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Завантажуйте безкоштовні вордлісти 
та вивчайте нові слова через фільми

Відвідуйте клуби англійської мови 
 та покращуйте свій рівень 

Замовляйте персональні вордлісти
для уроків та домашніх кіноклубів
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Relationship стосунки 

Get along здружитися 

Loyal вірний 

Soul mates споріднені душі 

Interrupt 
перервати, 

заважати 

Locked in a crate закритий у ящику 

Peanut butter вдиратися 

Pellets 
тут - ніпруха;  

загалом - гранули, наприклад, для туалету котів 

To fit in вписуватися 

Blanket ковдра 

Stubborn впертий 

Scoot on тут - влізти 

Comfy зручно 



To get rid of позбутися 

Pound притулок 

Inexplicable незбагенні 

Honest чесний 

Paw лапа 

Spin крутитися 

Leash прив'язь 

Stick паличка 

String нитка 

Ball someone up згорнути у клубок 

Bat someone 

around 
пинати 

Thunder and the 

lightning 
грім та блискавка 

Offense злочин 

Weirdo дивак 



Fetch 

побігти та 

принести (як 

палочку) 

Sorrow журба, горе 

Loneliness самотність 

Dare відважний 

Bush кущ 

Roof дах 

Domesticated 

never 

без 

одомашнювання! 

Flushed pets 
почервонілі, 

сполохані 

Revenge помста 

Collars комір 

Whack розгромили 

Dime монета 

Cold-blooded холоднокровні 

Sewers 
каналізаційні 

труби 

Foreboding 
з поганою 

прикметою 



Shed 
накриття,  

ангар, гараж 

To step over переступити 

The pile of bones купа кісток 

Predator хижак 

It's no wonder не дивно, що 

Chain ланцюг 

Roguishly по-шахрайськи 

Sparkle in his 

eye 
блиск в очах 

Hood капюшон 

Recite декламувати 

Underbelly жахливе місце 

Gory кровопролитні 

To deal with 
вирішити 

проблему 

Scoop черпати 

Pep talk 

мотиваційна 

промова чи 

бесіда 

To suffer страждати 



Garbage сміття 

Initiation ініціювання 

One-fanged з одним кликом 

Half-blind напівсліпий 

Rage лють 

To slash off розрізати 

Hold on зачекай 

Fellas хлопці 

Squish розбити вщент 

Flapjack коржик, млинчик 

Dummies ідіотики 

Shifty нечесні 

Hawk яструб, сокіл 

Curtain завіса 

Pull down 
потягнути вниз, 

звільнити 

Doggy paddle 
плавати по 

собачому 

Vengeance помста 



Crazy joint дурдом-вечірка 

Vacuum пилосмок 

Fuzzy angel 

Descend походити 

Mighty могутній 

Raw instincts 

сирі інстинкти, 

природні та 

нерегульовані 

Ramp пандус 

Route шлях, дорога 

Cliffhanger той, що захоплює 

Slowpokes людина-гальмо 

Scent нюх 

Weird дивний 

Laid out 
лежить на 

поверхні 

Skedaddle тікати, дряпати 



Dispute 
заперечити, 

диспутувати 

Groundbreaking 
новаторський, 

прогресивний 



cell phones more than their pets

Duke moves the same way 

Bolt does and refers to "Thunder 

and Lightning"
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