
ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ (КУХАРСЬКА СПРАВА) 

12.11.2020 р. 

Тема: Правила безпечної праці, організація робочого місця під час 

нарізки овочів. 

Розгадайте кросворд! 

 

Перегляньте відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=ouOdW9dPXqM 

 

При користуванні ножем необхідно дотримуватись таких правил 

безпечних умов праці… 

 Не можна використовувати ножі з тупим лезом, ножі мають бути 

гостро наточені; 

 В процесі роботи ніж повинен знаходитись постійно в правій руці, яка 

повинна бути весь час сухою; 

 Дерев’яні ручки інвентарю повинні бути чисто оброблені, не мати 

тріщин, зазубрин;  

 Передавати ніж необхідно тільки колодочкою вперед; 

 Не можна залишати ніж в сировині, у ванні або в раковині з водою. 

 Існують такі санітарні вимоги до спецодягу кухаря… 

 основними деталями санітарного одягу є халат, ковпак, фартух з 

білої бавовняної тканини, рушник, змінне взуття; 

 ковпаки повинні щільно закривати волосся; 

 працівники кухні зобов’язані стежити за чистотою спецодягу, 

змінюючи його по мірі забруднення; 

 робоче взуття повинно бути зручним і легким; 

 у санітарному одязі забороняється виходити за межі кухні. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ouOdW9dPXqM


12.11.2020р.   Трудове навчання (швейна справа) 7-А клас 

Тема. Призначення та форми сумок.  Виготовлення сумки господарської.   

1. Опрацюйте матеріал 

Сумка господарська призначена для того, щоб носити в ній різні дрібні 

речі, продукти харчування тощо. Таку сумку можна виготовити із шкіри, 

тканини, клейонки, целофану. Сумку з тканини іноді прикрашають 

аплікацією, вишивкою, тасьмою. 

Господарські сумки бувають різні за розмірами та формою. Від форми 

залежить і кількість деталей сумки. Найчастіше сумки виготовляють з трьох 

деталей: основа, ручка і кишені. 

Форма сумки визначається формою основної деталі: квадратної, 

прямокутної, півовальної, круглої.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Щоб виготовити сумку, необхідно виконати такі види робіт: 

1. Визначити розміри деталей виробу. 

2. Побудувати креслення сумки. 

3. Вирізати викрійки. 

4. Викроїти деталі сумки. 

5. Обробити зрізи і з’єднати деталі виробу. 

6. Випрасувати виріб.  

 

Щоб пошити сумку, вам буде потрібно тканину для самої сумки і для 

ручок. Їх роблять як з такого ж, так і контрастного матеріалу.  

Технологія виготовлення: 

1. Вирізуєте з тканини два однакових прямокутники. Якщо матеріал 

великого розміру, а не в залишках, тоді попередньо зігніть його удвічі і 

зробіть одну велику заготовку. Місце згину буде низом сумки. 

2. Якщо у вас немає готових ручок, зшийте їх самостійно з цієї ж тканини. 

Щоб зробити такий ремінець, вирізуєте смужку подвійної ширини або пару 

окремих потрібного розміру. Не забудьте про припуски на шви. Зшийте 

смужки з вивороту і виверніть. У вас вийде поясок. Загладьте праскою краї. 

Другу аналогічну деталь виготовте так само. 

3. Пришийте один край ручки в потрібне місце спочатку з лицьового боку 

частин сумки. Те ж робите з другим кінцем. У вас повинна вийти ручка-

петелька. 

4. Робите підгин кромки деталі сумки на 3-5 см, потім пришийте його. До 

нього будуть пристрочуватись ручки. Якщо ви збираєтеся носити в сумці 

багато важких речей, пришити їх потрібно міцно, тому і загин краще 

виконати ширше. Пристрочують ручку до загину по периметру 

прямокутника і його діагоналях. Тепер все буде міцно триматися і не 

відірветься. Так само чините з другим ремінцем. До речі, пристрочити можна 

звичайним швом або зигзагом. Другий буде надійніше і заодно закріпить 

кромки. 

