
Клас: 8. Географія.                                                                           

 Дата: 06.11.2020 

Тема уроку: Тихий океан. Господарське значення. Судноплавство. 

1.Пригадайте: Що називають Світовим океаном? Із яких частин 

складається Світовий океан? Яке значення має Світовий океан для 

людини? 

2.Знайдіть на фізичній карті півкуль Тихий океан. 

  

3.Прочитайте текст: Тихий океан – найбільший і найглибший океан 

Землі. Океан – дідусь (найдавніший за часом утворення), океан – 

скарбниця різноманітних природних багатств. Він омиває береги 

Північної та Південної Америки, Антарктиди, Автралії та Євразії. 

Берегова лінія Північної та Південної Америки відносно вирівняна. А 

поблизу берегів Євразії сильно порізана. Тут розташовано багато 

окраїнних морів. В океані значна кількість архіпелагів та окремих 

островів. На півночі і заході вони утворюють острівні дуги. Найбільше 

скупчення островів – Океанія – зосереджено в центральній і західній 

частинах океану. Дно океану має складну геологічну будову. 

Материковий схил крутий, порізаний каньйонами . має велику кількість 

підводних гірських хребтів. Найглибше місце на Землі – Маріанська 

западина, має глибину 11022 м. Океан розташований майже в усіх 



кліматичних поясах, тому його клімат дуже різноманітний, надзвичайно 

багатий і різноманітний. 

4. Перегляньте відеоматеріали: https://www.youtube.com/watch?v=7Tr5tra2-qk 

3.Запамʼятайте: Тихий океан- найбільш неспокійний серед усіх океанів. 

У помірних широтах шторми, викликані сильними вітрами, тримаються 

всю холодну пору року. Часом вони здіймаються й улітку. У південній 

півкулі, сильні вітри нерідко переходять в урагани, здіймаючи хвилі 

заввишки 35 м. У західній частині океану щороку проносяться 

спустошливі тропічні циклони – тайфуни, які іноді захоплюють береги 

Філіппінських і Японських островів, сягають Східної Азії. 

6.Зробіть висновки і дайте відповіді на питання:  У чому полягають особливості 

географічного положення Тихого океану? Береги яких материків є природними 

межами Тихого океану? 

 

8 клас 
 

             09.11.2020 р. 
 

Тема: Ділення , багатоцифрових чисел на одноцифрове без остачі і з 

остачею. 

 

1. Переглянути відео за посиланням: 

 
               https://www.youtube.com/watch?v=c6QsQ-EHJTk 

                            

           2.Розв’яжіть приклади без остачі. 

 

             520 : 2 =                  7110 : 3 = 

             7500 : 4 =                32000 : 2 = 

             34020 : 2 =              36600 : 6 = 
 

           3.Розв’яжіть приклади з остачею. 

              

https://www.youtube.com/watch?v=7Tr5tra2-qk
https://www.youtube.com/watch?v=c6QsQ-EHJTk


               56744 : 3 =                67000 : 7 = 

               32112 : 5 =               1236 : 5 = 

 

                

    

            4.Розв’яжіть приклади усно.  
 Є два бідони — на 2 л та 7 л. Як за  допомогою    цих    бідонів набрати з 

криниці 3 л води? 
 

 

                                                              

09.11.     8 клас               Природознавство 
Тема «Карась. Короп» 

Згадайте:  

Де живе щука?  

Як пристосоване її тіло до хижацького способу життя?  

Що спільного у окуня і щуки?  

Чим вони відрізняються? 

 

Розгляньте малюнок коропа та опишіть 

усно його зовнішню будову.  

Прочитайте текст  



 Короп – свійська риба.  Його вивела людина і він  не може жити без допомоги 

людини. У ставках його підгодовують горохом, макухою, кукурудзою, відходами 

пшениці.  

Тіло коропа видовжене і вкрите золотавою лускою, хоча є і види коропів без луски. 

Голова коропа велика, а рот висувний. Спинний плавець досить довгий до того ж 

він має невелику виїмку, а анальний плавець у коропа навпаки короткий. В обох 

плавцях є зазубрений колючий промінь. Боки риби, як правило, золотистого 

кольору, а спинка темна.  Тривалість життя коропа в природних умовах в 

середньому становить 20-30 років. 

Короп – спокійна, мирна риба. Він повільно рухається. За час свого життя коропи 

здатні набирати вагу до 50 кг, і такому великому їх зросту сприяє, як всеїдність цієї 

риби, так і особливий «безшлунковий» устрій їх травної системи, тобто в 

сприятливих умовах короп їсть практично «нон стоп». Така особливість цієї риби 

змушує деколи жартома порівнювати коропа зі свинею.  

