
Зарубіжна література завдання на 27.04-30.04. 2020 
5-А 

5-Б 

Шлапакова І.О. Опрацювати підручник ст.270-272 (Історія створення 

твору «Чарлі і шоколадна фабрика»). 

Читати твір «Чарлі і шоколадна фабрика» (інтернет), 

розділи 1-11. 

Письмове завдання: контрольний твір на тему: «Сила 

творчої уяви Аліси» (мої роздуми після прочитання 

твору Луїса Керролла «Аліси в країні Див»).  

6-Б Шлапакова І.О. Опрацювати біографію Роберта Шеклі, підручник ст. 

203-204. 

Читати оповідання Роберта Шеклі «Запах думок», 

підручник ст.204-215, відповісти на запитання 

підручник ст.215. 

Письмове завдання: скласти план до оповідання 

«Запах думок». 

7-А Шлапакова І.О. Опрацювати біографію Рюноске Акутагава, 

хрестоматія ст. 419. 

Прочитати новелу – притчу Акутагави «Павутинка», 

хрестоматія ст.420-421,відповісти на запитання, 

хрестоматія ст.421. 

Подивитися бук трейлер 
https://www.youtube.com/watch?v=b3oMU6NLhFE 

8-Б Шлапакова І.О. Робота з твором «Маленький принц»: заанотувати 

подану схему в зошит; виписати з тексту твору 

вислови, які стали афоризмами. 

Письмове завдання: виконати подану самостійну 

роботу. 

Подивитися https://www.youtube.com/watch?v=tJTEtWB0JRA 

9-А 

9-Б 

Шлапакова І.О. Опрацювати біографію Гарпер Лі, підручник ст.164-

165. 

Скласти хронологічну таблицю: «Життя і творчість 

Гарпер Лі». 

Опрацювати матеріал підручника ст.165-167. 

Висновки записати в зошит ст.167. 

Письмове завдання: виконати тести за твором 

«Собаче серце». 

10-А 

10-Б 

Шлапакова І.О. Здати вірш Бодлера «Альбатрос». 

Письмове завдання: дати відповіді на запитання в 

підручнику ст.253 №3,№7,№10. 

11 Шлапакова І.О. Прочитати оповідання Милорада Павича «Скляний 

равлик», підручник ст.222-230. 

Опрацювати матеріал підручника ст. 220-222. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b3oMU6NLhFE
https://www.youtube.com/watch?v=tJTEtWB0JRA


Зарубіжна література завдання на 04.05-08.05. 2020 
5-А 

5-Б 

Шлапакова 

І.О. 

Читати твір «Чарлі і шоколадна фабрика» (інтернет), розділи 

12-30. 

Скласти письмово таблицю: 

Реальне в повісті Фантастичне в повісті 

Подивитися уривки з фільму 
https://www.youtube.com/watch?v=o1Aouss6sWE&list=PLf3eHNn7ndae-
frE5LFaXe2P5qw5IRH9n 
 

6-Б Шлапакова 

І.О. 

Розвиток мовлення: Порівняйте образи Тома з оповідання 

Р.Бредбері «Усмішка» і Лероя Кліві, героя оповідання Р. 

Шеклі «Запах думок». 

Заповніть таблицю: 

 
Том Кліві 

Спільне: 

1.  

2.  

3.  

Відмінне 

  

 

7-А Шлапакова 

І.О. 

Опрацювати біографія Айзека Азімова, хрестоматія ст.422. 

Прочитати фантастичну повість Азімова «Фах», хрестоматія 

ст.423-464, відповісти на запитання ст.464. 

8-Б Шлапакова 

І.О. 

Опрацювати біографію Барбари Космовської, підручник 

ст.270-271. 

Самостійно опрацювати матеріал підручника ст.271-274. 

Прочитати уривки з твору «Буба:мертвий сезон», підручник 

ст.275-284. 

Подивитися експрес урок  
https://www.youtube.com/watch?v=AowxPJUzm7U 

9-А 

9-Б 

Шлапакова 

І.О. 

Опрацювати біографію Еріка Вольфа Сігала. Скласти 

хронологічну таблицю «Життя і творчість письменника», 

підручник ст.168-169. Прочитати твір Сігала «Історія 

кохання». Подивитися буктрейлер. 
https://www.youtube.com/watch?v=Yk_1W-j8x7Q 

10-А 

10-Б 

Шлапакова 

І.О. 

Здати вірш А. Рембо «Голосівки». 

Контрольна робота з теми: «Перехід до модернізму» 

(питання в роботі не переписувати, а тільки вказувати номер 

питання.) 

11 Шлапакова 

І.О. 

Контрольний твір на тему: «У чому секрет успіху твору 

«…..», і чому саме його я візьму у доросле життя?» (твір має 

бути написаний у форматі ЗНО).  
 

https://www.youtube.com/watch?v=o1Aouss6sWE&list=PLf3eHNn7ndae-frE5LFaXe2P5qw5IRH9n
https://www.youtube.com/watch?v=o1Aouss6sWE&list=PLf3eHNn7ndae-frE5LFaXe2P5qw5IRH9n
https://www.youtube.com/watch?v=AowxPJUzm7U
https://www.youtube.com/watch?v=Yk_1W-j8x7Q

