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ÏÎÂÒÎÐÅÍÍß ÂÈÂ×ÅÍÎÃÎ
Ó ÏÎ×ÀÒÊÎÂÈÕ ÊËÀÑÀÕ
Òåêñò ¹1

ßðîñëàâ Ìóäðèé
Ç ³ì’ÿì ßðîñëàâà ïîâ’ÿçàí³ çëåòè äàâíüîðóñüêî¿ êóëüòóðè, ï³äíåñåííÿ
îñâ³òè. Óñ³ ºâðîïåéñüê³ äåðæàâè XI ñòîë³òòÿ ïðàãíóëè âñòàíîâèòè äðóæí³
â³äíîñèíè ç Êè¿âñüêîþ Ðóññþ.
ßðîñëàâ ïîñò³éíî çì³öíþâàâ ðóáåæ³ ìîëîäî¿ äåðæàâè.
Áàãàòî çóñèëü äîêëàâ âåëèêèé êíÿçü ó ñïðàâ³ ðîçâèòêó òîðã³âë³.
Âåëè÷ ñïðàâ ßðîñëàâà äàëà ìîæëèâ³ñòü ìàéáóòí³ì ïîêîë³ííÿì íàâ³êè
çàêàðáóâàòè éîãî ³ì’ÿ â ïàì’ÿò³ íàðîäí³é ³ íàðåêòè êíÿçÿ Ìóäðèì.
Â. Ãóñºâ

1. Прочитайте текст, дотримуючись інтонації. Перекажіть прочитане.
2. Назвіть у тексті частини мови, які ви вивчили.
3. Які з іменників, ужитих в тексті, є назвами істот, а які — назвами неістот?
4. Поясніть вживання великої букви.
5. Випишіть прислівники. На які запитання вони відповідають?
6. Зверніть увагу на орфограми, які ви вивчили. Підкресліть їх у тексті.
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Òåêñò ¹2
Æèòòÿ Óñòèìà Êàðìàëþêà — ÿñêðàâèé ïðèêëàä ñëóæ³ííÿ ïðîñòîìó ëþäó.
Â³í ïîâîäèâñÿ íåçàëåæíî ³ íå ìèðèâñÿ ç³ çíóùàííÿìè òà íåñïðàâåäëèâ³ñòþ.
Éîãî çàã³í ÷èíèâ çóõâàë³ íàïàäè íà ïàíñüê³ ìàºòêè, åêîíîì³¿, ñóäè, àäì³í³ñòðàòèâí³ óñòàíîâè.
Çíà÷íîþ áóëà ðîëü ³ ñàìîãî Óñòèìà — íàòóðè æâàâî¿, ðîçóìíî¿ ³ íàâ³òü
àðèñòîêðàòè÷íî¿. Â³í â³ëüíî âîëîä³â ðîñ³éñüêîþ, ïîëüñüêîþ ³ ºâðåéñüêîþ ìîâàìè, çà ïîòðåáè ì³ã ïåðåîäÿãòèñÿ øëÿõòè÷åì, îô³öåðîì àáî ñâÿùåíèêîì.
Óñå æèòòÿ Êàðìàëþêà íå ïîêèäàëà îäâ³÷íà ñåëÿíñüêà ìð³ÿ — çíàéòè
òàêó êðà¿íó, äå ìîæíà áóëî á ñïîê³éíî îñåëèòèñÿ ç ðîäèíîþ ³ â³ëüíî ãîñïîäàðþâàòè, íå ï³äêîðÿþ÷èñü æîäíîìó ïàíîâ³.
Ó íàðîäí³é ïàì’ÿò³ â³í íàçàâæäè çàëèøèâñÿ òàºìíè÷èì ³ áåçñìåðòíèì
áîðöåì ç íåñïðàâåäëèâ³ñòþ.
Â. Ãóñºâ

