
7/б клас українська мова 
Тема: Повторення будови слова: префікс, корінь, суфікс, закінчення. 

Визначення основи слова(практично) 

 

1. Пригадайте правила: 

Префікс — значуща частина слова, що стоїть перед коренем і слугує для 

творення слів із новим лексичним значенням або відтінком у значен-

ні: осінній — передосінній. 

Корінь — головна значуща частина слова, що містить спільне значення 

спільнокореневих слів (воля, воленька, звільнити). Корінь є носієм 

лексичного значення.  

Суфікс — значуща частина слова, яка стоїть після кореня та слугує дія 

творення слів з новим лексичним значенням або відтінком у значенні: калина 

— калинонька). 

Закінчення — змінна значуща частина слова, що виражає його граматичне 

значення (рід, число, відмінок, особу, час тощо,) і слугує для зв’язку слів у 

словосполученні й реченні: мама – мами,  мамі, маму, мамою. 

 

Основа — частина слова без закінчення. Вона виражає лексичне значення 

слова, тому є спільною для всіх форм слова (міст-о, міст-а, міст-у,       

міст-ом). 

 

2. Попрацюйте з таблицею. Згадайте, як позначати частини слова 

 
3. Виконайте завдання: 

А). Розберіть  слова за будовою 

Пролісок, загадка, посадка, вигадка, сходи, підказка, 

розмова, пагорбок. 

 Б).  У поданих словах виділіть корінь 

 Сонний, осінній, шкільний, солодкий, дощовий, мовний. 

 

В). Виділіть основу слова 

Дубовий, молодий, багряне, веселка, мудрець, сімейний. 

 

Г). Складіть за ілюстрацією текст з 4 – 5 речень. Два 

слова (на власний вибір) розберіть за будовою 
 

 

 



 

Математика 
7 клас 

06.11.2020 р. 
 

Тема: Вимірювання і побудова гострих кутів , розміщених у різних 
положеннях. 
       1.Дайте відповіді на запитання. 
     -Що таке кут? 
     -Якими бувають кути? 
     -Яка величина прямого кута? 

- Яка величина гострого кута? 
- Яка величина тупого кута? 
- Яка величина розгорнутого кута? 
- Який кут більший прямий чи гострий? 
- Який кут більший прямий чи тупий? 

 
        2.Побудуйте кути. 

 
40 радусів, 67 градусів, 90 градусів, 123 градуси. 
 
3.Побудувати по 3 прямих , гострих , тупих кутів розміщених у 
різних положеннях. 
 

05.11.20                      Фізика і хімія в побуті               7 клас 
Опрацюйте тестові завдання 

1 варіант 

1.  Речовина – це: 

А) повітря; Б) те з чого складається тіло; В) вода. 

2.  Атом складається з: 

А) молекул; Б) це найменша частинка; В) повітря. 

3.  Чого більше – тіл чи речовин? 

А) тіл; Б) речовин; В) однаково. 

4.  Прикладом фізичного тіла може бути: 

А) залізо; Б) густина; В) метеорит. 

5.  Усі речовини складаються з : 

А) повітря; Б) води; В) молекул і атомів. 

6.  Молекули складаються з: 

А) атомів; Б) це найменша частинка; В) води. 

7.  З кількох речовин може складатися тіло? 

А) однієї; Б) двох; В) багатьох. 

8.  У разі збільшення температури швидкість руху молекул: 



А) зменшується ; Б) збільшується; В) залишається незмінною. 

Тема: Пластичність твердих тіл, їх використання в техніці й 

побуті. Крихкість твердих тіл, їх врахування в техніці і 

побуті. 
Пригадайте! 

Які агрегатні стани речовини відомі вам з курсу природознавства? 

Розгляньте табличку і  назвіть,  які існують види деформації (розтягнення, 

стиснення, вигин, кручення, зсув) 

- Назвіть свої приклади деформацій. 

Опрацюйте теоретичний матеріал 

Властивості твердих тіл. Пластичність 
Пластичність. Віск і пластилін тверді тіла, але їх форму змінити легко. Вони 

є пластичними. 

Пластичними називають тверді тіла, які не відновлюють свою форму після 

дії на них сили. 
Крім того пластичність — здатність при замішуванні з водою утворювати 

тісто, яке під впливом зовнішньої дії може набирати будь-якої необхідної 

форми без проявів тріщин та зберігати надану форму після припинення цієї дії, 

при сушінні та випалюванні. 

Приклади використання властивості пластичності твердих тіл – грунтування 

столярних виробів, шпаклювання підлоги, віконних рам перед фарбуванням. 

Скло легко руйнується внаслідок дії на нього певної сили. Воно крихке, на 

відміну від цих тіл, що не руйнуються у разі дії сили. Наприклад, кульки 

підшипника є міцними, а вироби зі скла, фарфору, чавуну, пластику – 

крихкими. 

