
11.11.2020р. 8 кл  образотв. мистецтво 

Тема:«Відгадай персонаж».  Малювання предметів відповідно до характеру 

сценічного персонажу 

    Опрацюй матеріал:  Колись не було ні телевізора, ні радіо, ні кіно, ні журналів. 

А так хотілося чогось цікавого, особливо на свято! І завжди були люди, які 

найкраще вміли співати чи розповідати історії. А інші із 

задоволенням їх слухали. 

От із цих співців та оповідачів і вийшли актори – 

люди, що зробили свій талант професією. Спочатку 

акторами були тільки чоловіки, які мусили грати усі ролі, і 

жіночі теж. Для цього вони одягали маски, які допомагали 

актору перевтілюватися в те, що вони зображали. 

Найпершими масками були сумна і весела, а також добра 

(світла) і зла (темна).  

     Нині у театрі маски рідко використовують, бо актори 

обов’язково мають уміти зображати різні настрої людини: смуток, радість, задум, 

подив. Актори навчилися зображати когось або щось, наприклад - дерево, пташку, 

корову. 

 
Спробуй назвати настрій, який зображає дівчинка. 

 

 

 

                                   

 
  

 

А ти зможеш когось зобразити? Спробуй показати тваринок, які зображені на 

малюнках. (кошеня, лисичка, собачка, мишка) А для цього пригадай, як вони 

розмовляють, як рухаються, що вміють роботи? 

   



 

  Кожен сценічний персонаж має свої характерні риси, притаманні саме йому.   

Буратіно має довгий ніс, Мальвіна – блакитне волосся. Ви одразу зможете 

відповісти на запитання,  який кіт носив чоботи, яка дівчина мала кришталеві 

черевички, а яка носила червоного капелюшка.  

         Пропоную вам відгадати персонаж за предметом, який йому належить та 

спробувати намалювати його. За власним вибором. 
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                                                   Бажаю вам творчих успіхів! 

11.11.2020     8 клас укр. література 

Тема: З біографії І. Франка. Вірш «Осінній вітре, що могучим стоном…»  

   

    Упродовж своєї понад 40-літньої творчої активності І.Франко надзвичайно 

плідно працював як оригінальний письменник (поет, прозаїк, драматург) і 

перекладач, літературний критик і публіцист, багатогранний науковець — 

літературо-, мово-, перекладо- й мистецтвознавець, етнолог і фольклорист, історик, 

соціолог, політолог, економіст, філософ. Його творчий доробок, писаний 

українською (більшість текстів), польською, німецькою, російською, болгарською, 

чеською мовами, за приблизними оцінками налічує кілька тисяч творів загальним 

обсягом понад 100 томів. Усього за життя Франка окремими книгами і брошурами 

було понад 220 видань, у тому числі понад 60 збірок його оригінальних і 

перекладних творів різних жанрів. Він був одним із перших професійних 

українських письменників, тобто заробляв на життя літературною працею. 

Уважно прочитайте біографію І.Франка 

   Народився 27 серпня 1856 року в селі Нагуєвичі в Східній 

Галичині в родині селянина-коваля. Навчався спочатку в школі 

села Ясениця-Сільна (1862–1864), потім у школі при 

василіанському монастирі у Дрогобичі (1864–1867). У 1875 році 

закінчив Дрогобицьку гімназію. Восени 1875 р. став студентом 

філософського факультету Львівського університету. Перші 

літературні твори — вірш «Народна пісня» (1874) і повість 

«Петрії і Довбущуки» (1875) були надруковані в студентському 

часописі «Друг». Активна громадсько-політична й видавнича 

діяльність та листування з Михайлом Драгомановим 

спричинили арешт письменника за звинуваченням у належності 

до таємного соціалістичного товариства.  



    У 1880 р. вдруге заарештовують, обвинувачуючи в підбурюванні селян проти 

влади. У 1881 р. став співвидавцем часопису «Світ», після закриття (1882) якого 

працював у редакції часопису «Зоря» й газеті «Діло». В травні 1886 р. взяв з 

Ольгою Хоружинською шлюб у Павлівській церкві Колегії Павла Галагана.  

  У 1888р. деякий час працював у часописі «Правда». Зв’язки з наддніпрянцями 

спричинили третій арешт (1889) письменника.  

  З 1908 р. стан здоров’я значно погіршився, однак він продовжував працювати до 

кінця свого життя. Помер 28 травня 1916р. у Львові. 

 Серед сонетів І.Франка є «правдива перлина», сповнена осінньої філософії. 

Незатишна, холодна осінь спонукає ліричного героя до невтішних, тоскних 

роздумів над своїм буттям. Постійно повторювані жіночі рими наприкінці кожного 

рядка безсило зникають у приреченості й магічній одноманітності. У вірші 

«Осінній вітре, що могучим стоном…» автор окреслює дві персонажні маски – 

“осіннього вітру” та “зів’ялого листя”. З “осіннім вітром” пов’язує свідому 

настанову руйнування, забуття, а код “зів’ялого” з’ясовує несвідомі причини тієї 

монотонної часової порожнечі, плин якої, здебільшого, обраховують за 

годинником. 

