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(pages 30–31)

nationality  національніть nationalitet    
millennia  тисячоліття årtusenden
unbelievable  неймовірно otrolig(t)
appalling  тут: жахливий här: förfärligt
art  мистецтво konst

Chapter 4

Secrets in the attic
(pages 32–33)

secrets  секрети, таємниці hemligheter
thoughts  думки tankar
(he is) lonely  (він) самотній ensam
slightly  трохи, незначно lite
(it is) creepy  (це) моторошно läskig
at the same time  у той же час på samma gång
dirty (window) брудне (вікно) smutsiga
golden  золотий gyllene

Unbelievable!
Unbelievable неймовірнр otroligt
(it) runs off  втікає springer i väg
(he) squeals  (він) верещить skriker
himself  себе, собі sig själv
a couple of  пара  ett par av

(Mabel’s letter)
appalling  жахливий här: förfärligt
at the end of the day  наприкінці дня mot slutet av dagen
(are) disgusting  огидний äcklig
(are) covered  вкриті täckta
dirt  бруд smuts
it’s not all  це ще не все det är inte bara  
flies  мухи flugor
gosh  Боже! oj, jösses
open views  vyer просторі краєвиди vidsträckta
gentleman  джентльмен herre
who  котрий som
(he) helps out   (він) допомагає, виручає hjälper till
straight  пряме raka
charming  чарівний charmerande
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Who wrote this?
(it) falls out  (це) випадає faller ut
(he) examines  (він) оглядає undersöker
handwriting  почерк handstil
I’ve ever seen  я коли-небудь бачив (ла) jag någonsin har sett
staring  вирячатися, втупитися stirra
adorable  чарівний, чудовий förtjusande
silky  шовковистий silkeslent
(she) turns away  (вона) відвертається vänder sig bort
mysterious  таємничий, загадковий mystiskt
secret admirer  таємний шанувальник hemlig beundrare

The secret 
(page 36)

baby cot  дитяче ліжечко barnsäng, spjälsäng
listener  слухач lyssnare
the secret of  секрет в (з) hemligheten med
(an) adult  доросла людина (en) vuxen
power of speech  сила слова, дар мови talets kraft, talets gåva
My lips are sealed.   Мій рот на замку.  ung. Jag tiger som muren.
baby talk  дитячий лепет bebisspråk

Dear Diary 
(page 37)

events  події händelser, evenemang
donate  жертвувати, дарувати donera
subscribe  підписатися prenumerera
all sorts of  всі можливі alla möjliga
reasons  причини skäl, orsaker
record  записувати, задокументувати här: dokumentera
memories  спогади minnen
let out  випустити släppa fram
their day  свій день sin dag
innermost  найглибші, потаємні innersta

Diary of a young girl
perhaps  можливо kanske
of all time  коли-небудь någonsin
Nazis  нацисти nazister
the Second World War  друга світова війна andra världskriget
great  тут: важливе här: viktigt
writer  письменник författare
(it) allows  (це) дозволяє här: later 
ideals  тут: мрії här: drömmar
fantasies  фантазії fantasier
(she) died   (вона) померла dog

And so to bed
17th century  17 століття 1600-talet
covers  охоплює, включає в себе omfattar

 
 



3VOC A B U L A RY LIST   U k r a i n i a n  –  U n i t 2
Kopieringsunderlag © 2022 Fiona Miller, Maria Olsson, Rebecka Ungh Wolf och Natur & Kultur
SKILLS, Textbook Åk 6, ISBN 978-91-27-45491-0. Översättning: Iryna Iaremchuk

decade  десятиліття årtionde
daily life  буденне (повсякденне) життя vardagsliv
as well as  так само як liksom
major  значний större  
historical events  історичні події historiska händelser
the Great Fire of London  Велика пожежа у Лондоні 1666 року,  den stora branden i London 1666, 
     котра знищила майже ціле місто     som förstörde nästan hela staden
intend  мати намір avse, mena
anyone else  хтось інший, ще хтось någon annan
shorthand  стенографія stenografi
code  код kod
frequently  часто ofta
(he) ended   (він) закінчив avslutade
entries  записи anteckningar
And so to bed  а тепер в ліжко (спати) och nu till sängs

