
ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ (КУХАРСЬКА СПРАВА) 

11.11.2020 р. 

ТЕМА: Способи нарізання та подрібнення овочів. 

Перед приготуванням страв овочі піддаються первинній обробці, що включає такі 

операції: сортування, миття, очищення, нарізування. 

Однорідні овочі, нарізані однаково за величиною і формою, надають стравам 

красивого вигляду, а при тепловій обробці одночасно доходять до готовності. 

                                Способи нарізання овочів: 

 шматочками; 

 брусочками; 

 кубиками; 

 соломкою; 

 кружальцями; 

 дольками; 

 кільцями; півкільцями; 

 зірочками;  гребінчиками. 

Перегляньте відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=vnUSEzp7c00 

             Використання кухонного інвентарю для обробки овочів. 
Кухонний інвентар для 

обробки овочів  

Особливості використання Правила безпечної праці під 

час використання 

Обробні дошки з 

маркуванням: 

 

для нарізання варених 

овочів; 

для нарізання сирих овочів 

 

Ножі: 

- кухонний; 

- карбувальний; 

- жолобковий 

 
для  нарізування овочів; 

для фігурної  нарізки овочів; 

для чищення овочів 

 

Тертка для  ручного подрібнення 

овочів 
 

Овочерізка для ручного подрібнення 

овочів 
 

Картоплем’ялка для надання овочам виду 

однорідної маси - пюре 
 

Шатківниця для нарізання капусти 

соломкою 
 

      Гра  «Незакінчене речення…» 

1. Овочі потрібно чистити… 

2. Нарізувати овочі потрібно на… 

3. Існують такі способи нарізування овочів, як… 

4. Харчова цінність овочів  полягає в тому, щоб… 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vnUSEzp7c00


11.11.2020р. Трудове навчання (швейна справа) 7-А клас 

Тема. З’єднання наволочки по бокових зрізах подвійним швом. 

Перевірка якості виконаної роботи. 

Прасування наволочки з клапаном. 

1. Опрацюйте матеріал 

 
Перегляньте відео за посиланням: 

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

 
 
 

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


7 кл  11.11.2020р.              

                 Тема: Зображення композиції «Сумне дерево».    

    Прочитайте:  Осінь  неповторна у своїй красі. То вона  ніжна і лагідна, то 

похмура і непривітна, то весела і життєрадісна, то  

мрійлива та плаксива. 

                        ОСІНЬ         

          Ніби притомилося сонечко привітне: 

          У траві пожовклій молочай не квітне. 

          Облетіло літо листячком із клена, 

          Лиш ялинка в лісі сонячно зелена. 

          Журавлі курличуть: летимо у вирій. 

          Пропливає осінь на хмарині синій. 

                                                          Б. Чалий 

 

    Настає пізня осінь. Дерева поступово  втрачають  свій  пишний яскравий убір, 

гілки їх оголюються. 

    Уявіть собі, що дерева, як  живі істоти, мають різні почуття — радість, смуток, 

біль...  

   Як і людина, дерево може здаватися нам різним за характером, тобто бути 

ніжним і соромливим, радісним і доброзичливим або злим і похмурим, задумливим 

чи гордовитим... 

     У людини про її настрій можуть розповісти очі, вираз обличчя. А як у дерев? 

Вони теж можуть багато розповісти нам про себе своїм виглядом.  

     Сьогодні ми спробуємо передати на своєму малюнку осіннє зажурене дерево, 

яке чекає зими. 

 
Працюємо над малюнком 

1. Розташуємо аркуш паперу вертикально. 

 В нижній частині аркуша проведемо лінію горизонту. 

2. Простим  олівцем намалюємо контур дерева.   Гілки покручені, нахилились  

до землі. 

3. Трава пожовкла. 

4. Небо затягнули темні, дощові хмари.  

5. Стовбур дерева зафарбуємо чорною фарбою, адже він намок під осіннім 

дощем. 

6. На дереві залишились поодинокі листочки. Дерево готується до зимового 

сну, щоб весною знову зазеленіти пишною кроною. 

 



 

 

 
 

Бажаю вам творчих успіхів! 

Математика 

 
7 клас 

 

11.11.2020 р. 

