клас Дата
5
27.04
4.05

8.05

11.05

6
30.04
клас

Тема
Контрольна робота за розділом «Сила
творчої уяви»
Роальд Далл «Чарлі і шоколадна
фабрика» Персонаж і герой
літературного твору
Цікаві пригоди хлопчика Чарлі та його
друзів на казковій шоколадній фабриці
містера Вонки.
Характеристика містера Вонки.
Зображення в повісті реального і
фантастичного
Р.Бредбері «Усмішка» Образ Тома,
його динаміка.

8
28.04. Антуан де Сент-Екзюпері «Маленький
клас
принц»Людські стосунки, моральні
цінності в казці - притчі
5.05
Художні образи-символи казки-притчі
«Маленький принц»
8.05. Філософський зміст твору
9
24.04. М.Булгаков «Собаче серце». Конфлікт
клас
натовпу, масової свідомості та
інтелекту, культури. Персонажідвійники

Завдання
Виконати тести
Переглянути фільм
Виконати тестові
завдання
Заповнити таблицю
Прочитати
оповідання Виконати
тести
Прочитати казкупритчу виконати
тестові завдання

Прочитати твір або
Переглянути фільм
Виконати

Тест за повістю "Собаче серце"
1. Для чого Преображенський проводив пересадку органів Шарику?
а) Щоб відточити майстерність хірурга;
б)Щоб показати студентам-медикам, як проходить операція по пересадці;
в) Намагаючись створити новий вид істот;
г)Намагаючись розгадати секрет вічної молодості.
2. В якому році відбуваються події повісті?
а)1804
б) 1864
в) 1924
г) 1984
3. Яку частину людського мозку пересаджують псу Шарику?
а) Мозок
б)Мозолисте ТІЛО
в) Зоровий Нерв
г) Гіпофіз
4. Скільки років професору Преображенському?
а)70 років

б) 60 років
в) 50 років
г)40 років
5. Яку оперу їде слухати в театр професор Преображенський?
а)"Аїда"
б) "Іоланта"
в) "Травіата"
г)Мадам Батерфляй"
6. На якій вулиці знаходиться будинок професора Преображенського?
а) Тверська
б) Пречистенка
в) Остоженка
г) Луб'янка
7. Ким влаштовується на роботу громадянин Шариков?
а) Машиністом метро
б) М'ясником на ринку
в) Мисливцем за бездомними тваринами
г)Санітаром у лікарні
8. Назвіть ім'я та по батькові громадянина Шарікова:
а)Реєстраторів Регістратовіч
б) Поліглот Поліглотовіч
в)Комісар Коміссарович
г)Поліграф Поліграфович
9. На кому збирається одружитися громадянин Шариков?
а) На Зіні
б) На машиністі
в) На актрисі
г)На дочці професора
10. В яку пору року відбувається дія повісті?
а)Літо
б) Осінь
в)Зима
г)Весна
11. Опудало якої тварини не подобається Шарику в кабінеті професора?
а) Сови
б) Медведя
в) Папуги
г) Орла
12. Які килими постелено в квартирі професора Преображенського?
а)Турецькі
б)Персідські
в) Узбецькі
г)Італійські
Виконаний тест можна переслати на електронну адресу, як і попередні завдання!!!

