
09.11.2020 Українська мова 

Тема: УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ      «ОСІНЬ ЗА ВІКНОМ 

ЧАРІВНУ КАЗКУ ПИШЕ»  

 

Переказ тексту «Осінь за вікном казку чарівну пише». 

 

Прочитайте текст: 

 

ОСІНЬ ЗА ВІКНОМ КАЗКУ ЧАРІВНУ ПИШЕ 

 Оксанка прокинулася рано. Підійшла до вікна, привідкрила фіранку і... здивувалася. Все навкруги 

перетворилося на чарівну осінню казку. 

Тепле лагідне сонечко дивилося у вікно привітно і весело. У високому синьому небі пливли білі хмарки. 

Повітря напоєне пахощами, які бувають тільки восени. А все навколо розмальоване теплими барвами. 

Торкнулася невидимка своїм пензлем до дерев, кущів, трав — і вони одягайся в розкішне казкове вбрання. Ось 

укрився багрянцем клен. Мов свічки, палахкотять білокорі берези. Пожовкло листя на ясенах, в'язах і осиках. Ко-

раловими китицями горить горобина, красується калина. Побувала осінь і біля річки, бо золотом сяє вербове 

листя. Тільки ялинка так і не перевдяглася, а залишилася у своєму зеленому платтячку. У дворі розмаїттям 

кольорів палав квітник. За ним виднівся багряний садок. 

Осінь за вікном казку чарівну пише,— подумала Оксанка. 

2. Визначення теми й головної думки тексту 

3. Змістовий аналіз тексту 

 

— Коли прокинулася Оксанка? 

— Чому вона здивувалася? 

— На що перетворилося все навкруги? 

— Яке було сонечко? 

— Що воно робило? 

— Що пливло у синьому небі? 

— Якими пахощами напоєне повітря? 

— Чим все було розмальоване? 

— До чого невидимка доторкнулася пензлем? 

— Що зробили дерева, кущі, трави? 

— Чим укрився клен? 

— Як палахкотіли білокорі берези? 

— На яких деревах пожовкло листя? 

— Які стоять горобина та калина? 

— Що робила осінь біля річки? 

— У якому платті стоїть ялинка? 

— Як палав квітник? 

— Що за ним виднілось? 

— Що подумала Оксанка? 

4. Робота над мовним матеріалом 

1) Добирання прикметників. 

Казка — осіння, 

чарівна. 

Сонечко — лагідне. 

Небо — високе, синє. 

Хмарки — білі. 

Барви — теплі. 

Вбрання — розкішне. 

Берези — білокорі. 

Китицями —  кораловими. 

Листя — вербове. 

Плаття — зелене. 

Садок — багряний. 

Перекажіть текст. 

Бажаю успіху. 

 

Самостійно перекажіть текст 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



09.11.2020р. 

10 клас. Українська література. 

Перечитайте текст.  
Пасічник – професія давня 

 

 

 

 

 

Чи знали Ви, що Україна одна із провідних європейських «медових країн»? Із виробництва меду Україна посіла 

перше місце в Європі та п’яте у світі. Саме тому така давня професія «пасічник» не втрачає своєї актуальності і 

сьогодні, а продукти бджільництва застосовують в косметології, фармації, харчовій промисловості й навіть в 

авіаційно-космічних технологіях. Надзвичайно корисний, смачний та екологічно чистий продукт – мед, що разом 

із прополісом входить до складу безлічі ліків, застосовують і в народній медицині. 

Бджоляр – веде догляд за бджолами, примножуючи цим те багатство, яке вони дають, добре знає життя комах, 

спостерігає та оцінює стан кожної бджолиної сім’ї, створює нові сім’ї бджіл, відкачує та переробляє воскову 

сировину, ремонтує вулики, виготовляє рамки для нових сот, перевозить бджіл на медозбір і запилення, створює 

кормові запаси та готує пасіку до зими. 

