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Сьогодні на уроці 

можна
• Входити в азарт

• За словом до кишені не 

лізтилізти

• Зарубати на носі

• Працювати до сьомого 

поту

• Говорити як по писаному



Сьогодні на уроці не 

можна

• Бити байдики

• Теревені правити

• Говорити під ніс• Говорити під ніс

• Кидати слова на вітер

• Переливати з пустого в 

порожнє



Добрий день ………вам 

першокласники як у вас 

справи подобається вам у 

п'ятому  класі …….старанно     

……..успіхів   до побачення



Добрий день ………вам 

першокласники як у вас 

справи подобається вам у 

п'ятому  класі …….старанно     

……..успіхів   до побачення



Добрий день !  Пишуть вам 

першокласники. Як у вас справи ? 

Подобається вам у п'ятому  класі ? 

Навчайтеся старанно.     Бажаємо 

успіхів !  До побачення!



Двадцяте листопада

Класна робота

Граматична основа речення. 

Речення з одним головним 

членом . Речення за метою 

висловлюваннявисловлювання







ГОЛОВНІ ЧЛЕНИ ГОЛОВНІ ЧЛЕНИ 

РЕЧЕННЯРЕЧЕННЯ

ПІДМЕТПІДМЕТ

ПРИСУДОКПРИСУДОК







Непохитно здіймається у 

височінь Велика лаврська 

дзвіниця. Золотом виграють на 

сонці маківки церков.  Милують 

серце стародавні храми та 

монастирські будови. При 

монастирях вели літописання. У монастирях вели літописання. У 

музеях  Києво-Печерської лаври  

можна побачити рукописи 

стародавніх книг. Глибоко під 

землею знаходяться таємничі 

лаврські печери.



Фізкультхвилинка.

• Встаньте, діти, посміхніться,

• землі нашій поклоніться

• за щасливий день вчорашній

• і до сонця потягніться.

• В різні боки нахиліться,

• Веретеном покрутіться.

• Раз присядьте, два присядьте

• і за парти тихо сядьте.  





Храм уміщує до трьох тисяч людей.

Тут містилася перша на Русі 

бібліотека. 

Саме тут коронували князів на 

київський престол. 

Софійський собор викликає Софійський собор викликає 

постійний інтерес у туристів і гостей 

Києва.

Будинок Митрополита, Трапезна, 

Братський корпус, дзвіниця, 

Південна вежа милують людське 

око. 



РОЗПОВІДНІ ПИТАЛЬНІ СПОНУКАЛЬНІ

ВИДИ РЕЧЕНЬ ВИДИ РЕЧЕНЬ 

ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯ

МІСТЯТЬ

ПОВІДОМЛЕННЯ
МІСТЯТЬ

ЗАПИТАННЯ

МІСТЯТЬ

ЗАКЛИК, НАКАЗ, 

ПРОХАННЯ

Що я можу? Живи і розквітай!Настав вечір.



ВИДИ РЕЧЕНЬВИДИ РЕЧЕНЬ
ЗА ЕМОЦІЙНИМ ЗАБАРВЛЕННЯМЗА ЕМОЦІЙНИМ ЗАБАРВЛЕННЯМ

ОКЛИЧНІОКЛИЧНІ НЕОКЛИЧНІНЕОКЛИЧНІОКЛИЧНІОКЛИЧНІ НЕОКЛИЧНІНЕОКЛИЧНІ

РОЗПОВІДНІ, ПИТАЛЬНІ, РОЗПОВІДНІ, ПИТАЛЬНІ, 
СПОНУКАЛЬНІ РЕЧЕННЯ,СПОНУКАЛЬНІ РЕЧЕННЯ,

ЩО ВИРАЖАЮТЬ ЕМОЦІЙНІЩО ВИРАЖАЮТЬ ЕМОЦІЙНІ
ПЕРЕЖИВАННЯ І ВИМОВЛЯЮТЬСЯПЕРЕЖИВАННЯ І ВИМОВЛЯЮТЬСЯ

З ОКЛИЧНОЮ ІНТОНАЦІЄЮЗ ОКЛИЧНОЮ ІНТОНАЦІЄЮ

РОЗПОВІДНІ, ПИТАЛЬНІ, РОЗПОВІДНІ, ПИТАЛЬНІ, 
СПОНУКАЛЬНІ РЕЧЕННЯ,СПОНУКАЛЬНІ РЕЧЕННЯ,

ЩО НЕ ВРАЖАЮТЬ ОСОБЛИВИХЩО НЕ ВРАЖАЮТЬ ОСОБЛИВИХ
ПЕРЕЖИВАНЬ І ВИМОВЛЯЮТЬСЯПЕРЕЖИВАНЬ І ВИМОВЛЯЮТЬСЯ

СПОКІЙНСПОКІЙНИИМ ТОНОММ ТОНОМ





Записати речення, поставити в 

кінці розділовий знак, визначити 

вид за метою висловлювання.

Здавна любили і шанували

українці калину

Чому так цінували калину вЧому так цінували калину в

народі

Любіть наш національний

символ



Національний  парк “Софіївка”



«Поетична синонімія»

Земля – ласкава  …

А сонце – щире  …

А небо – лагідне … А небо – лагідне … 

Життя прекрасне %



Сьогодні на уроці я 

зрозумів (ла)…

Найбільші труднощі я 

відчув (ла)…відчув (ла)…



ОРПАМТИТЬБЛМОЛОДЦІЩОГРНЕ