Teenage diary
teenage  підлітковий tonårs
wimpy  слабкий, нікчемний mesig
publishing  опублікування, друкування publicering
daily  щоденні dagliga
installments  розділи avsnitt
(in)print  друк tryck
instant  негайні, миттєві omedelbara
hits   (хіт, успішний) succéer
(they can) relate to   (вони можуть) бути пов’язані relatera till
weakling  слабак, боягуз vekling
hand-written  написаний від руки handskrivna
notes  замітки, нотатки anteckningar
simple  прості enkla

Chapter 5 

The grass is always greener
(pages 38–39)

the grass is always greener  трава завжди зеленіша gräset är alltid grönare
meanwhile  поки, тим часом samtidigt
truck  невелика вантажівка pickup, liten lastbil
the drive  подорож на автомобілі bilresan
IRL  в дійсності («В реальному житті») i verkligheten (förkortning för 
      ”In Real Life”)
(they) want   (вони) хочуть мати vill ha
(you) long for   (ти) жадаєш längta efter
cold  холод kyla
on the other side of  з іншого боку паркану på andra sidan (staketet)
    the fence
the back seat  заднє сидіння baksätet
(she) prefers   (вона) надає перевагу föredrar
the comforts  комфорт, зручності bekvämligheterna
the heat  спека hetta
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(it) belonging to   (це) належить до som tillhör
soft  м’які mjuka
Scottish  шотландські skotska
accent  акцент, вимова brytning, dialekt
shower  душ dusch
get away  піти геть komma bort

That’ll be fun!
that’ll (That will)  це буде det kommer att
as for  що стосується när det gäller
actual  дійсний, справжній riktig, verklig
the same thing  те ж саме samma sak
(he) promised   (він) обіцяв lovat
lend  позичати låna ut
authors  письменники, автори författare

In town
roll into  вкотитися, в’їхати rullar in i, kör in
breeze  вітерець bris
on her face  на її обличчі i sitt ansikte
traffic  рух, трафік trafik
past  повз förbi
crowd of  натовп, юрба en samling  
backpackers  туристи з рюкзаками backpackers, ryggsäcksturister
(she) yells   (вона) верещить, кричить skriker
at the top of her voice  на весь голос för full hals
Finnish  фінський finsk
I kind of like him.  Він мені ніби як подобається. Jag gillar honom lite.
(she) rolls her eyes   (вона) закочує очі himlar med ögonen
See you in a few days!  Побачимось через кілька днів! Vi ses om några dagar!

Happy to be here?
(you are) happy to be here   (ти) радий бути тут glad att vara här
a short while  ненадовго ett kort tag

Dream destinations 
(page 42)

destinations  місця (пункти) призначення, напрямки destinationer
inviting  привабливий, спокусливий inbjudande
the Pacific Ocean  Тихий океан stilla Havet
Taj Mahal  Тадж Махал (мавзолей в Індії) indiskt mausoleum
The world is your oyster!  Весь світ біля твоїх ніг! ung. Hela världen ligger för
      dina fötter!
pearl  перлина pärla

Unusual schools around the world 
(page 43)

actually  дійсно, насправді verkligen
walls  стіни väggar
learning  навчання inlärning
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(it) takes place   (це) відбувається äger rum

School of the Air
(they are) spread out  (вони) розповсюджують, поширюють utspridda
via  через över
physical  фізичний fysisk
to meet up with  щоб зустрітися з för att träffa

The Boat Schools of Bangladesh
flooding  затоплення, повені översvämningar
(they) solved   (вони) вирішили löst
innovative  передовий, новаторський, інноваційний uppfinningsrikt, innovativt
libraries  бібліотеки bibliotek
training centres  навчальні центри Utbildningscentral
communities  спільноти, громади, товариства samhällen
education  освіта  utbildning

Green School
(it has been) voted  проголосовано framröstad
locally  локально, в місцевому масштабі lokalt
bamboo  бамбук bambu
architectural  архітектурний arkitektoniskt
wonder  диво, чудо underverk
the jungle  джунглі djungeln
sustainability  стійкість, сталий розвиток hållbarhets
organic  екологічний ekologisk
(they) grow   (вони) вирощують odla

Homeschooling
homeschooling  домашнє навчання  hemundervisning
(they) are taught   (їх) навчають undervisas
tutor  вихователь, вчитель handledare, lärare
legal  законно lagligt
happy with  nöjda med задоволені  nöjda med
quality  якість kvaliteten
special needs  особливі потреби särskilda behov

Chapter 6

It’s art!
(pages 44–45)

