
04.11.2020          українська література 7/б клас 

Тема: Вірші Т.Шевченка «Соне заходить, гори чорніють…», «Село! І 

серце одпочине» 

1. Розгадайте криптограму 

- З якого вірша взято ці слова? 

- Хто автор? 

- Який художній засіб 

використав у ньому поет? 

/Підказка: починайте читати на межі 

злиття двох однакових букв за 

часовою стрілкою/ 

2.Історія  написання поезії  «Сонце 

заходить, гори чорніють…» 

    Поезія була написана 1847 року, коли Шевченка було заарештовано за 

участь у Кирило-Мефодіївському товаристві й засуджено на десять років 

служби в царській армії.  

      Навіть  на чужині завжди перед очима  Т.Шевченка стояв образ рідної 

України.  Милуючись природою в чужому краї, поет думкою лине на рідну 

землю. Усе здається авторові водночас і знайомим, і далеким. Те ж саме 

сонце сходить, такі ж чорніють поля, але душа ліричного героя звернена до 

Батьківщини, згадки про яку і втішують його душевний біль, і навівають 

печаль. 

Вірш Т. Г. Шевченка «Сонце заходить, ...» відзначається високою 

майстерністю у змалюванні природи і в передачі настроїв та почуттів 

людини. Шевченко осуджує байдужість, невірність в особистих людських 

стосунках. 

3.Прочитайте вірш 

Сонце заходить, гори чорніють, 

Пташечка тихне, поле німіє. 

Радіють люде, що одпочинуть, 

А я дивлюся... і серцем лину 

В темний садочок на Україну. 

Лину я, лину, думу гадаю, 

І ніби серце одпочиває. 

Чорніє поле, і гай, і гори, 

На синє небо виходить зоря. 

Ой зоре! зоре! — і сльози кануть. 

Чи ти зійшла вже і на Украйні? 

Чи очі карі тебе шукають 

На небі синім? Чи забувають? 

Коли забули, бодай заснули, 

     Про мою доленьку щоб і не чули. 

4. Доберіть назви дій до назв предметів 

Сонце….. 



Гори…. 

Пташечка…. 

Поле….. 

Люди…… 

Зоря….. 

5. Питання до самоконтролю 

1)Які настрої і почуття поета переважають у вірші Т. Г. Шевченка «Сонце 

заходить, гори чорніють»? Чим вони зумовлені? 

2)Які образи і картини найяскравіше вимальовуються у вашій уяві, коли ви 

читаєте вірш «Сонце заходить, гори чорніють»? 

3)Яка роль пестливих слів, окличних і запитальних речень у цьому творі? 

6. Прочитайте вірш «СЕЛО! І СЕРЦЕ ОДПОЧИНЕ…» 

Село! І серце одпочине:  

село на нашій Україні — 

неначе писанка, село, 

зеленим гаєм поросло. 

  

Цвітуть сади, біліють хати, 

а на горі стоять палати, 

неначе диво. А кругом 

широколистії тополі, 

а там і ліс, і ліс, і поле, 

і сині гори за Дніпром. 

Сам Бог витає над селом. 

 

Тема вірша: поетична картина про вимріяне щасливе життя селян на 

Україні. 

Головна думка: «на чудовій українській землі повинні жити щасливі люди», 

«сам Бог витає над селом». 

 

7. Дайте письмову відповідь на питання: 

 - Які почуття охопили поета при згадці  про українське село? 

 - Які порівняння вжито у вірші? 

 - Які образи вони створюють? 

 - Що росте кругом села? 

 - Як поет описує хати? 

 - Як ви розумієте останній рядок вірша? 

 - З якими почуттями написано вірш? 

8. Навчіться виразно читати вірші. Один(на власний вибір) вивчіть 

напам’ять.  

Математика 

7 клас 

03.11.2020 р. 
 



Тема: Множення на одноцифрове число, коли у множеному є нулі  

і стоять вони на різному місці. 

1.Опрацюйте теорію за зразком. 

 

                           1046                       1804                      1560 

                         х       4                     х      4                  х       5    

                         ---------                      -------                   -------- 

                          12264                       7216                    6300 

     2.Розв’яжіть приклади . 

 

              2790 х 3 =                   1750 х 4 = 

              1200 х 5 =                   2708 х 3 = 

6007  х 7=                    3002 х 3 = 
 

3.Розв’яжіть задачу. 

