom/ 

Jane do? I think 

Tom/Jane should 

win because… 

Confident, well-

prepared, forecast, 

emergency, slip, 

cliff, safety, cave, 

light a fire, rescue 

service, alive, fly, 

swing, thread, 

overhead, chill, 

streak  

Вживання часів 

Present Simple,  

Present 

Continuous, Past 

Simple, Past 

Continuous.  

Вживання коми. 

 

Вимова нових 

слів. 

Інтонація 

розповідних, 

питальних та 

заперечних 

речень  

Using notes 

SB p.13 

 ex. 8, 9 

WB p.10 

ex.3, 4, 7 

SB p.12 ex.3, 

4 

 SB p.13 ex.10 

(song) 

SB p.12 

 ex.1, 2 

WB p.10 

ex.1, 2 

 

7  Домашнє читання 

8  Project 1 “My Superhero” SB p. 92-93 

9  Повторення та узагальнення знань з теми.  

Progress Check WB p. 11; Oxford Heroes 3 MultiROM Unit 1 

10  Oxford Heroes 3 Tests, Unit 1 Test 

Unit 2. Science 
11  Мрія чи 

реальність? 

SB p.14-15 

Розвивати навички 

пошукового читання 

Розповідати про події, 

що матимуть місце в 

майбутньому. 

Виражати згоду чи 

незгоду. 

A lot of things will 

happen in our 

century. 

I’m going to work 

hard. 

I’m meeting Gwen 

tonight. 

Reality, prototype, 

exist, decade, traffic 

jam, theory, one day, 

clone, identical, law, 

against, unlikely, 

resort, UFO, launch, 

virtual, interactive, 

storm, satellite, in 

my opinion 

Future tenses: 

Will, going to, 

Present continuous 

SB p.15 ex.6, 7, 8 

WB p.13 ex. 6, 7, 

8  

Вимова нових 

слів. 

Вимова will  у 

повній та 

скороченій формі 

SB p.15  

ex. 10 

WB p.13 

ex.5 

SB p.14  

ex. 2, 3 

WB p.12 ex.4 

SB p.14 

ex.2 

 

12  Життя у космосі 

SB p.16-17 

Вести розмову за 

змістом тексту, 

висловлюватися про 

життя у космосі. 

 

Can you imagine 

living in space? 

Astronauts learn to 

cover their eyes 

when they sleep. 

You don’t have to 

be good at cooking 

in space. 

Fashion, float, throw 

away, laboratory, 

ceiling, spacecraft, 

heat up, weightless, 

do experiments, tin, 

muscle, rise, dried, 

set, strap, view, make 

a mess, make friends,  

make mistakes 

Вживання  

Герундія та 

інфінітива, 

One / ones 

Make and do 

SB p.17 ex. 6, 7 

WB p.15 ex.5, 7, 

8, 9 

Вимова нових 

слів. 

Вимова 

закінчення -ing 

WB p.15 

ex.6 

SB p.16 ex.2 

SB p.17 ex.9 

SB p.16 ex. 

2, 3 

 

13  Послання до 

зірок 

SB p.18-19 

Відповідати на 

запитання за змістом 

прочитаного, сприй-

мати інформацію на 

слух та висловлювати 

власну думку з 

приводу почутого. 

We’ve decided to 

put … in our box. 

That’s a good / 

interesting idea. 

I don’t agree 

because… 

What about …? 

Box, typical, 

although, stupid, 

complain, soil, great 

fun, farewell, blame, 

final, countdown, 

head, for, light year 

Сполучник  

although у 

складному 

реченні, кома між 

частинами 

речення 

Вимова власних 

назв, нових слів 

SB p.19 

ex.8, 9 

WB p.16 

ex.3, 4 

SB p.18  

ex.3, 4 

SB p.19 ex.10 

(song) 

SB p.18 

ex.1, 2 

WB p.16 

ex.1, 2 

14  Домашнє читання 

15  Повторення та узагальнення знань з теми.  

Progress Check WB p. 17; Oxford Heroes 3 MultiROM Unit 2 

16  Oxford Heroes 3 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 3 Tests, 1-2 Progress Test 
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Unit 3. Music 
20  Чи може музика 

змінити світ? 

SB p.22-23 

Розвивати навички 

пошукового читання 

Вести бесіду про роль 

музики в сучасному 

світі. 

There has never 

been a bigger 

musical event. 

Have you ever 

heard of Live 8? 

They’ve just 

recorded another 

song. Have you 

seen the concert 

yet? He’s gone to 

the concert. He’s 

been to the 

concert. 

