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ПИТАННЯ ДО СЮЖЕТУ ПОВІСТІ  

Скільки всіх членів команди ‘Скорпіони’? Назви їх. Кого з них ти би собі 

вибрав/вибрала за друга чи подругу? Чому? 

 

 

Опиши вкрадені експонати. Якби ти йшов/ішла до музею, котрі з цих 

експонатів ти би хотів/хотіла бачити? Чому? 

 

 

Скільки разів хтось залишав ‘Скорпіонам’ ключі до розгадки відносно 

крадіжі? Спиши, що вони кожного разу залишили. 

 

 

Як ‘Скорпіони’ назвали свою ‘операцію’? Чому? 

 

 

‘Скорпіони’ вживали різні засоби підчас операції проти злодіїв. Котра з цих 

засобів тобі найбільше подобається? Чому? 
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БЕЗПРИТУЛЬНІСТЬ 

 

У повісті Фубтольні детективи Вилсон живе нелеґально в 

своєму приміщення; насправді він бездомний або 

безпритульний (homeless).  

 

 

Чи у твоєму місті є велика проблема з безпритульністю? Чи видно по вулицях 

багато безпритульних осіб? Які аґенції пробують поборити цю проблему? Що 

вони роблять? 

 

 

Як ми реаґуємо коли стрічаємо бездомних людей? Як ти би був 

зареаґував/зареаґувала, якби Вилсон прийшов і тобі з друзями розказав те, 

що знав про пляни крадіжі? Чи ти йому би повірив/повірила? 

 

 

Як ти особисто можеш найкраще допомогти зарадити цій проблемі? 

Продискутуйте. 

 

 Давати гроші одиницям на вулиці?  

 Волонтирити у аґенції притулку для бездомних?  

 Давати гроші на організації, які працюють над цією справою?  

 Інше 
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ПЕРЕД ЕКРАНОМ  

 

У першому розділі Ромкова мама скаржиться, що він забагато 

грає у відеогри. Це часте нарікання батьків і дорослих - що діти 

і молодь забагато часу проводять перед екранами 

комп’ютерів, відеогор, мобильних телефонів.  

Скільки годин ти особисто проводиш перед екраном денно? Чи знаєш?  

Я думаю, що проводжу ______ годин денно перед екраном. 

Записуй свої години впродовж одного тижня.  Уживай долучену табличку або 

іншу методу.  

Скільки годин було в одному тижні? _______   

Більше чи менше, як сподівано? _______________________ 

На що йдуть твої години перед екраном? 

 Знаходжу інформацію   _______ годин 

 Розважаюся    _______ годин 

 Комунікуюся з іншими    _______ годин 

 Інше     _______ годин 

 Інше     _______ годин 

Чи думаєш, що ти забагато годин проводиш перед екраном? Якщо так, як ти 

би міг/могла це змінити? 
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ПЕРЕД ЕКРАНОМ 

День Від До Інфо Розвага Комунікація Інше Інше 
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ЗНАХОДИМО СКАРБ 

 

Чи думаєш, що ‘Скорпіони’ добре зробили, що не повідомили поліцію про те, що вони 

знайшли? Чи в подібній ситуації ти би зробив/зробила так, як вони? Чи інакше? Проведи 

опитування в клясі або між друзями – що кожний би зробив? 

 

ОПИТУВАННЯ - Що би ти зробив/зробила, якби знайшов/знайшла скарб? 

Ім'я                 

Залишив/ла би собі                 

Звернувся/лась би до поліції                 

Розповів/ла би лише батькам                 

Розповів/ла би лише вчительці/лю                 

Розповів/ла би лише подрузі/другу                 

Заховав/ла і нікому би не сказав/ла                 

Пройшов/ла би повз і залишив/ла все на 
місці 

                

Заніс/несла би до бюро знахідок                 

Написав/ла б оголошення про знахідку               
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НАЗВИСЬКА / ПРІЗВИСЬКА 
 

‘Скорпіони’ себе і інших часто називають назвиськами 

(nicknames). Назвисько або прізвисько, це неофіційне або 

неформальне ім’я, надане родиною або друзями.  

Поясніть звідки взялися ці назвиська членів команди:  

Хась - Повне ім’я: Михайло Садовий 

___________________________________________________________________ 

Бедрик  - Повне ім’я: Андрій Бедриковський 

___________________________________________________________________ 

Козак - Повне ім’я: Іван Сірко. (Пошукай інформацію про Івана Сірка в 

інтернеті.) 

___________________________________________________________________ 

Нюнька - Повне ім’я: Володимир Пилипович. Чи Нюньки назвисько пов’язане 

з його повним іменем? _______  Пошукай слово ‘нюня’ в словнику. Чому ти 

думаєш, що Володимир став ‘Нюнькою’? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Дискусія: Чи у твоїй родині чи товаристві вживають назвиська? Якщо так, які? 

Звідки вони походять? Придумай назвиська для учнів в твоїй клясі, базуючись 

на їхніх іменах або прикметах. Пам’ятай, що назвиська не мають бути 

зневажливими.   


