
Виконати до 25.04 

8 клас 

1. Прочитати про французького письменника Антуана де Сент-Екзюпері ст. 

271-273. Дати відповіді на запитання 1, 2, 3 ст. 284. 

2. Прочитати казку-притчу «Маленький принц». Опрацюйте питання 4-23 на 

ст. 284-285.  

3. Дайте відповіді на питання 25-27. ст. 285. №24 письмово. 

4. Опрацювати статтю підручника про творчість Річарда Баха ст. 286-287. 

Дати відповіді на питання1-4 ст.295. 

5. Прочитати повість «Чайка Джонатана Лівінгстон». Опрацювати питання5-

23 ст. 295. Питання 15 – письмово. 

9 клас 

1. Написати рецензію на твір Р. Бредбері «451о за Фаренгейтом». 

2. Знати, що таке класична і масова література. 

3. Прочитати твір Г. Лі «Убити пересмішника». Визначити моральні ідеали у 

творі. 

4. Прочитати Ерік Сігел «Історія одного кохання». Подивитись одноіменний 

кінофільм і порівняти із оригіналом (письмово). 

10 клас 

1. Опрацювати статтю підручника «Зміни в драматургії на межі XIX-XX ст. 

2. Визначити роль М. Метерлінка у становленні «нової драми». 

3. Прочитати ліричну феєрію «Синій птах». 

4. Знати: 

a. Зміст п’єси; 

b. Що таке фейєрія; 

c. Визначити символічний зміст твору; 

d. Вміти схарактеризувати образи Тільтіля і Мітіль. 

5. Прочитати роман Паоло Коельо «Алхімік». 

  



11 клас 

1. За повістю Хемінгвея «Старий і море», написатиміні-твір «Символіка 

образів (риба, море, рибалка, хлопчик та ін.). 

2. Прочитати відомості про життя Габріеля Гарсія Маркеса. Знати значення 

терміну «магічний реалізм». 

3. Знати зміст оповідання Маркеса «Стариган із крилами» . Визначити синтез 

реального і фантастичного в оповіданні. 

4. Написати есе «Чи повернеться до людей янгол?». Подумати над 

питаннями. 

a. Відображення в оповіданні моральної деградації людства. 

b. Символічний зміст образу янгола. 

c. Ідея прагнення до внутрішнього вдосконалення, морального 

відродження, повернення до вічних цінностей. 

5. Опрацювати статтю підручника «Постмодернізм у літературі другої 

половини XIX ст.». 

6. Підготувати презентацію творчого проекту за творчістю одного із 

письменників: Річарда Баха, Патріка Зюскінда, Паоло Коельо, Дена 

Брауна, Милорада Павича (за вибором). 

7. Прочитати роман П. Зюскінда «Запахи. Історія одного вбивці». 