 

           У місті було 3360 старих будинків, а нових – у 6 разів більше. 

Скільки нових будинків було у селищі? 

 

4.Розв’яжіть приклади. 
 

      2170 х 2 =               3080 х 3 =             22400 х 3 =       4120 х 2 = 

 

СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ОРІЄНТУВАННЯ 

7- Б клас 

ТЕМА: Обід. Закуски, перші, другі страви. 

Холодні страви і закуски у харчуванні людини мають надзвичайно велике 

значення. Особливу роль вони відіграють в меню бенкетів, де їх буває від 5 до 10 

видів. 

Різноманітність продуктів, що входять до їхнього складу, гострий смак, 

гарне оформлення збуджують апетит, поліпшують засвоюваність їжі, стимулюють 

діяльність травних залоз, у зв’язку з цим їх подають на початку приймання їжі.             

Багато які холодні закуски мають гострий смак (закуски з оселедця, кільки, 

квашеної капусти, солоних і маринованих грибів та ін.), деякі мають ніжний смак 

(заливна риба, м’ясо, холодні страви з птиці, дичини та ін.). до таких страв 

додають гострі приправи і соуси – гірчицю, хрін, соус майонез тощо. Між 

холодною закускою і стравою особливої відмінності немає, оскільки, якщо їх 

подають перед обідом, вони відіграють роль закуски, а в меню сніданку або вечері 

можуть бути основною стравою. Деякі закуски подають гарячими. Продукти для 



них нарізують дрібно. Від гарячих других страв вони відрізняють ся меншою 

масою, більш гострим смаком і тим, що їх подають без гарніру. 

 Холодні страви та закуски подають на фарфорових блюдах овальної і 

круглої форми, тарілках для оселедця, лотках, кришталевих і фарфорових вазах, 

ікорницях, одно- і багато порціонних салатниках, розетках, креманках. Посуд має 

відповідати страві, яку подають, за формою і розміром. Для оформлення 

використовують формочки, спеціальні ножі та інший інвентар, а також продукти, 

що входять до складу страви. Продукти мають бути акуратно і гарно укладені і 

поєднуватися за формою і кольором, оформлення – простим і витонченим. 

Температура холодних страв і закусок перед подаванням має бути не вищою за 

120 С. 
 

 

 

 

 
 

 

Переглянь відео за посиланням: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BZdZOiLSCA0  

 

https://www.youtube.com/watch?v=k0Xdv8cVi3s 

https://www.youtube.com/watch?v=BZdZOiLSCA0
https://www.youtube.com/watch?v=k0Xdv8cVi3s


 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ErNzOgJTAGE 

 

 

 

04.11.20                               Музичне мистецтво                                   

7 клас 

Тема: Образний зміст музики. 

  1.Слухання музичного твору «Всі ми діти українські» за посиланням :                                                      

https://www.youtube.com/watch?v=p6_Urh7bdtw                                                                                                                                    

2 .Робота над піснею «Вишиванка»: вивчити слова пісні    

 

З вечора пригожого аж до ранку 

Вишивала дівчина вишиванку. 

Вишивала, дівчина, вишивала, 

Чорну і червону нитку брала. 

 

А що чорна ниточка – розставання, 

А червона ниточка – то кохання. 

Щоб та чорна ниточка часто рвалась, 

А червона ниточка гладко слалась. 

 

Встану я в неділеньку спозаранку, 

Подарую милому вишиванку. 

Сердься, мій соколику, чи не сердься, 

Будеш ти носить її коло серця 
 

04.11.2020 р. Образотворче мистецтво 7-б клас. 

«Червоно-жовтим осінь багата».  Відбитки готових 

природних форм. 
  Ось і прийшла красуня-осінь. Вона перетворила ліси, сади, парки у казковий 

барвистий букет. Все навкруг  запалахкотіло яскравими осінніми барвами. 

«Кленові листочки» 

Осінь, осінь... Лист жовтіє. 

З неба часом дощик сіє. 

Червонясте, золотисте 

Опадає з кленів листя. 

Діти ті листки збирають, 

У книжки їх закладають. 

Наче човники, рікою 

Їх пускають за водою. 

З них плетуть вінки барвисті - 

Червонясті, золотисті. 

