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Коляж  3:  Уяви  собі...  Відповіді  до  учнівсьноао  зошита 



Вправа  1.  Мозкова  атака 

Індивідуальна  або  групова  робота. 

Можливі  відповіді: 

КошжЗ:  Уяви  собі...  Відповіді  до  учитсьмого  зошмта 



Вправа  2.  Уяви  собі... 

А.  Групова  робота. 

Б.  Індивідуальна  робота. 

Можливі  відповіді: 

Сторінка  З   

галактика космічна  система,  що  складається  із  зірок  і   космічного  газу  й 
пилу 

іноплянетяни істоти  (мешканці)  з   інших  плянет 
метеор падаюча  зірка 
плянета круглясте  небесне  тіло,  яке  обертається  навколо  Сонця 
плянети  Соняшної 

системи дев’ять  небесних  тіл,  що  обертаються  навколо  Сонця 

Меркурій перша  й   найближча  плянета  від  Сонця 

Венера друга  плянета  від  Сонця 
Земля третя  плянета  від  Сонця 

Марс четверта  плянета  від  Сонця 
Юпітер п’ята  плянета  від  Сонця 
Сатурн шоста  плянета  від  Сонця 

Уран сьома  плянета  від  Сонця 

Нептун восьма  плянета  від  Сонця 

Плутон дев’ята  й   найдальша  плянета  від  Сонця 
Соняшна  система Сонце  та  плянети,  які  обертаються  навколо  нього 

супутник небесне  тіло,  яке  рухається  навколо  плянети  або  зірки 
схематичний  плян 

Соняшної  системи рисунок  порядку  плянет  у   Соняшній  системі 

Сторінка  5 

дивний незвичайний;  не  такий,  як  усі;  який  викликає  подив 

космічний  корабель судно,  що  літає  в   космос 
позаземна  подорож поїздка  поза  межі  Землі 

уявити викликати  у   своїх  думках  якийнебудь  образ,  картину,  дію  й   т.  п. 

цікавитися інтересуватися;  хотіти  довідатися  про  когонебудь  чи  щонебудь 

Сторінка  7 

вірити бути  впевненим,  переконаним  у   чом>шебудь 
насміхатися висміювати  чиїнебудь  дії  чи  вчинки;  глузувати 

розумна  цивілізація мудре,  кмітливе,  культурне  суспільство 

фантазувати уявляти;  мріяти 

Коляж  3:  Уяви  собі...  Відповіді  до  учитсьного  зошита 
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Сторінка  9 

відвідувати ходити  або  їздити  до  когось;  бувати  в   когось 

космічна  подорож мандрівка  в   космос 

літаюча  тарілка судно  у   формі  плескатого  диску,  яким  «літають  іноплянетяни» 

передбачати бачити,  припускати  щонебудь  заздалегідь 
познайомитися почати  певні  відносини  з   кимнебудь;  запізнатися  з   кимнебудь 

привітати звернутися  до  когонебудь  під  час  зустрічі  3   привітом 

Сторінка  1 1 

вражений здивований,  захоплений 

курява дрібні  тверді  частинки  пилу  в   повітрі 
незвичайний який  відрізняється  від  інших;  не  такий,  як  інші;  особливий 

неймовірно важко  або  неможливо  собі  уявити;  важко  повірити 

приземлитися спуститися  на  землю 

шум різноманітні  голосні  звуки,  які  часто  змінюються  за  частотою  й 
силою 

Сторінка  13 

здійснитися стати  реальним,  дійснрш,  справжнім 
істота живий  організм;  людина,  тварина 

круглий який  має  форму  кулі,  круга,  циліндра  тощо 
лисий без  волосся  або  з   лисиною 

людиноподібний схожий  на  людину;  який  нагадує  людину 

мирний дружній;  без  незгоди,  ворожнечі,  сварок 
намір задум,  бажання  зробити  щонебудь 

Привіт! неформальне  слово  вітання  замість  «Добридень!»  і   т.  п. 

трап пристосування  для  входу  й   виходу  пасажирів  —   сходи, 
драбинка,  мостик  і   т.  п. 

Сторінка  15 

екран поверхня,  на  якій  створюється  зображення  за  допомогою 
кінопрожектора  й   т.  п. 