Live (music), billion, 

South Africa, attend, 

include, famine, 

Ethiopia, raise 

(money), poverty, 

aim, powerful, aid, 

heavy metal, 

classical music, folk 

music, rap, jazz 

Present Perfect 

with ever, never, 

just, already and 

yet; been and gone 

SB p.23 ex.6, 7 

WB p.21  

ex. 6, 8, 9 

Вимова нових 

слів 

Інтонація 

розповідних, 

питальних та 

заперечних 

речень 

WB p.21 

ex.7 

SB p.22  ex.2 

SB p.23 ex.8 

SB p.22 

 ex.2, 3 

WB p.20 

ex.3, 5 

21  Неймовірна 

вистава 

SB p.24-25 

Відповідати на 

запитання за змістом 

оповідання. 

Вести бесіду про 

музичні уподобання. 

How long have you 

played an 

instrument? I’ve 

played the flute for 

six months. You’ve 

always wanted to 

peform at the 

concert. I haven’t 

played the guitar 

since last year.  

Performance, guitarist, 

cupboard, dusty, string, 

blow away, dust, 

darkness, snap, chance, 

silence, cheer, choir, 

manager, performer, 

organizer, competitor, 

collector, collection, 

manage, management, 

presenter, presentation 

Present perfect 

with How long…?, 

for and since 

Word formation: 

verbs - nouns 

SB p.25 ex.5 

WB p. 23  

ex. 6, 7, 8, 9 

Вимова нових 

слів 

Вимова суфіксів 

іменників 

SB p.25 ex. 

6, 7 

SB p.24 ex.1 

SB p.25 ex.8, 

9 

SB p.24 

ex.1, 2 

22  Моя улюблена 

поп-зірка 

SB p.26-27 

Писати оповідання про 

улюблену поп-зірку за 

поданим планом і 

зразком 

Firstly / First of all 

/ To start with, 

Secondly, Thirdly, 

Also, Finally 

Good luck!, lead 

singer, DJ, first of all, 

to start with, 

secondly, thirdly, 

finally, proud, reason, 

talent, joy, grateful, 

out loud, in a honestly   

Linking words and 

expressions: 

SB p.27 ex.9 

WB p.24 ex.4 

Повторення часів  

Present Simple, 

Present Perfect 

Вимова нових 

слів 

 

Sequencing 

expressions 

SB p.27 ex. 

10 

WB p.24 

ex. 5 

SB p.26 ex. 4, 

5 

SB p.27 ex. 11 

(song) 

SB p.26 

ex.1, 2, 3 

WB p.24 

ex.1, 2 

23  Домашнє читання 

24  Project 2 “My favourite band” SB p. 94-95 

25  Повторення та узагальнення знань з теми.  

Progress Check WB p. 25; Oxford Heroes 3 MultiROM Unit 3 

26  Oxford Heroes 3 Tests, Unit 3 Test 

Unit 4. The news 
27  Неймовірні, але  

правдиві історії з 

усього світу  

SB p.28-29 

Передбачати зміст 

текстів за 

ілюстраціями. 

Розвивати навички 

ознайомлюючого 

читання. 

Вести розмову про 

різні джерела 

інформації 

The Deneuve 

family have eaten 

a lot of tuna. 

He’s become a star 

in his home town. 

Her mother found 

her an hour later. 

Her ring fell into 

the machine. 

Unbelievable, cyclist, 

cell, washing machine, 

shoulder, get stuck, fire 

brigade, soap, tuna, 

code, steak, soup, 

lifetime, empty, remote 

control, embarrassing, 

gossip column, 

horoscope, photo story, 

problem page, quiz, 

reader’s letters  

 

Present Perfect and 

Past Simple 

SB p.29 ex. 6, 7 

WB p.27  

ex. 6, 7, 9 

Вимова нових 

слів 

 

WB p.27 

ex.8 

 

SB p.28 ex. 2 

SB p.29 ex. 9, 

10 

SB p.28  ex. 

2, 3 

WB p.26 ex. 

4, 5 
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28  Репортаж в 

екстремальних 

умовах 

SB p.30-31 

Вести розмову за 

змістом тексту, 

висловлюватися про 

події, які тривають 

довгий час. 

 

The reporter has 

been writing an 

article all day. 

We have been 

learning about 

volcanoes in 

school all week. 

Disaster, take a risk, 

temperature, zero, 

above, cheetah,  

colleague, risk your 

life, shot, rowing 

boat, hurricane, 

broadcast, blow over, 

erupt, boiling, lava, 

junior, get worried, 

get on with, get the 

bus, get used to 

Present Perfect 

Continuous 

Present Perfect 

Continuous and 

Present Perfect 

SB p.31 ex.6, 7 

WB p.29 ex.5, 6 

Вимова нових 

слів 

 

WB p.28 

ex. 4 

WB p. 29 

ex. 8 

SB p.30 ex.2 SB p.30 ex. 

