Text 2 for Unit 4
1. Read, translate the text, and answer the questions.
2. Make you own story about yourself and learn it by heart.
Travelling (2)
I like to travel. First of all, the members of our family usually have long walks
in the country. Such walks are called hikes. If we want to see countryside we
have to spend a part of our summer holidays on hikes. During such hikes we
see a lot of interesting places, sometimes we meet interesting people. It's useful
for all members of our family. We take our rucksacks. We don't think about
tickets and there is no need to hurry up. As for me, it's more comfortable to
travel by train and by plane. But it's difficult to buy tickets for the plane.
That's why we buy our tickets beforehand. When I travel by plane, I don't
spend a lot of time going from one place to another. I like to fly. If I travel by
train or by plane my friends see me off at the railway station or in the airport.
I like to travel by car. It's interesting too, because you can see many things in
a short time. When we go by car, we don't take tickets. We put all things we
need in a car. We don't carry then. Sometimes we go to the seaside for a few
days. As usual the weather is warm and we can swim. It's a pleasure to watch
white ships. So I can say that I enjoy all kinds of travelling very much.
Questions:
1. Do you like to travel?
2. How do you like to travel?
3. Do you prefer to travel by sea or by plane?
4. Whom do you like to travel with?
5. Why do we buy tickets beforehand?

Vocabulary:
hike — прогулянка
rucksack — рюкзак
beforehand — заздалегідь
to see smb. off — проводжати кого-небудь.

Подорожі (2)
Я люблю мандрувати. В моїй родині віддають перевагу перш за все
пішим похода на місцевості. Такі підходи ще називають прогулянками.
Якщо ми бажаємо побувати за кордоном, то нам необхідно провести
частину літа в таких прогулянках. Під час таких прогулянок можно
побачити багато видатних місць, зустріти цікавих людей. Це дуже
корисно для всіх членів моеї родини. Ми збираємо рюкзаки. Нема
необходності квапитися та турбуватися щодо квитків. На мій погляд,
мандрувати поїздом чи літаком комфортніше. Але на літак важко
дістати билети. Тому ми купуємо білети заранее заздалегідь. Коли я
подорожую літаком, то в меня мало часу на те, щоб дістатися до місця
призначення. Я люблю літати. Якщо я подорожую поїздом чи літаком,
друзі проводять мене на вокзал чи в аеропорт.
Я люблю подорожувати на машині. Це також дуже цікаво, потому що за
невеликий проміжок часу можно побачити багато цікавого. Коли ми
ідемо на машині, білети нам не потрібні. Всі необхідні речі ми вкладаємо
до машині. Нема необхідності їх носити. Иноді ми їздимо на море на
декілька днів. Якщо погода хороша, то ми купаємося. Ми з
задоволенням спостерігаємо за білими кораблями. Тож, я можу сказати,
що мені дуже подобається усі види подорожей.

