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Розділ III
ЗАЙМЕННИК У МОВІ ЗАМІСТЬ ІМЕННИКА...

Не відпочивши, вдосвіта Весна
сьогодні знов за голубим верстатом —
в святому невдоволенні вона
свій гобелен взялася переткати.
І спалахнула полум’ям трава,
і заряхтіли*, як веселка, квіти,
і сонця вогнеуста голова
пророком проповідувала в світі!
Навівши скрізь на гобелені лад,
Весна під зорями поклалась спати,
бо завтра знов за голубий верстат,
щоб гобелен свій ще раз переткати!
Євген Гуцало
2. Спиши 1-е, 2-е речення вірша. Попрацюй над ними.
У 1-му реченні визнач граматичну основу. Знайди однорідні
члени.
У 2-му реченні визнач граматичну основу, вид, функцію кожного члена.

3 . Знайди у тексті вірша прислівники. Запиши їх. Погрупуй за значенням на прислівники часу, місця.

4 . Утвори прислівники від слів вітер, зорі, сонце, полум’я. Порівняй будови цих слів.

5 . Утвори антонімічні пари прислівникам скрізь, знов, завтра, вдосвіта.
6. Виправ помилки. Запиши правильно.

Зіт-кала, пог-рози, перет-кати, вогнеу-ста, скрі-зь,
пок-лалась.
7. Визнач будову слів зіткала, вдосвіта, невдоволення, пророк,
проповідувала.
запам’ятай
Гобелен — килим з художньо витканою картиною, зображенням. Це слово запозичене з французької мови, походить
від прізвища французької родини Гобеленів, власників майстерні та фарбарні.
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ЗАВДАННЯ 122
1. Прочитай уважно вірш. Придумай заголовок.

Передзвоном,			
Їжачок на голці
перегромом,			суничку проніс...
рознеслось у лісі,		
Впали роси...
заніміло.				То від щастя
Народилось			
мовчки плаче ліс.
зернятко в горісі.
Атена Пашко
2. Спиши текст вірша. Знайди у тексті прислівник. Випиши його.
Утвори споріднені слова (з різних частин мови).

3 . Утвори прислівники від слів щастя, передзвін, роса.
4. До слова заніміло добери синонім-прислівник.
5. Пошир 1-е, 2-е речення прислівниками.
6. Попрацюй над останнім реченням. Побудуй схему зв’язку слів,
пошир його прислівниками. Визнач функцію кожного члена речення.

7 . Спробуй самостійно дослідити походження й утворення слів ягода і суниця (підказка: були в давній мові, та й і тепер, два слова
«годити» і «низ», «ниць». То ж успіхів тобі у пізнанні!).
8. Визнач будову слів перегромом, суничку, мовчки, зернятко,
заніміло.
це треба знати
Слово роса має дуже древній корінь раса, який означав
волога, сирість.

ЗАВДАННЯ 123
1. Прочитай уважно вірш.

Там, де гнеться верболіз,		
чорногуз в ставок заліз.		
А на птицю з верболозу		
вітер трусить срібну росу.

Рясно падає росиця —
славний душ приймає птиця
коло берега щодня.
І не хниче, що росиця крижана!
Михайло Стельмах
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ВІДГАДКИ ДО ЗАГАДОК
С. 6 — бурулька.
С. 8 — снігова баба.
С. 15 — коза; відро на коромислі.
С. 16 — кіт.
С. 18 — брехня.
С. 19 — дятел; птах.
С. 20 — окуляри.
С. 23 — сон.
С. 28 — я-ми; ви-ми-ти.
С. 31 — одна, решта в зворотному напрямку.
С. 32 — скрипка.
С. 34 — 2 січня.
С. 42 — сидять навпроти.
С. 43 — літера «Б».
С. 52 — літера «О»; 10.
С. 54 — заєць; під вухами.
С. 55 — решето.
С. 61 — гарбузи.
С. 62 — свиня; дуб, жолуді.
С. 63 — дві мельникові; сорок людей; вулик, соти; жодного.
С. 69 — капуста; колеса в машині.
С. 86 — кропива; барвінок.
С. 91 — телеграф.
С. 104 — підсніжник.
С. 119 — борона, посів, трактор.
С. 120 — ластівка.
С. 135 — лелека.
С. 136 — риба, вітер.
С. 151 — ластівка.
С. 157 — хмари.
С. 158 — дощ навесні.
С. 160 — риба.
С. 162 — жук-рогач.
С. 180 — місяць, зорі, сонце.
С. 186 — дощова хмара, земля, рослина.
С. 219 — соняшник.
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ВІДПОВІДІ ДО КРОСВОРДІВ
С. 37 — хтозна-що, вам, йому, мною, тебе, мене, нас, нами, такий,
ми.
С. 134 — а) бесідувати, бігти, єднати, розбрестися, волочити, охороняти, бовваніти, котитися;
С. 134 — б) з’єднувати, засмічувати, поєднати, згаснути, веселитися, продовжувати, ненавидіти, розкопувати.
С. 161 — верша, бродниця, дубаси, гарди, берлини, ость, сак,
ятір, литвини, ком’яги.
С. 167 — а) скупо, чарівно, мирно, нестерпно, дбайливо, спокійно, відверто, міцно, швидко, спокійно, виразно;
С. 167 — б) сповна, ліворуч, щиро, весело, далеко, ніде, повільно,
вночі, внизу, ніколи, корисно.
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