Крихкими називають тіла, що руйнуються внаслідок дії на них сили. 

Міцність – властивість тіл не руйнуватися в разі дії на них сили. 

Відгадай загадку!  Визнач до якого виду деформації належить даний предмет. 

 У піч положи – мокне, у воду вкинь – сохне. (Віск) 

 Не  в раю, а там де страх, її повно в казанах. (Віск) 



 Є брусочки-кольорочки, зліпив ліс, а в нім пеньочки. (Пластилін) 

 Він солодкий і пахучий, мов смола рідка – тягучий. (Мед) 

 Ноги на полі, тіло в стодолі, а голова на столі. (Пшениця) 

 В землі спала, в літі встала, в міху одпочивала, в млині танцювала – 

людей годувала. (Пшениця) 

 Росте в полі, хоч вір, хоч не вір не чоловік і не звір, а має вуса. (Ячмінь) 

 Дуб-дубілей, на дубові сто гіллей, на гіллячці по листочку, на листочку 

по гніздечку, а в гніздечку по яєчку. (Просо) 

 Тонко-високий дід над водою хитає сивою бородою. (Очерет) 

 Стовбур не простий – дуже довгий та пустий. (Очеретова тростинка) 

Домашнє завдання: 

Накреслити таблицю та записати до неї вибрані назви твердих тіл із 

відповідними властивостями: алюмінієва дротина, шматок крейди, 

шпаклівка, замазка, фарфорова чашка, чавунна пластина, глиняний горщик, 

пластиліновий кубик. 

Пластичні тіла Крихкі тіла 

  

 

05.11.2020                                               Трудове навчання 

(кух.справа) 

Тема: Первинна обробка овочів 

1. Ознайомтесь з теоретичним матеріалом 

 Первинна кулінарна обробка овочів - це процедура, з якою обов'язково 

стикається людина, що має яке-небудь відношення до приготування їжі. 

Загальні рекомендації 

Будь – який продукт, що потрапив на кухню, перш, ніж буде використаний 

для приготування, неодмінно піддається попередній обробці. Це стосується і 

овочів. Первинна обробка овочів проводиться як можна акуратніше і 

ретельніше. 

Очищення овочів від шкірки слід 

проводити, коли овочі і руки досить сухі. 

При цьому слід ретельно видалити всі 

пошкоджені ділянки. Відразу після 

очищення кожного овоча його слід 

поміщати не на обробну дошку, а в посуд, 

куди налита холодна вода. Первинна 

обробка овочів у домашніх умовах і в 

системі громадського харчування включає 

в себе кілька етапів: сортування, обмивання, очищення і нарізку. 

http://поради.pp.ua/uploads/posts/2016-10/yak-pravilno-robitsya-pervinna-obrobka-ovochv_541.jpeg


Сортування овочів 

Цей етап призначений для видалення загнилих, сильно побитих овочів і 

сторонніх предметів, крім того, при цьому овочі розсортовуються, виходячи з 

розмірів і якості. 

Первинна обробка овочів з сортуванням за якістю дозволяє правильніше 

використовувати кожен сорт. Наприклад, гіркі сорти ріпчастої цибулі 

застосовуються, коли готуються перші і другі страви, солодкі ж сорти його 

краще використовувати на салат, соус або гарнір для холодних страв. 

  Зрілі і міцні помідори використовують у салатах, з м'ятих і перестиглих 

роблять томатне пюре, а зелені придатні для засолювання, їх також можна 

залишити для подальшого дозрівання. Сортування за розміром допомагає 

більш правильно провести технологічний процес, тому що термін 

приготування різних за розмірами продуктів у разі теплової обробки буває 

різним. Сортування по розмірами коренеплодів зменшує розмір відходів при 

механізованому чищенні. Якщо овочі не розсортовані, відходів виходить 

набагато більше. Це відбувається тому, що у великих коренеплодів разом з 

шкіркою захоплюється значна частина бульби, яка є їстівною. Зазвичай 

сортування проводиться вручну, лише для картоплі можуть застосовуватися 

механічні сита і барабани. 

Обмивання і очищення 

Первинна обробка овочів обов'язково включає в себе 

їх обмивання в прохолодній воді, щоб видалити 

частинки бруду. Цей етап необхідний для 

забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних норм 

під час виробничого процесу. Відходи добре 

промитої картоплі дозволяють отримати крохмаль 

підвищеної якості. Зелена цибуля, листя шпинату, салату, петрушку, кінзу 

тощо, після того як видалені підгнилі частини і коріння, опускають у 

посудину з холодною водою на півгодини, щоб відмити землю та пісок, які 

пристали до зелені. Потім зелень промивається великою кількістю води, яка 

береться з розрахунку до 10 літрів на кілограм продукту. При цьому вода 

змінюється до трьох разів. 