2 

WB p.29 

ex.7 

29  Місцеві новини 

SB p.32-33 

Висловлювати власну 

думку про  шкільний 

вебсайт. 

Написати веб-сторінку. 

 

 

We’d like to have 

… on our website. 

What’s new… 

He’s won … 

She’s done… 

Well done, 

everybody! 

Guest, scene, fancy 

dress, click, multi-

media, all sorts of, 

media, electronic, 

notice board, hard-

working, castaway, 

loneliness, bear, 

despair, s.o.s., right 

from the start, mend  

Повторення часів 

Present Perfect, 

Past Simple, 

Present Perfect 

Continuous 

Вимова нових 

слів та власних 

назв  

  

Giving 

examples: 

For 

example, 

such as. 

SB p.33 

ex.7, 8, 9 

WB p.30 

ex.3, 4, 5 

SB p.32 ex.3, 

4 

SB p.33 ex.10 

(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 3 MultiROM Unit 4 

32  Oxford Heroes 3 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 3 Tests, 3-4 Progress Test 

Unit 5. Animals 
36  Із життя дикої  

природи 

SB p. 36-37 

Розвивати навички  

ознайомлюючого та 

пошукового читання. 

Вести бесіду про 

рідкісних 

представників дикої 

природи.  

 

I’d seen photos of 

them and I’d read 

about them. I 

hadn’t realized 

they were 

endangered. 

Had you ever seen 

a turtle before you 

visited Zakynthos? 

Yes, I had. 

No, I hadn’t. 

Turtle, marine, crab, 

national park, species, 

predator, 

conservationist, 

despite, lay eggs, 

unfortunately, ranger, 

confused, solve, 

hopeful, motorboat, jet 

ski, aquarium, amazed, 

octopus, dolphin, 

starfish, jellyfish  

Past  Perfect 

(affirmative, 

negative, 

Interrogative, 

Short answers) 

SB p.37 ex.6, 7 

WB p.35 ex. 6, 7 

 

Вимова нових 

слів 

 

SB p.37 

ex.10 

WB p.35 

ex.8, 9 

SB p.36 ex. 3 

 

SB p.36 

ex.2 

WB p.34 

ex.3 

37  Збережемо 

тропічні ліси 

SB p. 38-39 

Відповідати на 

запитання за змістом 

тексту про життя 

орангутангів у 

тропічних лісах. 

Висловлюватися на 

захист  вимираючих 

видів тварин. 

They didn’t notice 

that Sam had 

moved behind 

them. 

He looked for the 

orang utan, but it 

had disappeared. 

Rainforest, orangutan, 

amongst, cut down, 

echo, wild, lie down, 

relative, chainsaw, 

return, wallet, feed, 

rhino, hunter, fierce, 

gentle, poisonous, 

tame, plant-eating, 

meat-eating, harmless, 

habitat, population 

Past Perfect and 

Past Simple 

SB p.39 ex.5, 6 

WB p.37  

ex. 6, 7, 8 

Вимова нових 

слів 

 

WB p.37 

ex.9 

SB p.38 ex.1 

SB p.39 ex.8, 

9 

SB p.38 

ex.1, 2 
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38  Життя дикої 

природи. 

Приют для слонів 

SB p.40-41 

Сприймати інформацію 

на слух та висловлюва-

ти власну думку з 

приводу почутого. 

Розповідати про 

переваги та недоліки 

утримування тварин в 

неволі. Письмово 

висловлюватися за 

зразком. 

I think… 

I don’t think… 

In my view, … 

I believe … 

In my opinion, … 

Orphanage, keeper, 

cruel, company, the 

wild, without, guide 

dog, blind, retire, in 

my view, fade, rare, 

soul, faith, bring to 

tears 

Повторення часів 

Past Perfect та 

Past Simple 

Вимова нових 

слів 

  

Giving 

opinions. 

Linking 

words and 

expressions 

SB p.41 ex. 

7, 8, 9 

WB p.38 

ex. 3, 4, 5 

SB p.40 ex. 4, 

5 

SB p.41 ex.10 

(song) 

SB p.40 

ex.1, 2 

WB p.38 

ex.1, 2 

39  Домашнє читання 

40  Project 3 “Endangered animals” SB p. 96-97 

41  Повторення та узагальнення знань з теми.  

