
ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ (КУХАРСЬКА СПРАВА) 

04.11.2020 р. 

7- А клас 

ТЕМА: Техніка безпеки і правила поводження з електроплитою. 

Електроплити є універсальним тепловим обладнанням: вони призначені для різних 

видів теплової обробки продуктів (варіння, смажіння, тушкування і їх різновидів). 

Плити  застосовуються у гарячих, кулінарних, кондитерських цехах і в побуті. 

Підготовка електроплити до роботи: 

1.Перш за все  слід перевірити наявність і справність заземлення, гумових килимків. 

2.     Перевіряємо санітарний стан плити. 

3.     Перевіряємо стан конфорок (рівність, цілісність, співпадання робочих 

поверхонь, чистоту). 

4.     Перевіряємо справність перемикачів, сигнальних ламп. 

5.     У процесі роботи вмикаємо загальний пусковий пристрій, потім за допомогою 

перемикачів -  необхідну кількість конфорок. 

6.     Спочатку встановлюємо максимальний нагрів, а потім перемикаємо на середній 

чи слабкий відповідно до вимог технологічного процесу.  

7.     Заборонено залишати незавантажені  конфорки у режимі сильного нагріву.  

8.     Наплитний посуд повинен бути невисоким, з широким потовщеним дном.  

9.     Наплитний посуд заповнюють на 80%. Забороняється залишати увімкнену 

плиту без нагляду. 

10. Після роботи плиту охолоджують, конфорки очищають сухим способом, інші 

поверхні протирають вологою тканиною, піддон миють з миючим засобом і 

просушують. 

Переглянь відео за посиланням: 

 https://www.youtube.com/watch?v=hsn5c-JlCqY 

 

04.11.2020р.   Трудове навчання (швейна справа) 7-А клас 

Тема. Зметування бокових зрізів спідниці.  

З’єднання передньої і задньої частин спідниці. 

Обробка застібки тасьмою «блискавка» 

https://www.youtube.com/watch?v=hsn5c-JlCqY


1. Опрацюйте матеріал 

Таблиця. Технологія виготовлення прямої спідниці. 

 

 

 

Насамперед, необхідно з’ясувати прийоми обробки верхнього та нижнього 

зрізів спідниці, обробки кишень та інших деталей виробу. Залежно від силуету 

спідниці, кількості деталей, їх форми, наявності виточок, складок, зборок, виду 

оздоблення, виду й місця розташування застібки. А також враховується вид 

матеріалу та технологічні властивості(обсипальність, зсідальність) та наявного 

обладнання. Так, наприклад, якщо тканина має високу обсипальність, то бічні зрізи 

спідниці слід обметати до з'єднання її полотнищ. Низ спідниці зазвичай обробляють 

після з'єднання з поясом для уточнення довжини виробу. Однак низ спідниць з 

воланами, оборками, фестонами та іншими складними оздоблювальними 

елементами можна обробляти до з'єднання полотнищ з поясом. 

Підготовка виробу до примірки: 



- зметування виточок;  

- зметування бічних швів;  

-приметування поясу до верхнього зрізу спідниці; 

- заметування припусків на підгин низу виробу.  

Завдання для опрацювання 

1. Ознайомитись з матеріалом уроку; 

2. Законспектувати у зошит  послідовність виготовлення прямої спідниці (з 

таблиці). 

Джерело: 

http://mehovschic.ptu.org.ua/html/page34.html?fbclid=IwAR3a_NMp7ueN134zKh0KZs3

ZYeFthFWgBbC_ldu0AYuFWWeBLg-QdimhNpg 

 

04.11.2020 р. Образотворче мистецтво 7-а клас 

«Червоно-жовтим осінь багата».  Відбитки готових природних 

форм. 
  Ось і прийшла красуня-осінь. Вона перетворила ліси, сади, парки у казковий 

барвистий букет. Все навкруг  запалахкотіло яскравими осінніми барвами. 

«Кленові листочки» 

Осінь, осінь... Лист жовтіє. 

З неба часом дощик сіє. 

Червонясте, золотисте 

Опадає з кленів листя. 

Діти ті листки збирають, 

У книжки їх закладають. 

Наче човники, рікою 

Їх пускають за водою. 

З них плетуть вінки барвисті - 

Червонясті, золотисті. 

         І.Блажкевич 

   Осінь майстерно перефарбувала листя і траву у всі відтінки жовтого, багряного, 

коричневого. Спробуймо і ми відтворити чарівний світ осінньої казки на папері за 

допомогою фарб та різноманітних  листочків. Це зовсім не складно. 

Згадаємо як виглядають листочки різних порід дерев. 

У каштана – п’ять окремих пелюсток, що кріпляться в одній точці до черешка. 

