
Математика 

6 клас 

05.11.2020 р. 
 

Тема: Переставний закон множення. 
1.Опрацюйте теорію за зразком. 

 

Переставний закон множення. 

Від переставлення співмножників добуток не змінюється. 

325 х 2 = 650    і    2 х 325 = 650 
 

     2.Розв’яжіть приклади . 

 

              1250 х 3 =                   5 х 1654 = 

1290  х 2 =                   2 х 3002= 

              1271 х 3=                    3 х 3458 = 
 

3.Розв’яжіть задачу. 

 

Для школи купили 2 телевізори по 4597 грн. Скільки грошей 

витратили на покупку? 

 
4.Розв’яжіть приклади. 
 

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

 

 
 

05.11.2020 Фізична культура 

6 клас 
Тема: Підтягування на перекладині 

1. Виконати розминку 

2. Легка пробіжка середнім темпом 5-10 хвилин. 

3. Після розминки виконати підтягування на перекладині за 

рекомендаціями на відео (відео переглянути за посиланням) 

Посилання: 

https://www.youtube.com/watch?v=XHMXrVkgyO0&ab_channel=AndrijIv

anusa 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XHMXrVkgyO0&ab_channel=AndrijIvanusa
https://www.youtube.com/watch?v=XHMXrVkgyO0&ab_channel=AndrijIvanusa
https://www.youtube.com/watch?v=XHMXrVkgyO0&ab_channel=AndrijIvanusa


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.11.2020 р.   Тема: Будова слова.  Корінь – головна 

значуща частина слова. 
 

Пригадайте  

Корінь – це головна значуща частина слова , від якої залежить 

лексичне значення 

 Прочитати  казку. 

Незвичайна домівка 
У прекрасному великому приміщенні жили-були слова. Кожне з 

них –перлина. Звучали вони гордо, чарівно, нагадуючи спів 

солов’я. Усе більше й більше  ставало слів у цій країні. Ніколи вони 

не сварилися, жили дружно, допомагали однин одному. 
   Та ось трапилося лихо. Засперечалися слова між 

собою. Шкільний став доводити, що він головніший, бо в ньому 

більше літер, Школяр задер носа, адже вся увага наставників  була 

спрямована на нього. Мабуть, і до бійки дійшло б, якби не 

допомогла розумна і стара жінка Школа. Порадила вона 

частинкам школ і шкіл вийти з будови  їхніх бешкетних власників. 

В ту ж мить відчули ті слова, що їм якось незатишно стало, і 

запропонували помиритися та знайти спільну назву для себе. І 

стали вони називатися спільнокореневими. 
 
Записати прислів’я про книгу, Виділити  корінь  у виділених словах 

- Книги – ключ до знань. 
- Книгу прочитав – на крилах політав 

- Золото добувають із землі, а знання – з книжок. - Хліб наснажує 

тіло, книга – розум. 

- Розум без книги, що птах без крил. 

- З книгою подружишся, розуму наберешся. 

- Книги читати – усе знати. 
- День без книги – що обід без хліба. 

- Книгу читають не очима, а розумом. 



Трудове навчання (столярна справа) 6 клас 

05.11.2020 
Тема: Пиляння під кутом у стуслі. 

1. Пиляння за допомогою стусла  широко поширене в столярній справі. 

Стусло нагадує собою лоток, що полягає із дна й двох бічних стінок, 

збитих цвяхами, які повинні перебувати в товщі деревини. По стінках 

роблять пропили, що доходять до самого дна: один - під прямим кутом, 

до внутрішніх площин стінок, а два - під кутом 45°. Стусло часто 

кріплять до верстата. Дошку або брусок кладуть у стусло, притискають 

до одній стінці точно проти пропила. У пропили вставляють полотно 

лучкової пилки або ножівку й розпилюють матеріал під потрібним 

кутом. Точність розпилювання залежить від ширини пропила в стінках. 

Якщо полотно починає вільно відходити убік, стусло заміняють. Багато 

виготовляють його із твердих порід дерева, щоб воно довше служило. 

Шлюб при розпилюванні деревини ручними пилками викликається 

наступними причинами: неправильним розлученням і заточенням зубів 

(виходить нерівний, непрямолінійний і шорсткуватий розпил), а також 

перекосом полотна пилки (виходить пропил, не перпендикулярний 

пласти або крайці дошки). 

 
Повторимо правила техніки безпеки при пилянні: 

 Використовуйте справний, добре налагоджений інструмент. 

 Використовуйте інструмент за призначенням. Інакше можна не тільки 

зіпсувати його, але й отримати травму. 

 Щоб не поранитись різальним інструментом, не слід класти його лезом 

догори, до себе. 

 Стежте за натягом полотна лучкової пилки. 

 Застосовуйте напрямний брусок під час запилювання. 

 Не слід тримати ліву руку під час пиляння близько до зубів пилки. 

 Товщина матеріалу, що розрізається, повинна перекривати 3-4 зуби 

пилки. 

 Не відволікайтесь під час роботи і не відвертайте увагу інших. 

 Під час перерви у роботі пилку розміщують у вертикальному 

положенні (зубами до верстака), притуливши її до протилежного (від 

працюючого) боку кришки верстака. 



 Утримуйте робоче місце в чистоті. 

 Дбайливо ставтесь до устаткування, верстаків, інструментів. 

 Інструменти загального користування беріть із дозволу і відразу 

після користування повертайте їх. 

 

2.Вивчіть будову столярного стусла. 

3.Перегляньте відео за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=Yy8MaQutD4Q 

 

05.11.2020 р.  6 кл.  Трудове навчання (швейна 

справа). 
Тема:    Виготовлення зразка подвійного шва.  

1.Повторити подвійний шов.    

Повторити правила безпечної праці на швейній машині. 

Перед початком роботи: 

 перевірити справність машини та ізоляцію проводів; 

 перевірити, чи не залишилося в тканині голки або шпильок; 

 прибрати з робочого столу зайві 

предмети. 

 

Після закінчення роботи: 

 вимкнути машину; 

 підкласти клаптик тканини під 

притискну лапку та опустити її;                                          

прибрати робоче місце 

2.Практична робота: Виконати  зразок 

подвійного шва за інструкційною 

карткою.  

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Yy8MaQutD4Q