Специфіка роботи: У роботі з бджолами бджоляр до тонкощів вивчає біологію, життя цієї комахи і його сім’ї, 

хвороби і шкідників, прийоми захисту пасіки від них, питання розведення й утримання комах. Окрім знання 

біологічних особливостей бджіл, нюансів техніки бджільництва важливо знатися і на польових квітах, сортах 

меду, супутніх продуктах бджільництва і способах переробки воскової сировини. Заняття бджільництвом майже 

повністю змінює спосіб життя людини: бджоли не виносять різких неприємних запахів, у тому числі парфумерії, 

тютюну і алкоголю, тому бджолярі, як правило, не вживають алкоголю і не палять. Але найголовніше: якщо у вас 

алергія на мед і бджолину отруту, то вам ця робота протипоказана. Більше 90 % всіх домашніх бджіл належать 

приватним особам. Весь мед, який зараз продається, здобутий руками фермерів. Якщо вам подобається займатися 

з бджолами, зовсім не обов’язково мати власну пасіку. Ви можете влаштуватися на роботу бджолярем у 

фермерське господарство. 

Необхідні особистісні якості: уважність, чесність, пунктуальність, доброта. 

Аби стати справжнім пасічником, потрібно вчитися у самих бджіл, - радять початківцям у цій справі досвідчені 

бджолярі. 

Дайте відповідь на питання: 

1. Визначте стиль та тип мовлення. 

2.  Що нового ви дізналися про професію бджоляра. 

3.  Щоб бути пасічником, які знання для цього потрібні? 

4.  Що вчать бджоли? 

Перекажіть текст. 

Клас: 10.Основи правових знань. 

Дата: 09.11.2020 

Тема уроку: Збройні Сили України. 

1.Пригадайте: Чому Конституцію називають Основним Законом України? Яким є зміст 

Конституції України? Чим займається законодавча і виконавча влада? За що відповідає 

Президент України? 
2. Запамʼятайте визначення: Збройні Сили України це державна військова структура, призначена 

для збройного захисту суверенітету, незалежності, територіальної цілісності та недоторканості 

України від нападу ззовні. 

3.Прочитайте текст: Загальне керівництво Збройними Силами України здійснює Президент як 

Верховний Головнокомандувач та Голова Ради національної безпеки та оборони. Безпосереднє 

командування здійснює Міністр  оборони та його міністерство. 

4. Перегляньте відеоматеріали: https://www.youtube.com/watch?v=7bvLYmO8OPs 

5.Запамʼятайте: За принципом діяльності, як основа є демократизм і гуманізм, верховенство закону, 

загальний військовий обовʼязок, єдиноначальність і колективне вироблення рішень, гласність і 

додержання державної військової таємниці, додержання військової дисципліни, 

позапартійність,гарантованість соціально – правового захисту військовослужбовців. 
6.Зробіть висновки і дайте відповіді на питання:  Законом України «Про загальний військовий обовʼязок 

встановлюються види військової служби: строкова, за контрактом солдатів і матросів, сержантів і 

старшин, прапорщиків і мічманів.» На вашу думку, як готують до служби в Збройних Силах України 

офіцерів? 

https://www.youtube.com/watch?v=7bvLYmO8OPs


 

 

Трудове навчання (столярна справа) 10 клас на 09.11.2020 
Тема: Прийоми стругання деревини рубанком. 

1.Опрацюйте теоретичний матеріал. 

Повторіть правила техніки безпеки при роботі рубанком. 

Перевірити справність інструменту. При роботі учневі слід виконувати обробку деревини, дотримуючись 

обережності. 

 Необхідно надійно закріпити оброблюваний матеріал (деревину) у затискачах верстака. 

Під час роботи учневі слід використовувати тільки справний, добре налагоджений і заточений інструмент. 

Використовувати для роботи інструмент необхідно тільки за його прямим призначенням. Не допускається 

знаходження на верстаку робочих відходів та стружки. Необхідно своєчасно повертати вчителю робочий 

інструмент загального користування. 

Не допускається будь-яке відволікання під час виконання роботи з ручної обробки дерева, необхідно уважно 

стежити за правильними прийомами роботи. 

Очищати струги (рубанок, шерхебель, фуганок) від стружок необхідно тільки дерев'яними клинами. 

У разі поломки робочого інструменту під час виконання роботи, необхідно повідомити про це вчителя і негайно 

замінити інструмент, що вийшов з ладу. 

Підготовка ручних рубанків до роботи 
Перед початком роботи стругальний інструмент потрібно налаштувати - вийняти ножі, загострити їх, вмонтувати 

з урахуванням подальшої обробки. 

