
05.11.2020р. 5 клас    Трудове навчання (швейна справа).   

Тема: Виготовлення пряжі із волокон бавовника. Прядіння.   

1.Ознайомтесь із теоретичним матеріалом. 

Бавовну одержують з рослини бавовнику. Після 

цвітіння бавовнику утворюється коробочка. Всередині 

коробочки міститься насіння,вкрите маленькими 

волоконцями.  

Ці волоконця називають 

насіннєвими. Коли коробочка 

достигає,вона розкривається і з неї 

виходять назовні пухнасті волокна 

бавовни. Бавовну збирають бавовнозбиральними машинами. 

Зібрану волокнисту масу називають бавовною – сирцем.  

Після збирання бавовну відравляють на бавовноочисні 

фабрики.    Волокна бавовни мають білий колір, довжина їх 

становить від 6 до 52 см. Вони тоненькі, м’які слабко 

покручені, міцні, матові.,                                                                                                

коробочка бавовнику 

Прядіння. З волокон виробляють пряжу на прядильних фабриках.  Тут 

волокна на спеціальних машинах розпушують,видаляють різні домішки, 

формують у стрічку,яку витягують і вирівнюють. Потім із стрічки дістають 

рівницю. На прядильних машинах рівницю витягують і скручують у пряжу. 

Одержану нитку намотують у вигляді бобіни або початку. Пряжу передають 

на ткацькі фабрики, де з неї виробляють тканину. 

2.Опрацюй текст.  

          3. Дай відповідь на запитання: 

1. З якої рослини одержують волокна бавовни? 

2. Які властивості мають волокна бавовни? 

 

Трудове навчання 5 клас 
Тема: Флокси, півонії — зимуючі багатолітники, їх 

характеристика. Догляд за зимуючими багатолітниками. 
Відгадай загадку:                 

Пишний кущ в саду розцвів, 

Приваблюючи ос і бджіл. 

Весь у квітах махрових — 

Білих, рожевих, бордових!       

 Пригадай: 

1. На які групи діляться квіткові багаторічні рослини? 

2. Які рослини відносяться до зимуючих багатолітників? 

3. Які рослини відносяться до незимуючих багатолітників? 

 Всі квітково-декоративні культури поділяються на дві групи: зимуючі і 

незимуючі у відкритому ґрунті.  

 До зимуючих відносяться такі рослини: півонії, флокси, хризантеми, 

нарциси, тюльпани, іриси, троянди.  

 До незимуючих — жоржини, гладіолуси, канни. 



Характеристика зимуючих багатолітників. 
1. Флокси 

 

 
Флокси — багаторічні квітково-декоративні рослини. На одному місці вони 

можуть рости довго, але через 4-5 років їх декоративність різко знижується 

від загущення. 

Ростуть флокси на квітниках, у садах, парках, їх висаджують вздовж доріжок, 

навколо клумб. Висота їх становить 60-120 см. Тому флокси поділяються на 

низькорослі і високорослі. Стебла у рослин зеленого кольору. Вони прямі, 

міцні і мають багато листків. Восени стебло стає твердим, дерев’яніє. 

2. Півонії 

Півонії — це багаторічні рослини, а також кущі або півкущі. Більшість 

трав'янистих півоній зазвичай 0,5–1,5 м заввишки, деякі кущові і деревні 

сягають 1,5–3 м заввишки. Коренева система потужна, шишкообразна. 

Стеблин у півонії кілька, листові пластини можуть бути різних відтінків.  

Півонії широко використовують як декоративні квіти. Здавна відомі також 

лікарські властивості півоній. Сорти півоній розрізняють за розмірами і 

формами, забарвленням, будовою квітів, тривалістю цвітіння тощо. 

 

 
Догляд за зимуючими багатолітниками 

1) При підготовці багатолітників до зими потрібно обробити грунт 

навколо них. 

2) Квітково-декоративні культури, які взимку можуть підмерзнути, 

підгортають землею, перегноєм або компостом.  

3) Для кущів споруджують спеціальні укриття: на кілки, розташовані 

навколо рослин, натягують ширми з поліетиленової плівки або 

нетканих матеріалів. 

 Належна підготовка допоможе вашим садовим рослинам пережити зиму.  

Завдання: Розкажіть про найулюбленішу квітку. Свою розповідь 

запишіть у зошит. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%89%D1%96


 
 

05.11.2020 р. Я у світі 5 клас. 
Тема уроку:Зовнішність людини. Акуратність. 

1.Пригадайте: Основні умови та шляхи  досягнення успіху людиною. 

(Наполегливість, чесність,стійкість). 
2.Прочитайте і запам'ятайте:

 

https://www.youtube.com/watch?v=yFELDH9Mwb8   

3.Складіть коротеньку розповідь про те, як стати привабливим, 

охайним. 

4.Перегляньте відеоматеріали: 

https://www.youtube.com/watch?v=TAbmgJYI8pE  . 

5 Дати відповіді на питання: 

 

05.11.2020р. 

Українська мова                                                   5 клас 
Тема: Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Використання 

алфавіту під час роботи зі словником. 

 

Пригадайте: 

https://www.youtube.com/watch?v=yFELDH9Mwb8
https://www.youtube.com/watch?v=TAbmgJYI8pE


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пригадай український алфавіт 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконай завдання: 

1. Запишіть за алфавітом прізвища українських 

письменників. Скористайтеся алфавітом 

Шевченко Тарас, Нестайко Всеволод, Стельмах 

Ярослав, Франко Іван, Забіла Наталя, Тичина Павло, 

Костенко Ліна, Збанацький Юрій,  Рильський 

Максим, Симоненко Василь, Малишко Андрій. 



2. Прочитай і запам'ятай: 

 

Завдання 2:  Випишіть спочатку слова, у яких букви     

я, ю, є позначають два звуки, а потім – слова, у яких 

ці букви позначають один звук і м’якість 

попереднього  приголосного. Скористайся 

попередньою таблицею.  

Рілля, м’ята, ясен, єдність, дбаєш, мільярд, об’єкт, 

кулінарія, цілющий, синє, комп’ютер. 

            

Успіху!  

 
 
 
 

Вчитель Рябошапко О.Я. 



Математика 
5 клас 

05.11.2020 р. 
 

Тема: Додавання і віднімання трицифрових чисел. 

1.Опрацюйте теорію за зразком. 
246 + 123 = …                               437 – 224 = … 
123 = 100 + 23                               224 = 200 + 24 
246 + 100 = 346                             437 – 200 = 237 
346 + 23 = 369                               237 – 24 = 213 
                                                       
 

         2. Розв’яжіть приклади за зразком. 
              126 + 311 =                           782 – 481= 

224 + 144 =                            543 – 332= 
363+ 412 =                            864 – 152 = 

 

         3.Розв’яжіть задачу. 
 
Відстань від міста до села 295 км. Олесь проїхав потягом 173 км. 
Скільки кілометрів залишилося проїхати Олесю? 
 
       4. Розв’яжіть приклади. 
 
     100 + 20 + 60 =                348 + 200 – 100 = 
 

4. Назвіть по 3 числа, які передують таким числам: 
 
…, …, …, 10;   …, …, …, 100; …, …, …, 1000. 

 
 