Що ж стосується їжі, яку вживає короп,  то це і рачки, і мікроорганізми, і 

пуголовки і жаби, і навіть мальки власного виду. Знаходити їжу коропу 

допомагають вуса, бо ними він обмацує предмети. 

Види коропів 

Короп лускатий. Тіло цього коропа 

повністю вкрите лускою. Короп 

дзеркальний. Цей вид відрізняється від 

попереднього тим, що його тулуб вкритий 

великими лусочками, які розташовані 

вздовж спинного плавця. Короп голий. Цей 

короп цілком виправдовує свою назву, так 

як зовсім не має луски. Втім, у деяких 

особин можна зустріти окремі лусочки в 

області хвоста, біля зябер і спинних 

плавників. 

Декоративні коропи 

 

                                                          Карась 

https://www.poznavayka.org/uk/zoologiya-2/zhaba-suchasnik-lyudini-i-dinozavra/


Карась – поширений рід риб сімейства коропових. Існує 3 види карасів: 

 

золотий;                                     срібний;                                    золота рибка.  

Форма тіла карася довгаста або злегка округла, тулуб риби помірно сплюснений з 

боків і покритий великою, гладкою на дотик лускою. Колір карася може приймати 

різні відтінки сріблястого або золотистого. Спина риби досить товста, з високим 

спинним плавцем. Довжина карася може досягати 50-60 см, а вага риби понад 5 

кілограмів. Примітною особливістю є наявність в спинному і анальних плавниках 

колючих зазубрених променів. Звичайний карась живе понад 12 років. Срібний 

карась живе 8-9 років, але існують особини, які доживають і до 12 років. Вони 

люблять ставки і озера, які заросли ряскою. У мулі живуть дрібні черв’ячки та інші 

крихітні істоти, якими харчується карась. Також карась їсть молоді стебла очерету, 

водорості, ряску, підбирає різні відходи. При настанні несприятливих умов карасі 

здатні перечікувати їх, зариваючись в мулистий грунт на глибину до 0,7 м. 

Виживає він і в тому випадку, якщо вода в ставку промерзла наскрізь. 

Розмножуються карасі пізно, коли вода прогріється до 18-20 С. Ікру відкладають на 

водну рослинність. Кількість обметаної ікри може досягати 300 000 штук. Ця риба 

дуже лінива і неповоротка. Товстун-карась плаває повільно і не може сховатися від 

хижаків, тому будь-яка щука може його зловити! Мальки теж беззахисні, їх 

з’їдають навіть жаби і жуки-плавунці. Велику частину часу ця риба проводить або 

зарившись в мул, або засунувши туди голову, так що назовні стирчить хвіст, 

схопивши за який, будь-який хижак може зловити її. Але людині зловити карася 

зовсім не просто! Ця риба дуже хитра, вона ховається від сіток і нечасто ловиться 

на вудку. Щоб її зловити, рибалки зазвичай додають в приманку часник, 

соняшникову олію, валер’янку. Вона любить сильні запахи і тому хапає наживку.  

Джерело: https://dovidka.biz.ua/rozpovid-pro-ribu-karas/ 

Домашнє завдання: перечитати повторно тексти та дати відповіді на 

запитання: 

1. Чому короп – свійська риба?  

2. Чим дзеркальний короп відрізняється від інших коропів?  

3. Як пристосовується карась до життя у несприятливий час?  

4. Якого виду бувають карасі?  

5. Чому м'ясо коропа корисне?  

6. Чому коропа називають свинею?  

https://dovidka.biz.ua/rozpovid-pro-ribu-karas/


 

09.11.2020р.   Трудове навчання (швейна справа) 8 клас 

Тема. Викрійка. Припуски на шви. 

Правила зняття мірок. 
1. Опрацюйте матеріал 

 

Мірки для побудови креслення основи прямої блузки 

 
Завдання: 

1. Опрацюйте матеріал; 

2. Зніміть мірки з мами та запишіть їх у таблицю у графі «Своя мірка» 

 

 

Розміри припусків на шви 

1) По лінії горловини – 0,7 см; 

2) По лінії пройми – 0,7 см; 

3) По лінії плечового зрізу – 

 2-2,5 см; 

4) По лінії бічного зрізу –  

2-2,5 см; 

5) По лінії нижнього зрізу – 

 3-4см. 



                    09.11.2020 р.  8 кл. Трудове навчання(кухарська справа). 

              Тема:  «Бутерброди закусочні (канапе). Технологія приготування» 

 1. Ознайомтесь із теоретичним матеріалом. 
        