Первинна обробка овочів на третьому етапі передбачає очищення. Для 

картоплі у системі громадського харчування передбачені картоплечистки. 

При їх використанні очищені бульби залишаються з вічками, які доводиться 

дочищати з допомогою жолобкового ножа. При ручній очистці молодої 

картоплі його засипають у посудину з водою, шкірка на ньому зчищається за 

рахунок обертальних рухів дерев'яного весла. Залишена шкірка дочищається 

руками з допомогою ножа. 

 У білоголової, червоноголової та савойської капусти відрізаються від качана 

забруднені і загнилі листки або їх зіпсовані ділянки. Якщо потрібно готувати 

страви з використанням капустяного аркуша, качан вирізається таким чином, 

щоб лист залишився неушкодженим. Якщо капуста призначена для 

подальшої нарізки, качан розрізається на 2-4 частини, після чого зручно 

вирізати качан. 

2. Випишіть етапи первинної обробки овочів. 

http://поради.pp.ua/uploads/posts/2016-10/yak-pravilno-robitsya-pervinna-obrobka-ovochv_243.jpeg


3. Допоможіть мамі/бабусі провести первинну обробку картоплі, буряка, 

моркви та цибулі. 
 

 

05.11.2020р.   Трудове навчання (швейна справа) 7-Б 

клас 

Тема. Виготовлення пояса і з’єднання його з спідницею. 

 Обробка нижнього зрізу спідниці.  

1. Опрацюйте матеріал 

Верхній зріз спідниці в залежності від моделі може бути оброблений 

пришивним поясом, обшивкою, суцільновикроєним поясом, корсажною 

стрічкою або швом упідгин.  

Перед обробкою верхнього зрізу перевіряють якість обробки спідниці, 

форму лінії талії і вимірюють довжину верхнього зрізу спідниці. Ширина 

поясу в залежності від моделі може бути різною. Пояс може бути 

суцільновикроєним з підпоясом або відрізним, зі швом по лінії згину. По 

довжині він може складатись із двох частин: зі швом на рівні бічного шва або 

під шльовками. Кінці поясу зазвичай заходять один на другий на 30-40 мм і 

застібаються на прорізну обметану петлю та ґудзик або на гачок і петлю. 

 

 

Спосіб обробки низу спідниці залежить від моделі та виду 

текстильного матеріалу, з якого виготовляється виріб. 

«Способи обробки низу спідниці» 



 
 

 
Завдання: 

1. Законспектувати в зошит  та вивчити«Способи обробки низу спідниці». 

Джерело: 

1. http://mehovschic.ptu.org.ua/html/page33.html 

2. http://mehovschic.ptu.org.ua/html/page34.html?fbclid=IwAR3a_NM

p7ueN134zKh0KZs3ZYeFthFWgBbC_ldu0AYuFWWeBLg-

QdimhNpg 

 

 

05.11.2020 р. Історія 7 клас. 
 Тема уроку: Вірування та звичаї східних слов'ян. 

Пригадайте: Які житла були у східних слов'ян?  Де і як будували наші 

предки свої оселі? Чим харчувалися східні слов'яни? Як одягалися наші 

предки? 

Прочитайте: Життя та основні заняття східних слов'ян (землеробство, 

скотарство, полювання) були тісно пов'язані з природою.  Люди стикалися з 

грізними виявами  земних і небесних стихій. Тому протягом століть природа 

наклала свій відбиток і на формування релігійних вірувань. Люди 

обожнювали сонце, місяць, явища природи, річки, озера. Так,  за найвище 

божество вважали сонце; звали його Дажбогом. Другим за значенням був бог  

грому й блискавки – Перун. Богом неба вважався Сварог. Велес опікувався  

скотарством.  Стрибог  керував вітрами. Богиня  молодості й краси звалася 

Ладою. Слов'яни вірили в різних істот, які начебто населяли болота, ліси, 

поля, струмки. За їхнім переконанням, у лісах жили лісовики та мавки, в 

річках та озерах – водяники, русалки. Вважалося, що в кожній хаті мешкають 

домовики. І їх треба було вшановувати, щоб ті не накоїли родині лиха.  Воді 

слов'яни приписували особливу силу, бо в землеробському побуті вона була 

вкрай необхідною. Жертви, що приносили воді, мали рятувати від посухи та 

неврожаю. Дуже давнім є поклоніння годувальниці – «матері – сирій землі». 

