
 

                                                                Математика 

 

6 клас 

   11.11.2020 р. 
 

            Тема:Порядок дій. Круглі дужки. 
 

1. Опрацюйте відео за посиланням: 

 

  https://www.youtube.com/watch?v=9HqkXNs2bq4 

 

         2.Вивчіть правило. 

 

                  У прикладах із дужками спочатку виконуються дії, що в дужках. 

( 2 + 5 ) х 7 = 49 

                  У прикладах без дужок спочатку виконуються дії множення, або 

ділення,  

               а потім додавання чи віднімання. 

2 + 5 х 7 = 37 

 

         3.Розв’яжіть приклади . 

 

                ( 2013 + 1305 ) х 2 =                           ( 3400 – 1925 ) х 6 = 

                1105 х 7 – 5842 =                                 8500 – 419 х 9 = 

                 
 

            3.Розв’яжіть задачу. 

                   

              У парку посадили 820 саджанців беріз, а дубів – у 3 рази більше. 

Скільки всього саджанців посадили у парку ? 

 

               4. Розгадай кросворд. 

      

      
    

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tuAGVwpON0c
https://www.youtube.com/watch?v=9HqkXNs2bq4


11.11.2020р.6 клас  

                  Тема:Малювання пейзажної композиції  

                    «Ой у лузі червона калина» 
 

Красується ягодами червона калина, 

Щоб злетілася до неї голодна пташина. 

Всіх вона їх почастує в зимні дні суворі, 

Коли вітер дме холодний, коли сніг надворі. 

 

     Прочитайте: Не було колись в Україні хати, біля якої не росла б калина. 

Ідеш селом, а біля хати червоніють калинові намистинки аж до пізніх 

заморозків. 

     В холодну пору року ягоди цього дерева, як і горобини, рятують птахів від 

голоду.  

     У народній медицині найкращими ліками вважається калиновий чай. 

     Калиною квітчали весільний коровай, клали у першу купіль немовляти, 

щоб дитина була рум’яною. 

     У козаків – запорожців саме червона калина була втіленням поняття 

«Батьківщина». 

Розгляньте картину народної художниці 

Тетяни Пати «Зозуля на калині» 

 Сьогодні пропоную намалювати пейзажну 

композицію   «Ой у лузі червона калина». 

Пригадайте:  пейзаж -  це зображення краси 

живої природи. 

Робота над малюнком 

1. Розташовуємо альбомний листок 

вертикально.  

Розпочнемо малювати ескіз малюнка 

простим олівцем. Пам’ятайте, що олівцем потрібно малювати ледь 

помітно, щоб легко можна було виправити помилки ластиком. 

 Проводимо лінію горизонту. Вона не буває ідеально рівною, адже 

земля має низини і пагорби.  

2. Намічаємо місце зображення куща. 

3. Малюємо пагони калина, на верхівках яких розташовані кетяги.  

4. Хвилястими лініями на лінії горизонту зображуємо обриси лісу. 

5. Великим пензлем малюємо фон малюнка. 

Блакитне небо, зелений кущ, світло-зелена трава. 

6. Кінчиком тоненького пензлика коричневою фарбою малюємо пагони 

калини. 

7. Пучкою вказівного пальця червоною фарбою малюємо ягоди. 

8. Листя калини малюємо, застосовуючи метод примокування. 



 
 

 

Бажаю вам творчих успів! Хай малювання принесе вам почуття радості. 

Насолоджуйтесь роботою, не зважаючи  на результат. 

 



 

11.11.2020р.      
 6 клас  

Українська мова 
Тема. Чергування приголосних у коренях слів 

 
 Перепиши речення.  
Зошит Ольги, звіт за рік, знаки на дорогах, мастити хліб, 
борошно з пшениці, пісок при березі. 
 Зміни слова за зразком Ольга - Ольжин. 
Рік, дорога, хліб,  
 
Завдання: перепиши речення, ставлячи слова в дужках у 
потрібній формі. Підкреслити букви, що передають 
чергування приголосних звуків. 
Тихі води дніпрові я стрічав у (дорога). (А. Малишко.) Ганна 
любила сидіти на (поріг) та поглядати на широкий шлях. (І. 
Нечуй-Левицький.) Палац стояв на горі, на (берег) моря. (І. 
Нечуй-Левицький.) Ой не шуми (луг), зелений (байрак). 
(Народна творчість.) Сергій вискочив по бойовій (тривога) на 
верхню палубу. (І. Цюпа.) 
Завдання: до поданих слів дібрати спільнокореневі, щоб 
відбулося чергування приголосних. Скласти з ними 
словосполучення. З трьома словосполученнями скласти 
речення. Якщо можливо, об’єднати ці речення у зв’язний 
текст. 
Сміх, пух, нога, око, сонце, ворог, стерегти, бігти, спати, 
зломити, їздити, просити. 
 

11.11.2020р. 
6 клас 

Українська література 
Прочитай текст 

Озеро Олдан 

Михайло Слабошпицький 

У нас з Олегом — своє озеро. 

Ми відкрили його ще першого вересня. 

Наша нова школа стоїть на самісінькій околиці міста. Тут і кінцева зупинка тролейбуса. 

Вона так і називається: "Школа". 



Коли ми вперше прийшли сюди, то побачили, що вже відразу ж за школою починається 

поле. Та незвично було: у місті скрізь — будинки, будинки, будинки... А тут дорогу 

перейти — і вже стоїш на стерні. Мабуть, зовсім недавно викосили пшеницю, бо стерня 

зовсім не колюча і не суха. Ми роззувалися і ходили по ній. Я читав, що справжня стерня 

колюча. А ця — ні. Значить, вона ще повинна стати колючою. Коли сонце її підсушить. 

