
06.11.2020р. Трудове навчання (швейна справа)  10кл. 

Тема : Техніка шва «ретязь». Вправи на виконання шва «ретязь». 

Шов «ретязь» відноситься до декоративних швів. Техніка хрестикування. 

Найчастіше його використовують при вишиванні предметів побуту і одягу в 

Західній Україні, а також, як маскувальний, у поєднанні з іншими швами для 

оформлення країв виробів. Стібки лягають дуже щільно, на лицьовому боці 

виходить однакова вишивка, а на виворітному – або всі стібки вертикальні, або 

два ряди горизонтальні. 

Техніка виконання шва. 

Спочатку виконують косий хрестик. 

 

 

 

 

 

 

З нижнього лівого краю хреста кладуть 

направо вгору перший похилий стібок 

 

 

 

Голку ведуть справа наліво, вколюють у 

верхній правий кут хрестика і перекривають 

ниткою перший похилий стібок  

діагональним, згори вниз і зліва на право. 



 

Набираючи на голку нитки тканини то 

вгорі, то внизу, шиють смужку потрібної 

довжини.  

 

 

 

 

Завдання : опрацювати матеріал, переглянути відео за посиланням  

https://www.pinterest.com/pin/721490802777272454/ 

Трудове навчання (столярна справа) 10клас 06.11.2020. 

Тема: Загострення столярного інструменту. 

1.Опрацюйте теоретичний матеріал. 

Для будь-якого майстра своєї справи дуже важливо мати гострий інструмент. 

Адже, якість виконаної роботи безпосередньо залежить від добре заточеного 

інструменту. Тому в столярній справі справжнього професіонала відрізняє його 

особливе уважне ставлення до інструменту, яким він користується.Якщо 

інструмент буде залишати поганий зріз, то і репутація майстра неабияк зіпсувати. 

До того ж набагато приємніше працювати з гострим інструментом. Якщо ви 

відчуваєте, що вам потрібно докладати більше зусиль для роботи з інструментом, 

і точність виконаної роботи мало хороша, то, швидше за все причиною буде 

неякісна заточка столярного інструменту або він просто затупився. 

Ріжучі інструменти мають металеві насадки, найкраще виконують свої функції в 

нагостреному стані. Для того щоб заточити кожен з них, потрібно мати деякі 

робочі інструменти: 

https://www.pinterest.com/pin/721490802777272454/


 камінь; 

 механічна точилка; 

 электрична точилка; 

 мусат; 

 станок. 

 

Електричний точильний станок: 

 

 

Камінь: 

 

Мусат: 

 

Точильний станок:  



 

Заточку залізок ручного строгального інструменту столяри зазвичай вважають за 

краще робити вручну на бруску і бруски для забезпечення високої якості заточки. 

Іноді на виробництві, особливо там, де організована централізована заточка 

інструменту в пілоточной майстерні, залізяки точать на точильному корундовому 

колі, що працює від електродвигуна. Точильний круг робить значне число 

оборотів в хвилину, дуже швидко сточує метал, причому заточувати інструмент 

сильно нагрівається. Леза залозок можуть нагріватися до червоного і зовсім 

втратити загартування, як кажуть, «згоріти».Щоб не спалити залізяку, її 

заточують мокрою, т. Е. Періодично від точильного кола відривають і занурюють 

у воду. Слід мати на увазі, що намочену залізяку потрібно тримати при 

заточуванні лезом донизу. При такому положенні залізяки вода з неї буде стікати 

до леза і на ньому затримуватися, так як обертається назустріч лезу коло буде 

відкидати її назад. На лезі буде видно пінистий валик як би окропу. Коли такий 

валик зникне, залізяку потрібно знову занурити в воду. Якщо намочену залізяку 

тримати вгору лезом, вода з нього стече, буде відбуватися суха заточка і залізяка 

«згорить». При заточуванні залозок на точильному колі потрібно надягати захисні 

окуляри. 

2.Перегляньте відео  за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=kSk-KDBiaUE 

 

 

10 клас 

06.11.2020 р. 
 

Тема:  Ділення іменованих чисел на одноцифрове і двоцифрове число. 

1.Опрацюйте теорію за зразком. 

 

9 грн : 2 = 4 грн 50 к 

40 т 5кг : 5 = 8 т 1 кг 

https://www.youtube.com/watch?v=kSk-KDBiaUE


 

     2.Розв’яжіть приклади . 

 

86 ц : 2 =                                7450 м : 5 = 

         2306 г : 2 =                             13 т : 2 = 

      3.Розв’яжіть приклади . 