Progress Check WB p. 39; Oxford Heroes 3 MultiROM Unit 5 

42  Oxford Heroes 3 Tests, Unit 5 Test 

Unit 6. Mysterious places 
43  Загадкові місця 

на планеті 

SB p.42-43 

Розвивати навички 

пошукового читання. 

Вести розмову за 

змістом прочитаного 

тексту про таємничі 

місця планети. 

People were 

hungry because 

crops hadn’t been 

growing. Why had 

the islanders been 

cutting down the 

trees? Had they 

been living on the 

island for long? 

Isolated, rocky, shape, 

islander, sailor, carve, 

paradise, volcanic, 

erosion, crop, legend, 

conquer, astronomer, 

scratch, coconut, 

explore 

Past Perfect 

Continuous. Past 

Perfect continuous 

and Past Perfect 

SB p.43 ex. 6, 7 

WB p.41 ex.5, 6, 

7, 8 

Вимова нових 

слів 

 

SB p.43 

ex.12 

SB p.42 ex.2 

SB p.43 ex.9, 

10 

SB p.42  

ex.2, 3 

 

44  Навколо світу 

SB p.44-45 

Розвивати навички 

ознайомлюю чого 

читання. 

Вести розмову про 

місця, які хотілося б 

відвідати. 

 

Описувати місцевість 

This city is very 

polluted isn’t it? 

Yes. But it’s very 

lively. That’s why 

I like it. 

Traveler, enjoy 

yourself, Thailand, 

lively, unspoilt, hot 

spring, weird, tunnel, 

glacier, freezing, 

Tunisia, dune, slide, 

mirage, recommend, 

landscape, crowded, 

dull, picturesque, 

ugly 

Reflexive 

pronouns 

Indefinite 

pronouns 

SB p.45 ex.5, 6 

WB p.43 ex. 6, 7, 

8, 9 

Вимова нових 

слів 

 

 SB p.44 ex.1 SB p.44 

ex.1, 2 

45  Стоунхендж. 

Найцікавіші 

місця  в моєму 

місті чи селі. 

SB p.46-47 

Сприймати інформацію 

на слух та 

співвідносити її з 

картинками. 

Обговорювати цікаві 

місця світу, які варто 

відвідати.  

Письмово 

висловлюватися за 

зразком. 

Why not visit … 

… is one of the 

most unusual 

places. 

A story/legend 

says … 

It was built in/of… 

Come and … 

Day out, monument, 

calendar, priest, 

ceremony, massive, 

giant, attraction, 

fence, beauty, take 

care, site, absolutely, 

bleed, breathe 

Present and Past 

Tenses. 

 

Вимова нових 

слів 

 

Topic 

sentences 

SB p.47 ex. 

9 

WB p.44 

ex.4, 5 

SB p.46 ex.3, 

4 

SB p.47 ex.10 

(song) 

SB p.46 

ex.1, 2 

SB p.47 ex. 

8 

WB p.44 

ex.1, 2, 3 

46  Домашнє читання 

47  Повторення та узагальнення знань з теми.  

Progress Check WB p. 45; Oxford Heroes 3 MultiROM Unit 6 

48  Oxford Heroes 3 Tests, Unit 6 Test 
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49  Revision Units 5-6 SB p. 48-49 

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

51  Oxford Heroes 3 Tests, 5-6 Progress Test 

Unit 7.Fame 
52  Як стати зіркою. 

SB p.50-51 

Розвивати навички 

пошукового читання. 

Вести розмову про 

улюблені 

телепрограми, фільми 

та  спосіб  життя 

відомих людей. 

 

If you heat water, 

it boils. 

If a person fails a 

task, they leave the 

show. 

If you’re 

successful, you’ll 

be on TV. 

You won’t succeed 

unless you’re very 

talented. 

Reality TV, industry, 

audition, judge, 

several, finalist, 

supermodel, series, 

challenge, award, 

contract, modeling 

agency, round, apply 

for, discomfort, 

survivor, remote, 

task, refuse, villa, 

contestant, chauffeur, 

limousine, paparazzi 

Zero conditional, 

First conditional, 

unless 

SB p.51 ex. 6, 7 

WB p.49 ex. 6, 7 

Вимова нових 

слів 

 

 

WB p.49 

ex.8, 9 

SB p.50 ex. 2  

SB p.51 ex.9, 

10 

SB p.50 

ex.2, 3 

WB p.48 

ex.1 

53  15 хвилин слави. 

SB p.52-53 

Розвивати навички 

ознайомлюючого 

читання, вміння вести 

бесіду на тему: «Чи 

добре бути відомим?» 