Для приготування закусочних 

бутербродів (канапе) із хліба 

зрізують скоринки, розрізують 

уздовж на смужки завширшки 5-6 

см і завтовшки 1 - 1 , 5  см, підсмажують з обох боків на вершковому маслі, 

охолоджують. Смужки змащують вершковим маслом, потім укладають по всій 

довжині м'ясні, рибні або інші продукти завширшки 0.5 - 1 см. Смужки продуктів 

можна чергувати з посіченою зеленою цибулею або яйцями, звареними круто. Між 

продуктами або зверху випускають з кондитерського шприца збите масло або інші 

масляні суміші. Потім смужки нарізують прямокутниками, ромбиками, 

трикутниками по 2-6 шт. на порцію. Виробам можна надати форму кружалець 

діаметром 4 см. 

   Замість хліба для канапе використовують корзиночки (тарталетки). їх 

наповнюють різними продуктами і оформляють, подають по 2 - 4 шт. на порцію.                                                  

Вимоги до якості бутербродів:  Бутерброди повинні мати гарний зовнішній 

вигляд, приємний аромат і пікантний смак.  В бутербродах – продукти охайно 

нарізані і викладені на кусочок хліба. Вони мають гладеньку поверхню. Їх 

оформляють свіжими овочами, листковими і пряними овочами, кусочками яйця і 

лимона, маслинами, соусом майонез та майонез з корнішонами, калиною або 

журавлиною.  Подають бутерброди на блюдах, 

вазах з плоскими краями або на мілких 

столових, закусочних тарілках, які покривають 

паперовими серветками 

або серветками з тканини.                         

Бутербродні вироби не 

підлягають тривалому 

зберіганню, тому їх 

готують безпосередньо 

перед реалізацією. 
 

 

 

file:///C:/Users/NORM/Desktop/09.11.2020.8кл


2.Опрацюй поданий матеріал.                                                                                            

3.Переглянь відео за посиланням:                              

https://www.youtube.com/watch?v=M9HH7qsSeaU                                                                             

4. Завдання:  Приготуй закусочний  бутерброд. 

 

СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ОРІЄНТУВАННЯ 

09.11.2020 р. 

ТЕМА: Складання меню сніданку, обіду та вечері на один день. 

Переглянь відео за посилання:  

https://www.youtube.com/watch?v=TE3ezSmCBnk 

Гра «Відгадай страву за описом» 

1) Відокремлений від м’яса підшкірний свинячий жир, що зберігається солоним і вживається 

сирим, смаженим, печеним, вареним.  

  

2) Закручена в листки капусти начинка з каш і м’ясного чи грибного фаршу. Начинка може бути 

овочева.  

 

3) Популярна в Україні рідка страва, яку варять з посічених буряків, капусти, моркви, картоплі та 

інших овочів і приправ.  

 

file:///C:/Users/NORM/Desktop/09.11.2020
https://www.youtube.com/watch?v=TE3ezSmCBnk


 
 

4) Борошняний виріб у формі півмісяця. Начинкою слугує картопля, капуста, сир.  

 

 
 

Гра «Перевір меню». 

- Уявіть себе в ролі ревізорів і перевірте, чи містить меню всі необхідні речовини для 

збалансованого харчування. 

 

Сніданок. Каша, бутерброд з маслом, лимонад, банан 

Обід. Макарони, м'ясо тушковане, салат, хліб, кисіль. 

Підвечірок. Фрукти, сир, печиво. 

Вечеря. Рибне філе, чіпси, салат, какао. 

Гра «Смачного».  

- А зараз час уявити себе в ролі кухарів і скласти власне меню. При цьому можете 

користуватись порадами лікаря-педіатра щодо організації правильного харчування школярів. 

Поради лікаря-педіатра щодо організації правильного 

 Харчування  школярів. 

 

1. Для молодшого школяра краще встановити 4-5 –разове харчування. 

2. Ідеальне блюдо для сніданку – каша. Можна запропонувати пластівці з молоком, сир або 

омлет, хліб з маслом , варене яйце, чай, фрукти (банани). 

3. Другий сніданок - більш легкий. Це може бути сік, печиво. 

4. Обід повинен складатися із 2-3 блюд: 

    перша страва( суп, борщ ); друга страва –  

    м’ясна, овочева; третя страва –     

    вітамінізований кисіль або компот. 

5. На підвечірок слід давати стакан молока, овочі, фрукти, печиво, сир. 

6. Вечеря складається з більш легких страв: овочевих, рибних, молочних. Можна дати 

кавовий напій з молоком, фрукти, солодощі. 

 

 

 

 


