
Зарубіжна література завдання на 12-20 березня 
5-А 

5-Б 

Шлапакова І.О. Прочитати повість-казку «Аліса в Країні Див» Л. 

Керролла; опрацювати питання (усно)  на ст.247, 254, 

256-258. 

Скласти план до розділу «Божевільне чаювання», 

скласти сенкан на тему: «Аліса». 

Вивчити напам’ять уривок з вірша М.Цвєтаєвої 

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

6-Б Шлапакова І.О. Вивчити напам’ять три хоку на вибір, підручник 

ст.172-174. 

Опрацювати біографію Роберта Бернса, підручник 

ст. 176-177, опрацювати питання ст.179. 

Вивчити напам’ять вірш Р.Бернса «Моє серце в 

верховині…» підручник ст.178.    

7-А Шлапакова І.О. Прочитати з хрестоматії оповідання А.Конан Дойла 

«Пістрява стрічка» ст.381-398, виконати завдання 

ст.398, скласти характеристику Ш.Холмса, записати 

в робочий зошит. Скласти сенкани на тему: «Шерлок 

Холмс», «Доктор Вотсон». 

8-Б Шлапакова І.О. Записати в зошит схему «Класицизм». 

Опрацювати біографію Мольєра,  підручник ст.228-

231. 

Прочитати комедію «Міщанин-шляхтич» Мольєра 

Інтернет – дія І, ІІ, ІІІ, ІV, скласти паспорт твору, 

виконати завдання (усно) на ст.254, написати 

характеристику пана Журдена. 

 

9-А 

9-Б 

Шлапакова І.О. Прочитати п’єсу «Ляльковий дім» Г. Ібсена (за 

хрестоматією,  опрацювати питання (усно) на 

стор.426, 436, 449). Написати характеристику Нори.  

Підготувати розповідь про Бернарда Шоу; прочитати 

п’єсу  «Пігмаліон» Б. Шоу, скласти паспорт твору. 

10-А 

10-Б 

Шлапакова І.О. Підготувати біографію Шарля Бодлера (ст. 204-208), 

вивчити напам’ять вірш «Альбатрос» (хрестоматія 

ст.326); підготувати доповідь про життя та творчість 

Поля Верлена (підручник ст.214-218).  

 

11 Шлапакова І.О. Підготуватися до написання творчої роботи: 

«Найжахливіша потвора для людини-це війна» (за 

творами П.Целана, Г.Белля). Прочитати повість 

«Старий і море» Е.Гемінгвея (за підручником). 

 
 

 

 



Зарубіжна література завдання на 20-27 березня 
5-А 

5-Б 

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

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

Відповисти 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 з 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 27.03 - 03.04 
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). Відповисти на запитання (усно) підручник 

ст.263-264. 

Прочитати Астрід Ліндгрен «Пеппі Довгапанчоха» (з 

Інтернету) 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