 

If I was famous, I 

wouldn’t be 

happy! 

If I were you, I 

wouldn’t go to the 

Oscars. 

Fame, waxwork, 

cross, familiar, 

evening dress, 

diamond, interrupt, 

laughter, perfume, 

flash, blink, present, 

surround, lock, If I 

were you, lottery, 

sign an autograph, 

spend a fortune, win 

the lottery, win an 

award, go on tour, 

earn a fortune, hire a 

private jet, appear on 

TV 

Second 

Conditional. 

First and Second 

conditional. 

SB p.53 ex.5, 6 

WB p.51 ex. 6, 7, 

8, 9 

 

Вимова нових 

слів 

 

WB p.50 

ex. 7 

SB p.52 ex.1 SB p.52 

ex.1, 2 

WB p.50 

ex.3 

54  Якби я був 

відомим … 

SB p.54-55 

Сприймати інформацію 

на слух та висловлю-

вати власну думку з 

приводу почутого.  

Розповідати про пере-

ваги та недоліки життя 

відомих людей. 

Письмово висловлюва-

тися за зразком на 

тему: «Чи хотів би ти  

стати відомим?» 

I’d like to be a 

famous film star 

and a singer, like 

Jennifer Lopez. 

Stunt, speeding, so 

that, wealthy, dozen, 

wooden, staircase 

To and so that 

SB p.55 ex.7, 8 

WB p.52 ex. 3 

Вимова нових 

слів 

 

SB p.55 

ex.9 

WB p.52 

ex. 4, 5 

 

SB p.54 ex.3, 

4 

SB p.55 ex. 10 

(song) 

SB p.54 

ex.1, 2 

WB p.52 ex. 

1, 2 

55  Домашнє читання 

56  Project 4 “My reality TV show” SB p. 98-99 

57  Повторення та узагальнення знань з теми.  

Progress Check WB p. 53; Oxford Heroes 3 MultiROM Unit 7 

58  Oxford Heroes 3 Tests, Unit 7 Test 
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Unit 8. Sporting dreams 
59  Боротьба за 

золото  

SB p.56-57 

Розвивати навички 

пошукового читання. 

Висловлюватися в 

усній та письмовій 

формі з приводу 

почуттів під час 

спортивних змагань. 

If they hadn’t 

trained so hard, 

they wouldn’t have 

been successful. 

I would have won 

the race if I had 

run faster. 

If I had won the 

race, I would have 

got a gold medal. 

Overcome, disabled, 

physical, disability, 

category, depending 

on, wheelchair, 

determined, hit, 

opportunity, table 

tennis, high-jump, 

disappointed, upset, 

pleased, furious, 

nervous, relieved 

Third conditional 

SB p.57 ex.6, 7 

WB p.55 ex. 6, 7, 

8 

Вимова нових 

слів 

 

SB p.57 

ex.11 

WB p.55 

ex.9 

SB p.56  ex.2 SB p.56  ex. 

2, 3 

WB p.54 

ex.2 

60  У світі футболу 

SB p.58-59 

Відповідати на 

запитання за змістом 

прочитаного тексту. 

Сприймати інформацію 

на слух та виконувати 

вправи на основі 

прослуханого матеріа-

лу.  Вести розмову про 

вид спорту, яким 

займаєшся. 

I wish we had a 

girl’s football team 

at school. I wish I 

didn’t have to play 

hockey. I’d rather 

play football than 

hockey. I’d better 

train harder. 

Ronaldo had better 

watch out! 

European, celebrity, 

glamorous, bend, 

encourage, netball, 

criticize, tough, 

Sweden, had better, 

boots, gloves, racket, 

goggles, goalposts, 

bat, helmet, net, pitch, 

academy, course, kick 

Wish 

Would rather and 

had better 

 

SB p.59 ex. 6, 7 

WB p.57 ex.5, 7, 8 

Вимова нових 

слів 

 

WB p.57 

ex.6 

SB p.58 ex.2 

SB p.59 ex. 9, 

10 

SB p.58 

ex.2, 3 

WB p.56 

ex.4 

61  Мій улюблений 

вид спорту 

SB p. 60-61 

Сприймати інформацію 

на слух та висловлю-

вати власну думку з 

приводу почутого. 

Розповідати про різні 

види спорту. 

Do you do the 

sport on your 

own? 

Do you need a bat/ 

gloves …? 

