
 

8 клас  

Тема: Словотворча роль суфіксів 
1. Пригадайте правило: 

Суфікс – це значуща частина слова, яка стоїть після кореня і служить для 

утворення нових слів (ліс – лісок, сад – садівник, садок).  

Суфікс у словах позначається так: ^  (м’ячик, дружок, кущик, 

молоток). 

2. Виконайте завдання: 

    А). Спишіть слова, позначте суфікс 

Робітник, робітниця, десяток, плечистий, зайчиха, орлиця,моторний, річечка, 

сонечко, травиця. 

Б). Спишіть. У виділених словах підкресліть суфікс 

Через поле і долину в’ється стежечка в’юнка. Йде в садочок по малину 

гарна дівчинка метка. Із  хмарки малої – дощ на роздоллі. Струмок серед гаю, 

як стрічечка, на квітці метелик, мов свічечка. Вийду в садочок та й погуляю, 

при місяченьку  та й заспіваю. 

В). Творче завдання: Спишіть, доповніть 

текст своїми реченнями 

Восени дуже популярною розвагою є 

збирання грибів. Це чудовий спосіб 

відпочити на свіжому повітрі та 

насолодитися красою природи. 

Відпочивальники збирають будь-які гриби, 

не знаючи, безпечні вони чи ні. Гриби — це 

смачно й корисно. 

 Але…………… 

До зустрічі! 

 

Математика 

 

8клас 

13.11.2020 р. 
 

Тема:Перетворення квадратних мір. 
 

1.Опрацюйте теорію за зразком. Повторіть таблицю мір площі. 
 

                             1см.кв = 10мм.кв 

                             1дм.кв = 10см.кв 

                             1м.кв = 1000000 мм .кв 

                                  1м .кв = 10000 см .кв 

                                  1м .кв = 10 дм.кв 

                                  1км .кв = 1000000 м .кв 

 

      



  2.Перетворіть  у квадратні сантиметри. 

 

Зразок: 1дм.кв = 100см.кв 

 

55 мм.кв =                      3609 мм .кв = 

18 мм.кв =                      3785 мм.кв = 

 

       3.Перетворіть у квадратні сантиметри. 

 

               Зразок:    1м. кв = 10000см.кв 

                       

                       4 м.кв =                   4679дм.кв = 

                       5 м.кв =                   9006 дм.кв = 

 

 

13.11.2020 р. Історія 8 клас.                                                                                        

Тема уроку: Перші перемоги 1648 року.  Пилявецька битва. 

1. Пригадайте:  Коли почалася національно – визвольна війна? Хто 

такий Богдан Хмельницький ?  

2. Виконайте завдання: Яке дійство відбулося 19 квітня 1648 року? Що 

означає прийняття клейнодів Великого Війська Запорізького? 

3. Прочитайте текст: ПИЛЯВЕЦЬКА БИТВА 1648 — бойові дії між 

козацько-татарським військом на чолі з Б.Хмельницьким і польською армією 

під орудою гетьмана М.Потоцького поблизу м. Пилявці на берегах р. Ікви 21—

23 вересня 1648. Сили сторін були приблизно однаковими — близько 100 тис. 

козаків і 5 тис. татар проти 80—90 тис. поляків. Центральним пунктом битви 

була гребля через річку. В перший день вона двічі переходила з рук в руки, але 

з третьої спроби полякам удалося захопити її. Однак 23 вересня Хмельницький 

завдає сильного удару по греблі, займає її та розпочинає наступ на польські 

позиції. У другій половині дня почала визначатися перевага української армії, 

підрозділи якої створили загрозу прориву в тил. Увечері частина польського 

війська таємно покинула поле бою, що спричинило паніку серед решти. 

Перемога української армії у Пилявецькій битві відкрила шлях до визвольного 

походу у західноукраїнські землі.   

 

     4.Перегляньте відеоматеріали: https://www.youtube.com/watch?v=RgF8YXwH6ZU 

https://www.youtube.com/watch?v=RgF8YXwH6ZU


5.Зробіть висновки та дайте відповіді на питання:   Коли відбулася 

Пилявецька  битва? Хто в ній переміг? 

 

 

13.11.2020р. Інформатика  8кл. 

Тема: Текстовий редактор Microsoft Word. Запуск програми. 

 

Текстовий редактор – це програма, призначена для створення і обробки та 

зберігання тексту. Текстовий редактор, встановлений на комп’ютері ще 

називають «Середовищем текстового редактора». 

    Нині існує багато текстових редакторів і навіть на одному комп’ютері їх 

може бути декілька. Всі вони схожі між собою, мають подібні елементи і 

можливості. 