(it is) coming to a close  добігає кінця närma sig sitt slut
class activity  класна діяльність (заходи) klassaktivitet  
exhibition  виставка utställning
gallery  галерея galleri
prints  друк tryck, kopior
paintings  картини (живопис) målningar
hanging  висять hänger
on the walls  на стінах på väggarna
rock art  наскельні малюнки grottmålningar
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millennia  тисячоліття årtusenden
at the back  позаду längre bak

Last century
watercolours  акварелі akvareller
the beginning of  початок början av
century  століття århundrade
were done  були зроблені gjordes
1900s  в 1900-х роках nittonhundratalet
right?  Правильно? Чи як? eller hur?
her head is spinning  у неї паморочиться голова hon känner sig snurrig
they admire  вони захоплюються de beundrar
thick  товсті tjocka
eyebrows  брови ögonbryn
furry  пухнасті håriga, pälsliknande
moustaches  вуса mustascher
the portraits  портрети porträtten
self-portraits  автопортрети självporträtt

No Internet back then?
back then  тоді, в той час på den tiden, då
stick-like  схожий на тростину (щуплий) spinkiga
then everything goes black  потім все стало чорного кольору sedan blir allt svart

(Kirra’s diary)
vivid  жвавий, живий livfulla, levande
landscape  пейзаж landskap
herself  сама себе sig själv
dizzy  запаморочення yr
luckily  на щастя lyckligtvis
(he) caught  (він) піймав fångade
even me  навіть я till och med jag
wobbly  хиткий vinglig, ostadig
unreal  нереальний, уявний overklig
I dunno  Я не знаю (сленг) slang för I don’t know 
      ( jag vet inte)

To discuss
early form  рання форма tidig form

Happy birthday
(page 48)

fancy  розкішний fin, flott
Better late than never.  Краще пізно, ніж ніколи. Bättre sent än aldrig.
(you) turn  (ти) наповнюєш fyller
Time flies.  Час спливає. tiden går fort.
(we were) growing up   (ми) зростали, росли växte upp
ran wild  бігали довкола вільно sprang omkring fritt, 
      sprang omkring vind för våg
(she is) checking up on   (вона) перевіряє håller koll på
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Generation what? 
(page 49)

FAQ  питання, які часто задають vanliga frågor (förkortning av
      ”frequently asked question”)
confusing  заплутаний förvirrande
fuzzy  розмитий, нечіткий luddiga, oklara
the Western world  західний світ västvärlden

What is a generation?
Raised які зростали här: uppvuxna, uppfostrade
similar  подібний liknande
characteristics  характеристики, властивості egenskaper
preferences  переваги, вподобання preferenser, intressen
values  цінності värderingar
lifetimes  життя livstider

What is Generation Alpha?
entirely  повністю, цілковито helt (och hållet)
21st century  21 століття tvåtusentalet
logged on  ввійшов в систему (залогінився) inloggade
(digital) natives  місцеві, корінні infödda
mobile devices  мобільні пристрої mobila enheter
dominated  домінує, управляє styrd, dominerad  
Artificial Intelligence (AI)  штучний інтелект artificiell intelligens

Am I a Gen Z?
between  між mellan
tech-savvy  технічно підкований teknikkunnig
rapidly  швидко, стрімко snabbt
(they) care  (вони) турбуються, піклуються bryr sig
environment  навколишнє середовище miljö
politics  політика politik

Why all the buzz about Milennials?
buzz  балаканина prat, snack
Millennials  покоління міленіалів Millenniegenerationen
also known as  тут: також відомий як här: som också kallas
Information Age  інформаційна епоха Informationsåldern
misunderstood  невірно зрозумілий, недооцінений missförstådda
reputation  репутація rykte
being lazy  бути лінивим vara lata
selfish  егоїстичний egoistiska, själviska
hopping  що стрибає som hoppar
the plus side  позитивна сторона (бік) plussidan
social issues  соціальні питання sociala frågor

Why do we label the different generations?
label  тут: називати här: kalla
plain  просто, звичайно helt enkelt, totalt
(it) lead to    (це) призводить до leda till
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stereotyping  створення стереотипів («набору правил»,  generalisering, att skapa en
     які визначають поведінку людей)     stereotyp
in other words  іншими словами med andra ord
untrue  неправдивий, невірний osann
unfair  несправедливий  orättvis
belief  тут: сприйняття här: uppfattning
useful  корисний, придатний användbart
might act  може діяти skulle kunna agera
when it comes to  коли це стосується, щодо. när det gäller
voting  голосування röstning