Avenue, choice, life-

saving, How are 

things?, P.S., give 

up, individuality, put 

down  

Third conditional 

Wish 

Would rather and 

had better 

 

Вимова нових 

слів 

 

Informal 

expressions 

SB p.61 

ex.6, 7, 8 

WB p.58 

ex.3, 4, 5 

SB p.60 ex.3, 

4 

SB p.61 ex.9 

(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 3 MultiROM Unit 8 

64  Oxford Heroes 3 Tests, Unit 8 Test 

65  Revision Units7-8 SB p. 62-63 

66  Revision Units7-8 WB p. 60-61 

67  Oxford Heroes 3 Tests, 7-8 Progress Test 

Unit 9. Crime 

68  Невигадані  

історії 

SB p.64-65 

Розвивати навички 

ознайомлюючого та 

пошукового читання. 

Вести розмову за 

змістом тексту. 

 

He said he wanted 

to be rich. 

He said he was 

reading. 

She said she had 

seen the film. 

She said she had 

read the book. 

 They said they 

would help us. 

She says I’m 

clever. 

Con man, pretend, 

airline, lawyer, make 

(money), fantasy, 

remarkable, cheat, 

qualification, driver’s 

licence, bank account, 

crime, forge, ID card, 

cheque, agent, 

release, pay back, 

detective, forgery, 

bank robbery, murder, 

gangster, shoplifting, 

burglary, kidnapping, 

robber  

Reported 

statements 

SB p.65 ex.6, 7 

WB p.63 ex. 5, 7 

Вимова нових 

слів 

 

WB p.63 

ex.6 

SB p.64 ex.2 

SB p.65 ex.9, 

10 

SB p.64 

ex.2, 3 

WB p.62 

ex.3, 4 
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69  Гангстери Чікаго 

SB p.66-67 

Вести розмову 

відповідно до змісту 

тексту на тему 

«Злочин». 

Переказувати події, що 

відбулися. 

 

She asked him if / 

weather it was an 

old film. She asked 

him what the film 

was about. He told 

them to sit down. 

She told him not to 

come back. She 

asked him to leave. 

She asked him not 

to shout. 

Look up, button, 

kidnap, press, 

doorway, gun, exit, 

take a deep breath, 

panic, scream, siren, 

tightly, note, rob, 

arrest, hide, chase, 

steal, witness, 

identify, search, 

burglar 

Reported 

questions, 

commands and 

requests 

SB p.67 ex.6 

WB p.65  

ex. 6, 7, 9 

Вимова нових 

слів 

 

SB p.67 

ex.7 

WB p.65 

ex.8 

SB p66 ex.2 

 

SB p66 

ex.2, 3 

WB p.64 

ex.2 

70  Важке рішення 

SB p.68-69 

Відповідати на запи-

тання до тексту. Перед-

бачувати події відпо-

відно до прослуханого 

фрагменту. Написати 

продовження історії, 

вживаючи слова-зв’язки. 

One day,  … 

Suddenly, … 

Later, … 

At last, … 

Just then, … 

 

One day, bush, 

tattoo, just then, pull 

out, each other, 

shopkeeper, give 

back 

Reported 

statements 

Reported 

questions, 

commands and 

requests 

Вимова нових 

слів 

 

Narrative 

linkers 

SB p.69 ex. 

7, 8, 9 

WB p.66 

ex. 3, 4, 5 

SB p.68 ex.3, 

4 

SB p.69 ex.10 

(song)  

SB p.68 

ex.1, 2 

WB p.66 

ex.1, 2 

71  Домашнє читання 

72  Повторення та узагальнення знань з теми.  

Progress Check WB p. 67; Oxford Heroes 3 MultiROM Unit 9 

73  Oxford Heroes 3 Tests, Unit 9 Test 

Unit 10. English everywhere 
74  Англійська мова 

у світі 

SB p.70-71 

Розвивати навички 

ознайомлюючого 

читання. 

Вести бесіду про 

вивчення іноземних 

мов. 

Розвивати навички 

аудіювання. 

 

Jamaica is an 

island which has 

great weather. 

There are millions 

of people whose 

first language is 

Spanish.  There are 

lots of countries 

where people 

speak English.  

2005 was the year 

when I first grew 

dreadlocks.  

Ireland, Singapore, 

Jamaica, Jamaican, 

Caribbean, official, 

reggae, keep on, 

dreadlocks, Korean, 

Vietnamese, Native 

American, bilingual, 

Mexico, Mexican, 

accent, hang out, 

fries, songwriter, 

bury, president, 

Grand Canyon, 

cookie, candy, store, 

subway, Eskimo   

Defining relative 

clauses 

SB p.71 ex.6, 7 

WB p.69 ex.5, 6,  

Вимова нових 

слів 

 

WB p.69 

ex.8 

SB p.70 ex.2 

SB p. 71 ex. 9, 

10 

SB p.70 ex. 

