
Зарубіжна література  

7 – А клас 

Позакласне читання. Діана Вінн Джонс «Мандрівний замок Хаула». 

Опрацювати підручник с.255-257. 

Перейдіть за посиланням, послухайте скорочено аудіо переказ твору 

https://youtu.be/pB78GCfW81o 

Письмово дайте відповіді на запитання: 

1. В якому жанрі написано твір Діани Вінн Джонс «Мандрівний замок 

Хаула»?  

2. Яке ім*я головної героїні твору?  

3. Ким працювала Софі?  

4. Як звали сестер дівчини?  

5. Яке особливе ставлення Софі мала до капелюшків?  

6. Якою була мачуха Софі?  

7. На кого відьма перетворила Софі?  

8. Хто був охоронцем чарівного замку?  

9. Які чутки ходили про Хаула в місті?  

10.  Яким був насправді Хаул?  

11.  Що вам відомо про Майкла?  

12.  Які чарівні речі зображено у творі?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/pB78GCfW81o


      Шановні батьки та діти вітаю вас із закінченням учбового року. Пропоную 

вам список літератури, який можна опрацювати протягом літа, щоб вашим дітям 

було легше в наступному році.  

Книга - це джерело освіти, знання і якщо збагачення, то збагачення 

культурного і душевного. (Рильський М.) 

Список літератури 8 клас 

Священні книги людства як пам’ятки культури і джерело літератури: 

Біблія. Старий Заповіт (Створення світу. Каїн і Авель. 10 заповідей). Новий 

Заповіт. 

Античність: 

Міфи троянського циклу. Троя. Парісів суд. Викрадення Єлени.  Троянський 

кінь. 

ГОМЕР. Іліада (поема), Двобій Ахілла й Гектора. Пріам у Ахілла. 

ТІРТЕЙ. «Добре вмирати тому…». 

САПФО. «До Афродіти» («Барвношатна владарко, Афродіто…). 

ЕСХІЛ. «Прометей закутий». 

Публій Вергілій МАРОН. «Енеїда» (поема). 

Квінт Горацій ФЛАКК. «До Мельпомени» («Мій пам’ятник стоїть…»). 

Публій Овідій НАЗОН. «Сумні елегії» («Життя поета» (IV, 10)). 

Середньовіччя: 

Лі БО. «Печаль на яшмовому ганку», «Призахідне сонце навіює думки про 

гори», «Сосна біля південної галереї». 

Ду ФУ. «Пісня про хліб і шовк», «Весняний краєвид», «Подорожуючи, вночі 

описую почуття». 

Омар ХАЙЯМ. Рубаї. 

Аліг’єрі ДАНТЕ. Сонет 11 («В своїх очах вона несе кохання…»). 



Відродження: 

Франческо ПЕТРАРКА. Сонети № 61, 132. 

Вільям ШЕКСПІР. Сонети № 66, 116, 130. Трагедія «Ромео і Джульєтта». 

Мігель де Сервантес СААВЕДРА. «Дон Кіхот» I частина. 

Бароко і класицизм: 

Луїс де ГОНГОРА-І-АРГОТЕ. «Галерник». 

Джон ДОНН. «Священні сонети» (19-й сонет «Щоб мучить мене…»). 

МОЛЬЄР. «Міщанин-шляхтич». 

Література XX–XXI ст: 

Антуан де СЕНТ-ЕКЗЮПЕРІ. «Маленький принц». 

Барбара КОСМОВСЬКА. «Буба», «Буба: мертвий сезон». 

Марина АРОМШТАМ. «Коли відпочивають янголи». 

 