Who came before the Millenials?
latchkey  ключ від  дверей dörrnyckel
divorce rates  статистика розлучень skilsmässostatistiken

Art around the world 
(page 50)

agree on  погоджуватися, дійти згоди, домовлятися enas om, komma överens om
art forms  форми мистецтва konstformer
opinions  думки, погляди, переконання åsikter

Street art
street art  вуличне мистецтво gatukonst
murals  малюнки на стінах väggmålningar
permission  дозвіл tillstånd
(it) expresses  виражає uttrycker
emotion  відчуття, почуття känsla
point of view  точка зору synpunkt
(they) dislike  (їм) не подобається ogillar
forbidden  заборонений förbjuden
attractive  привабливий attraktiv, tilltalande

Rangoli
vibrant  дзвінкий, вібруючий livfulla, vibrerande
patterns  візерунки monster
petals  пелюстки kronblad
explosion  вибух (в переносному значенні) explosion (bildlig betydelse)
varied as  різноманітний як varierad som
heritage  спадок arv
itself  сам, собі, себе själv

Frida Kahlo
traffic accident  автомобільна аварія trafikolycka
badly  тяжко svårt
injured  пошкоджений skadad

Albert Namatjira
pioneer  першовідкривач, піонер, родоначальник pionjär, banbrytare
indigenous  корінний, місцевий inhemsk
seriously  серйозно allvarligt
influenced  під впливом påverkad  
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Western  західний світ västerländsk
sunset  захід сонця solnedgång
gum trees  евкаліпт eucalyptus

Dalí
sculptures  скульптури sculpturer
melting  танення, плавлення smältande
surrealism  сюрреалізм (напрям у мистецтві, який  surrealism (en konstform som
     виражає незвичні і неможливі речі)     uttrycker ovanliga och 
      omöjliga saker)
bizarre  дивні, химерні bisarra
scenes  сцени scener

Writing Skills 
Writing a diary
(page 51–53)

BFF  кращий друг назавжди  förkortning för ”Best Friend 
      Forever” (bästa vän för alltid)  
(he/she) keeps promises  (вона) дотримується обіцянок håller löften
with whom  з ким med vilken
the past  минулий de senaste
everyday things  повсякденні речі vardagliga saker
incidents  події, випадки, інциденти händelser
make up  вигадувати hitta på

Monday 5th April
first of all  перш за все för det första
worrying  турбує мене oroa mig
solo  сольний номер (виступ) solouppträdande
entire  цілий hela
stage  сцена scen
auditorium  аудиторія, зал hörsal, aula
nasty  неприємний, поганий otrevligt, elakt
croak  квакати, каркати kraxande
jealous  заздрість, ревність avundsjuk
(I) ignore   (я) уникаю, нехтую strunta i
remarks  коментарі, зауваження kommentarer, anmärkningar
 at the moment  в даний момент, зараз just nu
self-confidence  самовпевненість, впевненість у собі självförtroende
onwards and upwards  вперед і вгору (зараз все піде краще) fortsätta framåt, ung. nu kan
      det bara gå bättre

Tuesday 6th April
rehearsal  репетиція, повторення repetition
all evening  весь вечір hela kvällen
pleased  задоволений nöjd
exercises  вправи övningar
relax  розслаблятись slappna av
seem to  здається, що verka
be working  працювати fungera
mystery  таємничі, загадкові mystiska
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signed off  завершив відписався avslutade
XOXO  цілую, обіймаю symbolisk omskrivning för 
      ”puss(ar) och kram(ar)”, där 
      X står för puss och O 
      för kram

Wednesday 7th April
(I) lay awake   (я) лежав без сну låg vaken
anonymous  анонімний, безіменний anonyma
really  дійсно, насправді verkligen
sarcastic  глузливий, насмішкуватий spydiga, sarkastiska
what if  Що якщо tänk om
too embarrassing  занадто ніяково (соромно) för pinsamt

Friday 9th April
nailed it  успішно впорався satte den, lyckades bra
the concert  концерт konserten
(they) stood up   (вони) встали stod upp
(they) applauded   (вони) аплодували applåderade
encore  на біс (повтор виступу) extranummer
(I) got over   (я) переступив kommit över
stage fright  страх сцени scenskräck
faced my fears  зіткнутись віч-на-віч зі своїми страхами mötte mina rädslor
audition  прослуховування provsjunga
musical  мюзикл musical
after all  незважаючи на все trots allt
(I) sleep well  я (спав(ла)) добре sova gott