кермо пристрій  для  керування  рухом  автомобіля,  судна,  літака  тощо 

керувати користуючись  кермом,  спрямовувати  рух  чогонебудь 

навушники пристрій  для  слухання  звукопередач,  що  надівається  на  вуха 

прилад спеціяльний  пристрій,  інструмент,  предмет,  призначений  для 
виконання  якоїсь  роботи  чи  дії 

продемонструвати показати  щонебудь;  підтвердити  фактами 

пульт  керування система  приладів,  за  допомогою  яких  керують  автами, 
літаками,  кораблями  й   т.  п. 

КоляжЗ:  Уяви  собі.,.  ВідпоєШі  до  учшвєьного  зошита 
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Сторінка  17 
безмежний той,  що  не  має  кінця;  безконечний,  безкраїй 

відстань простір,  який  розділяє  два  пункти,  предмети  тощо;  віддаль 

загадковий незрозумілий,  таємничий;  який  потребує  розгадки  чи 

дослідження 
захоплюючий який  дуже  зацікавлює,  захоплює,  викликає  потяг  до  себе 

комета небесне  тіло  із  заморожених  газів  і   пороху,  яке  має  ядро 
всередині  та  яскравий  хвіст  позаду 

космічний  простір необмежена,  тривимірна  протяжність  над  Землею 
космос всесвіт;  позаземний  простір 

чудно незвичайно;  дивно;  сміщно 

Сторінка  19 

передати  привіт попросити  привітати  когонебудь 
побажати висловити  побажання  про  здійснення  чогонебудь 

повернутися прийти  або  приїхати  назад 

подружитися стати  друзями  з   кимнебудь;  заприятелювати 

попрощатися розлучаючись,  сказати  «До  побачення!»;  потиснути  руку  один 
одному  перед  розлукою 

порозумітися знайти  спільну  мову;  дійти  згоди 

Сторінка  2 1 

доказати підтвердити  щось  фактами;  довести 

переконати довести  когонебудь  до  якоїсь  ДЗПИКИ  чи  рішення;  змусити 
когонебудь  повірити  в   щось 

пояснити розповісти  про  щонебудь  так,  щоб  воно  зробилося  зрозумілим 

справді дійсно;  насправді;  у   дійсності 

сумніватися не  бути  впевненим  у   чомусь 

Вправа  3.  Назви  та  опиши 

Індивідуальна  робота. 

Можливі  відповіді: 

Назва  (іменник):  Назва  (іменник): 

•   космічний  корабель  •   іноплянетяни 

Назва  (іменник): •   космос 

Опис  (прикметники):  Опис  (прикметники): 

•   великий 

•   голосний 

•   страшний 
•   дивовижний 

•   блискучий 
•   залізний 

•   тяжкий 

приємні 
мирні 

цікаві 

розумні 
дивні 
незрозумілі 
лисі 

Опис  (прикметники): 
•   безмежний 
•   темний 

•   далекий 
•   загадковий 
•   таємничий 

•   захоплюючий 

•   прекрасний 

4 

Коляж  3:  Уяви  собі...  Відповіді  до  учншсьного  зошита 



Вправа  4.  Листівка 

А.  Індивідуальна  робота. 

Можливі  відповіді: 

—   [іізкоманіпіка  їжа  й   напої 

—   цеє  має  свій  ісолі^і 

—   цеє  має  евій  запах 

—   їжа  [іоепіє  на  цє^ієвах  і   ісцш,ах,  на  зємлі  й   піц  зємлею 

—   авпіомовиі  їзцлпіь  піііьіси  по  землі  й   не  можцпіь  піцншниел  в 

повіпфл 

—   земляни  наїїоцжцюпгьея  ццжє  малєньїсиліи,  піоці  /іоепіцпгь, 

епісЦаюпіьея  й   поми[іаюпгь 

—   новонаїїоцлсєні  земляни  не  вміюпіь  /гозмовляпьи 

—   ціпіи  хоцяпіь  щоцня  цо  епеи^яльних  пігиміщень,  ш,о  називаюпгьея 

«насоли»,  це  їх  на£чаюпгь  цо/гоелі  земляни 

—   на  Землі  йєзліч,  звіїїів,  ппгохів,  (гий,  хомах 

—   Земля  поцілена  на  йсиато  Ігїзних  іЦіаїн 

—   мемхани^  [іізних  х^аїн  ̂ змовляюпіь  (гізними  мовами  —   ц   них 

немає  оцнієї  епііьної  мови 

—   цночї  мсійже  веі  люци  лягаюпіь  епапіи,  и^ой  віцпочмпги 

—   хвоііі  зелияни  ліхцюпіьея  в   епеи,їяльних  п^іилйш^ннях,  ш,о 

називаюпіьея  «ліхаїгні» 