Перегляньте відеоматеріали: https://www.youtube.com/watch?v=UZNzsdS-

swU   

http://mehovschic.ptu.org.ua/html/page33.html
http://mehovschic.ptu.org.ua/html/page34.html?fbclid=IwAR3a_NMp7ueN134zKh0KZs3ZYeFthFWgBbC_ldu0AYuFWWeBLg-QdimhNpg
http://mehovschic.ptu.org.ua/html/page34.html?fbclid=IwAR3a_NMp7ueN134zKh0KZs3ZYeFthFWgBbC_ldu0AYuFWWeBLg-QdimhNpg
http://mehovschic.ptu.org.ua/html/page34.html?fbclid=IwAR3a_NMp7ueN134zKh0KZs3ZYeFthFWgBbC_ldu0AYuFWWeBLg-QdimhNpg


   

Уважно розгляньте малюнок. Скажіть, що зображено на ньому? 

 

Прочитайте текст:  Поклоніння  божествам природи проявилося і в святкових 

обрядах, окремі з яких дійшли і до нашого часу.  Так, у грудні святкували 

народження нового року, співали 

колядки, щедрівки, справляли кутю. 

Обрядовими весняними піснями вітали 

прихід весни. Це було свято веснянок.  

Найбільше свято було влітку – свято  

Івана Купала (Купайла). Тоді розкладали 

великі вогнища, дівчата плели вінки, 

пускали їх за водою і танцювали, співали 

пісень. Хлопці перестрибували через 

вогонь. Добре вивчивши природу, 

слов'яни склали власний календар, який 

мав 12 місяців та 4 пори року. Давні 

слов'яни молилися своїм богам просто 

неба або в капищах. Тут стояли  

зображення язичницьких богів у вигляді 

статуй, яким приносили жертви. 

 

Перегляньте відеоматеріали: 

https://www.youtube.com/watch?v=eBOeBwg6TWQ 

 

Дайте відповіді на питання: Які сили природи уособлювали слов'янські 

боги?  Які свята східних слов'ян святкують понині? Поясніть значення слова 

«капище»? 

 

05.11.2020 р. Основи здоров'я в 7 класі. 

 Тема уроку: Розпорядок дня. Сон і здоров'я. Втома і перевтома. 
Попередження перевтоми. Гігієна оселі. Повітря, його значення для 
здоров'я. 
1. Пригадайте: Як відновити здоров'я після хвороби? Що таке профілактика 
порушень органів слуху та зору? 
2.Прочитайте текст: Людина, яка доброзичливо ставиться до інших, вміє 
розподіляти свій вільний час, активно рухатись і безпечно харчуватися, 
загартовується, не має шкідливих звичок, веде здоровий спосіб життя. 
Секунда за секундою, хвилина за хвилиною, година за годиною спливає час… 
А куди він спливає, залежить тільки від тебе самого. Прочитав  цікаву книжку, 
навчився танцювати або чистити картоплю – час витрачено на добру справу, 
він залишився у твоїй голові, руках, серці. А просидів біля телевізора, цілий 
день грався на комп'ютері, потім дивуєшся: куди ж подівся час? І не можеш 
пригадати, бо його було змарновано, вкрадено з твого життя.Справи, які не 

https://www.youtube.com/watch?v=eBOeBwg6TWQ


приносять людині користі, потрібно викреслити із свого життя. Ти маєш 
навчитися відрізняти їх від корисних справ. 
Щоб навчитися розподіляти свій час, ви маєте скласти свій розпорядок дня. 
На окремому аркуші паперу склади свій розпорядок дня і перевір та виправ 
його за допомогою крос-тесту: 1. Щоночі ти спиш не більше 7 годин*; 8-9 
годин**;більше 10 годин***. 
Ти харчуєшся 1-2 рази*, 3-4 рази**,більше 6 разів на день***. 
Ти щодня виконуєш домашні обов'язки*, вважаєш це не своєю справою**. 
Щодня ти маєш досить вільного часу для відпочинку та ігор*, зайнятий так, 
що не маєш собі цього дозволити**. 
4.Перегляньте відеоматеріали: 
https://www.youtube.com/watch?v=h6PEZw4LMPk&ab_channel=%D0%92%D1%
96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%9C%D0%B8%D0%BA
%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE 
5.Опрацюйте матеріал: 
https://kurs.if.ua/society/chomu-svizhe-povitrya-v-prymishhenni-cze-tak-
vazhlyvo/ 
6. Переглянути відеоматеріали і зробити висновки: 
https://www.youtube.com/watch?v=kcdcnZZE6ls&ab_channel=%D0%98%D1%80
%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%86%
D0%BA%D0%B0%D1%8F 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=h6PEZw4LMPk&ab_channel=%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=h6PEZw4LMPk&ab_channel=%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=h6PEZw4LMPk&ab_channel=%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://kurs.if.ua/society/chomu-svizhe-povitrya-v-prymishhenni-cze-tak-vazhlyvo/
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