Ознайомтесь з поезією І.Франка  

«Осінній вітре, що могучим стоном…» 

Осінній вітре, що могучим стоном 

Над лісом стогнеш, мов над сином мати, 

Що хмари люто гониш небосклоном, 

Мов хочеш зиму, сон і смерть прогнати; 

Що у щілинах диким виєш тоном 

І рвеш солому із сільської хати, 

Зів’яле листя гоном-перегоном 

По полю котиш, – вітре мій крилатий! 

Я довго пильно слухав стону твого 

І знаю, чом так стогнеш ти і плачеш: 

Тобі жаль сонця, цвіту, дня літнього! 

О вітре-брате! Як мене побачиш 

Старим, зів’ялим, чи й по мні заплачеш, 

Чи гнівно слід буття завієш мого?.. 
                                                                   09.10.1882 

Словник: Сонет – ліричний вірш  

                  Слово «небосклон» взято з рос. мови 

Попрацюйте: 

- До кого звертається автор у вірші? 

- Звертання «осінній вітре» непоширене чи поширене7 

- Що робить вітер? Випишіть потрібні словосполучення. 

- Запам’ятайте: укр. мовою слово «небосклон» - це обрій, небозвід, небосхил, 

крайнебо, круговид, кругозір, кругогляд, виднокруг, видноколо, виднокрай, 
небокрай, овид. 

    Завдання: вивчіть біографічні відомості про І.Франка та навчіться виразно 

читати вірш 

 

 

 



 

Географія у 8 класі.                                                                       

 11.11.2020 

Тема уроку: Атлантичний океан. 

1.Пригадайте: Чого більше на Землі – води чи суходолу? Що називають Світовим 

океаном? Що називають морем? Чим багаті моря та океани? Скільки океанів є на 

Землі? 

2.Перевір свої знання:Найбільшим океаном Землі є Тихий океан, який океан за 

розмірами Атлантичний? 

3.Виконайте завдання: Знайдіть на карті світу Атлантичний океан і складіть 

коротку географічну характеристику. 

                                                                       
  

4. Перегляньте відеоматеріал: https://www.youtube.com/watch?v=5xDTDBKPwHQ    

5.Прочитайте текст: Свою назву він отримав на ім'я титана атланта (по грецькій 

міфології, тримаючого на своїх плечах небесне зведення). В різний час його 

називали по-різному: "Море за Геракловими стовпами", "Атлантік", "Західний 

океан", "Море мороку" і т. д. Назва "Атлантичний океан" вперше з'явилася в 1507 

році на карті Вальдзе-Мюллера, з тих пір назва затвердилася в географії. 

Межі Атлантичного океану по берегах 4-х континентів (Євразія, Африки і обох 

Америк) - природні, з океанами - умовні: на півночі з Північним Льодовитим 

океаном, на заході і сході відповідно з Тихим і Індійським океанами. Принцип 

проведення меж у ряду авторів різний: А. В. Гембель вважає, що самими 

репрезентативними є межі, проведені за гідрологічними даними (водному балансу, 

солоності; температурі і динаміці вод). 

Проте відсутність достатньої кількості даних в цілому ряді регіонів не дозволяє 

враховувати ці чинники і проводити по них межі. Тому, частіше за все межі 

проводять по орографічних одиницях - підводним плато, хребтам, мілинам, 

островам, де талових немає - по локсодромії, тобто лінії, січної меридіани під 

одним і тим же кутом. 

Межа з Північним Льодовитим океаном звичайно проводиться по 70° с. ш. 

Баффінова Земля - острів Дісько, мис Брустер (Гренландія) - 61° с. ш. на 

Скандинавському півострові; межа з Тихим океаном острів Осте (Вогненна Земля) 

до мису Штернек (Антарктида); межа з Індійським океаном - мис Голковий, і по 

20° в. д. до Антарктиди. 

Решта меж - сухопутні, по береговій лінії материків. Приведені вище межі узяті з 

Атласів океанів, видавництва Міністерства оборони СРСР і ВМФ, 1980 рік, вони 

офіційно прийняті в нашій країні. В позначених межах площа океану складає 93,4 

https://www.youtube.com/watch?v=5xDTDBKPwHQ


млн. км
2
, об'єм води 322,7 млн. км

2
. Обмін води відбувається за 46 років, що в 2 

рази швидше, ніж в Тихому. 

 

6.Зробіть висновки і дайте відповіді на питання:  Чи впливає Атлантичний 

океан на формування клімату в нашій країні ? 

 

Фізична культура.       11.11.20.        8 клас       

 Розділ: Гімнастика.           

 Тема: вправи на розтягування.       

