
Клас:7-А                                                                                                       Дата: 09.11.2020 

Тема: Вживання кличного відмінку при звертанні. Вживання великої букви у власних 

назвах (практично) 

Пригадайте: Для іменника властива категорія відмінку. Тобто, більшість іменників 

змінюються за відмінками.  

В українській мові іменники змінюються за сімома відмінками: називним (хто? що?), 

родовим (кого? чого?), давальним (кому? чому?), знахідним (кого? що?), орудним (ким? 

чим?), місцевим (на кому? на чому?) та кличним, до якого не ставлять спеціального  питання.  

 
Як же ж поставити іменник у кличний відмінок? Кличний відмінок – це форма 

іменника для звертання. Звертанням називають слово в реченні, що означає особу чи 

предмет, до якого звертаються. Використовуємо кличний відмінок у звертаннях до осіб у 

розмовному мовленні та на письмі . Наприклад: Світлана – Світлано, Україна – Україно, 

зірка – зірко, земля – земле, доня – доню, душа – душе, дуб – дубе, чарівник – чарівнику, син 

– сину  і т.д.  

Цікаво знати: звертання не можуть бути членами речення та не відповідають на жодне 

питання. В усному мовленні звертання виділяються паузами, а на письмі завжди 

виділяються комами.  

Для правильного використання кличного відмінку варто запам’ятати, що іменники 

жіночого, чоловічого роду із закінченням –а(я): жінка, Микола, надія, земля у кличному 

відмінку мають закінчення -о, -е, -є: жінко, Миколо, надіє, земле. 

Іменники чоловічого роду, які мають нульове закінчення (дуб, шлях, край, степ, кінь) 

або закінчення -о (батько, дядько, Дніпро, Петро) при утворення кличного відмінку мають 

закінчення -е, -у, -ю: дубе, шляху, краю, степе, коню, батьку, дядьку, Дніпре, Петре. 

Запам’ятайте! 

Імена, по батькові та прізвища людей, клички тварин та інші власні назви пишуться з 

великої літери. 

І. Виконайте завдання для засвоєння матеріалу. 

ІІ. Складіть і запишіть речення, в яких наведені нижче слова були б у кличному відмінку. 

Наприклад: зоря – зоре 

Зоре моя вечірняя, зійди над горою (Т. Шевченко) 

Мама, сестра, край, Україна. 

Домашнє завдання: 

ІІІ. Іменники поставте в кличному відмінку й запишіть у три колонки: 

1) із закінченням -е; 2) із закінченням у(ю); 3) із закінченням -о  

Сестриця, чайка, вовк, Уляна, вчитель, охоронниця, жінка, Анрдій, їжак, дядько, хлопець, 

Інна. 

 З перших букв прочитаєте пропущені слова у вислові давньоримського байкар: 

 «….. … не бачимо, а …. помічаємо» 

 



Клас: 7. Історія. 

Дата: 09.11.2020 

Тема уроку: Князь Олег. Утворення Київської держави 

1.Пригадайте: Як називалася віра східних словʼян? Що таке ідол? Що 

таке « капище»?  

2.Перевір свої знання: Напівземлянка – це…а) погріб у східних землян; б) 

будинок у східних словʼян; в) укріплення у східних словʼян. Назвіть 

ремесла, якими володіли східні словʼяни. В яких місцях будували житла 

східні словʼяни? 

3.Прочитайте текст: Про найдавніші часи в історії східних словʼян майже 

не збереглося писемних свідчень. Деякі записи  є в літописах. Літопис – це 

письмовий твір, у якому автор описує історичні події послідовно, рік за 

роком. Літописці згадують, що у східних словʼян Київ був найбільшим 

містом, а його правитель – найвпливовішою людиною. Відомими 

правителями Києва були Аскольд і Дір. Вони княжили у другій половині 9 

століття. Ці князі були войовничими і мали сильне військо. Військо у ті 

часи називалося дружина. Далеко на півночі також жили східні словʼяни. 

Найбільшим містом у них був Новгород, у якому правив князь Олег. 

Пливучи Дніпром, Олег побачив Київ і задумав захопити його. Олег 

вирішив захопити Київ хитрістю, обдуривши Аскольда і Діра  олег став  

Київським князем у 882 році. Поступово Олег підкорив полян, сіверян і 

древлян, радимичів. Підкорені племена платили київському князеві 

щорічну данину, тобто віддавали частину меду, воску, худоби, хутра, зерна, 

виробів.                                                                                 

4. Перегляньте відеоматеріал:   https://www.youtube.com/watch?v=O9S2FIzlhi4 

5.Запамʼятайте: Князь Олег помер у 912 році. Він багато зробив для 

Київської держави: обʼєднав східнословʼянські племена в одну державу, 

побудував нові міста-фортеці, здійснив вдалий похід на Візантію. Олег був 

войовничим і мудрим. 

6.Зробіть висновки і дайте відповіді на питання:  Які князі правили до Олега  у Києві? 

У якому році  Олег став Київським князем? Що таке данина? Чим платилася данина у 

той час? У якому році помер князь Олег? 

https://www.youtube.com/watch?v=O9S2FIzlhi4


Математика 

 

7 клас 
 

             09.11.2020 р. 
 

Тема: Ділення , коли в кінці частки одержуємо нулі. 

 

1. Переглянути відео за посиланням:  
                 https://www.youtube.com/watch?v=_0H9ncx6JgM 

                            

           2.Розв’яжіть приклади за зразком. 

 

             520 : 2 =                  7110 : 3 = 

             7500 : 4 =                32000 : 2 = 

             34020 : 2 =              36600 : 6 = 
 

           3.Розв’яжіть задачу. 

 

               Лісоруби заготовили 5730 березових колод, а осикових – у 2 рази                                                

менше. Скільки осикових колод заготовили лісоруби?      

    

            4.Розв’яжіть приклади усно. 

 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_0H9ncx6JgM


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 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%B
A%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 

 
 

09.11.2020р.   Інформатика  7-Акл. 

Тема: Клавіатура. Розташування клавіш на клавіатурі. 

Клавіатура – це пристрій, за допомогою якого можна вводити інформацію в 

компʹютер.  

                     

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/
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=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=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


Правила поведінки роботи з клавіатурою.  

1. Плавно натискай на клавіші, не допускай різких ударів. 

2. Клавіші, які знаходяться зліва натискай лівою рукою, а правою ті, що 

знаходяться праворуч. Великі пальці рук розташовуй на клавіші Пропуск. 

3.  Клавіатура повинна знаходитись не на колінах, а на робочому столі. 

4.  Не вживай їжу під час роботи з клавіатурою, тому що крихти можуть потрапити 

в клавіатуру, і вона зіпсується. 

5. . Тримай руки в чистоті під час роботи з клавіатурою 

 
 

 Пропуск                                розділяє слова в реченнях.                                                                                           

          Backspace                                видаляє певний символ.  

                   Esс                                     клавіша скасування команди; 

               Enter                                     перехід до початку наступного рядка. 

           Alt + Shift                                 зміна мовного режиму.  

             Shift + 1                                  введення символу   

                  Завдання : опрацювати матеріал. 

 
 


