
Математика 

7 клас 11.11.2020 р. 

 

Тема: Ділення з остачею. Перевірка. 

1.Перегляньте  відео за посиланням:  

https://www.youtube.com/watch?v=Q96NDzyiL9I 

2.Розв’яжіть приклади і зробіть до них перевірку. 

 

                   34785 : 6 =                               80000 : 9 = 

                   45321 : 2 =                               67893 : 5 = 

 

                    3.Розв’яжіть задачу. 

 Першого дня на елеватор привезли 4980 кг пшениці , другого дня  - в 5          

разів менше, ніж першого, третього дня – у 2 рази більше, ніж другого. 

Скільки кілограмів пшениці привезли на елеватор за три дні? 

 

                    4. Прочитайте ребуси. 

 

       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ОРІЄНТУВАННЯ    11.11.2020 р. 

ТЕМА: Перші і другі страви з рибних і м’ясних продуктів 

Переглянь відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=m-ZHFiH9CWs 

https://www.youtube.com/watch?v=cVYbJS_3SYM 

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

 

Завдання: приготуйте з допомогою мами  першу  

чи другу  страву з рибних чи  м’ясних продуктів 

https://www.youtube.com/watch?v=Q96NDzyiL9I
https://www.youtube.com/watch?v=m-ZHFiH9CWs
https://www.youtube.com/watch?v=cVYbJS_3SYM
https://www.youtube.com/watch?v=RgWj


11.11.20                               Музичне мистецтво                                   

7 клас 

Тема: Образний зміст музики. 

1.Робота над піснею «Вишиванка»: вивчити слова пісні    

 

З вечора пригожого аж до ранку 

Вишивала дівчина вишиванку. 

Вишивала, дівчина, вишивала, 

Чорну і червону нитку брала. 

 

А що чорна ниточка – розставання, 

А червона ниточка – то кохання. 

Щоб та чорна ниточка часто рвалась, 

А червона ниточка гладко слалась. 

 

Встану я в неділеньку спозаранку, 

Подарую милому вишиванку. 

Сердься, мій соколику, чи не сердься, 

Будеш ти носить її коло серця   

2 .Слухання музики: І. Шамо «Києве Мій» за посиланням:   

https://www.youtube.com/watch?v=1i1Imo-a12s 
 
 

7 кл  11.11.2020р.              

                 Тема: Зображення композиції «Сумне дерево».    

    Прочитайте:  Осінь  неповторна у своїй красі. То вона  ніжна і лагідна, то 

похмура і непривітна, то весела і життєрадісна, то  

мрійлива та плаксива. 

                        ОСІНЬ         
          Ніби притомилося сонечко привітне: 

          У траві пожовклій молочай не квітне. 

          Облетіло літо листячком із клена, 

          Лиш ялинка в лісі сонячно зелена. 

          Журавлі курличуть: летимо у вирій. 

          Пропливає осінь на хмарині синій. 

                                                         Б. Чалий 

 

    Настає пізня осінь. Дерева поступово  втрачають  свій  пишний яскравий 

убір, гілки їх оголюються. 

    Уявіть собі, що дерева, як  живі істоти, мають різні почуття — радість, 

смуток, біль...  

   Як і людина, дерево може здаватися нам різним за характером, тобто бути 

ніжним і соромливим, радісним і доброзичливим або злим і похмурим, 

задумливим чи гордовитим... 

https://www.youtube.com/watch?v=1i1Imo-a12s


     У людини про її настрій можуть розповісти очі, вираз обличчя. А як у 

дерев? Вони теж можуть багато розповісти нам про себе своїм виглядом.  

     Сьогодні ми спробуємо передати на своєму малюнку осіннє зажурене 

дерево, яке чекає зими. 

 
Працюємо над малюнком 

1. Розташуємо аркуш паперу вертикально. 

 В нижній частині аркуша проведемо лінію горизонту. 

2. Простим  олівцем намалюємо контур дерева.   Гілки покручені, 

нахилились  до землі. 

3. Трава пожовкла. 

4. Небо затягнули темні, дощові хмари.  

5. Стовбур дерева зафарбуємо чорною фарбою, адже він намок під 

осіннім дощем. 

6. На дереві залишились поодинокі листочки. Дерево готується до 

зимового сну, щоб весною знову зазеленіти пишною кроною. 

 

 

 
 

 

 

                                    Бажаю вам творчих успіхів! 

 

 

 



11.11.2020р.   Інформатика  7-Б кл. 

Тема: Клавіатура. Розташування клавіш 

на клавіатурі. 

Клавіатура – це пристрій, за допомогою 

якого можна вводити інформацію в 

компʹютер.  

       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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уроки 11.11.2020     7/б клас укр. література 

Тема: Л.Глібов Байка «Лев і Миша», вірш «Журба» 

 

Леонід Глібов набув слави за свої оригінальні байки на української мові. Вiн 

відомий як один із засновників української літератури для дітей. Усього він 

написав понад сотню творів цього жанру. Його перша збірка українських 

творів «Байки Леоніда Глібова», що містила 36 байок, вийшла у Києві у 

1863р. 

