
Математика 

9 клас 

06.11.2020 р. 
 

Тема: Прямокутний паралелепіпед. Основи, грані , ребра, вершини. 

Їх властивості. 

 
1.Опрацюйте теорію за зразком. 

 

                                         Повторити  правило! 

 

1.Прямокутний паралелепіпед – це геометричне тіло. 

 

      2.Накреслити прямокутний паралелепіпед. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



06.11.2020 9 клас 

Тема уроку «Розділові знаки в складному реченні» 

Згадайте:  

Складнопідрядним називається складне речення, у якому одне 

речення підпорядковується другому, частини речення нерівноправні і 

з’єднуються сполучниками підрядності: що, як, якщо, тому що, немов 

та ін. Наприклад: Поезії Кобзаря народжені для того, щоб не вмирати 

ніколи. 

Усі підрядні частини відокремлюються від головного речення 

комами.  

Кома не ставиться між частинами підрядного речення, з’єднаними 

одиничним сполучником і (й), та (і), або, чи (або), якщо обидві частини 

мають спільне слово або спільну частину: Дітям здавалось, що вже 

вечір і що зараз прийде мама. 

Пунктуаційний практикум 
·         Записати текст, розставляючи пропущені розділові знаки.                 

Дібрати до нього заголовок. 
       Я пригадую з яким особливим нетерпінням чекав коли прилетять 
лелеки до нашого села. І була якась особлива радість зустрічі із цими 
птахами коли вони всідалися на старій клуні закидали голову назад і 
розсипалися клекотом. Разом з ними приходила весна земля 
прокидалася й наповнювалася безліччю істот жаби кумкали 
жайворонки вимірювали піснями височінь неба бджоли стрімко 
проносилися над головою а джмелі особливо довірливо щось 
проказували до синенької кропивки. Який багатий світ! (За П. 
Мовчаном). 

 

Домашнє завдання: скласти прислів’я та приказки, поставити розділові знаки. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Не варто з другом сваритися а людина — друзями.  

Лагідні слова роблять приятелів бо він товариша в біді не оставить.  

Вірного друга народ прославить   а той, хто правду каже. 

Дерево міцне корінням бо доведеться миритися. 

Не той друг, хто медом маже а гострі слова - завзятих ворогів. 



06.11.2020р. Трудове навчання (швейна справа). 9кл. 

Тема: Види обробки нижнього зрізу спідниці. 
 Спідниці- один з видів легкого одягу. Спідниці можуть бути 

самостійним видом одягу або частиною комплекту — плаття-костюма 

або комплекта одягу – жилета і спідниці. 
За призначенням спідниці бувають 

вихідні,повсякденні,спортивні,формені для відпочинку. 

За формою — прямі, кльошеві, з клинців. 

Від фасону спідниці залежить вид обробки нижнього зрізу. 

Перед виконанням обробки нижнього зрізу спідниці уточнюють довжину 

виробу, вимірюючи відстань від підлоги до лінії низу. При цьому 

користуються спеціальними пристосуваннями. 

  

 
Розмічання довжини виробу 

Розмічають довжину спідниці за допомогою крейди або шпильок. Позначки 

роблять з виворітного боку і з'єднують їх за допомогою лінійки..                 

Підгинати нижній зріз спідниці зручно за позначками). Зріз підгинають на 

виворітний бік на потрібну ширину (4 см — для прямої спідниці, 2 см — для 

заокругленого підгину), припрасовують. 

З'єднання позначок по довжині виробуПідігнутий 

край закріплюють, заметуючи двома рядками 

стібків. Це дає мо жливість припосадити 

надлишок зрізу тканини у спідницях, розширених 

донизу                    

. Нижній зріз виробу підшивають вручну або на швейній 

машині залежно від властивостей тканини, особливостей 

крою спідниці та наявності швейного обладнання.                                                                     
Види обробки нижнього зрізу спідниці                           

 

    Шов упідгин ручними потайними стібками з відкритим обметаним 

зрізом 



 

Шов упідгин ручними потайними стібками (0,5 см) із закритим зрізом 

 

Широкий шов упідгин машинною строчкою із закритим зрізом 

Для конічної спідниці 

 

Вузький шов упідгин із відкритим обметаним зрізом 

 

Вузький шов упідгин із закритим зрізом 

Обробка нижнього зрізу косою обшивкою. 

 

Завдання: опрацювати матеріал. Повторити правила безпечної роботи на 

швейній машині. 



Трудове навчання  (с/г праця) 9 клас 

 

Тема: Будова доїльного апарату 

 

Пригадай корисні властивості молока: 

 Молоко – смачний і корисний продукт; 

 В молоці більше ніж 160 корисних речовин; 

 Молоко може замінити будь-який продукт; 

 Мікроелементи молока формують кісткову тканину, відновлюють кров 

і діяльність мозку; 

 Молоко довго не зберігається, так як в ньому відбувається процес 

бродіння. 

