
8 клас українська мова 
Тема: Добір тематичних груп  спільнокореневих слів, які належать до різних 

частин мови 

1.Пригадайте правила: 

Спільнокореневі слова — це слова зі спільним коренем, але з різними лексичними 

значеннями. Можуть належати як до однієї, так і до різних частин мови. 

Форми слова — це зміни слова за відмінками, числами, родами чи особами (стіл-

стола, прийшов-прийшла, смієшся-сміються, парта-парти-партами). 

 

2. Виконайте завдання: 

А). Запишіть текст, підкресліть орфограми. Знайдіть спільнокореневі слова, 

виділіть корінь, з’ясуйте його значення в тексті.  

Коло нашого села дубовий ліс. У цьому лісі багато старих дубів і малих дубочків. От 

і лісничий іде лісовою просікою. Лісник старанно стереже  дубняк. 

Б). З кожної колонки випишіть «зайве» слово, доберіть до нього споріднені 

слова. Поясніть свій вибір. 

син сова літак 

синочок совеня літо 

синій совок літати 

синівський совиний приліт 

 

В). Використовуючи корені -рад, -лук, -лис, -рік-, утворіть слова, які належать 

до різних частин мови. Поясність лексичне значення утворених слів. 

Наприклад:  -paд -, — радість, радіти,радісний, радо. 

Г). Складіть текст (5 – 6 речень) за 

ілюстрацією, використовуючи спільнокореневі 

слова, які належать до різних частин мови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



8 клас українська література 
Тема: Вірші Т.Шевченка «Над Дніпровою сагою», «За сонцем хмаронька 

пливе» 
 

1.  Дайте відповідь на питання:   

1. Дитинство Тараса. 

2. Обдарованість митця, його служба в наймах.  

3. Викуп з кріпацтва. 

4. Творчість митця для дітей. Поезія та музика.  

5. Збірка «Кобзар». 

6. Політична діяльність.  

7.Останні роки життя. 

2. Прочитайте теоретичний матеріал 

В основу вірша, навіяного роздумами Шевченка про свою самотність та мріями 

одружитися, покладено українську народну пісню «Стоїть явір над водою». Вірш  

написаний в 1860 році в Петербурзі, вперше надрукований у журналі «Основа» в 

1861 році. 

У поезії природа в поета оживає, набуває людських рис. Старий явір стоїть над 

берегом Дніпра й журиться, що назавжди залишиться без вірної дружини, так і 

посивіє в самотині:  о      олі,     ро и  и / Та     вір ої  ружи и, / І  ружи и і 

 а ії / В самоти і посивіє! 

Звичайно, дерева сивіти не можуть, так само, як і журитися, але Тарас 

Григорович надає явору такого вміння. Ялинка з калиною змальовані в образі 

молодих, гнучких дівчаток, які сміються та співають, повбирані квіточками. 

3. Навчіться виразно читати вірш 

     Над Дніпровою сагóю 

Стоїть явор меж лозою, 

Меж лозою з ялиною, 

З червоною калиною. 

 

Дніпро берег риє-риє, 

Яворові корінь миє. 

Стоїть старий, похилився, 

Мов козак той зажурився. 

 

 о без долі, без роди ни 

Та без вірної дружини, 

І дружини і надії 

В самотині посивіє! 

 

Явор каже: — Похилюся 

Та в Дніпрові скупаюся. — 

Козак каже: — Погуляю 

Та любую пошукаю. — 

 

А калина з ялиною 

Та гнучкою лозиною, 

Мов дівчаточка із гаю 

Вихожаючи, співають; 

 



Повбирані, заквітчані 

Та з таланом заручені, 

Думки-гадоньки не мають, 

     В’ються-гнуться та співають.    
                                          Словникова робота: сага – річкова затока 

4. Вірш  «За сонцем хмаронька пливе» 

Історія написання твору. Т.Шевченко працював у науковій експедиції, якій було 

доручено вивчення Аральського моря. У неволі він згадував Україну, сумував за 

нею. Так і виникла ця поезія в 1849 році. 

 Тема: зображення мінливості природи в зміні дня й ночі. 

Ідея: нерозривний зв’язок почуттів з природою, сподівання на краще майбутнє. 

Мета: надія на краще майбутнє. 

Тематика: пейзажна лірика. 

Зорові образи: сонце, хмаронька, море, пелена, мати, дитина, туман.  

Слухові образи: з Богом заговорить. 

