
         6 клас 
Робота над змістом повісті Всеволода Нестайка „Тореадори з Васюківки”. Смішне, комічне й 

романтичне в його пригодницькій повісті для дітей.  

1.  Запишіть у зошит асоціації до слова „пригода” 

2.  - Від кого ведеться оповідь у  повісті? (1-2 частини, 3 ).                      

- Хто ж головні герої повісті?  

- А  які вони? Запишіть те хороше, що притаманне хлопчикам, і те, що, на 

вашу думку не красить підлітка.   

                                                           

3. На основі прочитаного твору  доведіть, що ця повість пригодницька.  

4. Наведіть приклади та визначте головну думку.                                                     

5. Подумайте, будь ласка, і скажіть, за допомогою чого автор досягає того, що 

читаючи повість «Тореадори з Васюківки», ми не можемо стримати сміх.  

6. .    „Порушена послідовність”. 

Поставте подані цитати в такій послідовності, щоб вони відповідали розгортанню подій у 

третій частині.  

 

А „З-за печі визирнуло лукаве Ярищине око. Вона сміялася. Вона й не уявляла, як мені зле. 

Вона думала, що я придурююся”.  

Б В „Душа моя, яка ще трималася в тілі, не витримала”.  

В  „У хаті було сонячно, аж очі сліпило, годинник на стіні показував десяту” 

Г „Так востаннє тужливо ірже вірний кінь, навіки прощаючись із козаком”.  

Д  „Вона завжди вислуховувала хворих просто так, вухом, без усякого лікарського 

причандалля”.                                                                         

7.   

 Вікторина   «Так чи ні» 
1. Хлопці хотіли прорити метро під  клунею.  

2. За проїзд у метро хлопці збиралися брати п’ять копійок з учительки української мови.  

 3. Дідусь у покарання примусив хлопців закопувати метро назад.  

4. Зробити підводний човен хлопці вирішили з плоскодонки.  

 5. Щоб витягти цуценя з криниці, хлопці принесли мотузку з дому.  

6. Кандидатура корови Маньки  не підійшла на тореадорський бій, бо вона  була  з одним 

рогом.                                                                                                  

7. Хлопці шукали порятунку від Контрибуції в калабані.                                       

8. Павлусь дружив з Явою ще з першого класу..                                                 

 9. Сестра Яви не вимовляла літеру «Л».                                   

10. Словами «То таке страшнюче мурмило, що його навіть сам зоотехнік Іван    

       Свиридович боїться описано корову Маньку .                     

 11. Розповідь у творі ведеться від імені Яви                            

 12. Урятованого цуцика Ява жартома назвав Жучкою    

Творча робота.                                        

 Напишіть у зошитах побажання Яві та Павлуші, щоб їхня мрії здійснювалися. Адже кожен з 

Вас знаходить деякі риси, які притаманні хлопчакам маєте й ви. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


