
 

Зарубіжна література завдання на 30.03-03.04. 2020 
5-А 

5-Б 

Шлапакова І.О. Повторити напам’ять уривок з вірша М.Цвєтаєвої 

«Книги в червоній палітурці» (ст.261-263). 

Відповісти на запитання (усно) підручник ст.263-264. 

Прочитати Астрід Ліндгрен «Пеппі Довгапанчоха» (з 

Інтернету) 

6-Б Шлапакова І.О. Опрацювати біографію Генрі Лонгфелло, підручник 

ст. 180-181, записати в зошит визначення «поеми» 

ст.181. 

Навчитися виразно читати поему  «Пісня про 

Гайавату», підручник ст.183-185, відповісти на 

запитання ст.185. 

7-А Шлапакова І.О. Написати твір в робочий зошит із зарубіжної 

літератури на тему: «Мій улюблений детективний 

герой». 

8-Б Шлапакова І.О. Виписати в робочий зошит визначення літературних 

термінів: «гумор», «іронія», «сатира», «сарказм». 

Написати характеристику графа Доранта, скласти 

сенкан на тему: «Пан Журден». 

9-А 

9-Б 

Шлапакова І.О. Записати в робочий зошит характеристику Елізи 

Дулітл. Скласти сенкан на тему: «професор Хіггінс». 

10-А 

10-Б 

Шлапакова І.О. Вивчити напам’ять вірш Поля Верлена «Осіння 

пісня» (хрестоматія ст.344). Опрацювати підручник 

ст.219-221, відповісти на запитання (усно) підручник 

ст.218-219. 

11 Шлапакова І.О. Скласти сенкан на тему: «Рибалка Сантьяго». 

Прочитати оповідання Гарсія Маркеса «Стариган із 

крилами» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зарубіжна література завдання на 06.04.-10.04. 2020 
5-А 

5-Б 

Шлапакова І.О. 5-ті класи: Повторити напам’ять уривок з вірша 

М.Цвєтаєвої «Книги в червоній палітурці» (ст.261-

263). Відповісти на запитання (усно) підручник 

ст.263-264. 

Подивитися фільм Астрід Ліндгрен «Пеппі 

Довгапанчоха» 
https://www.youtube.com/watch?v=2vmftGxEPTQ серія №1 
https://www.youtube.com/watch?v=mYhh__Sj4xw серія №2 

6-Б Шлапакова І.О. Підготувати образ Гайавати (письмово в робочий 

зошит), прочитати Джанні Родарі «Листівки з видами 

міст» підручник ст.190, підготувати біографію 

Д.Родарі, підручник ст.188-189, відповісти на 

запитання (усно) ст.191. 

7-А Шлапакова І.О. Прочитати за хрестоматією О.Генрі «Дари волхвів», 

«Останній листок», ст.401-409, відповісти на 

запитання (усно) ст. 404,409. 

8-Б Шлапакова І.О. Опрацювати біографію Луїса де Гонгора-І-Арготе, 

підручник ст.216-217. Навчитися виразно читати 

вірш «Галерник» ст.217-218, виписати в робочий 

зошит художні засоби вірша. 

9-А 

9-Б 

Шлапакова І.О. Підготувати біографію М.О.Булгакова (Інтернет), 

скласти в робочому зошиті хронологічну таблицю 

«Життя і творчість М.О.Булгакова».  

10-А 

10-Б 

Шлапакова І.О. Вивчити напам’ять вірш А.Артюра Рембо 

«Голосівки», хрестоматія ст.363-364, опрацювати 

біографію А.Рембо підручник ст.222-227, скласти в 

робочому зошиті хронологічну таблицю «Життя і 

творчість А.Рембо». 

11 Шлапакова І.О. Написати твір в робочий зошит «Чи повернеться до 

людей янгол?», в якому відобразити проблему 

моральної деградації людства і ідею морального 

відродження, внутрішнього вдосконалення, 

повернення до вічних цінностей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2vmftGxEPTQ
https://www.youtube.com/watch?v=mYhh__Sj4xw


 

Зарубіжна література завдання на 13.04.-17.04.2020 
5-А 

5-Б 

Шлапакова І.О. Подивитися кінофільм «Аліса в Країні Див», режисер 

Т.Бертон, 2010 рік. Скласти відгук на фільм (усно).  

Порівняйте фільм із текстом оригіналу твору. 

З українського перекладу вірша М.Цвєтаєвої «Книги 

в червоній палітурці» виписати епітети, метафори. 