—   зелияни  цихаюпгь  хиеень  І   вез  нього  не  можцпіь  жипм 

—   на  Землі  ццже  йсиапіо  воци  —   озе/г,  /гіх,  охеалів,  мо[іІв,  але  не 

вею  воцц  люжна  пипіи 

—   земляни  не  можцпіь  пе^цавапги  евої  ццмхи  телепапіичло  —   пглльхи 

цено  або  на  пиеьліі 

—   бсиапіо  зелиян  хоцяпіь  на  пііацю  ш,оцня  й   за  опг[іимцюпіь  г^іони 

—   зелияни  хцпцюпіь  попгііібні  їм  /гені  ц   хіісиїнии^  за  г[іоніІ 

—   цеяхі  ч,аепгини  Зелиі  мають  ч,оти!ги  віцмінні  по[ги  [іохц  —   літо, 

оеінь,  зимц,  веенц,  а   цеяхі  ні 

Коляж  З:  Уяшис€і6к,,  Відповіді  до  учитсьтао  зошитв 

5 



Б.  Індивідуальна  робота. 

Можлива  відповідь: 

Дорогий  Аарсте! 

Учора  я   вирішила  відвідати  Землю!  Коли  я   приземлила  свій 

космічний  корабель  на  цій  цікавій  плянеті,  мене  привітали  дивні 

істоти.  Хочу  тобі  сказати,  що  вони  дуже  приємні  і   я   відразу  з   ними 

подружшася.  Навіть  їхній  керівник  прийшов  на  зустріч,  щоби 

привітатися  зі  мною.  Він  якось  чудно  потиснув  мені  руку  та  сказав 

щось  незрозуміле. 

Аарсте,  Земля  така  гарна!  Усе  тут  має  свій  колір  і   запах.  Люди 

щодня  їдять  смачну  їжу  та  п   ’ють  різні  напої.  Вони  це  дуже  люблять 

робити.  Крім  людей  тут  багато  інших  живих  істот  —   риб,  птахів, 

звірів,  комах. 

Чи  ти  знав,  що  коли  земляни  народжуються,  вони  дуже 

маленькі?  Тоді  вони  ростуть,  старіються  й   наприкінці  вмирають,  а 

на  їхнє  місце  народжуються  нові  люди.  Протягом  свого  життя 

земляни  бавляться,  навчаються,  працюють,  а   на  старість  — 
відпочивають. 

Я   дуже  здивувалася,  що  земляни  тільки  можуть  спілкуватися 

усно  або  на  письмі,  а   не  телепатично.  Також  вони  тільки  можуть 

спілкуватися  з   тими  людьми,  що  розмовляють  тією  самою  мовою,  бо 

в   них  немає  однієї  спільної  мови.  Дивно,  ні? 

Моя  нова  подруга  Наталка  пояснила  мені,  що  багато  землян 

мусять  ходити  на  працю  поза  домом.  За  це  вони  отримують  гроші. 

Тоді  за  гроші  вони  купують  у   крамницях  усе,  що  їм  потрібне  —   харчі, 

одяг,  авта.  Мені  здається,  що  без  грошей  на  Землі  неможливо 

вижити. 

Аарсте,  я   дуже  рада,  що  ти  переконав  мене  відвідати  цю  чудову 

плянету.  Дотепер  я   уявляла  її  собі  зовсім  інакшою.  Я   дуже  хочу 

повернутися  сюди  з   тобою  й   познайомити  тебе  зі  своїми  новими 

друзями. 

До  скорого  побачення, 

твоя  подруга  — 
Ікнава 

Коляж  3:  Уяви  собі...  Відповіді  до  учніесьмово  зашита 



в.  Індивідуальна  робота. 