Образи кольору: червоні, синє, рожевою, сивий. 

5. Прочитайте та вивчіть напам'ять уривок вірша 

ЗА СОНЦЕМ ХМАРОНЬКА ПЛИВЕ. 

За со ц м хмаро ька плив , 

Ч рво і поли ро стилає 

І со ц  спато ьки  ов  

У си є мор : покриває 

Рож вою п л  ою, 

Мов мати  ити у. 

 

Очам лю о. Го и очку, 

Малую го и у 

Ні и с рц  о почи  , 

З Богом  аговорить... 

 

А тума ,    ач  ворог, 

Закриває мор  

І хмаро ьку рож вую, 

І тьму  а со ою 

Ро стилає тума  сивий, 

 

І тьмою  імою 

Оповиє то і  ушу, 

Й      аєш,     ітись, 

І ж  ш його, того світу, 

Мов мат рі  іти. 

 

 

Музичне мистецтво      05.11.20.          8 клас 

Тема: Музика 19 го-20го століття. 
1) Розучування пісні «Розпрягайте хлопці коней»  

Розпрягайте, хлопці, коні 



Та лягайте спочивать, 
А я піду в сад зелений, 
В сад криниченьку копать. 
 
Копав, копав криниченьку 
У вишневому саду... 
Чи не вийде дівчинонька 
Рано-вранці по воду? 
 
Вийшла, вийшла дівчинонька 
В сад вишневий воду брать, 
А за нею козаченько 
Веде коня напувать. 
 
Просив, просив відеречка, 
Вона йому не дала, 
Дарив, дарив з руки перстень,* 
Вона його не взяла. 
 
"Знаю, знаю, дівчинонько, 
Чим я тебе розгнівив: 
Що я вчора ізвечора 
Із другою говорив. 
 
Вона ростом невеличка, 
Ще й літами молода, 
Руса коса до пояса, 
В косі стрічка голуба". 

2) Слухання музики: Танцювальний жанр. Вальс. За посиланням:  
https://www.youtube.com/watch?v=uIwMMjz-rKI 

 

 

Фізична культура.       05.11.20.        8 клас 
Розділ: Гімнастика.           

 Тема: Акробатичні вправи.        

1) Відтискання в упорі лежачи на лавці (підлозі) (хлопці) за посиланням:

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

2) Відтискання в упорі лежачи на лавці (дівчата) за посиланням    

https://www.youtube.com/watch?v=_l0nMqfxp-k 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uIwMMjz-rKI
https://www.youtube.com/watch?v=VgndNUYqCzg
https://www.youtube.com/watch?v=_l0nMqfxp-k


05.11.2020 р.    8 кл.  Трудове навчання (кухарська 

справа). 
Тема: Бутерброди відкриті.  Технологія приготування. 

1.Ознайомтесь із теоретичним матеріалом. 

 Відкриті бутерброди:        Для приготування їх використовують житній хліб — для 
бутербродів з жирними продуктами (шинкою, шпиком, салом), продуктами, що 
мають гострий смак (оселедцем, шпротами тощо), і пшеничний хліб. Для відкритих 
бутербродів пшеничний батон нарізають скибочками, трохи навскіс, 1-1,5 см 
завтовшки і масою 30-40 г. Вершкове масло для бутербродів зачищають, тверде — 
розм'якшують і розтирають. Згідно з розкладкою у масло додають зелень петрушки, 
сік лимона, гірчицю, майонез, тертий хрін, сир. 

Прості відкриті бутерброди готують з одного виду продуктів, наприклад бутерброд 

із маслом, із ковбасою, із сиром тощо.  

Прості відкриті бутерброди готують з одного виду продуктів, наприклад, бутерброди з 

маслом, з ковбасою, з сиром та ін. 

Складні відкриті бутерброди асорті готують з набору кількох продуктів, які 

поєднуються за кольором і смаком. 

Продукти укладають так, щоб вони 

повністю покривали хліб. 

Для відкритих бутербродів 

продукти слід розміщувати таким 

чином, щоб було зручно їсти, 

основний продукт у поєднанні із 

супутним повинен виділятися. 

Відкриті бутерброди можна 

прикрасити зеленим салатом, 

шпинатом, гілочками петрушки, 

кропу, скибочками свіжих томатів або 

солоних огірків, редиски, 

шматочками свіжого чи маринованого перцю тощо. Бутерброди з оселедцем, кількою, 

шпротами або ікрою оформляють маслом у вигляді троянди, листочка, зірочки.  

