
1. Прочитати кіноповість «Зачарована Десна» Олександра Довженка. 

2.  В зошиті з літератури виписати цитати  з твору до образу матері, батька, прабаби Марусини, діда 

Семена,   прадіда Тараса, дядька Самійла. 

3. Дайте письмово  відповіді на запитання. 
 
1. Чому діти боялися лазити у кущі смородини і бузини? 

 2. На кого був схожий дід?  

3. Що найбільше любила робити мама Сашка? 

4. Чому мати ненавиділа діда?  

5. Що дід любив більш за все на світі?  

6. Який овоч любив малий Сашко?  

7. « Вона була малесенька й така прудка, і очі мала такі видющі й гострі, що сховатись од неї не могло ніщо в світі…»  

про кого це? 

8. Професія діда Захарка  

9. Яка музика була наймиліша Сашкові?  

10. « Бачив я багато гарних людей, але такого, як батько не бачив. Одне, що в батька було некрасиве…»  

11.Чому в давнину жінки не купались в Десні?  

12. Так багато дала ти мені подарунків на все життя. До кого звертається автор?  

13.  Яке слово пропущено в реченні: «У його реальний повсякденний світ що не день, то частіше починають 

вторгатися...»? 

14. Яку картину Сашкова мати купила за курку на ярмарку? 

15. Хто часто брав малого Сашка на руки й розповідав про Десну, трави, таємничі озера? 

16. Які «чотири няньки» доглядали змалечку Сашка? 

17. Хто спалив у печі Псалтир? 

18. Хто завідував погодою на сінокосі? 

19. Чому «вся загребельська парафія сиділа на стріхах з несвяченими пасками»? 

20. Скільки років прожив дід Семен? 

21. Коли Сашко вперше нагрішив? 

22. Хто з героїв твору говорив: «Моє багатство Не дозволяє купити мені нові, пробачте, чоботи»? 



23. Хто не міг прожити без прокльонів і дня? 

24. За що отець Кирило не любив Сашкового батька? 

25. Хто «орудував косою, як добрий маляр пензлем»? 

26. Із чим автор порівнює глибину батькового горя, коли маленькі сини померли від епідемії? 

27. Хто з героїв твору «не втратив щастя бачити... зорі навіть у буденних калюжах на життєвих шляхах»? 

28. На що була схожа хата, в якій народився Сашко? 

29. Звідки взявся лев у рідній Сосниці Сашка? 

30. Як змінив своє ставлення до коней Сашко, почувши їх розмову? 

 


