
6.11.2020 

7 клас українська мова 

Тема: Складні слова. Сполучні   о, е   у складних словах. Правопис 

складних слів  

1. Опрацюйте матеріал 

Складні слова утворюються поєднанням двох і більше основ. Складні 

слова можуть утворюватися за допомогою сполучних о, е, є. 

Букву о пишемо, коли перша частина слова утворена від прикметника 

або закінчується твердим приголосним: жовтогарячий, шлакоблок, 

водограй, але овочесховище. 

Букву е пишемо, коли перша частина слова утворена від іменника з 

м´якою основою: кільцеподібний, волелюбний, буревій, землетрус, 

вогнегасник. 

Букву є пишемо, коли перша частина слова закінчується голосним або 

подовженим приголосним: краєзнавчий, боєздатний, життєстійкість, 

насіннєсховище. 
2. Вивчіть правило 

Разом пишуться складні іменники, утворені  з двох основ за 

допомогою сполучних голосних о, е та складні прикметники, утворені від 

складних іменників 

3. Виконайте завдання: вставте сполучні о, е у словах 

А). Бур…лом, земл…трус, прац…люб, насінн…сховище, сам…робний, 

звір…бій, пар…плав, важк…атлет, синь…окий, дощ…мір, 

легк…крилий, кост…прав. 

Б).  З кожної  пари слів утворіть складне 

слово: 

Картопля, збирати;товстий, шкіра; газ, 

проводити;знати, мова; брови, чорні; 

знати край; квартир, багато; молоко, 

возити; ногами,  босими. 

 

В). Подивіться на фото. Що це? 

Дайте повну відповідь. 



06.11.2020 

7 клас українська література 

Тема: Вірші Т.Шевченка «Мені однаково», «І досі сниться…» 

1. Уважно прочитайте: 

Вірш «Мені однаково» входить до циклу «В казематі», який створений в 

умовах ув’язнення поета як учасника Кирило-Мефодіївського братства. У 

цьому творі, написаному Т Шевченком у передчутті жорстокого присуду, 

звучать мотиви неволі, стійкої громадянської позиції, уболівання й туги за 

Україною. За жанром це громадянська лірика. Темою твору є роздуми 

ліричного героя над долею України. Ідея — ствердження саможертовності в 

ім’я України — розкривається через зміст усього твору: ліричний герой, 

розмірковуючи про власну долю, неначе на терезах совісті, виважує 

пріоритети між власною долею й долею рідної землі, безкомпромісно 

обираючи найдорожче — Україну. 

2. Виразно прочитайте вірш 

Мені однаково, чи буду 

Я жить в Україні, чи ні. 

Чи хто згадає, чи забуде 

Мене в снігу на чужині - 

Однаковісінько мені. 

В неволі виріс між чужими, 

І, неоплаканий своїми, 

В неволі, плачучи, умру, 

І все з собою заберу - 

Малого сліду не покину 

На нашій славній Україні, 

На нашій - не своїй землі. 

I не пом'яне батько з сином, 

Не скаже синові: - Молись. 

Молися, сину: за Вкраїну 

Його замучили колись. - 

Мені однаково, чи буде 

Той син молитися, чи ні... 

Та не однаково мені, 

Як Україну злії люди 

Присплять, лукаві, і в огні 

Її, окраденую, збудять... 

Ох, не однаково мені. 

3. Ідейно-художній аналіз поезії Т.Шевченка «Мені однаково» 

– Яким настроєм пройнята поезія? ( Пройнята настроєм розпачу і суму.) 

– Над чим Т. Шевченко розмірковував у творі? (над власною долею, 

безталанням, та ще більше непокоїть  поета доля України) 

– Про що свідчить початок вірша? 

– Чому поет хвилюється за долю України? 

– Через що Т. Шевченку байдуже стосовно до того, чи будуть про нього 

згадувати, чи забудуть? 



– Про що поет згадує, живучи у неволі? 

– Яким чином дана поезія пов'язана з життям письменника? 

– Як Т. Шевченко характеризує Україну? (На нашій славній Україні, На 

нашій — не своїй землі) 

– До чого закликає письменник у цій поезії? 

– Чи виконав наш народ заповіт Т. Шевченка? Відповідь вмотивуйте. 

– Чим схвилювала вас дана поезія? 

– На скільки частин можна поділити поезію? Прогляньте за текстом. (На 

дві) 

– Яка з них важливіша? Чому?   Зачитайте головну частину.  

Провідний мотив поезії - заклик бути вірним народові, Україні, своїй 

Батьківщині. Шевченко виступає як патріот, його найбільше хвилює не 

особиста доля, а доля України. Бо якщо порівняти  інтереси свої і народні, то 

власні доля, особисте щастя, і навіть слава – ніщо. А  любов до знедоленої 

України та її народу, до Бога, своїх побратимів і співчуття до всіх нещасних - 

це ідея твору і життєве кредо Шевченка - любити ближнього, свій народ, 

Батьківщину. 

4. Прочитайте вірш «І досі сниться» 

 І досі сниться: під горою 

Меж вербами та над водою 

Біленька хаточка. Сидить 

Неначе й досі сивий дід 

Коло хатиночки і бавить 

Хорошеє та кучеряве 

Своє маленькеє внуча. 