Глибокий випад праворуч , глибокий випад ліворуч. Прогинання тулуба з в. п. 

лежачи на животі з рухами руками. 

 Подивіться відео за посиланням:

 https://www.youtube.com/watch?v=3W0ZeSd4XX0      

Математика 

8 клас 
 

11.11.2020 р. 
 

Тема: Ділення, багатоцифрових чисел на круглі десятки, сотні, 

тисячі. 

 

1. Переглянути відео за посиланням: 

 

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

2. Розв’яжіть приклади . Поділи на круглі десятки. 

76500 : 50 =                65600 : 40 = 

85400 : 70 =                87600 : 60 = 

 

3. Розв’яжіть приклади . Поділи на круглі сотні. 

56000 : 400 =              78000 : 600 = 

54000 : 300 =              75000 : 500 = 

 

4. Розв’яжіть приклади . Поділи на круглі тисячі. 

90000 : 6000 =             12000 : 6000 = 

35000 : 5000 =             72000 : 3000 = 

 

            5. Прочитай ребуси. 

                

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3W0ZeSd4XX0
https://www.youtube.com/watch?v=_0H9ncx6JgM


 

11.11.2020р.   Трудове навчання (швейна справа) 8 клас 

Тема. Креслення основи блузки. Базисна сітка. 

Креслення спинки і переду блузки. 

1. Ознайомтеся з  матеріалом 

Використовуючи зняті мірки із фігури людини будується базисна сітка (мал.1.). 

Базисна сітка є основою для креслення переду та спинки.  

 

 

Розгляньте креслення переду та спинки (мал..2) і пригадайте назви ліній.  

 

Завдання: 

Повторити назви деталей і ліній креслення прямої блузки. 

В 
В2 В3 В1 

Г 
Г2 Г3 

Г1 

Т Т1 

С С1 
Мал.1. Базисна сітка 

Мал.2. Креслення переду та 

спинки блузки. 



 

11. 11. 2020 р.   8 кл.       Трудове  навчання (кухарська 

справа)   

Тема:  Класифікація салатів.  Загальні правила 

приготування салатів. 

1.Ознайомтесь із теоретичним матеріалом.                                     
  Салати є надзвичайно корисною стравою, яка містить  вітаміни, мінеральні 

солі, вуглеводи, а також речовини, які вбивають хвороботворні мікроби. 

Поживні цінності салату залежать від того, які продукти входять до його 

складу. 

Салат — це страва із дрібно покришених шматочків сирих  чи варених овочів 

та інших продуктів (яєць, м'яса, риби) з додаванням різних заправок, прянощів.  

Продукти в салаті мають бути охолодженими. Споживання салатів, особливо із 

сирих овочів та зелені, покращує травлення і збуджує апетит. Саме тому 

салати їдять перед основними стравами. Таким чином, білки, жири, вуглеводи, 

що містяться в перших чи других стравах, легше перетравлюються організмом. 

Часом салат використовують і як гарнір до риби чи м'яса. 

                                          Салати класифікуються:  

1. Салати з сирих овочів.                                   2. Салати із варених овочів, вінегрети. 

3. Салати із додаванням продуктів                             4. Салати – коктейлі.                                                                    

тваринного походження. 

        До кожного салату добирається відповідна заправа: олія, різноманітні 

соуси, сік лимону тощо. Несмачна, неякісна або невідповідна даним продуктам 



заправа може зіпсувати салат. Небажане використання для заправи оцту, 

оскільки він подразнює стінки шлунку. Краще використовувати 

для підкислення сік натуральних овочів чи фруктів (лимону, томатів, кизилу, 

аличі, гранату тощо).                                                

 Переглянь презентацію за посиланням:                                         

https://naurok.com.ua/prezentaciya-holodni-stravi-ta-zakuski-salati-46949.html 

 

     Салат має добре поєднуватися з іншими стравами, що  будуть подаватися 

до столу. До молочного супу не варто  готувати овочеву закуску. Бажано 

також, щоб продукти в салаті не повторювали ті, які будуть в інших стравах. 

Так, якщо на обід зварили капусняк, то недоцільно подавати салат  із капусти. 

Нарізають овочі для салату однакової форми. Форма  нарізання (кубики, 

часточки, соломка, кружальця, кільця, півкільця) залежить від виду овочів і 

конкретного салату. Для оздоблення салатів виконують фігурне нарізання 

(тих овочів, що входять до складу даного салату)                                                         

Способи нарізання овочів:  шматочками;  брусочками;  кубиками;  соломкою; 

кружальцями;  дольками;  кільцями;  напівкільцями.  

 Перегляньте  відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=20l0v0ZCtSkhttps://www.   

youtube.com/watch?v=5qY-_tEa9OQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Опрацюйте  теоретичний матеріал  уроку.                                                             

3.Допоможіть мамі: зробіть  нарізку овочів  кільцями,  шматочками,  

соломкою  (варені картопля та морква,  цибуля) 
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