Вправа  5.  Знайдислово 

А.  Індивідуальна  робота. 

Можлива  відповідь: 

Де  він  росте?  у   парках,  на  подвір’ях,  у   лісах   

Як  він  виглядає?   низький;  має  тонкі  гілки,  що  ростуть  майже  від  кореня   

Якого  він  кольору?   зелене  листя,  коричневі  гілки   

Для  чого  він  потрібний?   для  прикраси;  на  деяких  кущах  ростуть  їстивні  овочі 

Б.  Індивідуальна  робота. 

Вправа  7.  Ми  та  іноплянетяни 

Індивідуальна  робота. 

Коляж  3:  Уяви  собі.,.  Відповіді  до  учнівського  зошита 
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Вправа  8.  Передбачення 

А.  Індивідуальна  робота. 

Б.  Індивідуальна  робота. 

Вправа  9.  Ти  —   представник  Канади 

Індивідуальна  робота. 

Вправа  10.  Пригода  на  морі 

А.  Індивідуальна  робота. 

Б.  Індивідуальна  робота. 

Вправа  11.  Дай  волю  своїй  уяві! 

А.  Індивідуальна  робота. 

Б.  Індивідуальна  робота. 

Можливі  відповіді: 

1-  1 

2.  З 

3.  1 

4.  4 

5.  З 

6.  5 

7.  1 

8.  2 

жаль 

жах 

смуток 

зацікавлення 

здивування 

страх 

співчуття 

злість 

8 
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Вправа  12.  Підбери  прикметники 

А.  Індивідуальна  робота. 

Можливі  відповіді: 

Іменники 
Прикметники 

1.  плянетаг-  
 ^ 

безлюдний,  -а,  -е,  -і 

^людиноподібний,  -а,  -е,  -і 

2.  іноплянетяЦи  ̂  
У   космічний,  -а,  -е,  -і 

/   лозаземний,  -а,  -е,  -і 

3.  корабельг   

безмежний,  -а,  -е,  -і 

алюмінійовий,  -а,  -е,  -і 

4.  подорожі  Д Д   \   ̂яскравий,  -а,  -е,  -і \   інтелігентний,  -а,  -е,  -і 

5.  космосу  \   / 
^модерний,  -а,  -е,  -і 

^^\/Жорстокий,  -а,  -е,  -і 

6.  антена  уч. 
/   загадковий,  -а,  -е,  -і 
/   стрімкий,  -а,  -е,  -і 

7.  кометаД  \ /ЧУ  ̂ здуїпний,  -а,  -е,  -і 
■чУ/^антастичний,  -а,  -е,  -і 

8.  прилад^- — ^ 
у/ ^легкий,  -а,  -е,  -і 
Д   дивний,  -а,  -е,  -і 

9.  противники)^ 
\   .відкритий,  -а,  -е,  -і 

прекрасний,  -а,  -е,  -і 

10.  кратерсдДД^ 
___Ч^глибокий,  -а,  -е,  -і 
\   \\востатий,  -а,  -е,  -і 

11.  трап^  
^ 

\   'швидкий,  -а,  -е,  -і 

складний,  -а,  -е,  -і 

^широкий,  -а,  -е,  -і 

Б.  Індивідуальна  робота. 

Можливі  відповіді: 

1

.

 

 

 
 безлюдна,  загадкова  

 
плянета 

2

.

 

 

 
 людиноподібні,  інтелігентні  іноплянетяни 

3

.

 

 

 
 алюмінійовий.  швидкий  

 
корабель 

4

.

 

 

 
 позаземні,  космічні  

 
подорожі 

5

.

 

 

 
 безмежний,  фантастичний  

 
космос 

6

.

 

 

 
 
модерна,  легка  

 

антена 

7

.

 

 

 
 
яскрава,  хвостата  

 

комета 
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8.    дивний,  складний   прилад 

9.    жорстокі,  бездушні   противники 

10.    глибокий,  широкий   кратер 
11.    стрімкий,  відкритий   трап 

В.  Індивідуальна  робота. 

Вправа  13.  Родовий  відмінок 

Число Іменник Родовий  відмінок Можливі  речення 

1. 
од. істота істоти я   не  бачу  дивної  істоти. 