Вимоги до якості бутербродів. Продукти акуратно нарізані, зачищені і викладені 

на скибочці хліба. Хліб не черствий, товщина скибочки для відкритих бутербродів 

1-1,5. 

2.Послідовність виконання відкритих бутербродів .  
1. Зробити первинну обробку продуктів.   

2. Нарізати хліб чи батон скибками (завтовшки 1 - 1,5см). 

3. Намастити маслом або масляною сумішшю. 
4. Покласти зверху помідор і шматочки оселедця.  

5. Прикрасити бутерброди зеленою цибулею, петрушкою.   

\3.Переглянь відео за посиланням: 

                                                                                                                                        
https://www.youtube.com/watch?v=-eoHy9MpltA 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%85%D0%BB%D1%96%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0
file:///C:/Users/NORM/Desktop/05.11.%2020.%205,6,8кл%20Ткаченко%20Л.В.docx


 

 
 

05.11.2020р.   Трудове навчання (швейна справа) 8 

клас 
Тема. Виточки та їх розміщення. 

Послідовність обробки виточок. 
1. Опрацюйте матеріал 

Призначення виточок, види виточок за способом обробки й місцем 

розташування 

Ви и виточок та їх о ро ка.      

Форма одягу створюється конструктивними лініями бокових, плечових зрізів, 

пройми, а також конструктивними лініями виточок. 

 
Мал.1. Основна форма блузки з нагрудними виточками. 

Виточки бувають: плечові, нагрудні  й талієві. 

Нагру  і виточки складають посередині лицьовим боком всередину і зметують 

від вузької частини до широкої, а зшивають навпаки, зводячи строчку нанівець. 

Кінець виточки закріплюють на машині або зав'язують по внутрішньому її згину. 

Нагрудні виточки, які переходять у м'які складки, закріплюють під кутом у напрямі 

зрізу, заокруглюючи строчку в кутиках. Якщо нагрудна виточка глибока, то її 

розкладають в обидва боки, прометують посередині і припрасовують. Слабке місце, 

що утворилось в кінці виточки, спрасовують. 

Талієві виточки обробляють, як і нагрудні, запрасовують до середини переду і 

спинки. Виточки, розміщені по верхньому зрізу спідниці, зметують від вузької 

частини до широкої, тобто до талії, а зшивають — від талії до кінця виточки, 

зводячи нанівець. 

Виточки, що йдуть вертикально від зрізів деталей, тобто від плечових швів, 

горловини, від лінії талії, запрасовують до центра деталі, а виточки, розміщені 

горизонтально, тобто ті, що йдуть з пройми, бокових зрізів, запрасовують у напрямі 

низу деталі, слабину в кінцях спрасовують. 
 



 
 

Джерело: 

1) http://ukped.com/trudove-navchannia/5571-tekhnolohiia-vyhotovlennia-

shveinykh-vyrobiv.html 

2) https://studfile.net/preview/7314922/page:6/ 

05.11.20                           Фізика і хімія в побуті                        

8 клас 
Пригадай! 

1. Які гази входять до складу повітря? 

2. Чи є повітря хорошим провідником тепла? 

3. Що відбувається з повітрям при охолодженні і нагріванні? 

Подумай! 

Завдяки чому ми можемо зробити 

ковток чаю? Чому не можна випити 

всю       пляшку води, не відриваючи 

губ від горлечка пляшки? 

Сьогодні ми зможемо дати відповідь 

на це питання. 

Атмосфера 

На уроках природознавства ви 

вивчали нашу Землю. І знайомі із поняттям «атмосфера». 

Що таке атмосфера? (Це повітряна оболонка Землі.) 

Із чого складається атмосфера? (Це суміш газів: 78% — азот, 21% — кисень, а 

також присутні аргон, вуглекислий газ, гелій, неон, двоокис сірки, аміак, озон і 

водяна пара.) 

Чому існує повітряна оболонка Землі? 

- Молекули й атоми атмосфери мають масу, тому вони притягуються до Землі 

завдяки гравітаційній взаємодії. 

- Молекули газів, що складають атмосферу, перебувають у неперервному русі. 

Через це вони не падають на Землю, а «носяться» в просторі біля Землі. 

Чи велика маса атмосфери? 

