
Замітка до шкільної стінної газети про випадок  

із шкільного життя 
 

 

Каліграфічна хвилинка 

Як хороше у нас на Україні,  

Де пісня нив чарівна та лунка. 

І шепіт верб, і поклики гудка 

Злились навік в мелодії єдиній.  

 

Знайдіть іменники, визначте їх рід, число, 

відмінок.    

 

Згадайте 

— Що таке твір- розповідь? 

В основі розповіді лежить подія (випадок, пригода). Тому в оповіданні 

розрізняють частини, пов’язані з перебігом цієї події: початок, розвиток дії, її 

кінець. Про них ідеться в основній частині. 

В оповіданні можуть бути вступ і заключна частина. У вступі роз’яснюється, де, 

коли, з ким відбувалася пригода, а в заключній частині автор розмірковує з 

приводу події, підсумовує, чого навчив випадок, який слід залишив у пам’яті. 

Будову оповідання можна зобразити схематично: 

 

 

 

Прослухайте текст. З’ясуйте стиль мовлення. Виділіть  в тексті складові частини 

розповіді (початок дії, її розгортання і завершення).  

 

       Коли навчання нарешті скінчилося, на збори, присвячені цій знаменній події, 

прийшла і вчителька ботаніки Ірина Семенівна. 

- Так от, любі діточки, - почала вона, - для того, щоб збудити вашу цікавість до 

нового предмета, щоб продовжити добру традицію наших старших класів, вам 

треба за літо зібрати колекцію комах. 

      Цим ботанічка натякала на гербарій рідного краю, який треба було зібрати 

минулого літа. Тоді ми й не думали збирати його, а потім Митько таки знайшов 

якийсь гербарій, ми його підписали і здали, навіть не поцікавившись, що воно 
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таке. А потім до школи прибіг старший Митьків брат, з голосним скандалом 

забрав той альбом і нам’яв Митьковому вуха. 

      Виявилось, що то гербарій зовсім не рідного краю, бо містив зразки рослин 

Далекого Сходу, по-друге, він належав і не Митькові братові, а котромусь із його 

приятелів. А по-третє, з’ясувалося – приятель теж узяв його на два дні в себе на 

роботі (За Я.Стельмахом). 

     -Про які події розповідається в тексті (ті, що відбуваються в момент мовлення, 

чи ті, що вже відбулися)? Які мовні засоби вказують на це?  

 

Творче спостереження з елементами аналізу  

 

Прочитати твір-розповідь учня – п’ятикласника. Що виражає заголовок – тему чи 

основну думку? Знайти речення, що містить основну думку висловлювання. 

Якими словами підкреслено в тексті послідовність дій?  

 

Творче завдання. 

Спробуйте придумати самостійно замітку про випадок із шкільного життя обсягом 

8-10 речень.  

Для зв’язку частин твору вживайте слова: 

Початок: якось, одного разу, це було, це трапилося, випадок стався, пригадується 

мені… 

Послідовність дії: та ось, згодом, потім, пізніше, у той самий час, після того, тоді, 

наступного дня, через кілька днів, раптом, несподівано… 

Кінець оповідання: нарешті, ось так, так закінчилася, ось такий випадок, ось така 

історія… 

 

 

Вправа «З букв одного слова» 

САНТИМЕТР (мир, метр, тире, ….)  

 

 

Математика 

9 клас 
 

13.11.2020 р. 
 

Тема: Поняття про площу. Міри площі. 

 

1. Поняття про площу. 

Перегляньте відео за посиланням: 

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

 

http://refs.in.ua/osvitnij-proekt-vzayemodiyi-z-batekami-ditej-specialenoyi-grup.html


2. Площа вимірюється в квадратних одиницях : мм.кв, см.кв, 

дм.кв, м.кв, км.кв. 

 

3. Вивчіть правило. 

Площа квадрата дорівнює добутку довжини сторони самої на 

себе. 

4. Накресліть квадрат із сторонами 4см і знайдіть його площу. 

5. Вивчіть правило. 

Площа прямокутника дорівнює добутку його довжини і 

ширини. 