Завдання: Назвіть всі молочні продукти, які знаєте. 

Молоко у корови чи кози можна добути за 

допомогою   доїльного   апарату. Доїльний апарат — елемент доїльної 

машини, який забезпечує виведення молока з дійок за допомогою вакууму. 

Він має підвісну частину, до якої входять колектор та комплекти доїльних 

стаканів (гільз), комплекту молочних і вакуумних трубок та шлангів, з’єднані 

кільцями, а також ручка, на якій встановлено пульсатор і за допомогою якої 

апарат під’єднують до вакуум- і молочного трубопроводів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна будова доїльного апарата: 

 

1 – доїльне відро; 2 – колектор; 3 – доїльні стакани; 4 – молочний шланг; 5 – 

повітряний шланг змінного тиску; 6 – пульсатор; 7,9 – повітряні шланги 

постійного вакуумметричного тиску; 8 – трійник; 10 – кришка відра 

 

Завдання:  

1. Опрацюй програмовий матеріал: будову доїльного апарата; 

2. Переглянь відео за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=Mu53TF_mDk8 

 
 

 



06.11.2020                         ЛФК  9 кл 
Тема: Вправи з використанням гімнастичних предметів та 

приладів. Зміна положення  та виконання елементів загально 

розвиваючих  та спортивно-прикладних вправ з предметами. 

 
1.   В. п.- основна стійка, палиця внизу. 1 - піднятися на носки, 

палицю вгору (вдих); 2 - опускаючись на всю ступню, палицю на 

лопатки (видих); 3 - піднятися на носки, палицю вгору (вдих); 4 - в. 

п. (видих). Повторити 3-5 разів. 

 

2.   В. п.- стійка, ноги нарізно, палиця позаду в згинах ліктьових 

суглобів. 1 - поворот тулуба ліворуч; 2 - нахил уперед; 3 - 

випростатись; 4 - в. п. Повторити 4-6 разів. Те саме у правий бік. 

Дихати довільно. 

 

3.  В. п.- стійка, ноги нарізно, палиця позаду в згинах ліктьових 

суглобів. 1-3 - нахил назад (вдих); 4 - в. п. (видих). Те саме з 

нахилом уперед. Повторити 6-7 разів у кожний бік. 

 

4.  В. п.- основна стійка, палиця вгору. 1-3 - нахил ліворуч, 

відпускаючи праву руку, вільним кінцем палиці торкнутись 

підлоги зліва; 4 - в. п. Те саме в інший бік. Дихати довільно. 

Повторити 7-8 разів у кожний бік. 

 



5.  В. п.- лежачи на грудях, упор палицею в підлогу, вертикально, 

тримаючи за нижній кінець прямими руками (права над лівою). 1 - 

перехопити лівою рукою над правою, прогнутись; 2 - перехопити 

правою рукою над лівою; 3-4 - те саме, що й на рахунок 1-2; 5-8 - 

перехоплюючи руками почергово в зворотному напрямі, - в. п. 

Дихати довільно. Повторити 4-6 разів. 

 

6.  В. п.- лежачи на спині, палиця на грудях. 1-2 - піднімаючи 

палицю вгору, підняти випростані ноги вгору, торкнутися ступнями 

палиці (видих); 3-4 - в. п. (вдих). Повторити 8-10 разів. 

 

7.  В. п.- основна стійка, палиця вниз позаду. 1 - присід на носках, 

затиснути палицю під колінами; 2 - руки вперед долонями 

всередину; 3 - захопити палицю позаду; 4 - в. п. Тулуб уперед, не 

нахиляючись. Дихати довільно. Повторити 12-14 разів. 

 

8.  В. п.- стійка, ноги нарізно, палиця внизу. 1 - переступити вперед 

лівою ногою; 2 - те саме правою ногою; 3 - переступити назад 

лівою ногою; 4 - те саме правою ногою - в. п. Тулуб уперед не 

нахиляти, руки не відпускати. Повторити 4-6 разів кожною ногою. 

 

9.   В. п.- стійка, ноги нарізно, палиця в правій руці, хват за 

середину. 1 - відпустити палицю; 2 - спіймати її на льоту. Те саме 

іншою рукою. Дихати довільно. Повторити 6-8 разів кожною 

рукою. 

 

10. В. п.- основна стійка, палиця вниз. 1 - стрибок, зігнувши ноги, 

через палицю; 2 - відпускаючи ліву ногу,-  в. п. Під час стрибка 

руки не відпускати. Дихати довільно. Повторити 5-7 разів. 

 

11. В. п.- стійка, ноги нарізно, палиця вперед хватом знизу. 1 - 

підкинути палицю вгору; 2 - спіймати її хватом зверху; 3 - 

підкинути палицю вгору (невисоко); 4 - спіймати її хватом знизу. 

Дихати довільно. Повторити 7-8 разів. 

 

 
 


