
СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ОРІЄНТУВАННЯ 

06.11. 

ТЕМА: Мікрохвильова піч. Будова та призначення. 

Намалюй та розфарбуй  мікрохвильову піч! 

Переглянь відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=HX4PvXzT_PQhttps://www.youtube.co

m/watch?v=3XODQeOyBvM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HX4PvXzT_PQ
https://www.youtube.com/watch?v=HX4PvXzT_PQ


Клас: 7-А                                                                                                      

Дата: 06.11.2020 

Тема: Повторення загальних відомостей про іменник. Граматичні категорії 

іменника: рід, число, відмінок. 

Пригадайте: Іменник – це самостійна частина мови, яка означає особу 

або предмет, відповідає на питання хто? що? та найчастіше виконує в реченні 

роль підмета та додатка.  

Серед властивих іменнику граматичних категорії є категорії роду (чоловічий, 

жіночий, середній), числа (однина, множина), відмінка (називний, родовий, 

давальний, знахідний, орудний, місцевий, кличний). 

Щоб перевірити свої знання про іменник, виконай кілька вправ.  

1. Серед написаних нижче слів вибери та випиши іменники спочатку 

жіночого роду, далі чоловічого та середнього. 

Робота, квітучий, працювати, свято, історичний, студент, п’ятірка, посміхатися, 

малювання, мальований, парта, батько, материнський, олівець, слово, улюблений. 

2. Поділи іменники в дві колонки за числом: 

Квіти, трава, дерево, листок, люди, народ, освіта, вода, сіль, ножиці, вікно, двері, 

небо, дівчинка, сани, коні.  

 Які з наведених слів вживаються лише в множині? 

3. Перейди за посиланнями та виконай кілька цікавих вправ для 

повторення теми уроку: 

  https://learningapps.org/10386672 

 https://learningapps.org/13368196 

 

 

Клас: 7-А                                                                                                     

Дата: 06.11.2020 
Тема: Леонід Глібов – відомий український поет і байкар. Віршовані загадки 

«Хто вона?», «Що за птиця?», «Хто сестра і брат?», «Хто розмовляє?» 

 

Цікаво знати:   

 

Леонід Глібов (1827— 1893) — український письменник, поет, байкар, 

видавець, громадський діяч.  

https://learningapps.org/10386672
https://learningapps.org/13368196


Леонід Глібов був хворобливою дитиною, що 

позначалося на його успіхах у навчанні. Вірші 

почав писати російською мовою під час навчання в 

Полтавській гімназії. У 1846 році він відібрав 

п’ятдесят найкращих своїх віршів і на початку 

наступного року видав у Полтаві їх окремою 

книжечкою, давши їй назву “Стихотворения 

Леонида Глебова 1845 и 1846”. Замість похвали й 

позитивних відгуків у критиці, учень був 

викликаний інспектором гімназії І. 

І.Боровиковським для винесення догани за видання 

книжки без відома дирекції гімназії. З 1861 р. він 

почав видавати газету «Черниговский листок»: 

йому доводилося бути і редактором, і автором, і 

коректором. Порушував у газеті важливі проблеми 

того часу, зокрема жіночої освіти, викладання 

рідною мовою тощо. Свої дописи вміщував під псевдонімом Простодушний. 

Через свою письменницьку та громадську позицію Глібов маю непрості 

стосунки із тогочасною владою. Тяжке життя відбилося на здоровʼї письменника  - 

він втратив зір. Але продовжував писати під лінійку з лупою. За п’ять днів до 

смерті поет продиктував близькому приятелеві останню байку «Огонь і Гай», якій 

судилося стати своєрідним заповітом байкаря. Залишив Глібов великий доробок: 

байки, пісенно-ліричні твори, вірші-загадки з відгадками, акровірші, які дуже 

подобаються дітям.  

 

«Епітет «завзятий» мені не личить,  

тому що я мир і спокій вважаю синонімами щастя» 

Леонід Глібов в листі до друга 

Прочитай короткі віршовані загадки Леоніда Глібова.  

 Дай відповіді на короткі запитання після них. 

 Як знайти відгадки до цих загадок? Як називаються такі вірші? 

 Яка загадка тобі сподобалась найбільше і чому? 

  Вивчи напамʼять одну загадку Л. Глібова. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


