
Михайло Стельмах. "Гуси-лебеді летять" (Розділ 1) 

 

По горизонталі 

 

3.  На чому з'їжджав зі снігової гірки головний герой? 

4.  Жанр твору "Гуси-лебеді летять". 

7. Про що сказано: "...мамині чорнобривці завеликі, дарма що в них прошви чорні, а 

халяви жовті"? 

9.  Ім'я головного героя твору "Гуси-лебеді летять". 

10. Куди бабуся водила онука? 

  

По вертикалі 
 

1. Закінчить дідові слова: "Сто друзів - це мало, один ворог - це...". 

2. Що дав хлопцеві дядько Себастіян? 

4.  Як звали друга головного героя? 

5.  З яким музичним інструментом порівнює автор хмари? 

6. Які у сонця ключі? (відповідь була у творі) 

7. Ким хотів бути хлопчик, щоб повернути лебедів? 

8. Кому присвячено твір "Гуси-лебеді летять"? 
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А.Чайковський "За сестрою". М.Стельмах "Гуси-лебеді летять" 

 

 

 

По горизонталі 
8. На чому з'їжджав зі снігової гірки головний герой («Гуси-лебеді летять»)? 

9. Прізвище козака, який загинув після кривавої бійні з татарами («За сестрою»). 

10.Куди бабуся водила онука («Гуси-лебеді летять»)? 

11.Що відрізав Дівлет-Гірей, караючи усіх брехунів і клеветників («За сестрою»)? 

12.Ким хотів бути хлопчик, щоб повернути лебедів («Гуси-лебеді летять»)? 

17.Закінчить дідові слова: "Сто друзів - це мало, один ворог - це..." («Гуси-лебеді летять»). 

18.Хто автор твору "За сестрою" (прізвище)? 

19.Як звали сестру Павлуся (з твору "За сестрою")? 

20.Хто, на думку Павлуся, міг справді допомогти йому знайти свою сестру («За 

сестрою»)? 

21.Як звали козака, який "був митець орудувати арканом" ("За сестрою")? 

22.Хто привчав Павлуся "їздити на коні, кидати списом та арканом, стріляти з рушниці та 

з лука й орудувати шаблею" («За сестрою»)? 

23.Як звали друга головного героя («Гуси-лебеді летять»)? 

  

По вертикалі 
1.Художній засіб, який підкреслює й виразно виокремлює щось дуже важливе, 

концентруючи в собі глибокий зміст і високу емоційність. 

2.Кому присвячено твір "Гуси-лебеді летять"? 

3.Що дав хлопцеві дядько Себастіян («Гуси-лебеді летять»)? 

4.Побудова художнього твору. 

5.З яким музичним інструментом порівнює автор хмари («Гуси-лебеді летять»)? 

6.Назва річки, на березі якої розкинулося село Спасівка («За сестрою»). 

7.Місто, столиця татарського хана («За сестрою»). 
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13.Ім'я головного героя твору "Гуси-лебеді летять". 

14.Яке ім'я по батькові М.Стельмаха? 

15.Які у сонця ключі? (відповідь була у творі «Гуси-лебеді летять») 

16.Жанр твору "Гуси-лебеді летять". 

18.Про що сказано: "...мамині чорнобривці завеликі, дарма що в них прошви чорні, а 

халяви жовті" («Гуси-лебеді летять»)? 
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