
7/б  клас укр. мова 

Тема: Відмінкові закінчення іменників в однині і множині  

Уважно прочитайте: 

Відмінювання іменників — важлива і надзвичайно складна тема. Тут є багато 

правил, які необхідно вивчити, і багато інформації, яку треба обов’язково засвоїти. 

Називний відмінок — початкова форма слова —  прямий.  Усі інші (родовий, 

давальний, знахідний, орудний, місцевий, кличний) —  непрямі.  Кожний відмінок 

є втіленням певного типу смислових і синтаксичних відношень. Кожна відмінкова 

форма твориться за допомогою закінчення та (або) прийменника. 

Зразки відмінювання іменників 

 

Однина 

Н. рук-а земл-я мрі-я 

Р. рук-и земл-і мрі-ї 

Д. руц-і земл-і мрі-ї 

Зн. рук-у земл-ю мрі-ю 

Ор. рук-ою земл-ею мрі-єю 

М. …руц-і …земл-і …мрі-ї 

Кл. рук-о земл-е мрі-є 

Множина 

Н. школ-и земл-і мрі-ї 

Р. шкіл земель мрій 

Д. школ-ам земл-ям мрі-ям 

Зн. школ-и землі мрі-ї 

Ор. школ-ами земл-ями мрі-ями 

М. ….школ -ах …земл-ях …мрі-ях 

Кл. школ-и земл-і мрі-ї 

ЦЕ ТРЕБА ЗНАТИ! 
Перед закінченням -і в давальному та місцевому відмінках приголосні г, к, х  

переходять відповідно в з, ц, с:  нога — нозі, ру-ка—руці, муха — мусі. 



 

Виконайте завдання: 

1. Перепишіть речення, ставлячи подані в дужках іменники в потрібному 

відмінку 

Світанки пливуть над (земля). Під (груша) у дикій моркві ходять їжаки.  Знову 

осінь, знов у дальній вирій птаство з (Україна) відліта.  В далечінь холодну без 

жалю  за (літо) синьоока осінь їде навмання.  Росла в гаю конвалія під (дуб) 

високим.  Уже скотилось із (небо) сонце, заглянув місяць в моє віконце. Стоїть 

гора високая, попід (гора) гай… 

2 Провідміняйте слова осінь, неділя, Микола 
 

Математика 

7 клас12.11.2020 р. 

Тема: Вимірювання і побудова тупих кутів, розміщених у різних положеннях. 

 

1.Перегляньте відео за посиланням:  

https://www.youtube.com/watch?v=kfjasrjNZ74 

 

          2.Вивчіть правило. 

     Величина тупого кута більша за 90 градусів. 

 

    3.Побудуйте тупі кути за даною величиною. 

 120 градусів, 134 градуси, 165 градусів, 140 градусів, 155 градусів. 

 

    4. Самостійно побудуйте 5 тупих кутів. 

 

    5. Знайдіть серед кутів тупий. 

 



ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ (КУХАРСЬКА СПРАВА) 

12.11.2020 р. 

Тема: Овочерізка. Нарізання овочів овочерізкою. 

Розглянь та запам’ятай!  

 

Переглянь відео за посиланням: 

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

 

 

12.11.2020р.   Трудове навчання (швейна справа) 7-Б клас 

Тема. Перевірка якості виконаної роботи. 

Прасування наволочки з клапаном. 

1. Опрацюйте матеріал 

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


 
Види наволочок: 

 

 
Джерело: 

1. http://poippo.pl.ua/file/book/chemshut2.pdf 

 

 

 

http://poippo.pl.ua/file/book/chemshut2.pdf


Історія 7 клас.                                                                      

 Дата: 12.11.2020 

Тема уроку: Правління князя Ігоря. 

1.Пригадайте: Який князь почав обʼєднання східнословʼянських племен? Які князі 

правили у Києві до Олега? У якому році Олег став київським князем? Що таке 

данина?  

2.Перевір свої знання: Як називалася створена Олегом держава? 

3.Прочитайте текст: На відміну від свого попередника на князівстві та опікуна 

Олега, у літописній розповіді про якого ще переважає легендарність, князь Ігор - 

цілком реальна історична постать. евдача спонукала Ігоря до нового походу. 