мн. істоти істот Я   не  бачу  дивних  істот. 

2. 
од. комета комети Я   ніколи  не  бачив  комети. 

мн. комети комет Я   ніколи  не  бачив  комет. 

3. 
од. прилад приладу Я   знайшов  це  біля  того  приладу. 

мн. прилади приладів Я   знайшов  це  біля  тих  приладів. 

4. 
од. противник противника У   неї  немає  противника. 

мн. 
противники противників У   неї  немає  противників. 

5. 
од. зустріч зустрічі Він  рахує  дні  до  зустрічі  з   нею. 

мн. зустрічі зустрічей 
Він  рахує  дні  до  зустрічей  із  нею. 

6. 
...од- 

іноплянетянин іноплянетянина Я   маю  щось  для  іноплянетянина. 

мн. іноплянетяни іноплянетян Я   маю  щось  для  іноплянетян. 

7. 
од. гість гостя Я   шукаю  подарунок  для  гостя. 

мн. гості гостей Я   шукаю  подарунок  для  гостей. 

8. 
од. книжка книжки Я   не  купувала  тієї  книжки. 

мн. книжки книжок Я   не  купувала  тих  кнршок. 

9. 
од. бабуся бабусі Я   сиджу  біля  своєї  бабусі. 

мн. бабусі бабусь Я   сиджу  біля  своїх  бабусь. 

10. 
од. батько батька Я   купую  книжки  для  батька. 

мн. батьки батьків Я   купую  книжки  для  батьків. 

Вправа  14.  Особові  займенники  —   родовий  відмінок 

А.  Індивідуальна  робота. 

Б.  1 .   Бабуня  передала  ці  ліки  для  тебе. 

2.  Ми  нікуди  без  вас  не  поїдемо! 

1І 
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3.  Ореста  одружиться  спершу,  а   Михайлина  після  неї. 

4.  Маріє,  постав  цю  ікону  біля  них,  будь  ласка. 

5.  Ходімо  до  мене  після  школи! 

6.  Хлопці  побачили  на  стіні  дзеркало  та  стали  вряд  коло  нього. 

7.  Усі  йдуть  на  танець,  крім  нас. 

8.  Я   дивилася  на  небо,  як  із  нього  падали  сніжинки. 

9.  Нехай  Оля  зайде  до  нас,  бо  ми  її  вже  довго  не  бачили. 

1
0
.
 
 

Мені  здається,  що  їх  нема  вдома. 

В.  Індивідуальна  робота. 

Вправа  15.  Вказівні  займенники  —   родовий  відмінок 

A.  Індивідуальна  робота. 

Б.  1.  Чи  ти  ще  десь  бачила  таких  гарних  хлопців?  (   такі  ) 

2.  Василь  не  розуміє  цього  тяжкого  завдання.  (   це  ) 

3.  Ми  більше  не  хочемо  тих  чужих  Ля  Бланків  у   Свободі!  (   ті   ) 

4.  Супераґент  усміхнувся  до  тієї  прекрасної  бльондинки.  (   та   ) 

5.  Ми  ще  ніколи  в   житті  не  їли  такого  смачного  борщу.  (   такий  ) 

6.  Ти  можеш  померти  від  цих  ЛІСОВРІХ  грибів.  (   ці  ) 

7.  Я   хочу  сісти  біля  цього  талановитого  художника.  (   цей  ) 

8.  Нам  треба  негайно  приземлитися  посеред  цієї  водянистої  плянети!  (   ця  ) 

9.  В   Україні  будують  доми  з   такої  коричневої  цегли.  (   така  І 

10.  Спочатку  Богдан  злякався  того  дивного  звірятка.  (   те   ) 

1 1.  Гриць  не  помітив  тієї  жорстокої  бандитки.  (   та   ) 

12.  Ми  не  сподівалися  такого  дорогого  подарунка!  (   такий  ) 

13.  Він  не  поїде  в   гори  без  такрїх  добрих  друзів.  (   такі  ) 

14.  Я   ще  не  бачила  цієї  славної  співачки  на  сцені.  (   ця   ) 

15.  Учителі  поважають  таких  працьовитих  учнів.  (   такі  ) 