Відгадайте загадки:  

Невеличка та сіренька 

В нірці мешкаю тихенько. 

У ночі по хаті – нир, 

Я шукаю сало й сир. (Миша) 

 

Грізний погляд, буйна грива, 

Дужий, спритний, гордівливий. 

Заричить – усяк змовкає, 

Бо він цар, це кожен знає. (Лев) 

Прослухайте байку за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=13RRssph_dU  

або прочитайте  

Старенька Миша горювала: 

Їй ніде, бідній, було жить, 

Головоньки на старість прихилить; 

Сама собі по світові блукала… 

Діток нема: були колись — 

Теперечки по світу розбрелись,- 

Одним одна зосталась мати. 

Пішла вона звичайненько прохати, 

Щоб Лев в дуплі дозволив їй, 

Самотній та старій, 

Хазяйство завести маленьке 

Біля їх милості близенько. 

— Хоч сила всім страшна твоя, 

Хоч пан ти,— каже,— між панами, 

Та хто зна, що ще буде з нами: 

В пригоді, може, стану й я… 

— Хто? Ти? — Лев заревів.— Така погана? 

Мене, такого пана, 

Сюди задурювать прийшла?. 

Пішла! 

Бач, теревені розпустила! 

Тікай, поки ще ціла! — 

Злякалась Миша та притьмом 

https://www.youtube.com/watch?v=13RRssph_dU


Поміж травою, лопушком 

З переполоху почухрала — 

Туди-сюди— й з очей пропала. 

Раз Лев пішов поживи розглядать 

Та у тенета якось і піймався. 

Рвонув він раз — тенета не тріщать; 

Удруге, втретє — ні… Вже як не силкувався 

Як не ревів, 

Як не вертів, 

А все-таки не вивертівсь — зостався. 

Прибігли люди, узяли 

Зв’язали бідного та й повезли 

По ярмарках в залізній клітці 

На диво світові всьому 

(Видно, були німецькі митці!). 

Прийшлося гірко бідному йому… 

Згадав про Мишу, що вона казала, 

Та й дума плачучи: «Якби вона була, 

Загинути б мені, дурному, не дала; 

Тенета б всі попрогризала… 

І я б гуляв оце в зеленому гаю, 

Мов у раю…» 

А сам, сердешний, слізоньки ковтає: 

Є каяття, та вороття немає! 

Скажу я, люди добрі, й вам 

(До казки приказка годиться, 

Хоч і панам): 

Не плюй в колодязь: пригодиться 

Води напиться. 

Словникова робота 

Притьмом – дуже швидко 

Почухрала – дуже швидко пішла. 

Тенета – сітка для ловлі звірів. 

Німецькі митці – іноземні майстри, що професійно займаються своїми 

справами. 

Завдання: навчіться виразно читати 

байку. 

Опрацюйте матеріал: 

Леонід Глібов любив Чернігівщину, часто 

приїжджав помилуватися краєвидами, 

поблукати старенькими вулицями, відпочити 

на березі річки Снов. Під час одного з таких 

приїздів він замислився над тим, що ще 

недавно по цій землі ходив Тарас Шевченко, 

писав, малював, а сьогодні його вже нема. 



Так народилася поезія «Журба», яка була покладена на музику М. Лисенка і 

стала улюбленою піснею кількох поколінь «Стоїть гора високая». 

У поезії автор описав лагідну, ніжну теплу пору року — літо. Вона так 

само чудова, як і молодість, та ліричний герой засмучений. Він розуміє, що 

скоро прийде осінь і нагадає, що щасливі дні промайнули, молодість минула. 

Від цього болить серденько у героя, тяжко йому на душі. 

Виразно прочитайте вірш  

Стоїть гора високая, 
Попід горою гай, 

Зелений гай, густесенький, 

Неначе справді рай. 

 

Під гаєм в'ється річенька... 

Як скло, вона блищить; 

Долиною зеленою 

Кудись вона біжить. 

 

Край берега, у затишку, 

Прив'язані човни; 

А три верби схилилися, 

Мов журяться вони, 

 

Що пройде любе літечко, 

Повіють холода, 

Осиплеться їх листячко 

І понесе вода. 

 

Журюся й я над річкою... 

Біжить вона, шумить, 

А в мене бідне серденько 

І мліє, і болить. 

 

Ой річечко, голубонько! 

Як хвилечки твої — 

Пробігли дні щасливії 

І радощі мої... 

 

До тебе, люба річенько, 

Ще вернеться весна; 

А молодість не вернеться, 

Не вернеться вона!.. 

 

Стоїть гора високая, 

Зелений гай шумить; 

Пташки співають голосно, 

І річечка блищить. 

 

Як хороше, як весело 

На білім світі жить!.. 

Чого ж у мене серденько 

І мліє, і болить? 

 

Болить воно та журиться, 

Що вернеться весна, 

А молодість... не вернеться, 

Не вернеться вона!.. 

1859р. 

 

Прослухайте твір за посиланням 

 https://www.youtube.com/watch?v=-C4iiOWX4G4 

 

 

 
 

 


