
Уроки 10.11.2020 

7/б клас укр. мова 

Тема: Граматичні категорії іменника: рід, число, відмінок 

Пригадайте: 

- Що ми називаємо іменником? 

- На які питання відповідають іменники? 

- Що називають іменники? 

- Назвіть один із способів розрізнення істот і неістот 

- Як утворюється множина? 

- Скільки відмінків є в іменника? 

- Які допоміжні слова використовуємо для визначення роду іменників? 

Попрацюйте з таблицею  

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконайте завдання: 

1. Спишіть речення, 

випишіть іменники, 

визначте їх рід, число і 

відмінок 

Грамотній людині і в лісі світло, а неуку і посеред степу ніч. Ще здавна це 

добре розуміли люди. «Чого в молодості навчишся,  то на старість як 

знайдеш», - казали діди своїм онукам. Як же навчали в минулому? Дітлахів 

відправляли до школи після того, як закінчувалися сільськогосподарські 

роботи. 14 грудня святкували день Святого Наума. Ця днина вважалася 

найкращою для оволодіння грамотою. Саме  цього дня розпочиналася шкільна 

наука. 

2. Письмово опишіть зображене 

на ілюстрації (3 -4 речення). 

Використайте (за бажанням)  

в тексті слова: 

Бібліотека, літописи, школа, 

літописці, переписувачі книг, 
пам’ятка  

 

 

 



Уроки 10.11.2020 

7/б клас укр. література 

Тема: З біографії Леоніда Глібова. Байка «Ластівка й Шуліка» 

Найбільша заслуга Л.Глібова перед українською 

літературою в тому, що він продовжував писати рідною 

мовою, знаходив шлях до читача, у часи, коли було 

заборонено українське слово, виступав з викриттям 

національного гніту, проти соціальної несправедливості. 

Біографія Л. Глібова 

Леонід Іванович Глібов народився 5 березня 1827 р. у селі 

Веселий Поділ Хорольського повіту на Полтавщині в 

родині управителя маєтків магнатів Родзянків. Навчався 

хлопець спочатку вдома: вчителькою його була мати Орина 

Гаврилівна. Змалечку Леонід дуже любив всякі рослини, 

охоче доглядав за квітами, за що його прозвали «квітчастим 

королем».  

   З 1840p. Леонід вчився у Полтавській гімназії, де дитячий  інтерес до літератури 

зміцнів і поглибився після знайомства з творами видатних російських і українських 

письменників. Уже в перших класах гімназії він починає писати вірші. 

  Важка хвороба змусила Глібова 1847 р. перервати навчання й повернутися 

додому. Після невдалої спроби вступити на медичний факультет Київського 

університету він 1849 р. вступає до Ніжинського ліцею князя Безбородька. Байки 

Глібова, писані ним у Ніжині, здобули визнання товаришів і навіть деяких 

викладачів. 

  Надто нещасливо склалися для Глібова обставини. Раптово помер його батько. 

Довелося на цілий рік залишити навчання й знову жити в себе на хуторі. Невдовзі 

померла і мати. Отож ліцей він закінчив аж 1855 року. Після закінчення 1855р. 

ліцею Глібова було призначено вчителем історії й географії в Чорному Осколі на 

Поділлі (1856). Письменницький авторитет Глібова на той час настільки зріс, що 

вже наступного року збірку його байок збиралися видавати в Чернігові й навіть 

Петербурзі. Із серпня 1863 року Глібов зазнає адміністративних переслідувань. 

Пізніше чернігівське земство призначило його на посаду завідувача друкарнею, де 

Л.Глібов  і працював до кінця життя.  

   Широке визнання в українській літературі Леонід Глібов здобув як байкар. 

Усього він написав понад сотню творів цього жанру.  

     10 листопада (29 жовтня) 1893 р. Глібова не стало.  

 1 завдання: прочитайте уважно біографію Леоніда Глібова. 

2 завдання: навчіться виразно читати байку «Ластівка і Шуліка»  

Трудяща Ластівка край берега літала, 

Земельку мокрую збирала, 

Щоб хатоньку собі зліпить, 

Щоб де було і їй, і діткам жить, 

Тихеньку долю веселити, 

І бога, і людей хвалити. 

Сидів Шуліка на вербі 



І так до неї обізвався: 

— Дивуюсь я тобі,- 

Не раз я придивлявся, 

Усе ти між людьми і не боїшся їх, 

Пройдисвітів таких, 

Не тільки що під стріхою співаєш, 

Ще й у вікно літаєш… 

От хоч і я — не в тебе вдавсь, 

Шулікою на світі звуся, 

А лиха від людей набравсь, 

І зло бере, а все-таки боюся; 

Досадно стане хоч кому: 

Тобі привіт, мені — біда велика.- 

А та йому: 

— Я — Ластівка, а ти Шуліка; 

Я людям не чинила зла, 

Де не була, 

А ти подумай, пане-брате, 

Яке життя твоє завзяте: 

Ввесь вік курчат і пташечок хапав, 

Ні ласки, ні жалю не знав. 

 

Давно-давно мовляють люде: 

Що добренько роби, то добре й буде. 

                                           1891 Чернігів. 

3 завдання: дайте відповіді на питання: 

- Прочитайте про птаха шуліку. 

- Доведіть, що автор симпатизує ластівці. 

- Що читачі дізнаються про Ластівку від Шуліки? 

- Чому Шуліка ображається на людей? 

- Назвіть головну думку байки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