 

         5м 420мм : 4 =                           7т 50 кг : 3 = 

4 т 4 кг : 7 =                               21грн 35 к : 7 = 

 

        4.Порахуй усно. 

 

 

 

2

 
 

06.11.2020 р.  

Тема: Складання розповіді за власним спостереженням.  

1. Прочитайте і поясніть прислів'я. 

Осінь на строкатому коні їздить. 

Ходить осінь по краю та виганяє птахів з гаю. Весною 

горшки порожніють, а восени повніють. Весною дощ 

парить, а восени мочить. 

• Про яку пору року прислів'я? 

• Яка зараз пора року? 

• Пригадайте ознаки осені. 

 Доведіть, що надворі осінь. 

        Світ природи, що нас оточує, різноманітний і багатий. Красу форм і     

кольорів відтворює живопис. Хто пише картини? ( Художник.) 

Про все це можна розповісти і художніми засобами або поезією. 



 Осінь, ніби справжня художниця, без пензлика, без олівця розфарбувала 

дерева, кущі, трави. Запросила всіх на свій прощальний карнавал. 

Який колір осінньої пори найбільше повторюється? 

Скільки відтінків жовтого? 

«Сині жовтою різьбою берези, святковими у своїй красі стоять золотаво-

червоні клени, переливаються бронзою осики, від фіолетово-червоних до 

мідних відтінків сяють вдалині ще вбрані в свої шати дерева». 

Подивись на видноколі. 

Мов змінилися ліси. Хто це їх у 

жовтий колір Так барвисто 

прикрасив? Ось край річки - жовті 

клени і берези золоті. Ялинки лише 

зелені залишились в самоті. І 

пишаються дерева золотим своїм 

вбранням 

 це якийсь маляр, напевно,  

Догодити хоче нам. (Н. Забіла ) 

Прочитайте порівняння.  

Осінь, як .... (дівчина, щедра бабуся... ). Листочок, як ... (метелик, зірочка 

... ). Туман, немов ... (молоко, серпанок ....). Листочок верби,як ... (рибка, 

човник ... ). Хмара, неначе ... (пух, вовна, кучугури снігу ...). 

• Які дерева? Трава? Квіти? Небо? Сонечко? 

• Що робить вітер? 

• Як тварини поводяться восени? 

• Чи подобається вам осінь, чому?  

Робота над будовою тексту. 
 

• Про що обов'язково треба сказати в творі? (Про красу і щедрість 

осені.) 

• Який у нас буде текст? (Текст-розповідь.) 

• У якій саме частині тексту опишемо красу осені?  

          (В основній). 

• Яким може бути зачин. (Ось і завітала осінь-чарівниця у наше село. 

Якими тільки барвами  розмалювала вона дерева). 

• Що треба сказати в кінці тексту? ( Своє відношення до розповіді) 

Напишіть твір про осінь. 

Бажаю успіху! 

 

Підготувала Паціюк С.І 

 



06.11.2020р.   Інформатика 10кл. 
Тема: Графічний редактор. 

 

Графічний редактор – це програма, яка допомагає створювати та змінювати 

зображення на комп'ютері. 

  

 
 

 

  

 

 

 

                                                          Запуск програми Paint 

                                                                            

Вікно графічного редактора Paint 

Пуск  

Усі 
програми 

Стандартні  

PAINT 

Графічні редактори 
містять: 

Основні складові 
вікна програми 

Набір 
інструментів 

Набір вказівок 

Графічні 
редактори 

можуть мати 
інструменти: 

Олівець  

Пензель  

Гумку  



За 
допомогою 

вкладки 
Переглянути 

можна:  

змінити відображення 
малюнка 

додати деякі елементи вікна 

приховати деякі елементи 
вікна 

 

 

                   Вікно графічного редактора Paint 

                         

Вкладки – це елементи вікна, за допомогою яких інструменти групуються за 

призначенням. Щоб перейти з однієї вкладки на іншу, слід обрати мишею її назву  

 

                    Вкладки                           

 

 

 

 

 

Панель швидкого доступу 

 

•Розташований на полотні в робочій 
області вікна 

Малюнок, який створюють 
або до якого вносять зміни 

•Розташовані на стрічці, що знаходиться у 
верхній частині вікна (або зліва) 

Інструменти графічного 
редактора 

•Початок (Главная) 

•Переглянути (Вид) Стрічка містить дві вкладки 



У лівій частині рядка заголовка вікна графічного редактора розташована панель 

швидкого доступу. На ній зібрані у вигляді кнопок вказівки, яких немає на 

стрічці, але які часто виконуються при роботі із зображеннями.  

 
 

 