B.  1 .   таких  гарних  хлопців  такі  гарні  хлопці 

2.  цього  тяжкого  завдання  це  тяжке  завдання 

3.  тих  чужих  Ля  Бланків  ті  чужі  Ля  Бланки 

4.  тієї  прекрасної  бльондинки  та  прекрасна  бльондинка 

5.  такого  смачного  борщу  такий  смачний  борщ 

6.  цих  лісових  грибів  ці  лісові  гриби 

КоляжЗ:  Уяви  собі...  ВШпоєШі  до  учшвсьмого  зошита 
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7.  цього  талановитого  художника 

8.  цієї  водянистої  плянети 

9.  такої  коричневої  цегли 

10.  того  дивного  звірятка 

1 1 .   тієї  жорстокої  бандитки 

12.  такого  дорогого  подарунка 

13.  таких  добрРїх  друзів 

14.  цієї  славної  співачки 

15.  таких  працьовитих  учнів 

цей  талановитий  художник 

ця  водяниста  плянета 

така  коричнева  цегла 

те  дивне  звірятко 

та  жорстока  бандитка 

такий  дорогий  подарунок 

такі  добрі  друзі 

ця  славна  співачка 

такі  працьовиті  учні 

Вправа  16.  Присвійні  займенники  —   родовий  відмінок 

A.  Індивідуальна  робота. 

Б.  1 .   Іноплянетяни  вийшли  зі  свого  космічного  корабля. 

2.  Вони  хотіли  повечеряти  в   «ошо/ старшої  сестри. 

3.  Я   не  знаю,  яка  відстань  від  їхньої  плянети  до  Землі. 

4.  Літаюча  тарілка  тихенько  приземлилася  біля  його  канцелярії. 

5.  Наталка  стежила  за  зірками  без  вашої  допомоги. 

6.  Марсіянин  залишив  якийсь  подарунок  для  твоїх  дітей. 

7.  Сядьте,  будь  ласка,  навпроти  моїх  надзвичайних  гостей. 

8.  Гарна  гостя  з   Венери  пообіцяла  телефонувати  до  її  брата  щотижня. 

9.  Я   хотіла  б   поговорити  з   тобою  після  твоєї  позаземної  подорожі. 

1
0
.
 
 

Чи  ти  віриш,  що  серед  наших  добрих  знайомих  є   іноплянетяни? 

B.  1.  наші  батьки    наших  батьків   

2.  мій  приятель    мого  приятеля   

3.  його  велосипед    його  велосипеда   

4.  ваші  вакації    ваших  вакацій   

5.  їхній  син    їхнього  сина   

6.  свої  оцінки    своїх  оцінок   

7.  її  книжка    її  книжки   

8.  твоя  праця    твоєї  праці   

9.  їхні  гроші    їхніх  грошей   

1

0

.

 

 

своя  кишеня   
 

своєї  кишені  
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Г.  Індивідуальна  робота. 

Можливі  відповіді: 

1. нашрїх моїх вакацій 

2. їхньої твоєї бібліотеки 

3. його вашого автобуса 

4. свого її 

здоров’я 
5. твоїх їхніх 

друзів 
6. мого нашого ресторану 

7. твого їхнього 
лікаря 

8. ваших своїх іноплянетян 

9. моєї його подорожі 

10. її своїх 

фантазій 

Вправа  17.  Зворотний  займенник  СЕБЕ 

А.  Індивідуальна  робота. 

Б.  1.  Батьки  недавно  купили  собі  новий  комп’ютер. 
2.  Моя  бабуня  часто  розмовляє  зі  собою. 

3.  Хворий  почував  себе  краще  після  операції. 

4.  Христя  закричала,  коли  побачила  на  собі  осу. 

5.  Діти,  візьміть  собі  по  яблуку  та  йдіть  надвір. 

6.  Гриць  Мамай  ляснув  себе  по  голові. 

7.  Учні  відчули  в   собі  страх,  коли  висадилися  на  Місяці. 

8.  Не  пробуй  імітз^ати  інших,  а   будь  собою\ 

9.  Він  волів  ходити  в   гості  замість  зустрічатися  з   друзями  в   себе. 

1
0
.
 
 

На  мій  день  народження  я   дозволяю  собі  з’їсти  аж  два  шматки  торта. 