І досі сниться, вийшла з хати 

Веселая, сміючись, мати, 

Цілує діда і дитя 

Аж тричі весело цілує, 

Прийма на руки, і годує, 

І спать несе. А дід сидить 

І усміхається, і стиха 

Промовить нишком: — Де ж те лихо? 

Печалі тії, вороги? 

 

І нищечком старий читає, 

Перехрестившись, Отче наш. 

Крізь верби сонечко сіяє 

І тихо гасне. День погас 

І все почило. Сивий в хату 

Й собі пішов опочивати. 

5. Аналіз вірша 

Тема: поетичний сон ліричного героя про вимріяне щасливе життя 

селянської  родини. 

Головна думка: селянська родина заслуговує на щасливе життя.  

Художні засоби: 
Епітети: біленька хаточка, сивий дід, веселая мати, хорошеє внуча. 



Порівняння: «сидить неначе й досі сивий дід коло хатиночки». 

Зменшувальні суфікси (пестливі слова): біленька, хатиночки, маленькеє. 

Повтори: «цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує» 

Кількість строф: дві. 

Рими: горою – водою, сидить – бавить, хати – мати, дитя – сидить,  цілує – 

годує. 

 

6. Завдання: Навчіться виразно читати вірші 

 

06.11.2020 р. Географія 7 клас. 
 Тема уроку: Розподіл води і суші на Землі. Материки і океани на глобусі 

і карті півкуль. Перші кругосвітні подорожі. 

1.Пригадайте: Як люди уявляли землю в давнину? Вони вважали, що це величезний плоский 

круг, посередині якого знаходились вони, бо інакше пояснити цього не могли. Яку форму має 

Земля. Форму кулі. Що таке глобус – модель Землі. Якими кольорами на фізичній карті 

позначають гори, рівнини, моря? (коричневим, жовтим, зеленим та синім кольором). Що 

таке екватор? Умовна лінія, яка ділить Землю на дві півкулі, північну і південну. Як 

називаються умовні лінії, що проведені паралельно екватору? Паралелі.  Лінії, які умовно 

проведені від північного до південного полюсу? Меридіанами. 

2. Прочитайте текст: На глобусі і на карті півкуль більша частина поверхні зафарбована в 

синій колір. Це океани і моря. Над поверхнею води підносяться великі ділянки суші. Найбільші 

із них називаються материками. Існує всього шість материків: Євразія,Африка, Північна 

Америка, Південна Америка,Антарктида і Австралія. За назвою материків люди назвали і 

частини світу. Це материк,або його частина разом з островами, морями, півостровами. Всіх 

частин світу також є 6: Європа, Азія, Америка, Африка, Австралія, Антарктида.  На 

поверхні земної кулі вода займає у два з лишком рази більше місця , ніж суша. Величезні 

простори води на Землі називаються океанами. Вони на стільки великі, що кораблям 

потрібно пливти кілька днів, аби дістатися до іншого берега. Частину океану, яка вдається в 

суходіл, називають морем. Моря, які не глибоко вдаються в сушу, називають зовнішніми. 

Моря, які далеко вдаються в суходіл, називають внутрішніми. Глибина морів та океанів від 

кількох метрів до кількох кілометрів. У всіх морях і океанах вода гірко солона. Вона не 

придатна для пиття. (Як ви гадаєте, Чому?  Яку воду ми п'ємо?). На дні  морів та океанів 

ростуть водяні рослини – водорості. Ними живляться різні  морські тварини та риби. Люди 

користуються скарбами  морів та океанів – водоростями, рибами та  морськими тваринами. 

3.3НАЙТИ НА ФІЗИЧНІЙ КАРТІ СВІТУ 6 МАТЕРИКІВ ТА 6 ЧАСТИН СВІТУ, НАЗВАТИ ЇХ. 

 
4.ХВИЛИНКА-ЦІКАВИНКА.  



 Весь суходіл поверхні Землі поділяють не тільки на материки, а й на континенти. Їх часто 

плутають. Можливо, тому, що їх однаково по шість. Але це зовсім різні поняття: материки 

– географічні, а континенти – історичні, пов'язані із заселенням землі людьми.  

5. Перегляньте відеоматеріали: https://www.youtube.com/watch?v=zc14oRnEiHI  . 

6. Виконайте завдання: Визначте, в якій півкулі більше суші – в Східній чи Західній? 

 

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ (КУХАРСЬКА СПРАВА) 

06.11. 

ТЕМА: Значення овочів у харчуванні людини. 

https://www.youtube.com/watch?v=zc14oRnEiHI


 

Переглянь відео за посиланням:  

https://www.youtube.com/watch?v=hDwp8fjzc5w 

https://www.youtube.com/watch?v=k0Xdv8cVi3s&t=48s 

 

06.11.2020р.   Трудове навчання (швейна 

справа) 7-Б клас 

Тема. Перевірка якості виконаної роботи. 

Прасування і складання готової роботи. 

1. Опрацюйте матеріал 

Кінцеве оздоблення виробу 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hDwp8fjzc5w
https://www.youtube.com/watch?v=k0Xdv8cVi3s&t=48s


 

 Перевірка якості виконаної роботи. 

 Прасування і складання готової роботи 

 

Джерело: 

1. http://mehovschic.ptu.org.ua/html/page34.html?fbclid=IwAR3a_NMp7

ueN134zKh0KZs3ZYeFthFWgBbC_ldu0AYuFWWeBLg-QdimhNpg 
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