
Математика 

 

6 клас 

12.11.2020 р. 

 

Тема: Контрольна робота. 

 

1. Розв’яжіть приклади. 

 

          2309 х 2 = 

          1108 х 7 = 

          2206 х 4 = 

          1306 х 3 = 

 

          2.Розв’яжіть задачу. 

             

      З консервного заводу до магазинів відправлено 1940 банок помідорів, а  

огірків – у 2 рази більше. Скільки всього помідорів і огірків відправлено до 

магазинів? 

 

        

         3. Розв’яжіть приклади. 

 

                     ( 1902 + 809 ) х 3 = 

                     1462 х 5 + 1850 = 

      

      

Українська мова 

12.11.20р. Тема: Чергування голосних та приголосних звуків 

 

Спостерігайте за словами. 
 

Скочити – скакати [о] – [а] 

Плести – заплітати [е] – [і] 

Стелю – застилати [е] – [а] 

Брести – бродити [е] – [о] 

Сходжу – схід [о] – [і] 

Лізти – лазити [і] – [а] 

Берег – прибережний [г] – [ж] 

Ріка – річний [к] – [ч] 

Рух – рушити [х] – [ш] 

Книга – книзі [г] – [з] 

Річка – річці [к] – [ц] 

Муха – мусі [х] – [с] 



 
Виписати окремо спільнокореневі слова і різні форми одного слова і 

визначити, які зміни відбуваються в звуковому складі цих слів. 

 

     Гори навколо мовби висіли в повітрі, такі вони були прозорі й легкі в 

ці останні дні гірського літа... 

    Дорога величезною спіраллю опускалася вниз... 

При в’їзді в село вершників уже чекали, юрмлячись край доріжки, 

босоногі діти ... 

Козаков пив ясну воду з зелених криниць при дорозі, черпаючи її 

пригорщами. 

 

Гори – гірський, дорога – доріжки – дорозі. 

 

Виписати слова, в яких чергуються голосні і  приголосні  звуки. 

 

Смачне, хоч на собак вилий. 

Сопе, як ковальський міх. 

Співає, як муха в глечику. 

Стоїть,  як на ножах. 

Помічник, як коневі заєць. 

 

Завдання: Виписати слова, в яких відбувається чергування звуків. 

 

    Погані ті люди, які в небезпеці від товаришів тікають. У дружби багато 

крил, але закон у неї один – вірність. Справжні друзі... не базікають про 

дружбу безперестанно, нічого не вимагають один від одного в ім’я дружби, 

але роблять друг для друга все, що можуть (За В.Белінським). Підганяй коня 

вівсом, а не батогом.  Хвиля одна одну наганяє. 

 

 

         12.11.2020 р.   6 кл. Трудове навчання (швейна справа)   

    Тема:  Розкладання викрійки на тканині. Вирізування 

деталі наволочки         

                                                                

 

 «Сім раз відмір, один раз відріж»... 
                                                                                              Народна приказка 

Важливу роль у пошитті виробів займає розкроювання.  Процес 

розкроювання складається з кількох етапів: 

1. Підготовка викрійки і тканини до розкроювання 

2. Розкладання деталей викрійки на тканині 

3. Обведення крейдою викрійки на тканині 

     4. Розкроювання 

 



 

Розрахунок необхідної кількості тканини для виготовлення виробу 

 

При визначенні кількості тканини беруть 

до уваги основні розміри виробу ширину і 

довжину тканини. Потрібно взяти подвійну 

довжину наволочки, довжину клапана і 

додати припуски на шви. 

      Підготувати необхідні 

інструменти. Визначити 

лицьовий і виворітний боки 

тканини. 

       Щоб правильно розкласти 

викрійки деталей виробу на 

тканині, важливо визначити й 

позначити напрямок поздовжніх ниток тканини (ниток основи) за такими 

ознаками:  

- Усі тканини вздовж ниток основи 

менше розтягуються, тому деталі виробу, 

розкроєні в напрямку ниток основи, не 

витягуватимуться й не втрачатимуть своєї 

форми. 

— за пругом: нитки основи розташовані 

вздовж пруга тканини. 

— за розтягом: у ниток основи розтяг 

менший, ніж у ниток піткання. 

Розкроювання - важливий і відповідальний етап виготовлення швейного 

виробу, який багато в чому впливає на його якість. Помилки, допущені під 

час розкроювання виробу, не завжди вдається виправити. 

От і ви навчилися розкроювати, тепер зможете самостійно змоделювати і 

виготовити свою наволочку і прикрасити нею своє ліжко або диван у 

вітальні, створити затишок і прикрасити інтер’єр свого будинку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