1. Прочитайте виразно текст і перекажіть. Складіть та запишіть план тексту.
2. Що вам відомо про Устима Кармалюка? Які твори про нього ви читали?
3. Визначте, якими частинами мови є виділені слова.
4. Знайдіть у тексті однорідні члени речення. Поясніть вживання розділових
знаків при однорідних членах речення.
5. Підкресліть вивчені орфограми та пунктограми.
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ÐÅ×ÅÍÍß Ç ÎÄÍÎÐ²ÄÍÈÌÈ ×ËÅÍÀÌÈ.
ÓÇÀÃÀËÜÍÞÞ×² ÑËÎÂÀ
ÏÐÈ ÎÄÍÎÐ²ÄÍÈÕ ×ËÅÍÀÕ ÐÅ×ÅÍÍß
Òåêñò ¹1
² ñó÷àñíó, ³ òðàäèö³éíó îñåëþ íà Óêðà¿í³ âàæêî óÿâèòè áåç ðóøíèê³â.
Ò÷óòü ¿õ ³ âèøèâàþòü äîñ³. Äëÿ êðàñè ó äîì³, íà ùàñòÿ â íüîìó, ïðîñòî òàê,
äëÿ äóø³. Óçîðè íà ðóøíèêàõ — òî äàâí³ çàáóò³ ñèìâîëè: ðîìá ç êðàïêîþ
ïîñåðåäèí³ — çàñ³ÿíà íèâà, âàçîí ÷è êâ³òêà — ñâ³òîâå äåðåâî îä íåáà äî
çåìë³, ëþäñüêà ô³ãóðêà — çíàê Áåðåãèí³, áîãèí³ õàòíüîãî âîãíèùà.
Íàä â³êíàìè ³ íàä äâåðèìà, íà ïîêóò³ — öå îáåðåãè â³ä óñüîãî çëîãî.
Ðóøíèêè îáåð³ãàþòü íàø ä³ì ³ ðîäèíó.
Çà Ã. Áîíäàðåíêî

1. Прочитайте виразно текст. Визначте його стиль.
2. Поясніть вживання розділових знаків у реченнях з однорідними членами.
3. Пригадайте, які розділові знаки ставимо при однорідних членах речення
з узагальнюючими словами.
4. З останнього абзацу випишіть речення з однорідними членами. Накресліть їх схему.
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4. Визначте головні члени у реченнях першого абзацу.
5. Розберіть виділені слова за будовою.
6. Поясніть правопис слів з подвоєними приголосними.

Òåêñò ¹2
… À òîä³ áàòüêî ïèòàº íàéìåíøîãî:
— À ùî òè ïðèí³ñ ìåí³, ñèíêó? ×îìó ïîâåðíóâñÿ ç ïîðîæí³ìè ðóêàìè?
— Ñïðàâä³, òàòó, ÿ ïîâåðíóâñÿ ç ïîðîæí³ìè ðóêàìè. Àëå ãðîø³, ùî òè
äàâ ìåí³, ÿ íå çìàðíóâàâ. ß, òàòó, ï³øîâ ó÷èòèñÿ. Ö³ëèõ òðè ðîêè â÷èòåë³ òà
êíèãè â÷èëè ìåíå. Ïëîä³â, ùî ÿ çäîáóâ, íå âèäíî, áî âîíè â ñåðö³ é ðîçóì³
ìîºìó. Ãàäàþ, òàòêó, ùî òî òàêîæ äîðîãîö³íí³ ïëîäè.
Äóæå çðàä³â òàòî, çà÷óâøè ò³ ñëîâà:
— Òè ïðèí³ñ ìåí³ íàéäîðîæ÷³ ïëîäè, ñèíêó! Òè çàñëóæèâ âèíàãîðîäó.
Áî æ íåìàº ïëîä³â, äîðîæ÷èõ çà ò³, ùî äàþòü ëþäèí³ çíàííÿ.
Áîëãàðñüêà íàðîäíà êàçêà
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1. Прочитайте виразно текст в особах, дотримуючись інтонації. Чи читали
ви цю казку? Якщо читали, пригадайте початок.
2. Визначте основну думку уривка. Зачитайте речення, в якому цю думку
висловлено.
3. Поясніть вживання розділових знаків у діалозі.
4. Знайдіть у тексті звертання. Поясніть розділові знаки при звертанні.
5. Випишіть із тексту однорідні члени речення.
6. Виконате фонетичний розбір виділених слів.
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