
06.11.2020                                             8 клас 
Тема «Річкові риби – окунь, щука.  

Зовнішній вигляд, спосіб існування» 

Згадайте: 

Де мешкають риби? (у воді) 

Чим дихають риби? (киснем розчиненим у воді) 

Як ділять риб в залежності від середовища існування? (морські, прісноводні) 

Чим вкрите тіло риб? (лускою) 

За допомогою чого пересуваються риби у воді? (плавці) 

Чим слугує хвостовий плавець? 

Для чого потрібні грудні і черевні плавці? 

Яку форму має тіло риб? 

 

Позначте на малюнку будову риби 

1) Голова   2) Зяброва кришка   3) Очі  4) Рот    5) Луска   6) 

Хвостовий плавець   7) Спинний плавець   8) Бічні плавці 

 

Загадка  

Хочеш рибку цю піймати –  

Треба черв’ячка їй дати.  

Хоч і хижий, та не щука, 

 І на вигляд геть не злюка.  

 

Річковий окунь живе у прісній воді річок і озер. 

Він добре і швидко плаває. Живиться переважно 

рибою, але поїдає і мальки, дрібні ракоподібні, 

молюски, личинки комах і ікру, відкладену 

іншою рибою. Забарвлення тіла – зверху темно- 

зелене, з боків світліше, з поперечними темними смугами. Тому йому легко 

вдається ховатися, щоб підстерегти здобич. Їжу він хапає цілою, йому 

допомагають гострі зуби.  Але окунь є здобиччю для більших хижаків, наприклад, 

щуки. Для захисту він розправляє передній спинний плавець, у якого гострі і 



тверді кістки. Весною самки окуня мечуть ікру. Ікринки – це яйця риб. З них 

розвивається личинка, яка незабаром перетвориться на малька – маленьку рибку. 

Найбільші особини сягають довжини 40 см та ваги більш ніж 2 кг . Тривалість 

життя окуня – 14-17 років. 

Схема розвитку окуня 
 

                                                                               2. зародок в ікринці  

 

 

                                                                                                                    3. личинка  

 

 

                      

                             1. ікра 

 

 

                                                                                                                    4. мальок 

 

Загадка В річці риба проживає-  

Довгу морду вона має,  

Гострі зуби, хижу вдачу – 

В річці всі від неї плачуть. (щука)  

 

Щука теж росте у заростях рослин. Живиться 

тільки живою здобиччю – рибою, жабами, навіть 

водяними щурами. Щука – хижак. Все її тіло 

підпорядковане до хижацького способу життя. 

Тіло довге і мускулисте. Хвіст короткий, але 

сильний. Спинний плавець знаходиться на 

хвостовій частині тіла. Різко згинаючи тіло та 

б’ючи хвостом об воду, щука стрілою кидається 

на рибу. Її широка паща вкрита гострими 

загнутими назад зубами, що допомагає їй міцно 

тримати здобич. Її забарвлення допомагає легко ховатися. Розмножуються щуки 

на мілині. Навесні самки відкладають багато ікри, з якою виростають мальки. 

Маса великої щуки близько 35 кг. У річках і озерах у неї немає ворогів, тому може  

жити до 200 років. У місцях, де розводять цінну рибу, щука завдає шкоди.   

 

Домашнє завдання  

Накресліть таблицю та заповніть її. 

назва риби форма 

тіла 

частини тіла чим 

укрите 

тіло 

чим 

харчується 

найбільша 

вага та вік 

окунь      

щука      

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC


6.11.2020 

Українська мова  

8 клас 

Тема: Корінь слова. Слова, що мають спільний корінь 

 

1. Пригадайте правило 

Корінь — основна, єдина обов'язкова для кожного слова значуща частина, що є 

носієм його лексичного значення, повторюється у всіх граматичних формах і 

споріднених словах (сад, садок, садівник). Споріднені слова також називають 

спільнокореневими. Спільнокореневі слова можуть належати як до однієї, так і до 

різних частин мови (високий, вись, височіти, високо). Спільнокореневі слова 

відрізняються не лише закінченням, а й префіксами і суфіксами (ліс, лісовий, 

праліс). 