Стався він 944 р. й закінчився укладенням мирної угоди. Про той договір докладно 

оповідає літописець. Свідчать про нього й візантійські джерела. 

Із тих розповідей довідуємось, що умови русько-візантійської угоди 944 р. були 

написані на пергаменті у двох примірниках. Один із них, на якому стояли хрест та 

імена руських князів, зберігався в Константинополі. Інший примірник, підписаний 

візантійськими послами, зберігався в Києві. 

З-поміж умов угоди, яка загалом була менш вигідною для Русі, ніж угода Олега, 

привертає увагу зобов’язання київського князя надавати військову допомогу 

Візантії. Саме ця обставина, на думку дослідників, пояснює похід князя Ігоря на 

Закавказзя, здійснений 944 р. 

У своїй зовнішній політиці Ігор мусив зважати не лише на Візантію, а й на 

печенігів - кочовий народ, який уперше наблизився до кордонів Русі в 915р. 

 

Здобувши владу після смерті Олега в 912 р., син князя Рюрика правив у Києві до 

945р. 

4. Перегляньте відеоматеріал: 

 https://www.youtube.com/watch?v=jej0C1T5VHQ    

5.Зробіть висновки і дайте відповіді на питання: У якому році князь Ігор став 

Великим князем Київським? Поясніть причину повстання древлян проти 

князя Ігоря.  

 

 

12.11.2020 р.  Основи здоров’я  

 

Тема уроку: Вимоги до харчування підлітків. Збалансоване харчування. 

Питний режим. 

 

1.Пригадайте: Навіщо потрібен режим дня? Скільки часу на добу має спати 

учень? Навіщо необхідне провітрювання оселі? 

2.Дайте відповіді на питання: Як попередити перевтому? Як впливає рухова 

активність на розвиток організму? 

3.Прочитайте текст: Харчування – один із засобів збереження життя і здоров’я 

людини. Є сім найважливіших функцій харчування. Перша – енергетична, тобто 

https://www.youtube.com/watch?v=jej0C1T5VHQ


постачання організму енергією. Основне джерело енергії в їжі – жири. Друга – 

пластична, тобто завдяки харчуванню організм одержує потрібні речовини для 

утворення нових клітин. Важлива роль тут належить білкам, мінеральним 

речовинам, вітамінам, у меншій мірі – жирам і вуглеводам. Третя функція – 

забезпечення організму ферментами і гормонами, регуляторами основних 

обмінних процесів, що синтезуються самим організмом з білків і вітамінів. 

Четверта функція – регуляторно-пристосувальна. Усі харчові речовини 

допомагають організму пристосуватися до умов існування, що змінюються. П’ята 

функція – захисна. Харчування повинне забезпечити стійкість організму до 

шкідливих впливів зовнішнього середовища. Важлива роль приділяється жирам. 

Шоста функція – сигнально-мотиваційна. Їжа повинна будити апетит – головний 

стимулятор секреторної функції та нормального травлення. Нарешті, сьома 

функція харчування – екологічна. Їжа не повинна бути джерелом шкідливих 

речовин. З продуктами харчування наш організм одержує необхідні білки, жири, 

вуглеводи, вітаміни, мікроелементи, воду і солі. 

 

4.Перегляньте відеоматеріали: https://www.youtube.com/watch?v=P9bt6lIUMUc\ 

Існують науково обґрунтовані норми харчування, 

що залежать від маси людини, віку, витрат 

енергії, стану здоров’я, клімату. Кількість енергії, 

що надходить в організм, повинна відповідати 

кількості витраченої енергії, тобто  повинен 

витримуватися енергетичний баланс організму. 

Щоб зберегти фізичне здоров’я необхідно 

дотримуватися раціону і режиму харчування. 

Вам варто приймати їжу 4 – 5 разів на добу. 

Основна вимога – прийом їжі повинен відбуватися в суворо визначений час. 

 

5.Зробіть висновки і дайте відповіді на питання:  Навіщо потрібно харчуватися? 

Що таке збалансоване харчування ? Скільки разів на добу має харчуватися 

людина? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P9bt6lIUMUc/