         І.Блажкевич 

   Осінь майстерно перефарбувала листя і траву у всі відтінки жовтого, 

багряного, коричневого. Спробуймо і ми відтворити чарівний світ осінньої 

https://www.youtube.com/watch?v=ErNzOgJTAGE
https://www.youtube.com/watch?v=p6_Urh7bdtw


казки на папері за допомогою фарб та різноманітних  листочків. Це зовсім не 

складно. 

Згадаємо як виглядають листочки різних порід дерев. 

У каштана – п’ять окремих пелюсток, що кріпляться в одній точці до 

черешка. Кожна пелюстка нагадує подовжений овал із загостренням на кінці. 

У клена – листок суцільний, по краях має форму башточок із трьома 

шпилями. 

Листя дуба нагадує маленькі деревця. 

Листочки берези схожі на маленькі сердечка. 

Пропоную пограти у гру «Назви правильно дерево» 

  

 

 

 

 



 

 



   Давайте налюємо на альбомному листку стовбур дерева. 

 
Розташуємо аркуш паперу вертикально, адже дерево буде у висоту більше, 

ніж в ширину. Простим олівцем намалюємо контур дерева. 



 
Розфарбуємо стовбур дерева фарбами. 

 

 

 

Беремо різні дрібні листочки дерев, наносимо з боку прожилок гуаш, акрилову 

фарбу або, навіть, акварель і «відбиваємо» їх на стовбурі. 

 



 
 
Бажаю вам творчих успіхів!!! 

 

 

04.11.20р. Інформатика 
 

Тема:  Переферійні пристрої ПК. Сканер-призначення. Принтер – 

призначення, види принтерів. 

 

Периферійні пристрої ПК поділяють на дві основні, групи: 

• пристрої введення інформації; 

• пристрої виведення інформації. 

Пристрої введення інформації призначені для внесення інформації в ПК та 

керування його роботою. До пристроїв введення інформації відносять: 

• клавіатури, 

• маніпулятори "миша" та трекболи, 

• дігітайзери, 

• сканери, 



• джойстики.  

Сканери 

Сканером (Scanner) називають пристрій, що дозволяє вводити в 

комп'ютер образи зображень, які пропонуються у вигляді тексту, малюнків, 

слайдів, фотографій та іншої графічної інформації. Сканери класифікують за 

конструкцією механізму руху та типом введеного зображення, способом 

під'єднаня ,до системного блоку. 
   
 

 

 

 

 

 

 

За конструкцією сканери поділяють 

на: ручні, настільні і барабанні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для того, щоб ввести в комп'ютер будь-яке зображення за допомогою 

ручного (handheld) сканера, потрібно без різких рухів провести сканером по 

зображенню.  

Настільні (desktop) сканери називають по-різному: сторінкові, 

планшетні, автосканери. Такі сканери дозволяють вводити зображення 

формату від А4 до А1.  

Робота рулонних сканерів нагадує роботу факсу. Окремі листки 

документів проходять всередині сканера, при цьому здійснюється їх 

сканування 

Перші моделі сканерів працювали лише в чорно-білому (bilevel) 

режимі, згодом у відтінках сірого кольору (grayscale), а всі сучасні - у 

кольоровому режимі.  

Принтери 

Принтери - це пристрої для виведення інформації на тверді копії (папір, 

плівки, тканину та ін). Всі друкуючі пристрої поділяють на: 

• послідовні - друкують на твердій копії посимвольно; 

• стрічкові, друк здійснюється пострічково; 

• сторінковні. друк здійснюється посторінкове. 

В свою чергу в кожній групі можна виділити принтери ударної (impact) 

і безударної (non-impact) дії 

В наш час великого поширення набули лазерні (laser) принтери. Вони 

використовують електрографічний принцип створення зображення. Процес 



створення такого зображення включає в себе створення макету зображення 

на барабані чи планшеті і його перенесення на папір.  

Крім лазерних використовують, так звані "світлодіодні" або LED - принтери 

На нинішній день важливою характеристикою принтерів є можливість 

кольорового друку. Принципи кольорового друку, в струменевих і лазерних 

принтерах, схожі з принципом традиційного чорно-білого друку. 

Особливістю кольрового друку є використання декількох основних кольорів 

фарби чи тонеру. що при змішуванні утворюють різні кольори та відтінки. 

До переваг лазерних принтерів належать висока швидкодія, що 

визначається кількістю роздрукованих сторінок за хвилину ,а також 

можливість друку не тільки на папері, а й на .плівках та інших твердих 

копіях. 

 

Домашнє завдання:Опрацювати матеріал. 

 

 

 
 