 

6. Накресліть прямокутник із стронами 5см і 3см. Знайдіть його 

площу. 
               

                      

           13.11.2020 р. Основи здоров'я в 9 класі..                                                                                         

Тема уроку: Особливості стану шкіри в підлітковому віці. Типи шкіри.   

Особливості догляду за шкірою. 

1. Пригадайте: Які чинники ризику індивідуального розвитку підлітка 

вам відомі ? 

2. Виконайте завдання: Складіть коротку усну розповідь про шкідливі 

звички. 

    3. Прочитайте текст:     Шкіра  –  зовнішнє покриття організму людини, його 

найбільший орган. Площа шкіри дорослої людини – більше як  2 м , її вага – 

близько 5 кг. Вона така еластична, що дає змогу вільно рухатись, і настільки 

міцна, що надійно захищає внутрішні органи. 

      Шкіра покриває тіло ззовні, захищаючи людину від шкідливих чинників 

зовнішнього середовища (температура  довкілля, сонячна радіація, хімічні 

речовини, мікроорганізми тощо). Вона є органом виділення – з потом з організму 

виводяться шкідливі речовини, виконує дихальну функцію; є місцем утворення 

вітаміну D, який забезпечує міцність кісток; регулює температуру тіла; є органом 

чуттів, зокрема дотику, відчуття болю, температури тощо. 

     У шкірі також розташовані клітини, які містять речовину, завдяки якій на сонці 

шкіра набуває темного кольору. Шкіра складається з двох шарів. Верхній шар –

 епідерміс. Активні клітини в основі епідермісу розмножуються і відлущуються. 

Зазвичай повне оновлення верхнього шару шкіри триває від 21 до 41 дня. З віком 

цей процес уповільнюється. Нижній шар – дерма. Він містить кровоносні судини, 

больові й теплові рецептори, потові та сальні залози, волосяні фолікули. Вони 

виділяють відповідно піт і жир через пори. Завдяки виділенню поту організм 

уникає перегрівання, а шкірний жир змащує шкіру, запобігаючи її висушуванню. 



За нормального функціонування цих залоз і додержання правил особистої гігієни 

шкіра завжди має здоровий вигляд.  

3.Перегляньте відеоматеріали: https://www.youtube.com/watch?v=yIhxXl6dPaI 

4.Зробіть висновки та дайте відповіді на питання:  Що повинен пам'ятати 

підліток про  свою шкіру? 

 

 

13.11.2020р. Трудове навчання (швейна справа)  9кл. 

Тема:Фасони блузок. Тканини для блузок. Оздоблення 

За своїм призначенням блузки бувають нарядні, повсякденні, спортивні, формені. 

Вони можуть входити до комплекту одягу,що складається із спідниці і блузки, 

блузки і жилета.  

 
                   Нарядні                                                Повсякденні 

                    
                      Формені                                           Спортивні 

Блузи шиють з різних тканин – бавовняних, лляних, шовкових, залежно від їх 

призначення і сезону ношення. Нарядні блузи найчастіше шиють із шовкових 

тканин, гладко фарбованих або з друкованим малюнком. 

https://www.youtube.com/watch?v=yIhxXl6dPaI


                       
Основні деталі блузки – перед і спинка. Якщо блузка має застібку посередині 

переду, то деталі переду називають пілочками. Пілочок дві – права і ліва. 

                                 
Блузка може бути із застібкою доверху, із застібкою та з вилогами і без застібки 

посередині переду; з довгими рукавами, короткими або без рукавів. Форма коміра 

може бути різною. 

Блузки оздоблюють мереживом, тасьмою, оздоблювальною стрічкою, кишенями, 

зборками, складками, аплікацією, вишивкою. 

         
 

Завдання: опрацювати матеріал, прочитати  закодоване слово 

                               « КАЗБЛУ». 
Гарного вам дня. 

 

 

 

 

 



13.11.2020        ЛФК – 9кл 

Тема: Вправи з використанням гімнастичних предметів. Стрибки через набивний 

м’яч. Вправи на розтягування. Дихальні вправи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tydyvy.com/video/DylHShs 

https://tydyvy.com/video/DylHShs