Якось після уроків ми не пішли одразу додому, а гуляли тут, за містом. 

Вибігли за школу, перемахнули через дорогу й опинилися в полі. 

Брели ми навмання по стерні, оглядалися назад — школа ставала меншою і меншою, а 

потім і зовсім зникла, а попереду несподівано замаревів ліс. Так несподівано, мовби він 

нам тільки привидівся чи в кіно його показали. 

Ми довго нерішуче дивилися на нього — це ж так далеко, а він манив і манив нас до себе. 

Ноги нам аж гули з утоми — он скільки по стерні відміряли, а ліс ніби випливав із легкого 

туманцю назустріч і припрошував, щоб ішли до нього. 

Я нерішуче подивився на Олега, і він сказав бадьорим голосом: 

— Слухай, Дан! Чи не прогулятися нам у лісі? 

— А як заблукаємо? — завагався я. 

— Не заблукаємо. 

— Звідки знаєш? 

— Звідти. 

Я ображено насупився і відвернувся од нього. 

— Зі мною ніколи не заблукаєш. 

Не повертаючись до нього, запитав недовірливо: 

— Чого це ти такий упевнений? 

— Мене батько навчив орієнтуватися. От ліс од нас — на північ, а місто — на південь. Де 

б ми не ходили по лісі, повертатися нам треба на південь. І вся тобі наука. 

Виявляється, це справді зовсім просто. 

Йшли ми, говорили. Отак непомітно й до лісу дійшли. 

Майже до вечора виходили ми по лісі. Усяких птахів набачилися і наслухалися. А 

натомились так, що навіть говорити не було сил. 

Ото прогулянка! Сіли на листя спочити. 

У небі над голими деревами нескінченними ешелонами повзли хмари. Довкруг 

безшелесно пролітало сухе жовте листя. Падало біля нас, сідало нам на голови, руки, ноги. 

Якби просиділи отак цілий день, геть закидало б нас, укрило б з головою. 

Я встав і сказав: 

— Ходімо вже додому. Ти знаєш, як мені попаде! Батько й мати не люблять, коли я після 

школи десь валандаюся. 

— Мабуть, і мені влетить,— почухав потилицю і зажурено промовив він. А потім 

скривився так, начеб йому вже влетіло. Аж ластовиння підстрибнуло на його обличчі. 

— А може, й не попаде нам,— спробував я втішити Олега. 

— Попаде! Ти ж знаєш, який у мене батько суворий... Щось не так — одразу ж 

починається: "Скільки тобі можна казати?..", "Чи є в тебе совість?..", "Забороняю цілий 

місяць телевізор дивитися й у кіно ходити!.." 

— Цілісінький місяць?! 

— Так він каже, але потім, якщо немає двійок і зауважень, дозволяє і кіно, й телевізор... 

— А мій теж дуже не любить, коли я неслухняний. Тоді нотацій — не переслухаєш. 

Ми ще трохи посумували через те, що наші батьки дуже суворі, а потім пішли повз голі 

дерева по шурхоті опалого листя. 

Назад, як і сюди, брели навмання. 

Поминули гурт старезних дубів, що дружно вивищувалися над усіма деревами. Листя з 

них чомусь ще не падало, і вони стояли мов великі запалені осінню багаття. А густі хмари 

над ними видавалися шапками синього диму, що легко здіймалися з верхівок дубів аж у 

високе небо. 

Під самісінькими хмарами повільно пролітали пташині зграї. 



Птахи про щось перемовлялися між собою. Мабуть, казали, що вже скоро вдарять холоди 

і тому треба швидше вибиратися в теплі краї. 

Йшли ми отак і йшли з задертими догори головами, задивлені в небо з пташиними 

зграями, а тому й не помітили, як вийшли раптом до лісового озера. 

Воно лежало в улоговині на галяві, обступленій з усіх боків деревами. З трьох берегів 

озеро поросло густим очеретом, що рівно стояв на воді. А якраз перед нами пологий берег 

своєю піщаною спиною вповзав у чисте плесо й ніде не стриміла жодна очеретина.  

Дай відповідь на питання. 

1 Про що довідався з уривку? 

2 Що найбільше сподобалося? 

3 Як поводяться птахи? 

Перечитай мовчки. 

Відтвори текст. 

 

 

11.11.2020р. Інформатика  6кл. 

 Тема: Системний блок. Внутрішні пристрої комп’ютера: процесор, 

             жорсткий диск, пам'ять комп’ютера.   

                         Основні складові комп’ютера  

                                                             
  Манітор 

 

                    Системний блок    

 

 

 

Клавіатура                                                           Миша 

 

 

 

Системний блок  -   це корпус, у якому містяться найважливіші 

компоненти персонального комп’ютера.  
                                                 

 

 

 
 

 

 

 



 

Складові системного блоку. 
 

 
 

 
 

Пристрої збереження даних (пам'ять комп’ютера) 

Жорсткий диск Флопі-диск 

                        ( вінчестер) 

 



  Оптичний диск        Флеш- пам'ять 

 

 

Завдання:  опрацювати матеріал, переглянути презентацію за посиланням  

                   https://naurok.com.ua/prezentaciya-skladovi-komp-yutera-24787.html 
 

 
 
 

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-skladovi-komp-yutera-24787.html

