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Holidays around the year
(Chapter 10, page 76)

holidays around the year свята протягом року helgdagar under året

New Year’s Eve
New Year’s Eve переддень Нового Року nyårsafton
party вечірка fest
countdown зворотний відлік nedräkning
midnight опівночі midnatt
fireworks феєрверки fyrverkerier
New Year’s resolutions новорічні обіцянки nyårslöften

Australia day
Australia day день Австралії australiendagen
festivals фестивалі festivalen
citizenship ceremonies церемонія отримання громадянства medborgarskapsceremonier
barbecues барбекю (страви на вугіллі) grillfester
family gatherings сімейні посиденьки, родинне зібрання familjesammankomster
parades паради, шоу parader, uppvisningar

Holi
Holi Холі або фестиваль кольорів Holi
spring festival весняний фестиваль vårfest
colours фарби, кольори färger
breaking the pot розбивати горщик krossa krukan, ha sönder krukan
buckets of water відра з водою hinkar med vatten
water balloons водяні кульки vattenballonger

Easter
Easter Великдень påsk
egg яйце ägg
Easter bunny пасхальний кролик påskhare
greeting cards вітальна листівка gratulationskort
roast lamb печеня з баранини (смажена баранина) lammstek
parades паради, шоу parader, uppvisningar

Ramadan
Ramadan Рамадан ramadan
fasting піст fasta
one month один місяць en månad
from sunrise to sunset від світанку до заходу сонця från soluppgång till solnedgång
prayer молитви böner
charity благодійність välgörenhet

Vocabulary List – Ukrainian – Unit 4
5

 



2VOC A B U L A RY LIST   U k r a i n i a n  –  U n i t 4 xx Kopieringsunderlag © 2022 Fiona Miller, Maria Olsson, Rebecka Ungh Wolf och Natur & Kultur
SKILLS, Textbook Åk 5, ISBN 978-91-27-45491-0. Översättning: Iryna Iaremchuk

Halloween
Halloween Хеллоуїн halloween, allhelgonaafton.
costumes вбрання, костюми dräkter, kostymer
Jack o’Lantern Світильник Джека ( гарбуз з підсвічуванням)  lykta gjord av en pumpa, 

    lyktan ser ut som ett ansikte
pumpkin pie гарбузовий пиріг pumpapaj
trick or treat пустощі або солодощі bus eller godis
ghost stories історії про привидів spökhistorier

Thanksgiving
Thanksgiving День Подяки tacksägelsedagen
giving thanks (gratitude) вдячність tacka (tacksamhet)
turkey індичка kalkon
wishbone щаслива кісточка önskeben, gaffelben
sweet potatoes солодка картопля (батат) sötpotatis

Hanukkah
Hanukkah Ханука Chanukka
celebration of lights свято свічок ljusfest
candle holder підсвічник ljusstake, ljushållare
olive oil оливкова олія olivolja
pastries випічка bakverk, bakelser
chocolate coins шоколадні монети chokladpengar

Christmas
Christmas Різдво Jul
Santa Claus/ Санта Клаус jultomten
    Father Christmas
decorations прикраси для інтер’єру dekorationer, prydnader
Christmas carols різдвяні пісні julsånger
presents подарунки presenter, gåvor
Christmas pudding Різдвяний пудинг plumpudding, julpudding

A loaf of bread
(Chapter 11, page 82)

a loaf of bread буханець хліба en limpa
a slice of pizza шматок піцци en pizzabit
a pair of glasses окуляри ett par glasögon
a couple of musicians пара музикантів ett par musiker
a box of cereal коробка пластівців ett paket flingor
a bottle of water пляшка води en flaska vatten
a piece of paper клаптик паперу ett pappersark, en bit papper
a tube of toohpaste тюбик зубної пасти en tandkrämstub


