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ЗДРАСТУЙ, РІДНА ШКОЛО І МІЙ ТРЕТІЙ КЛАС!

Тиха, задумлива осінь спускається... Максим Рильський
Перший день у школі. Ольга Морозова

1. Слова «осінь спускається, летить» вжито...
а) в переносному значенні;
б) у прямому значенні.

2. До поданих слів добери та запиши синоніми.

Радісний, 

Стріпувати, 

Задуманий, 

3. Запиши, які ознаки осені згадуються у вірші Максима 
Рильського «Тиха задумлива осінь спускається...».

4. Випиши з вірша «Тиха задумлива осінь спускаєть-
ся...» порівняння.
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5. Запиши, як проходить перший день у школі в різних 
країнах (за змістом тексту Ольги Морозової «Перший 
день у школі»).

6. А як проходить перший день у твоїй школі? Запиши.

Як у Німеччині святкують початок навчального року.  
За матеріалами інтернет-джерел

1. Продовж речення.

У Німеччині батьки дарують 

2. Опиши подарунковий пакет.
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3. Поясни значення поданих слів та виразів.

Урочиста церемонія — 

Екскурсія — 

Наставник — 

Знайомі незнайомці. Алла Коваль

1. Продовж речення.

Школа з’явилася як навчальний заклад 

2. Від яких слів утворилися подані слова? Запиши.

Клас — 

Парта — 

Буква — 

Олівець — 

Крейда — 

Дошка — 

Джуді знайомиться з новим учителем. Меґан МакДоналд

1. Продовж речення.

Головним персонажем оповідання є .

2. Яке завдання дав учитель учням?
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3. Випиши з тексту опис «буркотливих» олівців.

4. Поясни значення поданих слів та висловів.

Буркотливий — 

Бути не в гуморі — 

Пристати на пропозицію — 

5. До поданих слів добери та запиши синоніми.

Маленький, 

Везунчик, 

Шарлотта отримує... тринадцять балів! Марія Манеру

1. Продовж речення.

Головною героїнею оповідання є...

а) вчителька;           б) мама;           в) Шарлотта.

2. Поясни значення вислову.
З вуст у вуста — 

3. Як вчителька провчила дівчинку?



7

4. Яка головна думка оповідання?

БЕЗ СЛОВА НЕМАЄ МОВИ, А БЕЗ МОВИ — КНИГИ

Наша мова. Алла Коваль

1. Вибери правильну відповідь.
Твір Алли Коваль «Наша мова» — це...
а) казка;
б) вірш;
в) науково-популярне оповідання.

2. Продовж речення.

Мова допомагала людям 

Мова первісних людей була 

Слов’янська азбука створена за зразком 

3. До поданих слів добери та запиши синоніми.

Плакати, 

Мандрувати, 


