
8 клас

Українська мова

ІІ. Потрібно багато читати. Багато книжок у бібліотеці.
Сам собі пан. Жив собі багатий пан.
Пахне хлібом земля, що дала мені крила. Тільки що пролунав дзвінок.

ІІІ. 
    Ім.                Ім.                  Ім.              Ч.      Ім.           Прикм.          Прикм.                Ім.
Автор «Літопису Самовидця»  – то людина глибоких патріотичних почувань. 

Речення розповідне, неокличне, просте,  двоскладне, поширене повне,
неускладнене.

ІV. Де́щиця,  виго́да  (зручність),  віднести́,  лю́стро,  за́крутка,  за́ставка,
за́кладка (у книзі), закла́дка  (закладання), по́значка, цінни́к, на́чинка, ра́зом,
фо́льга, за́стібка, піце́рія.

V.  Це моя думка.  Отже,  розпочнімо обговорення.  Моє ставлення до таких
речей негативне. Він так чудово говорить англійською мовою! Щирий погляд
дівчини вражав.

Українська література

І. «Засвіт  встали  козаченьки».  Маруся  Чурай.  Тема:  зображення  походу
козаченьків, розлучення хлопця з матінкою та коханою. Ідея: звернення сина
до матері, щоб вона прийняла його кохану як свою дитину. Основна думка:
для кожної родини є бентежним моментом, коли її сини, чоловіки вирушають
у  військовий  похід.  Рід:  лірика.  Жанр:  літературна  козацька  пісня.
Композиція: пісню побудовано у формі діалогу між матір’ю і козаком, який
вирушає в дорогу захищати рідний край. Надруковано 1834 року в збірці М.
Максимовича «Українські народні пісні». 

Художні особливості твору: епітети:«ясні очі», «милий синочку», «кінь
вороненький», «рідна дитина», «чужая дитиночка»; метафори:«стоїть місяць
над  горою»,  «кінь  спіткнувся»,  «година  настала»; поетичне  кільце
(повторення):  «Засвіт  встали  козаченьки  /В  похід  з  полуночі,/  Заплакала
Марусенька/ Свої ясні очі» (1 та 4 строфи); паралелізм: «Стоїть місяць над
горою,  /Та  сонця  немає,/  Мати  сина  в  доріженьку/  Сльозно
проводжає»; антитеза: «Яка ж би то,  мій синочку, /  Година настала,  /  Щоб
чужая  дитиночка/  За  рідную  стала?»; звертання:  «Прощай,  милий  мій
синочку», «Ой рад би я, матусенько», «Яка ж би то, мій синочку»; риторичні



оклики: «Через чотири недільки/ Додому вертайся!»,  «Бо хто знає,  чи жив
вернусь, / Чи ляжу в полі!».

ІІ. 

1. Новелі властиві лаконізм, яскравість і влучність художніх засобів. Героями
є  особистості,  які  потрапили  в  незвичайні  життєві  обставини.  Автор
зосереджує увагу на зображенні внутрішнього світу героя, його переживань і
настроїв. Сюжет простий, динамічний, містить елемент несподіванки.
2. Закінчення – «славословіє».
3. Паралелізм.
4.  Розповідь  про  Устима  Кармалюка,  який  після  повернення  із  Сибіру
продовжував захищати інтереси простого люду.
5. «Віють вітри, віють буйні».
6. Журавлі  – символ України, любові до рідної землі; терен – життєві муки,
страждання.