2. Виконайте завдання: знайдіть і випишіть  спільнокореневі слова 
 

3. Дайте письмову відповідь на питання 

- З яких частин складається слово? 

–    Як визначити в слові закінчення та основу? 

–    Що називається коренем? Як його знайти? 

–    За допомогою чого утворюються нові слова? 

–   Чи будуть спільнокореневими слова дуб, дубом, на дубі? 

 

4.  Із групи слів випишіть спільнокореневі. Позначте корінь, обґрунтуйте 

відповідь. З одним словом (на вибір) складіть і запишіть речення. 

Бережок, бережливість, бережливий, бережно. 

Дорога, придорожній, дорожній, доріжка, дорогий. 

Сова, совок, совеня, совиний. 

Сирість, сирий, сирник, відсиріти. 

 

5. За поданою ілюстрацією складіть 

речення, використовуючи 

спільнокореневі слова. 

Підкресліть головні члени речення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Математика 

8 клас 

06.11.2020 р. 
 

Тема: Роздроблення квадратних мір. 
1.Опрацюйте теорію за зразком. Вивчіть таблицю мір площі. 
 

               
1см.кв = 10мм.кв 

          1дм.кв = 10см.кв 

          1м.кв = 1000000 мм .кв 

          1 м .кв = 10000 см .кв 

1 м .кв = 10 дм.кв 
 км .кв = 1000000 м .кв 

 

       2.Роздробіть у квадратні міліметри. 

 
              1см.кв = 10 мм.кв 
 
5 см.кв =                     3см .кв 4мм.кв = 
8см.кв =                      34см.кв 56мм.кв = 
 

       3.Роздробіть у квадратні сантиметри. 

 

                                    1дм.кв = 100см.кв 

 

                       4 дм.кв =                  4дм .кв 56см.кв= 

                       5дм.кв =                   9дм.кв 12см.кв= 

 

 

 

 

06.11.2020 р. Історія 8 клас. 
 

 

 Тема уроку: Участь запорожців у Хотинській війні. Узагальнення. 
1.Пригадайте: Про козацькі походи під проводом Петра Конашевич – Сагайдачного. 

2.Прочитайте текст:  

Хотинська війна 1621 року. 
 



Найвідомішою і найбільш важливою 

історичною подією, яка відбулася під 

Хотином в XVII столітті, була війна 

1621 року між турками і поляками, 

які володіли тоді величезною 

територією України і у якій 

вирішальну роль зіграли українські 

запорозькі козаки на чолі з гетьманом 

Петром Конашевичем Сагайдачним. 

Початковим етапом Хотинської війни 

між Польщею і Туреччиною була 

Цецорська війна 1620 року. На 

початку серпня 1621 року турецький 

султан Осман ІІ зосередив під 

Хотином майже 160-тисячну армію, 

яка мала більш як 300 гармат, велику 

кількість верблюдів, мулів, коней, 

чотири бойові слони. Польща на той 

час змогла протиставити туркам лише 35 тисячну армію на чолі з Яном Ходкевичем. Перші 

збройні сутички двох армій заставили поляків згадати недавні помилки під Цецорою і 

попросити допомоги у запорозьких козаків. Козацька рада ухвалила надати поміч, відрядила до 

короля, посольство на чолі з П. Сагайдачним. 40-тисячне ж козацьке військо під керівництвом 

гетьмана Я. Бородавки вирушило в Молдавію назустріч ворогові. Крім того, щоб розпорошити 

сили турків, було вирішено активізувати воєнні дії на Чорному морі, куди відправили близько 

10 тис. запорожців. Центральним пунктом бойових дій стала фортеця м. Хотина, де поляки 

зайняли оборону. Сюди поквапився П. Сагайдачний, якому король на словах пообіцяв 

задовольнити вимоги українців. Не заставши козаків під Хотином, він вирушив їм назустріч, по 