Кожна пелюстка нагадує подовжений овал із загостренням на кінці. 

У клена – листок суцільний, по краях має форму башточок із трьома шпилями. 

Листя дуба нагадує маленькі деревця. 

Листочки берези схожі на маленькі сердечка. 

http://mehovschic.ptu.org.ua/html/page34.html?fbclid=IwAR3a_NMp7ueN134zKh0KZs3ZYeFthFWgBbC_ldu0AYuFWWeBLg-QdimhNpg
http://mehovschic.ptu.org.ua/html/page34.html?fbclid=IwAR3a_NMp7ueN134zKh0KZs3ZYeFthFWgBbC_ldu0AYuFWWeBLg-QdimhNpg


Пропоную пограти у гру «Назви правильно дерево»

 

Давайте налюємо на альбомному листку стовбур дерева. 

Розташуємо аркуш паперу вертикально, адже дерево буде у 

висоту більше, ніж в ширину. Простим олівцем намалюємо 

контур дерева. 

  

 
Розфарбуємо стовбур дерева фарбами. 

 



Беремо різні дрібні листочки дерев, наносимо з боку прожилок гуаш, акрилову фарбу 

або, навіть, акварель і «відбиваємо» їх на стовбурі. 

1.     2.  

3.  



4.  

 
Бажаю вам творчих успіхів!!! 

 
 

 



Математика 
7 клас 

04.11.2020 р. 
 

Тема: Ділення на одноцифрове число, коли розрядні одиниці не діляться 
без остачі в одному або кількох випадках. 

1.Опрацюйте теорію за зразком. 
 
Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число виконується так само, як і 
ділення трицифрового числа на одноцифрове. 
 
8358 : 2=4179           15386 : 7= 2198      85215 : 5=17043 
 

     2.Розв’яжіть приклади . 
 

36822: 2=           8752 : 4 =         9425 : 5 = 
752 : 2 =             3640 : 2 =         5200 : 5 = 
 

3.Розв’яжіть задачу. 

 
Консервний завод виготовив 60450 банок яблучного соку, а виноградного 
– в 3 рази менше. Скільки банок виноградного соку виготовив завод? 
 
4.Розв’яжіть приклади. 
 

      2 х 297 =               3 х 3328 =             3224 х 3 =       4129 х 2 = 

 
 
 
 

04.11.2020 р. Історія  в 7-А класі. Тема уроку: Слов'янські поселення і 
житла. 

1.Пригадайте:  Чим займалися східні слов'яни? Які знаряддя праці та зброю вони 

використовували?  Як розвивалася торгівля? 

2. Складіть коротку розповідь: Слов'яни вели осіле життя, що сприяло розвитку 

землеробства. Спочатку вирубували і корчували ліс, орали землю дерев'яними 



ралами,жали зернові, косили трави,тощо. Які знаряддя праці та зброю 

використовували слов'яни?  Плуги, борони, мотики, серпи,коси, горбуші; із зброї  - 

сокири, списи,тощо. Як розвивалася торгівля у слов'ян? Слов'яни торгували не лише 

між собою, а й із сусідніми народами. Продавалося хутро, мед, віск. Купувалося 

залізо,скло,прянощі. Розрахунки велися срібними монетами.  

3.Прочитайте текст :Заняття східних слов'ян визначали і їхнє харчування. 

Переважала їжа рослинного походження. Це були здебільшого каші з пшона, вівса, 

гречки, ячменю Головною їжею був хліб. З нього готували навіть напій – квас. 

Вживали слов'яни й молоко,м'ясо,рибу,мед. Одяг чоловіків складався з полотняної 

сорочки та штанів, поверх них вдягалась свитка, на ногах носили в'язані панчохи та 

чоботи або постоли, на голові шкіряну або вив'язану шапку. Жінки вбиралися в 

довгі полотняні сорочки. Один бо два незшитих шматка тканини, що вдягали на них. 

Наші предки спочатку жили в наземних будівлях, що мали стіни з глини й лози да 

двосхилий дах Пізніше будувалися напівземлянки, стіни яких складали з хмизу та 

колод. Глиняну підлогу добре втрамбовували. Хата була невеликою, а 

облаштування житла небагатим: дерев'яні лави,стіл, лежанка, піч. Поблизу жител 

розміщувалися господарські будівлі: хлів, загорожі для худоби,землянки,тощо.  

4444444 

 
4.Уважно розгляньте малюнок. Знайдіть зброю та знаряддя праці східних слов'ян, 

назвіть їх. Перерахуйте, для чого вони використовувалися? 

5.Опрацюйте матеріал і дайте відповіді на такі питання: Де і як будували наші 

предки свої оселі?  Як харчувалися східні слов'яни? Опишіть одяг наших предків. 