5. Зшиваєте основні 

деталі сумки з боків при лінії 

згину внизу або по трьом 

сторонам, якщо сумка 

робиться з двох частин. 

Завдання: 

1. Спробуйте з 

допомогою рідних  

виготовити сумку. 

Джерело: 

https://foras-

beauty.ru/uk/vtorye-

blyuda/sumka-zhenskaya-svoimi-rukami-sumka-svoimi-rukami-vybor-stilya/ 

 

 

https://foras-beauty.ru/uk/vtorye-blyuda/sumka-zhenskaya-svoimi-rukami-sumka-svoimi-rukami-vybor-stilya/
https://foras-beauty.ru/uk/vtorye-blyuda/sumka-zhenskaya-svoimi-rukami-sumka-svoimi-rukami-vybor-stilya/
https://foras-beauty.ru/uk/vtorye-blyuda/sumka-zhenskaya-svoimi-rukami-sumka-svoimi-rukami-vybor-stilya/


Клас: 7. Історія.                                                                          

 Дата: 09.11.2020 

Тема уроку: Князь Олег. Утворення Київської держави 

1.Пригадайте: Як називалася віра східних словʼян? Що таке 

ідол? Що таке « капище»?  

2.Перевір свої знання: Напівземлянка – це…а) погріб у східних 

землян; б) будинок у східних словʼян; в) укріплення у східних 

словʼян. Назвіть ремесла, якими володіли східні словʼяни. В яких 

місцях будували житла східні словʼяни? 

3.Прочитайте текст: Про найдавніші часи в історії східних словʼян 

майже не збереглося писемних свідчень. Деякі записи  є в 

літописах. Літопис – це письмовий твір, у якому автор описує 

історичні події послідовно, рік за роком. Літописці згадують, що у 

східних словʼян Київ був найбільшим містом, а його правитель – 

найвпливовішою людиною. Відомими правителями Києва були 

Аскольд і Дір. Вони княжили у другій половині 9 століття. Ці князі 

були войовничими і мали сильне військо. Військо у ті часи 

називалося дружина. Далеко на півночі також жили східні словʼяни. 

Найбільшим містом у них був Новгород, у якому правив князь 

Олег. Пливучи Дніпром, Олег побачив Київ і задумав захопити 

його. Олег вирішив захопити Київ хитрістю, обдуривши Аскольда і 

Діра  олег став  Київським князем у 882 році. Поступово Олег 

підкорив полян, сіверян і древлян, радимичів. Підкорені племена 

платили київському князеві щорічну данину, тобто віддавали 

частину меду, воску, худоби, хутра, зерна, виробів.                                                                               

  

4. Перегляньте відеоматеріал:   https://www.youtube.com/watch?v=O9S2FIzlhi4 

5.Запамʼятайте: Князь Олег помер у 912 році. Він багато зробив для 

Київської держави: обʼєднав східнословʼянські племена в одну 

державу, побудував нові міста-фортеці, здійснив вдалий похід на 

Візантію. Олег був войовничим і мудрим. 

6.Зробіть висновки і дайте відповіді на питання:  Які князі правили до Олега  

у Києві? У якому році  Олег став Київським князем? Що таке данина? Чим 

платилася данина у той час? У якому році помер князь Олег? 

https://www.youtube.com/watch?v=O9S2FIzlhi4


 

12.11.2020                     ЛФК 7-А 

Тема: Розвиток координаційних здібностей. Ходьба по  гімнастичній лаві 

парами, невеликою групою. Ходьба по гімнастичній лаві із зупинками для 

виконання завдань. 

 

Перегляньте відео (див. посилання) 

https://www.youtube.com/watch?v=QPivleGg4nY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QPivleGg4nY