дорозі був поранений і мало не потрапив у турецький полон, та все ж зумів прорватися до 

козацького табору, що знаходився в той час під Могилевом. Тут козацтво, незадоволене 

невдалим керівництвом Я. Бородавки у молдавському поході, скликало Раду, яка скинула його з 

гетьманства та засудила до смерті. Новим гетьманом знову обрали П.Сагайдачного.1 вересня 

1621 р. козацьке військо прибуло під Хотин. 2 вересня Петро Сагайдачний на чолі більш як 40-

тисячного війська, вступає в бій з турками. Султан всю міць своїх загонів спрямує на українців, 

розуміючи, що розбивши Сагайдачного, можна виграти війну. Увесь день, від самого ранку до 

вечора тривали жорстокі бої. Бій був таким жорстоким, що ніч заледве могла його зупинити. 

Турецька артилерія безперервно обстрілювала запорозькі окопи. Татари люто атакували 

передові загони запорожців, намагались відрізати їх від решти військ. Але козацьке військо 

стійко витримувало удари величезної турецької армії, завдавало ворогам значних втрат, 

похитнуло їх впевненість у своїх силах. 4-го вересня султан розпочав новий наступ. Тепер він 

спрямовує свою численну орду то на козаків, то на поляків, але знову отримує рішучу відсіч. 

Турки безупинно обстрілюють козацькі полки з гармат великого калібру. Досвідчений у боях Ян 

Кароль Ходкевич зізнався, що “ціле життя не чув подібного гулу гармат”. Уміло маневруючи, 

Петро Сагайдачний добився позиційної переваги над ворогом, з’являючись у зовсім не 

сподіваному для цього місці, цим самим він деморалізував вороже військо і надалі спрямував 

подальший перебіг подій у бік повного розгрому супротивника. З ранку до вечора, а потім з 

невеликими перервами і в наступні дні, точилися криваві бої. Козаки вистояли, незважаючи на 

те, що противник значно перевищував їх силою. Запорожці добивалися успіху мужністю, 

вмілою воєнною тактикою. Вони застосовували у своїх діях нічні вилазки у ворожий тил, які 

давали вагомі результати. Неодноразово козаків у таку вилазку водив сам Петро Сагайдачний. 

3.Перегляньте відеоматеріали: https://www.youtube.com/watch?v=IXLJyCAOZrI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IXLJyCAOZrI
https://khotynska-fortecya.cv.ua/i/1191261.jpg


4.Зверніть увагу на малюнок:  
Яку роль у Хотинській війні відіграли запорозькі козаки? 

 
 
 

 

 

 

 

06.11.2020р. Інформатика 9кл. 
Тема:Комп'ютерна графіка. Растрові й векторні зображення, їх властивості. 

 

Комп’ютерна графіка - це розділ інформатики, який вивчає технології 

опрацювання графічних зображень за допомогою комп’ютерної техніки. 

 



                                
 

                                        Комп'ютерна  графіка  
 

Растрова графіка                                Векторна  

 

 

Растрове графічне зображення складається з окремих 

маленьких квадратів – пікселів. 

Піксел- це однотонно зафарбований квадратик, який є найдрібнішою одиницею 

цифрового зображення. 

 
Властивості пікселя:  

• розташування, яке вказує на місцезнаходження пікселя в растрі, 

• колір. 

 

Векторне зображення будується з окремих базових об’єктів – графічних 

примітивів: ліній, прямокутників, овалів, трикутників тощо. Таке зображення 

нагадує аплікацію. 

 
Властивості графічних примітивів:  

• колір і товщина контуру,  

• колір і спосіб заливки внутрішньої області. 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 



 

 

 

                                      Цікаво знати!  
 

 

 

Людське око сприймає навколишній світ як растрове зображення.                                                              

Візуальна картинка проектується на сітківку, яка складається з 

 окремих клітинок, що реагують на світло. Далі мозок опрацьовує зображення, 

розпізнає в ньому окремі об’єкти, геометричні 

 фігури і запам’ятовує його вже як векторне зображення. 

 