2 

WB p.68 ex. 

2 

WB p.69 

ex.7 

75  Англійська мова 

– довкола 

SB p.72-73 

Розвивати навички  

пошукового читання. 

Висловлюватися усно і 

письмово з приводу 

вивчення іноземних 

мов. 

The Normans, who 

came from France, 

added many new 

words to English. 

English became 

more important in 

the twentieth 

century, when TV 

was invented. 

Los Angeles, 

where Hollywood 

is, is a great city. 

Denmark, Norman, 

Scandinavia, the 

Middle Ages, root, 

foreign, download, 

communicate, 

worldwide, rather, 

advertising, Latin, 

technological, Aztec, 

translate, translation, 

bodybuilder, Austria, 

spy, a little, fairly, 

slightly 

Non-defining 

relative clauses 

SB p. 73 ex.6, 7 

WB p.71 ex.6, 7, 9 

Вимова нових 

слів 

 

SB p.73 

ex.11 

WB p.70 

ex.3  

SB p.72 ex.3 

 

SB p.72 

ex.2, 3 

WB p.70 

ex.5 

WB p.71 

ex.8 
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76  Чи хотіли б ви 

залишити свою 

країну? 

SB p.74-75 

Сприймати інформацію 

на слух та висловлюва-

ти власну думку з при-

воду почутого. Обгово-

рювати особливості 

життя в різних країнах. 

Письмово висловлюва-

тися про країну, в якій 

хотів би жити. 

To sum up, … 

On balance, … 

In conclusion, … 

I like my country 

because … 

I want to live in a 

country where … 

I’d like / love … 

I’d miss …, which 

is a traditional … 

I’d also miss … 

Scottish, bagpipes, 

New Year’s Eve, on 

balance, culture, 

helpful, to sum up, in 

conclusion, toast, 

walking cane, legal 

Writing a 

conclusion 

SB p.75 ex.7, 8 

WB p.72 ex.3 

Вимова нових 

слів 

 

SB p.75 

ex.9 

WB p.72 

ex.4, 5 

SB p.74 ex.3, 

4 

SB p.75 ex.10 

(song) 

SB p.74 

ex.1, 2 

WB p.72 

ex.1, 2 

77  Домашнє читання 

78  Повторення та узагальнення знань з теми.  

Progress Check WB p. 73; Oxford Heroes 3 MultiROM Unit 10 

79  Oxford Heroes 3 Tests, Unit 10 Test 

80  Project 5 “Ideal English school” SB p. 100-101 

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

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

83  Oxford Heroes 3 Tests, 9-10 Progress Test 

Unit 11. The environment 
84  Наша планета 

теплішає 

SB p.78-79 

Розвивати навички 

ознайомлюючого 

читання., виконувати  

завдання за змістом 

тексту.  Вести розмову 

про погоду та різні 

природні явища. 

Air pollution is 

created by cars.  

More and more 

pollution is being 

produced.  The 

trees behind our 

school were cut 

down.  Gases like 

carbon dioxide 

trap the heat.   

Flood, gas, global 

warming, carbon 

dioxide, increase, 

waste, factory, 

reservoir, drought, 

Antarctica, the Arctic, 

cover, environmenta-

list, iceberg, melt, sea 

level, damage, can, 

trap, energy, tornado, 

blizzard, hail storm 

The passive 

SB p.79 ex.6, 7 

WB p.77 ex.5, 8 

Вимова нових 

слів 

 

WB p.77 

ex.6, 7 

SB p.78 ex.2 

SB p.79 ex.9, 

10 

SB p.78 

ex.2, 3 

WB p.76 

ex.3, 4 

85  Обери своє 

майбутнє. 

SB p.80-81 

Розвивати навички  

пошукового читання. 

Висловлюватися усно і 

письмово з приводу 

вивчення іноземних 

мов. 

Let’s have them 

photocopied. 

She’s having some 

trees planted. 

Cheaply – more 

cheaply Fast - 

faster 

Politician, ignore, 

recycling bin, butter-

fly, desolate, vanish, 

photocopy, engine, 

hairdresser, test, 

conserve, destruction, 

argument, pollution, 

explanation, 

excitement, protection, 

conversation 

Have something 

done, Comparative 

adverbs 

SB p.81 ex.5, 7 

WB p.79 ex.6, 7, 

8, 9 

Вимова нових 

слів 

 

SB p.81 

ex.6 

SB p.80 ex.1 SB p.80 

ex.1, 2 

WB p.78 

ex.2, 5 

86  Проблеми 

навколишнього 

середовища 

SB p.82-83 

Розвивати навички 

аудіювання з теми. 

