
12.11.2020р. Трудове навчання (швейна справа) 10 кл. 

Тема: Виготовлення скатертини. Обробка кутів скатертини. 

Основні види столової білизни – скатертини, серветки, рушники, килимки, 

столові доріжки тощо. Вони не тільки  надають столу ошатності, а й 

забезпечують комфорт під час їжі. 

Скатертина – це текстильний виріб геометричних форм: кругли, квадратні, 

прямокутними, яким застеляють стіл. Окрім декоративних функцій, виконує 

й утилітарні, а саме: слугує для захисту стільниці від пошкоджень, поглинає 

звуки під час переставляння тарілок і приборів, запобігає їх ковзанню по 

столу.  

Основні види тканин:  бавовна, льон, шовк та інші. 

Виріб виглядає досконало та завершено, якщо його краї оброблені 

відповідним чином. Тому цій обробці слід приділити певну увагу. 

Підрублювання країв виробу мережкою не тільки сприяє запобіганню 

обсипанню ниток тканини, а й надає виробу вишуканого вигляду  

 Способи обробки країв скатертини.                                                         
Кожний виріб (скатертина) вимагає відповідного оформлення. Краї 

скатертини можна обробити, використовуючи шви упідгин із закритим або 

відкритим зрізами. 

Спосіб №1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шви упідгин  можна виконувати з лицьового боку кольоровими нитками, 

що водночас і прикрашає виріб. 

 Обробка країв скатерки. Кінцева обробка виробу.  

Спосіб №2.            Обробити кути виробу 

а)  скласти виріб по діагоналі лицьовими боками всередину, швом 

«назад голка» (або на швейній машині) прошити кути, не доходячи до 

країв на 0,5 см     (схема  а, б); 

б) відрізати в кутах надлишки тканини (схема  в); 

в) виріб розкласти, надавши йому заданої форми, шов розпрасувати, 

краї підігнути на виворітний бік, запрасувати (схема  г). 

1.  Виріб вивернути на лицьовий бік, заметати підігнуті краї (схема  д) 



2.   Уздовж підігнутих країв висмикнути  по 2 - 3 нитки тканини й підшити 

краї мережкою «одинарний прутик» (схема е). 

3.  Виконати остаточну обробку виробу: випрати, у разі необхідності 

підкрохмалити, пропрасувати. 
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Спосіб №3.           

 

Завдання: опрацювати матеріал. 

                   Прочитайте зашифроване слово: АКРЕТАКС. 
 

 

 



 

МАТЕМАТИКА 
 

10 клас 
 

     10.11.2020 р. 
 

Тема: Ділення іменованих чисел на одно і двоцифрове число. 

 

1. Переглянути відео. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0y85AaII_Fw         

 

2. Розв’яжіть  приклади. 
 

                        721 грн 80 к : 5 = 

                        40 км 384 м : 2 = 

                        82 грн 8 к : 8 = 

                            7т 50 кг : 3 = 
 

3. Розв’яжіть приклади. 
 
81 т 25 кг : 25 = 
50 км 25 м : 25 = 
192 ц 70 кг : 94 = 
8м 64 см : 18 = 
 

4. Розв’яжіть  приклад. 
 
( 44км 98 м – 26 км 98 м ) : 45 = 

 

          5 . Прочитайте ребуси. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0y85AaII_Fw%20%20%20%20%20%20%20%20%20


Українська література 

12.11.2020 р. Тема: Рослини - символи України 

Сьогодні ми пригадаємо про рослини – символи України 

 

                 Калина  -  з давніх-давен уособлювала народження 

   Всесвіту, була   символом вогняної трійці: 

Сонця, Місяця й Зорі. Тому і назву свою 

  одержала від давньої назви Сонця – Коло. 

  

А оскільки ягідки калини червоні, то й стали вони символом 

 крові та невмирущого роду. Здавна на Україні калина вважалась символом 

любові, щастя, краси, багатства, здоров´я. 

Відвар з кори калини володіє чудовими жарознижувальними і 

протизапальними властивостями, тому досить успішно застосовується при 

застудах і інфекційних захворюваннях.. 

Легенда про калину 
Було це давно-давно, ще у ті давні часи, коли на нашу землю без кінця 

нападали турки та татари. Була неділя. Все село гуляло на весіллі у Калинки. 

Та раптом, мов чорна хмара, налетіли татари. Усі чоловіки кинулися 

захищати село, а дівчата, щоб не потрапити у полон, тікали до болота. Вони 

навіть відірвалися від погоні, але болото затягнуло їх. 

Там, де дівчата потонули, з часом виросли кущі з червоно - вогняними 

ягодами. Дали люди їм назву калина. Відтоді, росте і красується в наших 

краях калина. Старі люди кажуть, щоб калина довше зберігала свої цілющі 

властивості, краще зривати ягоди саме в неділю. 

 

Дерева – символи України  
Верба  - це дерево життя. З нею в народі пов´язували  

уявлення про світове дерево, що єднає людину з небом.  

Народні прислів’я про вербу: 
 Де лелека гніздо в’є, там верба у пригоді стає. 

 Як іншого виходу немає, вербова лоза уму-розуму навчає. 

 Де срібліє вербиця - там здорова водиця.  

Народна прикмета  про вербу: 

 Як зацвіла верба – не за горами сівба. 
- Поясніть, як ви розумієте значення цих прислів’їв? 

 Дуб - символ могутності та довговічності, цілісності й здоров'я.  

                       Він - дерево життя. Як знак вічності, лягає в основу будівель, 

мостів, інших споруд, де є дерев'яні елементи. 

   

 

 

Тополя - символ дівочої краси, а також жіночого й дівочого суму, їх 

самотності. Тополя край дороги - це образ жінки чи дівчини, котрі чекають 

своєї долі чи свого судженого. 



Яке прислів'я про вербу і калину знаєте? 

 Відгадай  загадки   

Лист зелений не пропав,  

     а під снігом задрімав, 

     щоб у синю сукенчину 

     одягнуть весняну днину. (Барвінок) 

Духмяна квіточка така, чорними брівками морга. (Чорнобривці) 

Серед пшеничного поля – тичка, а на тичці – півень у червонім ковпаку. 

                                                                                 (Мак) 

Що за квіти кивають від тину рожево-білими 

квітками?                                                                     (Мальви) 

Квіти – символи України  

Барвінок – символ життя, він має довгі пагінці – безконечники, які 

стеляться по садочку, горнуться до оселі людської.  

- В яких обрядах використовується барвінок? 

Чорнобривці  - символізують дитинство, рідну  матір і батька, рідну оселю. 

Легенда про чорнобривці 

Давно-давно це було. Ще тоді, коли земля України не знала біди. Ця 

родюча земля  приваблювала чужинців з півночі. Несли вони з собою горе та 

сльози, забираючи у полон найдорожче – хлопчиків.  

Мальва – це символ найдорожчого: любові до рідної землі, до народу. Не 

було колись українського села, а в ньому хати, де б не росли під вікнами 

мальви. Всім, хто вирушав у далеку-далеку дорогу, ці квіти нагадували: там 

земля мила, де мати родила! 

Мак - символ пам'яті жертв Першої світової війни, а згодом  й усіх 

військових та цивільних збройних конфліктів. У березні 2015 року  

указом Президента України запроваджено  День пам'яті та  

 примирення, який відзначається  8 травня. 

 

 

Соняшник - символ Сонця, праці й достатку, сили і добробуту. Він - 

чи не найсильніший серед квітів. Соняшник знайшов своє місце під Сонцем. 
 

 

 

 

 

 

 