    Більш детально ознайомимося із програмою Microsoft Word. Для того, щоб 

відкрити вікно програми, можна скористатись кількома способами. 1 – через 

меню «Пуск», 2 – за допомогою відповідної піктограми на Робочому столі 

комп’ютера. 

   Відкриваємо програму. Елементи вікна – розповідь. Для того, щоб закрити 

вікно програми, потрібно натиснути кнопку «Закрити». 

  
 

Після запуску відкривається вікно програми  Word. Під  стрічкою основну 

частину екрану займає Робоча область документа, у якій відображається вміст 

текстового документа.  



Рядок стану знаходиться у нижній частині вікна програми, де відображається 

повідомлення про номер поточного слайда та їх загальну кількість,про 

використану тему оформлення слайда та про мову поточного фрагмента текста. 

 

 

Завдання: опрацювати матеріал. Переглянути презентацію за посиланням 

https://ppt-online.org/71681 
 

 

 

13.11.2020 р. Основи здоров'я в 8 класі                                                                                       

Тема уроку: Значення навичок і звичок для здоров'я. Правила здорового 

способу життя. Вибір способу життя. 

1. Пригадайте: Які основні складові формування здорового способу 

життя ?  

2. Виконайте завдання: Складіть коротку усну розповідь про шкідливі 

звички які шкодять здоров'ю. 
3. 3. Прочитайте текст:  Стан здоров’я людини залежить на 20% від 

спадковості, на 10% від рівня розвитку медицини, на 20% від стану 

довкілля, на 50% від способу життя. Тому справедливі є слова: "Ваше 

здоров’я у ваших ріках". Людина біологічно запрограмована на багато 

більше років життя, ніж відводить собі. Якщо нам не стільки ж? Ілля 

Мечников стверджував: "Людина, яка померла раніше 150 років вчинила 

над собою насильство". 

І так ми, дійсно, чинимо нас собою насильство щоденно. Люди давно 

переконалися, що на здоров’я впливає безліч чинників, і найголовніший з них – 

це спосіб життя. 

Спосіб життя – це сукупність стійких форм життєдіяльності людини, які 

визначають її життєвий шлях. Це – сукупність її звичок. Якщо, людина з 

дитинства, з молодих років постійно й наполегливо дбає про своє здоров’я, 

вона в основу своєї життєдіяльності закладає такі стійкі корисні звички, 

навички, поведінку, спосіб мислення, сприйняття оточуючих і себе, які й 

визначають основний її напрямок – шлях здоров’я. Вона обирає здоровий 

спосіб життя. 

Здоровий спосіб життя передбачає дотримання. Звичайного виконання певних 

правил, що забезпечують гармонійний розвиток, високу працездатність, 

духовну рівновагу та здоров’я людини. В основі здорового способу життя 

лежить індивідуальна система поведінки й звичок кожної окремої людини, що 

забезпечує їй потрібний рівень життєдіяльності й здорове довголіття. Здоровий 

спосіб життя – це практичні дії, спрямовані на запобігання захворювань, 

зміцнення всіх систем організм й поліпшення загального самопочуття людини. 

https://ppt-online.org/71681


Головне – замислитися про наслідки своїх дій. Зрозуміло, що для того, аби бути 

здоровим, потрібно докласти певних зусиль і не набувати шкідливих звичок. 

Якщо є із якихось причин вони вже є, то треба ужити всіх заходів, аби їх 

позбутися 

 Здоров’я – сукупність фізичних, духовних, соціальних якостей людини, що 

є основною її довголіття і необхідною умовою здійснення творчих планів, 

умовою високої працездатності, створення міцної сім’ї, народження і 

виховання дітей. 

Здоров’я людини – цікаве й складне явище. Воно завжди привертало і буде 

привертати увагу не лише дослідників, але й кожної людини. Це поняття таке 

давнє, що на всіх мовах світу є слово" здоров’я". 

Здоров’я – це висока працездатність, гарний настрій, упевненість у собі. 

Фізичне здоров’я дає гарне самопочуття, бадьорість, силу. Психічне здоров’я 

дарує спокій, чудовий настрій, доброту, веселість. Соціальне здоров’я 

забезпечує успішність у навчанні. Але ніщо з цього не дається задарма. Для 

того. щоб зберегти своє здоров’я, треба докладати неабияких зусиль 

     4.Переглянути відеоматеріали: 
https://www.youtube.com/watch?v=Vl69YH6nMFI 

 

5.Зробіть висновки та дайте відповіді на питання: Що таке «здоров'я»?  Що 

таке здоров'я людини і стан здоров'я? Який спосіб життя запобігає 

захворюванням зміцнює здоров'я людини? 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Vl69YH6nMFI

