
13.11.2020р.  Трудове навчання (швейна справа)  10кл. 

Тема: Оздоблення виробу мереживом 

Мережки - це декоративні шви. Вони можуть бути головною частиною узору 

або відмежовуючою лінією. Мережки відносяться до рахункових швів.  

Мереживо – це ажурна тканина або декоративна стрічка яка утворюється 

внаслідок сплітання ниток у різний спосіб. Види техніки виконання 

поділяються на: сітчасте, шите голкою, плетене на коклюшках, гачком. 

        
                       Мереживо плетене на коклюшках. 

Мережкою називають ажурну або прозору вишивку, виконану на місці 

висмикнутих із тканини ниток. 

 

     Оздоблення виробів мережкою завжди було популярне. Орнаменти з 

використанням мережки надають вишивці витонченості та вишуканості. 

Гарний вигляд мають мережки на жіночих блузах, платтях, костюмах, 

чоловічих сорочках, дитячому одязі, білизні, косинках, серветках тощо. 

Мережки можуть бути основною частиною узору або способом обробки 

країв вишитих виробів – скатертини, серветки, рушника, фіранки. В одязі за 

допомогою мережки можна з’єднувати полотнища, що називається 

змережуванням. Ажурність наскрізного шиття білим по білому особливо 

характерна на Полтавщині, Чернігівщині. У південних і західних областях 

України застосовують і кольорові нитки, за допомогою яких створюють 

яскраві візерунки на ажурному фоні. Історія розвитку українського 

вишивання нагромадила безліч різноманітних мережок. 

  

    
 

Мереживом оздоблюють краї скатертини, серветки. 

 



     

Послідовність виконання мережки. 

 

Завдання: опрацювати матеріал. Повторити правила безпечного 

користування голкою, ножицями. 

Підібрати правильно закінчення прислів’я. 

              Маленьке діло ……….                        нема роботи. 

Без охоти………..                                  берись уміло. 

За будь – яке діло …….                        краще великого безділля. 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

10 клас 

Тема: Коло. Круг. Лінії в крузі. Частини круга. 

     

1. Лінії в крузі. Частини круга. 

Переглянути відео за посиланням: 

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



 

2. Вивчіть правило. 

Замкнену криву лінію, всі точки якої лежать на одній відстані 

від даної точки, називають колом. Дана точка називається 

центром кола. 
 

3. Вивчіть правило. 

Частину площини, обмежену колом, називають кругом. 

 

4. Лінії в крузі діаметр,  радіус, хорда.      

Накресліть лінії в крузі. 

 

5. Частини круга – сектор і сегмент. 

Вивчіть правило. 

Частина площини, обмежена двома радіусами і дугою, 

називається сектором. 

 

6.Вивчіть правило. 

Частина площини, обмежена хордою і дугою , називається 

сегментом. 

  7.Самостійно накресліть: радіус, діаметр, хорду круга. 

  8.Самостійно накресліть: сектор і сегмент круга. 

 

Тема: Ділення іменованих чисел на одно і двоцифрове число. 

 
1. Перегляньте відео. 

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

 

2. Розв’яжіть  приклади. 

 

                        5м 420мм : 4 = 

                        7т 50 кг : 3 = 

                        4т 4 кг : 7 = 

                        22 кг : 5 = 

 

3. Розв’яжіть приклади. 

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


 

                        721 грн 80 к : 50 = 
        10 ц 44 кг : 36 = 

        10 ц 40 кг : 40 = 

        152 км : 32 = 

 

4. Розв’яжіть  приклад. 

 

( 74 м + 8м 72 см ) : 16 = 

 
          5 . Прочитайте ребуси. 

 

Українська мова 

Тема: Робота з текстами, що містять різні типи мовлення 

 

   Прочитай текст. Тему чи основну думку виражає заголовок? З’ясуй   

стиль висловлювання. 

ЩИРИЙ ДРУГ 

     В одного селянина був великий собака. Став той собака старий і вже не 

міг стерегти хазяйського добра. Не захотів хазяїн дурно годувати собаку. 

    Поплив він з ним на човні і взяв із собою доброго мотуза й камінь. 

Одпливши далеченько од берега, став він камінь на вірьовку в’язати. 

Дивиться на нього собака своїми розумними очима, ніби тямить, що хоче 

чинити хазяїн. Прив’язав той дядько камінь на шию собаці, підвівсь і, 

штовхнувши пса чоботом, скинув його у воду. 