 

04.11.20                               Музичне мистецтво                                   7 

клас 

Тема: Образний зміст музики. 1.Слухання музичного твору «Всі ми 

діти українські» за посиланням :                                                      

https://www.youtube.com/watch?v=p6_Urh7bdtw                                                                                                                                    

2 .Робота над піснею «Вишиванка»: вивчити слова пісні    

https://www.youtube.com/watch?v=p6_Urh7bdtw


 

З вечора пригожого аж до ранку 

Вишивала дівчина вишиванку. 

Вишивала, дівчина, вишивала, 

Чорну і червону нитку брала. 

 

А що чорна ниточка – розставання, 

А червона ниточка – то кохання. 

Щоб та чорна ниточка часто рвалась, 

А червона ниточка гладко слалась. 

 

Встану я в неділеньку спозаранку, 

Подарую милому вишиванку. 

Сердься, мій соколику, чи не сердься, 

Будеш ти носить її коло серця 

 

Клас: 7-А                                                                                   

Дата:04.11.2020                                                                                                                                                          

Тема: Цикл «В казематі» («Мені однаково чи буду» та ін…) Роздуми 

автора про власну долю. 

Епіграф :  

Свою Україну любіть,  

Любіть її... Во время люте,  

 В остатню тяжкую минуту   

За неї Господа моліть...                   

(Тарас Шевченко)  

З біографії Тараса Шевченка ви пам’ятаєте, що за свої вірші у 1847 

році він був заарештований. Цар наказав віддати його в солдати й заслати 

далеко від України, а що найстрашніше – заборонив йому писати й 

малювати. Десять років пробув Тарас на засланні. Довго муштрували 

його як солдата. Та не скорився він, писав ще запальніше. Потай 

записував свої вірші в маленьку книжечку  і ховав її. за халявою чобота, 

тому назвалась ця книжечка «захалявною». Сьогодні  продовжуємо 

вивчати твори  Кобзаря,  а саме ознайомимося із тими, які були написані  

ним під час перебування в застінках каземату.  

Перш за все пригадаємо попередні  теми. 

1. Літературна плутанка 

1. 9 березня 1814 р. -                               викуп із кріпацтва 

2.  22 квітня 1838 р. -                              дата смерті поета 

3. 5 квітня 1847 р. -                                 дата народження Т.Г.Шевченка 



4.  10 березня 1861 р. -                           арешт 

5. 1840 р. -                                               присвоєно звання академіка-гравера 

6. 1860 р. -                                                вийшов друком «»Кобзар»                                     

2. Розгадавши кросворд,  у виділеній вертикалі ви прочитаєте назву 

циклу поезій Т.Шевченка. (роздаю кросворд) 

1.Прізвище видатного російського митця, портрет якого було розіграно в 

лотерею для викупу Т.Г.Шевченка з кріпацтва. 

2. Перший учитель Тараса. 

3. 4 вересня 1860 року Рада Академії мистецтв надала Шевченкові звання 

академіка-… 

4. Збірка 

поета. 

5. Земляк 

Т.Шевченка, який познайомив поета з видатними діячами російської та 

укр. культури. 

6. Село, де народився майбутній  поет. 

7.Ім’я матері поета. 

8. Місто, де навчався письменник. 

9. Сад, де познайомився Тарас із І.Сошенком. 

 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-V_NUlGEZgh0/VFoV6B2DlqI/AAAAAAAAAIA/33HOD5kNFPE/s1600/44.bmp


 

 

 

 

 

3. Прослухай вірш у виконанні Б. 

Ступки та виразно прочитай «Мені 

однаково, чи буду…»  

І. 

https://www.youtube.com/watch?v=f55d

HPEY-0U 

ІІ. Мені однаково, чи буду 

Мені однаково, чи буду 

Я жить в Україні, чи ні. 

Чи хто згадає, чи забуде 

Мене в снігу на чужині – 

Однаковісінько мені. 

В неволі виріс меж чужими, 

І, не оплаканий своїми, 

В неволі, плачучи, умру, 

І все з собою заберу, 

Малого сліду не покину 

На нашій славній Україні, 

На нашій – не своїй землі. 

І не пом'яне батько з сином, 

Не скаже синові:  - Молись, 

Молися, сину: за Вкраїну 

Його замучили колись. -  

Мені однаково, чи буде 

Той син молитися, чи ні… 

Та неоднаково мені, 

Як Україну злії люде 

Присплять, лукаві, і в огні 

Її, окраденую, збудять… 

Ох, не однаково мені. 

 

1. Який настрій викликала поезія? 

2. Про що мріяв поет? Якою він хотів бачити Україну? 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=f55dHPEY-0U
https://www.youtube.com/watch?v=f55dHPEY-0U


 

 

 

 
 


