Text 1 for Unit 5
1. Read, translate the text, and answer the questions.
2. Make you own story and learn it by heart.
Cinema
Cinema plays an important role in the life of any society. It is an available
popular form of art. Lots of people find going to the cinema one of the best
ways of spending their leisure time. The movie audience is predominantly a
young one. Due to numerous video facilities, cinema attendances have
declined sharply. But there is no denying the fact that the cinema-going habit
is still a strong one. No matter how large the place you live in is (whether it's a
big city or a small provincial town, or even a settlement) there's most likely to
be a cinema there. There are such genres of feature films as the western, the
thriller, the musical, the drama and the comedy. The performance lasts from
two or three hours and most cinemas have at least 4 performances a day.
There is no doubt that a good cinema show is an excellent entertainment and
quite cheap. Of late cinema screens in this country have been dominated by
films produced in the USA. And this tendency is growing. As for me, I'm fond
of going to the cinema. It's a pity, I don't always have time for it. It's an open
secret that we live in a very difficult time now. But people do need something
amusing and pleasant, something to laugh at. That's why I give my preference
to comedies. The last comedy, I saw, is "Crocodile Dandy". The film tells
about amusing adventures of a young lovely woman — reporter and a strong
and brave crocodile hunter. At first, their relations were not friendly. She
even looked down on him and he in return neglected her. But after he rescued
her out of some difficult situations, their relations became more friendly. A
happy end is an essential feature of American films. The same is true of this
comedy. The main characters fall in love with each other in the end of the
film.
Questions:
1. How do lots of people find going to the cinema?
2. Who makes up the movie audience?
3. Why have cinema attendances declined sharply?
4. Is the cinema-going habit still a strong one?
5. What genres of feature films are there?
6. How many performances have many cinemas a day?
7. What films have cinema screens in this country been
dominated by?
8. Are you fond of going to the cinema?
9. In what time do we live now?
10. What do you give your preference to?

11. What does the film you saw last tell?
12. What is an essential feature of American films?
Vocabulary:
to spend one's leisure time — проводити свій вільний час
movie audience — кіноаудиторія
predominantly — головним чином
video facilities — відео-салон
to emerge — з'являтися
cinema-going habit — звичка відвідувати кіно
a settlement — поселення
adventures — пригоди
grown-ups — дорослі
not without pleasure — не без задоволення
to include — включати
feature film — художній фільм
genre — жанр
western — вестерн
thriller — трилер
performance — сеанс
entertainment — розвага
cinema screens — кіноекран
to dominate — панувати, займати ведуче місце
to be fond of — любити що-небудь, подобатися кому-небудь
it's a pity — нажаль
it's an open secret — ні для кого не секрет, що...
to give preference to smth. — віддавати перевагу чомусь
amusing adventures — смішні пригоди
woman-reporter — жінка-репортер
hunter — мисливець
to look down on smb. — зневажати кого-небудь
to rescue smb. out of smth. — врятувати кого-небудь
an essential feature — важлива риса
to fall in love with each other — закохатися

Кіно
Кіно грає важливу роль в житті будь-якого суспільства. Це популярний
вид мистецтва. Багато людей вважають відвідування кінотеатрів одним
з самих найкращих способів проведення вільного часу. Кіноаудиторія —
це, переважно, молодь. Завдяки численим відеосалонам відвідуванність
кінотеатрів різко знизилась.
Але неможна заперечувати той факт, що звичка ходити в кіно все ще
зберігається.
Яким б великим не було місце, де ви живете (будь-то велике місто,
маленьке провінційне містечко чи навіть селище), цілком вірогідно, що
там є кінотеатр. Існують такі жанри художніх фільмів, як вестерн,
мюзикл, драма та комедія. Сеанс триває 2—3 години. В більшості
кінотеатрів демонструється по 4 фільма на день. Зрозуміло, що хороший
кіносеанс — чудова розвага та коштує небагато. В останній час на
екранах нашої країни переважають фільми виробництва США. Та ця
тенденція зростає. Щодо мене, я люблю ходити в кіно. Нажаль, в мене не
завжди є на це час. Ні для кого не секрет, що ми живем зараз у скрутний
час. Але люди потребують щось забавне та приємне, над чим можно
посміятися. Тому я віддаю перевагу комедіям. Остання комедія, яку я
дивився, — "Данді за призвіськом Крокодил". В фильмі розповідається
про забавні пригоди молодої симпатичної жінки-репортера та сильного і
хороброго мисливця за крокодилами. Спочатку їх відносини не були
дружелюбні. Вона навіть нехтувала їм, а він, в свою чергу, ігнорував її.
Але після того, як він врятував її в декількох складних ситуаціях, їх
відношення стали більш дружніми. Щасливий кінець — головна риса
американських фільмів. Це є і в цій комедії. В кінці фільма головні герої
закохуються один в одного.