 

6-Б Шлапакова І.О. Опрацювати біографію Рея Бредбері, підручник с. 

194-195. 

Виписати в зошит літературознавчі терміни: 

конфлікт ( с.195), соціальна фантастика (с.195) 

Прочитати оповідання «Усмішка», підручник с.196-

200. Відповісти на запитання с.200 (усно) 

Подивитися фільм Михайла Ралля «Улыбка», 1971 

рік.  https://www.youtube.com/watch?v=d_knEejU13s 

7-А Шлапакова І.О. Заанотувати подану схему в зошит (образ Бермана). 

Написати твір «Чи здійснилася мрія старого 

Бермена?» 

8-Б Шлапакова І.О. Опрацювати біографію Антуана де Сент – Екзюпері 

(підручник с.255-256). 

Виписати в зошит визначення літературознавчого 

терміна притча (підручник с.257) 

Подивитися інфо – урок №1 
https://www.youtube.com/watch?v=_cEXhp5lRPg  

9-А 

9-Б 

Шлапакова І.О. Опрацювати біографію М.О. Булгакова 
https://www.youtube.com/watch?v=ZakzFTRglmY інфо урок 
Підготувати повідомлення: Київ в житті М.О. 

Булгакова. 

Прочитати повість М.О. Булгакова «Собаче серце» 

(інтернет). 

10-А 

10-Б 

Шлапакова І.О. Зробити письмово ідейно – художній аналіз вірша:  

І – В. – П.Верлен «Це захоплене зомління…» 

Хрестоматія, с.345 

ІІ – В. – П. Верлен «Із серця рветься плач…» 

Хрестоматія, с.346. 

Опрацювати біографію Моріса Метерлінка 

(підручник с.231 - 233). 

Скласти хронологічну таблицю «Життя і творчість 

драматурга». 

Подивитися експрес – урок 
https://www.youtube.com/watch?v=HTUbnRr4PlE&t=5s 

11 Шлапакова І.О. Ежен Йонеско. Стислі відомості про письменника.  

Скласти хронологічну таблицю «Життя і творчість 

Е.Йонеско». 

https://www.youtube.com/watch?v=d_knEejU13s
https://www.youtube.com/watch?v=_cEXhp5lRPg
https://www.youtube.com/watch?v=ZakzFTRglmY
https://www.youtube.com/watch?v=HTUbnRr4PlE&t=5s


 

Зарубіжна література завдання на 21.04.-24.04.2020 
5-А 

5-Б 

Шлапакова І.О. Опрацювати підручник с.265-267. Скласти план до 

статті «Що таке класична та сучасна література» 

Виписати в зошит літературознавчі терміни: 

персонаж, герой. 

Опрацювати біографію Роальда Дала, підручник 

с.268-270. 

6-Б Шлапакова І.О. Опрацювати статтю «Таємниця Джаконди», 

підручник, с201, відповісти на запитання с.201. 

Питання №4 с.201 виконати письмово в зошит. 

Скласти сенкан до образу Тома (письмово). 

Перевірити себе за контрольними запитаннями 

(підручник с.202) 

7-А Шлапакова І.О. Опрацювати біографію Герберта Уеллса (хрестоматія 

с.410) 

Заанотувати подану схему в зошит(паспорт твору). 

Подивитися презентацію «Чарівна сила уяви» 
http://www.myshared.ru/slide/1394667/ 

Прочитати оповідання «Чарівна крамниця», 

хрестоматія с.411-418. 

8-Б Шлапакова І.О. Прочитати повість – казку Антуана де Сент –

Екзюпері «Маленький принц», хрестоматія с.498-

530. 

Опрацювати статтю підручника с.257-258 (письмово 

скласти тези до статті). 

9-А 

9-Б 

Шлапакова І.О. Опрацювати тему «Культура обов’язково переможе 

Шариковщину», подивитися фільм «Собаче серце» 

режисер В.Бортко 
https://www.youtube.com/watch?v=aOE_3_Ws4y0 

Опрацювати матеріал, поданий на форзаці 

підручника. 

10-А 

10-Б 

Шлапакова І.О. Опрацювати статтю «М.Метерлінк,драма – феєрія  

«Блакитний птах» (підручник с.230 -238) 

Подану схему заанотувати в зошит (анкета твору).  

11 Шлапакова І.О. Прочитати Е. Йонеско п’єсу «Гостина старої дами». 

Заанотувати подану схему в зошит («Театр абсурду») 

 

http://www.myshared.ru/slide/1394667/
https://www.youtube.com/watch?v=aOE_3_Ws4y0

