Українська мова, завдання 5 грудня 2020
клас
7

8

9

завдання
1) Повторити прийменники
(усно)

матеріал
Кислиця “Граматика
української мови”
с.161-167

2) с. 19 в. 30, с.20 в. 31
(письмово)

Сікора “Робочий зошит”

1) Повторити розділ “Лексика”
(усно)

Кулакова “Граматика
української мови”

2) розподільний диктант
(письмово)

(додається на другій
сторінці)

Повторити , що таке лексика та
види слів. Повторити
числивники (усно)

Кулакова
“Граматика української
мови”

2) с.100 вправа 202 (письмово)
10

1)Повторити означення с 24-29
(усно)

Сікора робочий зошит
“Граматичні вправи”

2) с. 25 в. 37 та с.28 в. 44
(письмово)
11

1)Повторити розділ “Фонетика”
та “Морфологія”. (усно)
2) с. 25 в. 20-22 (письмово)
3) Написати автобіографію
4) повторити теорію із білетів

Сікора “Робочий зошит”

примітки

Вже неминуче буде сніг
З хвилини на хвилину
Завіє сніг і наш поріг,
І в полі бадилину.
За ногу схописть вітер дим,
А сніг і дим завіє…
Ще й білим язиком
твердим
Прилиже дим, як вміє…
Хвоста розпустить курці
сніг
І пожене за вітром,
Останні яблучка із ніг
Зіб’є із віт над світом.
До айстр останніх припаде
Губами сніговими
І тихо їм щось доведе І забіліє з ними.
Під самим садом обрій ліг
На сіру павутину…
Вже неминуче буде сніг
З хвилини на хвилину.
Микола Вінграновський

Розподільний диктант

8 клас

домашнє завдання

1.Багатозначні та однозначні слова запишіть у дві колонки. Перевірте
слова за тлумачним словником.
Ручка, стіл, Київ, Дніпро, слово, іменник, голова, темний, диктант, урок,
лексика, префікс.
2. Запишіть словосполучення в зошит . Вкажіть , в якому випадку
багатозначні слова вжиті у властивому їм ( прямому) значенні, а в якомупереносному.
Гарячий чай, гарячий прийом; срібна монета, срібний голос; крила
сокола, крила пісні; небесна блискавка, пластмасова блискавка; дитина
йде, час іде; м'яка вовна, м'який клімат; пливе човен, пливе думка. З
трьома словосполученнями складіть( три речення) .
3 Прочитайте речення . Запишіть в зошит . Вкажіть допущені лексичні
помилки, виправте їх у дужках.
У людяних (

) місцях столиці можна зустріти знайомих.

На темній вулиці тьмяно блимали фонарі (

).

Ми охоче візьмемо участь у цьому міроприємстві (
Хотілося б підписати (

) цей журнал.

Назустріч йшов наш бувший (
Це мені потрібне як минулорічний (
Громадянські (
На зборах директор об'явив (

).

) однокласник.
) сніг.

) доручення необхідно виконувати вчасно.
) мені подяку.