Вправа  18.  Мовна  гра 

1 і   К 0 р 0 н а 

2 К 0 л е с 0 

3 к 0 с т ю м 

4 к 0 ш м а р 

5 к 0 р д 0 н 

6 к р 0 к і с 
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Б.  Індивідуальна  робота. 

Можлива  відповідь: 

Коли  я   виросту,  тоді  стану  астронавтом  і   полечу  в   космос. 

Вправа  19.  Кросворд 

7 

Вправа  20.  Оповідання 

А.  Індивідуальна  робота. 1. 1 
!ЬЛ м 

а   1 

г 

0   І 

н НІ ІЧ ІЧ 2.  1 ЗІ 
1   ^   і НІ НІ я НІ н ІН 3.  1 

111 НІ 

^   1 

і 

д   1 

іИ 

у 

■1 

н 4.  1 

М НІ \4 

с   1 

о н   1 н ІН 
5.  І у н НІ т   1 а в   1 н НІ н 
6.  І 

е| 

І*'! „її 

П   І 

ч ІЧ ч ІЧ ч ІЧ 
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7.  І   п 

8.  1^ 

9. 

10.  і   к 

11. 

13.  І   г 

14. 

15. 

ю 

о   І   т 

ЗІВ 

ж   І   е 

ИЕІЗИ 

^ПГЛІ^Г^Гц1ГП[Л 

|Т|Т|Т 
НЕ 

І   ® 
1^ 

ІІЧ |»| [НІ іи  1   а   1   р 1 і   а   II  к   II  Т   II  е   II  р   II  у   1 

ІНЕІИ |фН II 
НІ 

^I ь .4 1-І 1-І ш і   ^   І11І м |»| |«| 
п и 

<=| 

ь 

М   1 

е
|
 

«1 

"ЙІГЙ1ПП 

п р 

«І 

т 

»| 
■1 

"І 

ЕІ1І 
Вправа  21.  Небезпечна  подорож 

А.  Індивідуальна  робота. 

Б.  Індивідуальна  робота. 
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НАД  ВІДПОВІДЯМИ  до  УЧНІВСЬКОГО  ЗОШИТА  ПРАЦЮВАЛИ: 

Керівник  проекту 
Зміни  та  доповнення 

Члени  Комітету  перегляду  матеріялів  з   української 
мови  для  нижчих  середніх  кляс 

Мовний  консультант  і   редактор 

Керівник  видання 

Художньо-технічне  оформлення 

Коректори 

Комп’ютерний  набір 

ШАН  СОКОЛОВСЬКИЙ 
КСЕНЯ  СКРИПНИК  БУБЕЛЬ 

КСЕНЯ  СКРИПНИК  БУБЕЛБ 

ОДАРКА  ҐШДА 

ТАРАС  ДВОРНИЦБКИЙ 
ЛЮБА  ПЦЕНКО 
ІГОР  КРИС 

ТАРАС  ПОДІЛБСБКИЙ 
ШАН  СОКОЛОВСБКИЙ 

КСЕНЯ  ФЕДРША 
ГАЛИНА  ЦАР 

ЯР  СЛАВУТИЧ 
ГАЛИНА  ЦАР 

ВІКТОРІЯ  ЖУКШСБКА 
ГАЛИНА  ЦАР 

ТЕТЯНА  НАЗАРЕНКО 
ГАЛИНА  ЦАР 

ВЖТОРІЯ  ЖУКШСБКА 

ІРИНА  СИМЧИШИН-СТРУК 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ  ВИДАННЯ 

Керівник  проекту 

програмний  укладач 

Коордішатор  експерименту 

Учителі-учасники  експерименту 

Коректор 

Комп’ютерний  набір 

ШАН  СОКОЛОВСЬКИЙ 

БОГДАН  БОРУЩАК 

БОГДАН  БОРУЩАК 

БОГДАН  БОРУ1ЦАК 
КСЕНЯ  СКРИПНИК  БУБЕЛЬ 

ОДАРКА  ВОЗНЖ 
ОДАРКА  ҐШДА 
ВІРА  ЛИТВИН 

СЕМЕН  СЕНЧИШИН 
ГАЛИНА  ЦАР 

ВЖТОРІЯ  ЖУКШСБКА 
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Соруе(Шог8 