Витягніть руки вперед долонями вгору.  о ви відчуваєте? Вам важко? Ні, дивно, 

адже на ваші долоні тисне повітря, причому маса цього повітря дорівнює масі 

КАМАЗА, завантаженого цеглою. Тобто близько 15 тонн! А хто-небудь може 

відповісти, чому ми не відчуваємо цього? Пояснюючи це явище, ми відкриваємо 

таємницю дивовижного і важливого фізичного явища, яке є темою нашого уроку. 

Тема: Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. 

1- ос ов а викрійка  лу ки   

виточкою   лі ії пл ча(п р  ); 

2- ос ов а викрійка  лу ки   

 агру  ою виточкою   лі ії  оку(п р  ). 

http://ukped.com/trudove-navchannia/5571-tekhnolohiia-vyhotovlennia-shveinykh-vyrobiv.html
http://ukped.com/trudove-navchannia/5571-tekhnolohiia-vyhotovlennia-shveinykh-vyrobiv.html
https://studfile.net/preview/7314922/page:6/


Якщо ви попрацюєте на уроці плідно, то зможете відповісти на питання: Чому нас 

повітря не може розчавити своєю вагою? Чому люди не відчувають тиск 

атмосфери, але при цьому його різкі зміни несприятливо позначаються на їх 

самопочутті і здоров'ї? 

Опрацюй матеріал! 

За підрахунками, атмосфера Землі важить близько (пʼять квадріліонів тон 

5000000000000000= 10
15

) 5·10
18

 кг. 

Атмосферний тиск 

 е в давнину людина помічала, що повітря чинить тиск на наземні предмети, 

особливо під час бур і ураганів. Вона користувалася цим тиском, змушуючи вітер 

рухати вітрильні суда, крутити крила вітряків. Однак довго не вдавалося довести, 

що повітря має вагу. Тільки в XVII столітті був поставлений дослід, що довів 

вагомість повітря. Приводом до цього стала випадкова обставина. 

В Італії (1638г.) герцог Тосканський вирішив побудувати фонтан на терасі палацу. 

Грошей не шкодував, йому хотілося бути володарем самого великого фонтану. 

Побудували насос, однак він піднімав воду з підземного джерела всього лише на 

висоту 10,3 м над рівнем водойми. Герцог рвав і метав, звинувачуючи вчених в 

невігластві, а місцевих служителів церкви в невмінні вигнати злого духа з насоса. 

У XVII столітті французький вчений Блез Паскаль (1623— 1662 рр..) виконав 

наступний дослід. Довгу скляну трубку, запаяну з одного кінця, він заповнив водою, 

а потім опустив відкритим кінцем у бочку з водою. Вода почала виливатися з 

трубки, але не витекла до кінця, а зупинилася в 10,3 м над поверхнею води в бочці. 

Чому в першому і в другому прикладі вода зупинилася на висоті 10,3 м? 

Доведемо існування атмосферного тиску. 

Проведемо дослід. 

Наповнюємо  склянку водою, накриваємо зверху аркушем паперу, притискаємо його 

рукою і перевертаємо склянку. Руку прибираємо — аркуш паперу тримається, вода 

не виливається. 

Аркуш паперу втримується атмосферним тиском, що діє в усіх напрямках. 

Атмосферний тиск – це тиск, який створює атмосфера на всі тіла, що в ній 

перебувають, а також на земну поверхню. 

Перегляньте відео  за посиланнями: 

https://www.youtube.com/watch?v=qZeBukbs5t8 

https://www.youtube.com/watch?v=Tr3MnFmu0Lo 

Вимірювання атмосферного тиску 

Прилади для вимірювання атмосферного тиску 

Барометр — прилад для вимірювання атмосферного тиску. 

Перегляньте відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=4jRxB4073Sk 

 

Даємо відповідь на проблемне питання. 

Завдяки чому ми можемо зробити ковток чаю? Чому не можна випити всю 

пляшку води, не відриваючи губ від горлечка пляшки? 

Приставивши склянку до губ, починаємо тягнути рідину в себе. Втягування рідини 

викликає розширення грудної клітини, повітря в легенях і порожнини рота 

розряджається і атмосферний тиск «заганяє» туди чергову порцію рідини. Так 

організм пристосовується до атмосферного тиску і використовує його. 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Вивчити теоретичний матеріал 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qZeBukbs5t8
https://www.youtube.com/watch?v=Tr3MnFmu0Lo
https://www.youtube.com/watch?v=4jRxB4073Sk


 

 

 

 

 