Для загастрення ніж рубанка виймають з лотка, притримуючи великим пальцем, і ударяючи киянкою по затилку 

колодки в фуганку легкими ударами по кнопці. При заточуванні ножів на точилі з природнього каменю або на 

накладному крузі, круг обертається проти леза, при цьому ніж тримають під необхідним кутом без перекосів, 

рівномірно притискаючи до мокрого круга (до утворення задирів на передній грані ножа) (див. рис. 1). Правлять 

ніж на мармуровому бруску коловими рухами змочуванням водою або краплями гасу. Кут загострення 

перевіряють шаблоном, а правильність заточування фаски і леза ножа - кутником і лінійкою або "на око" (див. 

рис. 1). 

 Рис.1 

 
Прийоми стругання 
Перед початком роботи потрібно визначити лицьовий бік і напрямок волокон, щоб стругати за їх напрямком. 

Заготівки кріплять на верстаку за допомогою гребінок або в лещатах (див. рис. 3). 

  

 
  

Рис.2 Закріплення заготівок на верстаку для стругання: а - переднім затискним гвинтом, б - задньою затискною 

коробкою. 

 При струганні учень повинен стояти в півоберта до верстака (див. рис.3 г), корпус трохи нахилений вперед. 

Струг потрібно переміщувати тільки рухом на повний розмах рук. На початку стругання більше натискають на 

передню частину (колодки ) (див. рис. 3 а), а в кінці на задню. При русі інструмента назад частину колодки трохи 

піднімають, щоб не затупляти лезо. Торці і сучковиті місця стругають подвійним рубанком, шліхтиком, 

тримаючи їх під кутом "від себе" (див. рис. 3 в) і "на себе" (див. рис. 3 д). 

  

 
 Рис. 4. Прийоми стругання: а - вірно, б – невірно 

2.Перегляньте відео за посиланнямhttps://www.youtube.com/watch?v=dQTejRDOf6A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dQTejRDOf6A


09.11.2020р.   Трудове навчання (швейна справа) 10кл. 

Тема: Види білизняних виробів. Постільна білизна. 

Білизняні вироби є об'єктом технологічної діяльності. Залежно від призначення білизняні вироби 

поділяють на кілька груп. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Вимоги до виробів 

          До білизняних виробів висуваються такі вимоги: 

механічні - стійкість до механічних впливів, деформації, зношування; 

фізичні - здатність тканини вбирати і віддавати вологу, бути повітро- та паро- проникною, тепло-захисною; 

оптичні - блиск, колір; 

технологічні - здатність тканини протистояти різанню або полегшувати різання чи зшивання, протистояти 

зсіданню після прання тощо; 

гігієнічні - виріб має бути приємним для тіла, легко пратися, швидко відновлювати попередню форму, легко 

вбирати і віддавати вологу – тобто гігроскопічність; 

естетичні - показники якості виробу, що визначають міру його краси, виразності, сучасності; економічні - затрати 

на процес створення виробу, а також на користування цим виробом. 

        Постільна білизна, дуже важливий елемент дизайну спальні. Кожна людина має перевагу до певних 

забарвлень, видів тканин.Ми сприймаємо постільну білизну, як обов’язковий  атрибут, який супроводжує нас з 

народження протягом усього життя.              
 
 
 
 
 
 

 

 

 

       В асортименті постільної білизни передбачаються такі розміри: 

• Дитяча білизна: простирадло - 100х150 см, наволочка - 60х40 см, підковдра - 112х147 см  

•Півтораспальна білизна:  
простирадло - 150х215 см, наволочки - 50х70; 70х70; 60х60 см, підковдра - 145х210 см  

• Півтораспальна європейська білизна: простирадло - 180х220 см, наволочки - 50х70, підковдра - 160х220 см  

• Двоспальна білизна: простирадло - 200х220 см, наволочки - 50х70; 70х70; 60х60 см, підковдра - 175х210  

 В сучасному світі ми використовуємо новітні технології і постільна білизна може вразити своєю 

різноманітністю та незвичайним виглядом.  

   Шви, що використовуються  при пошитті      постільної білизни 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання:  опрацювати матеріал. 

№ 

з/п 

Назва шва 

 

Графічне зображення Умовне зображення 

1  

Зшивний на 

ребро 

 

 

 

  

2  
Подвійний  

 

 

  

3 Упідгин з 

закритим зрізом 

 

 

 

 

  