Тема: Ділення з остачею. Перевірка. 
1.Перегляньте  відео за посиланням:  

https://www.youtube.com/watch?v=Q96NDzyiL9I 
 

2. Розв’яжіть приклади і зробіть до них перевірку 
                   34785 : 6 =                               80000 : 9 = 
                   45321 : 2 =                               67893 : 5 = 

                    

https://www.youtube.com/watch?v=Q96NDzyiL9I


 3.Розв’яжіть задачу 

Першого дня на елеватор привезли 4980 кг пшениці , другого дня  - в 5 разів 

менше, ніж першого, третього дня – у 2 рази більше, ніж другого. Скільки 

кілограмів пшениці привезли на елеватор за три дні? 

                   4. Прочитайте  ребуси 

 

Історія 7 клас.                                                                     

Тема уроку: Правління князя Ігоря. 

1.Пригадайте: Який князь почав об’єднання східнослов’янських племен? Які князі 

правили у Києві до Олега? У якому році Олег став київським князем? Що таке 

данина?  

2.Перевір свої знання: Як називалася створена Олегом держава? 

3.Прочитайте текст: На відміну від свого попередника на князівстві та опікуна 

Олега, у літописній розповіді про якого ще переважає легендарність, князь Ігор - 

цілком реальна історична постать. Невдача спонукала Ігоря до нового походу. 

Стався він 944 р. й закінчився укладенням мирної угоди. Про той договір докладно 

оповідає літописець. Свідчать про нього й візантійські джерела. 

Із тих розповідей довідуємось, що умови русько-візантійської угоди 944 р. були 

написані на пергаменті у двох примірниках. Один із них, на якому стояли хрест та 

імена руських князів, зберігався в Константинополі. Інший примірник, підписаний 

візантійськими послами, зберігався в Києві. 

З-поміж умов угоди, яка загалом була менш вигідною для Русі, ніж угода Олега, 

привертає увагу зобов’язання київського князя надавати військову допомогу 

Візантії. Саме ця обставина, на думку дослідників, пояснює похід князя Ігоря на 

Закавказзя, здійснений 944 р. 

У своїй зовнішній політиці Ігор мусив зважати не лише на Візантію, а й на 

печенігів - кочовий народ, який уперше наблизився до кордонів Русі в 915 р. 

Здобувши владу після смерті Олега в 912 р., син князя Рюрика правив у Києві до 

945р. 



4. Перегляньте відеоматеріал: https://www.youtube.com/watch?v=jej0C1T5VHQ    

5.Зробіть висновки і дайте відповіді на питання:  

 - У якому році князь Ігор став Великим князем Київським? 

  - Поясніть причину повстання древлян проти князя Ігоря. 

11.11.20                               Музичне мистецтво                  

Тема: Образний зміст музики. 

1.Робота над піснею «Вишиванка»: вивчити слова пісні    

 

З вечора пригожого аж до ранку 

Вишивала дівчина вишиванку. 

Вишивала, дівчина, вишивала, 

Чорну і червону нитку брала. 

 

А що чорна ниточка – розставання, 

А червона ниточка – то кохання. 

Щоб та чорна ниточка часто рвалась, 

А червона ниточка гладко слалась. 

 

Встану я в неділеньку спозаранку, 

Подарую милому вишиванку. 

Сердься, мій соколику, чи не сердься, 

Будеш ти носить її коло серця   

2. Слухання музики: І. Шамо «Києве Мій» за посиланням:   

https://www.youtube.com/watch?v=1i1Imo-a12s 

 

українська література 
Клас: 7-А   Дата: 11.11.20 

Тема: Марко Вовчок – життя і творча діяльність письменниці – землячки. 

Оповідання «Козачка» 

1. Перегляньте коротко відео про основні віхи життя Марко Вовчок. 

https://youtu.be/n6tKYnfh5k4  

Дайте письмові відповіді на такі запитання: 

1. «Марко Вовчок» - це справжнє ім’я письменниці? А яке справжнє? 

2. Хто за національністю Марко Вовчок? 

3. Як письменниця потрапила в Україну? 

4. Де в Україні проживала Марко Вовчок? 

2. Прослухайте уважно аудіо запис оповідання «Козачка», підготуйтесь до 

короткого тестування за ним: https://youtu.be/O2wD_GU5_WQ 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=jej0C1T5VHQ
https://www.youtube.com/watch?v=1i1Imo-a12s
https://youtu.be/n6tKYnfh5k4
https://youtu.be/O2wD_GU5_WQ

