
10.11.20                                 Фізика і хімія в побуті                                        7 клас 

Продовж речення. 

1. Фізика – це наука……… 

2. Деформація твердого тіла – це зміна розташування…….. 

3. Пружністю називають властивість тіла……. 

4. Тіла, що руйнуються внаслідок дії на них сили називають…… 

5. Міцність – властивість тіл…… 

Відгадай загадку 

Червоний півень по жердині скаче, 

 своїм гребінцем величається, 

а як торкнешся, то кусається, 

Якщо в квартиру зайде цей гість,  

То все до тла він з’їсть. 

Тема: «Горючі і негорючі тверді тіла. Способи гасіння пожеж.» 

Опрацюй теоретичний матеріал! 

Для того, щоб якась речовина почала горіти, потрібно спочатку нагріти  її до певної 

температури, яку називають температурою займання,і забезпечити доступ повітря. 

За здатністю горіти в повітрі всі речовини поділяють на горючі й негорючі. 

     

  



Умови виникнення горіння: 

 
Способи гасіння пожеж 

Перегляньте відео за посиланнями: 

https://www.youtube.com/watch?v=23CbwBN4Bac 

https://www.youtube.com/watch?v=ndQGZuzg6qQ 

Вправа «Вірю – не вірю». 

1.Ніколи не панікуй! Якщо загорілась невелика річ – кинь її на підлогу. 

Полум’я затопчи ногами, накрий мокрою ковдрою або залий водою. 

 2.Якщо вогонь не згас, не залишай помешкання, не клич дорослих. Чекай доки 

вогонь згасне. 

3.Якщо в квартирі багато диму, лягай на підлогу, дихай через зволожений 

рушничок, серветку, футболку тощо.  

4.На випадок пожежі телефонуй 101. При цьому кричи голосно, як тобі 

страшно і не повідомляй адресу(вулицю, дім, квартиру), код під’їзду, своє ім’я 

та прізвище, що загорілось і з якої причини.  

5. Не грайся із сірниками, але грайся з запальничкою. 

6. Користуйся газовою плитою тільки у присутності дорослих. 

7.  Без дозволу дорослих можна вмикати електроприлади та залишати їх без 

нагляду. 

8. Не клади іграшки, книжки, одяг біля запалених печей чи увімкнених 

обігрівальних електроприладів. 

9. Не розпалюй багаття. 

10.Користуйся свічками, сірниками в помешканнях, сараях, підвалах, на 

горищах.   

Домашнє завдання: 

З перелічених речовин виберіть горючі на негорючі речовини: гіпс, глина, 

залізо, алюміній, скло, деревина, папір, тканина, сухе пальне, промаслене 

ганчір’я, солома, цегла, гума, каміння, пісок. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=23CbwBN4Bac
https://www.youtube.com/watch?v=ndQGZuzg6qQ


Клас: 7-А                                                                                                    Дата: 10. 

11. 2020 

Тема: Переказ тексту художнього стилю (письмово) 

Прочитай текст 

Чи доводилося вам чути, як когось обзивають опудалом? Я таке чую від 

своєї бабусі, коли збираюся на риболовлю. Тоді я натягаю на себе старий татів 

светр, дідові гумові чоботи (вони на два розміри більші!)... А на голові — мій 

улюблений яскравий блайзер. 

І чого це я власне опудало? 

Опудало люди придумали, щоб зберегти врожай. Ставлять його в полі, на 

городі, у садку. А ще на нього вішають намисто з бляшанок, щоб дзеленчало. 

Замість рук — віники, які ворушаться від вітру. Стоїть опудало на одній нозі й 

крутиться на всі боки. 

Опудало має відлякувати ворон від зеленої кукурудзи, горобців — від 

соняшників, а хлопців — від вишень у сусідському саду. 

А я ж нікого не відлякую! Навпаки, намагаюся «привабити» своїм 

виглядом рибу. 

 Про що розповідається у цьому 

тексті? 

 Чому бабуся називала хлопчика 

опудалом? 

 Навіщо люди роблять опудала? 

 Прочитай текст вдруге і підбери 

найбільш    влучний заголовок. 

 

 

 

 

 

Опираючись на наведений нижче план,  перекажи текст письмово 

План 

1. На риболовлю я вдягаюсь, як «опудало»; 

2. Опудало ставлять на городі,  щоб відлякувати птахів і вберегти врожай; 

3.Я ж не відлякую, а навпаки, «приваблюю». 

 
 

 

 



Клас: 7-А                                                                                                    Дата: 

10.11.2020 

Тема: Байки Леоніда Глібова «Цуцик»,  «Лев та миша». Повчальність 

байок 

Прочитай байки Леоніда Глібова. Дай відповіді на питання після творів.  

\\ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Математика 

 

7 клас 
 

10.11.2020 р. 
 

Тема: Ділення , коли в середині частки одержуємо нулі. 

 

1.Переглянути відео за посиланням:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_zKIchQA13M 
2.Розв’яжіть приклади . 

 
                         24120 : 3 =               34020 : 7 = 

                         3102 : 3 =                 80008 : 8 = 

                         21052 : 2 =               36004 : 4 = 

 

                    3.Розв’яжіть задачу. 

 

               На птахофермі 12810 курей, гусей і качок. Половину всієї птиці 

становлять  кури, качки – п’яту частину решти птиці. Скільки гусей на 

птахофермі? 

 

                   4. Розв’яжіть задачі усно. 

 

♦         Швець вирішив полагодити дві пари черевиків. На кожен 

каблук він наб'є набійку, кожну набійку він приб'є двома 

цвяхами. Скільки набойок і цвяхів йому потрібно?  

 

♦ Троє чоловіків чекали потяга три години. Скільки часу чекав 

кожен?  
 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_zKIchQA13M


ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ  

10.11.2020 р. 

ТЕМА: Складання меню обіду на тиждень. 

Перегляньте відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=NmzeFAb652A 

https://www.youtube.com/watch?v=0N84MT5XntY 

Ваше завдання скласти меню обіду на тиждень.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.11.2020р.   Трудове навчання (швейна справа) 

7-А клас 

Тема. Виготовлення наволки за готовим кроєм. 

Обробка верхніх зрізів наволочки. 

З’єднання наволочки по бокових зрізах подвійним швом 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NmzeFAb652A
https://www.youtube.com/watch?v=0N84MT5XntY


1. Опрацюйте матеріал 

Наволочки можуть бути на зав’язках, на ґудзиках, з клапаном. 

План пошиття наволочки. 

1. Обробити поперечні зрізи. 

2. Зробити розмітку для клапана. 

3. Скласти деталь. 

4. Обробити бічні зрізи. 

5. Вивернути виріб. 

6. Відпрасувати виріб. Скласти. 

 

  



 

Завдання: 

1. Ознайомитись з матеріалом уроку, законспектувати план пошиття 

наволочки у зошит. 

Джерело: 

1. http://poippo.pl.ua/file/book/chemshut2.pdf 

 

 

 

http://poippo.pl.ua/file/book/chemshut2.pdf