ІприИ:ег8 

ЮНК  80К0^0\V8КI 

ХЕМА  8ККУРNУК  ВЦВЕЕ 

XЕNIА  8ККУРНУК  ВЦВЕЕ 

АЦВБШУ  ОІНВА 

ТЕКЯУ  ^\VОКNУСКI 

ШВА  І8НЕМКО 

ШОККЯУ8 

ТАЯА8  РОВІЕ8КУ 

ЮНК  80К0Е0\У8КІ 

К8ЕКІА  РЕВУНА 

НЕЕЕН  С2АК 

УАК  8ЕАУЦТУСН 

НЕЕЕН  С2АЯ 

УІСТОКІА  2ЛЖI^V8КУ 

НЕЕЕН  С2АК 

ТАТІАНА  НА2АКЕНКО 

НЕЕЕН  С2АК 

УІСТОБОА  21ІКІ\У8КУ 

ІЯЕНА  8ШСІ8ІН-8ТКЦК 

РІШТ  ЕВІТІОН 

РгоЗесІ  Мапа§ег 

Рго§гат  Веуеіорег 

РІІ0ІІП2  Соогсііпаїог 

Рі1оІіп§  ТеасЬегз 

Соруесіііог 
ІприПег 

ЮНН  80КОЕО\У8КІ 

ВОНВАН  ВОІШ82С2АК 

ВОНВАК  ВОКЦ82С2АК 

ВОШАМ  ВОКИ82С2АК 

ХЕМІА  8КЯУРМУК  ВЦВЕЕ 

ОВАККА  \У02МІАК 

АШКЕУ  СІМВА 

УЕКА  ЕУТ\^УМ 

8ІМ0М  8ЕМСНУ8НУМ 

НЕЕЕМ  С2АК 

УІСТОКІА  2ЦКІ\\^8КУ 

Коїшж  3:  Уяви  собі...  Відповіді  до  учитсьтт  зошита 
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Поляж  3:  Цікаве.  Відповіді  до  учнівського  зошита 



Видання  випущено  на  замовлення 

Відділу  мовних  програм  при  Міністерстві  освіти  Альберти. 

Публікація  матеріялів  для  9-їкляси, 
як  частини  Програми  навчання  української  мови  «Коляж», 

була  здійснена  за  фінансовою  допомогою 

Методичного  кабінету  української  мови 

при  Канадському  інституті  українських  студій, 

Альбертський  університет, 
і 

Клюбу  українських  професіоналістів  і   підприємців  Едмонтону. 

ТИе  (іеуеіортепі  о/ іИе  Соїіа^е  ІІкгаіпіап  Ьап§иа§е  Оегеїортепі  Зегіез  м;аз 

зротогесі  Ьу  іИе 

Еап§иа§е  8егуісе8  ВгапсЬ  о/ АІЬегіа  Ееагпіп§. 

ТИе  риЬИсаііоп  о/ іНе  СоІІа§е  З   Іегеї  о/ іке 

СоИа^е  ІІкгаіпіап  Ьап§иа§е  Пе\еІортепІ  Зегіез 

м^аз  тасіе  роззіЬІе  Ьу  іке фіпапсіаі  зиррогі  о/ іке 

ІІкгаіпіап  Еап§иа§е  Ейисаііоп  Сепіге, 
Сапайіап  Іп8Ши1е  оґ  ІІкгаіпіап  8іис1іе8, 

11піуег8ііу  о£  АІЬегІа, 
апсі  Іке 

ІІкгаіпіап  Ргоїе88Іопа1  апй  Вп8Іпе88  СІпЬ  ої  Ейшопіоп. 

ЯЕСОЛУ 
І   н ! 

гч 
Гй 

Ш   АІВЕПТА  5Сг 
Коляж  3:  Уяво  собі.,,  ВШпооШ  до  учшвсьного  зошита 



МАТІОМАЬ  ^IВВАРV  ОР  САМАОА 
ВіЬІіоІИеаие  паїіопаїе  сій  Сапасіа 

З   3286  52857159  5 

>4ІЬбгга 
І8ВМ  0-7785-1376-9  ^ЕАВNINС 