Обговорювати  

проблеми навколиш-

нього середовища. 

Писати лист в газету 

про вимираючі види 

тварин. 

I’d like to give you 

my view on … 

The problem is … 

People should … 

For example, … 

Governments 

should … 

Issue, Yours 

faithfully, solar 

power, litter, 

solution, tourism, lie, 

avoid 

Choosing ideas Вимова нових 

слів 

 

SB p.83 

ex.7, 8 

WB p.80 

ex.1, 2 

SB p.82 ex.3, 

4 

SB p.83 ex.9 

(song) 

SB p.82 

ex.1, 2 

WB p.80 

ex.1, 2 
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87  Домашнє читання 

88  Повторення та узагальнення знань з теми.  

Progress Check WB p. 81; Oxford Heroes 3 MultiROM Unit 11 
89  Oxford Heroes 3 Tests, Unit 11 Test 

Unit 12. Rules 
90  У кожній школі 

свої правила 

SB p.84-85 

Розвивати навички 

ознайомлюючого та 

пошукового читання. 

Вести розмову за 

змістом тексту. 

Обговорювати правила 

шкільної поведінки. 

 

All students must 

wear uniforms. 

Students mustn’t 

chew gum. Strict 

rules might be bad 

for students. 

Children should 

learn how to behave.  

Optional, mark, 

cultural, meeting, 

equal, ought to, fact, 

dye, hair style, make-

up, slippers, stand 

still, duty, serve, 

strict, behave, staff, 

disk, virus, behaviour 

Modal verbs 

(present) 

Obligation 

Possibility 

Advice 

SB p.85 ex.6, 7, 8 

WB p.83 ex.6, 7, 9 

Вимова нових 

слів 

 

SB p.85 

ex.11 

WB p.83 

ex.8 

SB p.84 ex.2 SB p.84 ex. 

2, 3 

WB p.82 

ex.5 

91  Як поводитись в 

Британії 

SB p.86-87 

Розвивати навички 

ознайомлюючого та 

пошукового читання. 

Розвивати навички 

ситуативного 

мовлення, аудіювання. 

 

In Britain, I had to 

queue for 

everything. I might 

have made a 

mistake. I should 

have said “Yes, 

please”. I wasn’t 

able to get on the 

bus. 

Waitress, annoyed, 

rude, hug, exchange 

family, go red, jump 

the queue, get on, be 

able to, accept, help 

out, dishwasher, 

yawn, housework, 

actually, shake hands, 

move away 

Modal verbs (past) 

Past obligation 

Past possibility 

Past advice 

Past ability 

SB p.87 ex.6, 7 

WB p.85 ex.4, 6, 7 

Вимова нових 

слів 

 

WB p.85 

ex.5 

SB p.86 ex.2 

SB p.87 ex.9, 

10 

SB p.86 

ex.2, 3 

WB p.84 

ex.1, 3 

92  Життя за 

правилами 

SB p.88-89 

Розвивати навички 

читання та аудіювання 

Вести бесіду на основі 

прослуханої 

інформації. Написати 

лист другу про його 

майбутній візит. 

I’m really looking 

forward to your 

visit… I’ve got 

lots of ideas for 

things to do. We 

can … You don’t 

have to …  

Sight, coat, skates, 

guided tour, drive 

away, swimming 

trunks, suncream, 

sunburn, picnic, beat. 

Modal verbs Вимова нових 

слів 

 

Checking 

your work 

SB p.89 

ex.8, 9 

WB p.86 

ex.3, 4, 5 

SB p.88  

ex.4, 5 

SB p.89 ex.10 

(song) 

SB p.88 

ex.1, 2 

WB p.86 

ex.1, 2 

93  Домашнє читання 

94  Project 6 “Saving our local environment” SB p. 102-103 

95  Повторення та узагальнення знань з теми.  

Progress Check WB p. 87; Oxford Heroes 3 MultiROM Unit 12 

96  Oxford Heroes 3 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 3 Tests, 11-12 Progress Test 

100  Підсумковий урок. Play: “Fame and fortune” SB p. 104 - 107 

 

- Для додаткових уроків з граматики рекомендується до використання Oxford Practice Grammar Basic, Intermediate 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   

 

Календарно-тематичне планування складали: 

Редченко Т. В., викладач кафедри педагогічної майстерності КОІПОПК 

Відповідальна за випуск: Морріс А.А., директор представництва «Оксфорд Юніверсіті Прес» в Україні 

http://www.oup.com/elt/grammarselector