   Собака зник; але човен раптом дуже перехилився на один бік, хазяїн не 

здержався і сам упав у воду. Хвиля захлюпнула його, вже став і зовсім 

потопати. 

    Коли чує, що хтось тягне його. Аж то собака його: камінь у нього 

розв’язався, і він кинувся рятувати хазяїна. Вхопив його зубами за одежу, 

виплив з ним на берег і простягся, ледве дихаючи. 



   Заплакав дядько, обняв того собаку, й гірко було йому, й соромно. До 

самісінької смерті годував і жалів він щирого друга свого (Нар. творчість). 

   Визначити особливості змісту тексту: 

а) розповідається про якісь події; 

б) описуються ознаки предмета, істот, явищ природи; 

в) розмірковується над тим, що відбувається. 

Залежно від типу висловлювання тексти можуть належати до різних типів 

мовлення: опису, розповіді чи роздуму (міркування). Тексти цих типів 

мовлення відрізняються один від одного структурою, засобами зв’язку між 

складовими частинами. В описі мовиться про ознаки предмета, особи, 

місцевості, явища природи тощо, в розповіді — про послідовні в часі дії, в 

роздумі — про причини ознак і подій. 

   Текст рідко буває однотипним, у ньому можуть поєднуватися різні типи 

мовлення. Наприклад: розповідь з елементами опису, розповідь з 

елементами роздуму та ін. 

За поданими уривками з’ясувати тип мовлення кожного висловлювання. 

Що спільного, на вашу думку, в цих текстах? 

   Текст 1 

   Соняшник з’явився в наших краях, як і Європі, не так уже й давно. 

Батьківщина соняшника — далека Америка. 

   Текст 2 

Квітка соняшника — це своєрідний кошик, корзинка. Суцвіття її 

складається з півтори й більше тисячі маленьких квіточок. 

   Текст 3 

Чи є щось виразніше, красивіше, коли соняшник цвіте? «Стоїть гарний, як 

соняшник у цвіту»,— кажуть у народі. 

Прочитай текст. 

 Визнач його тему й основну думку. Доведии, що текст належить до 

роздуму: 

а) сформулюй тезу (думку, що доводиться); 

б) які аргументи наведено для обґрунтування тези; 

в) якого висновку доходить автор. 

ТВОЄ ПРІЗВИЩЕ 

 Кожна людина після народження отримує власне ім’я, яке вибирають для 

неї батьки та родичі. Це частинка того коду, який зафіксує її в історії всього 

людства. А чи потрібне нам прізвище? Яка інформація ховається в ньому? 

Якщо розпитати знаючих людей, пошукати в книжках, то можна віднайти 

потаємний смисл кожного прізвища. Йому було призначено довго слугувати 

людині й нащадкам, тому й обирали влучне, значуще. 

    Ясна річ, чимало прізвищ пов’язано з різноманітними професіями 

(Бондар, Стельмах, Шевчук, Шевченко, Коваль, Коваленко). Є й такі, що 

вказують на річку, село, місто, звідки родом предки: Поліщук, Дончик, 

Хоролюк. Багато прізвищ створювалося від імен: Климовець, Стась, 

Стефан. 



   Трапляються прізвища в нашого народу й чудернацькі, химерні, 

дивовижні, неправдоподібні: Буряк, Гарбуз, Вовк, Ведмідь, Орел, Галушка, 

Вареник… 

   Цікавий, сповнений несподіваних знахідок світ прізвищ. У них — наша 

історія, наше минуле, наш родовід.  (За М. Слабошпицьким). 

Що нового дізналися ви про прізвища людей?  

Усно перекажи  текст. 

Подумай  над темами «Якою повинна бути шкільна перерва?». 

«Який урок найбільше я люблю і чому?».  

Вибери одну з них, за якою ви могли б написати твір-роздум.  

напиши твір-роздум 

13.11.2020р.  Інформатика 10кл. 

Тема: Графічний редактор Paint. Створення Кольорового малюнка. 

Графічний редактор Paint входить до складу стандартних програм Windows 

призначений для створення і обробки малюнків растрової графіки. Растрова 

графіка дозволяє одержати високу якість зображення, тому що ефективно 

представляє реальні образи. Недолік растрової графіки – великі розміри 

файлів, що зберігають растровий малюнок. 

 

 

Графічний редактор Paint 

дозволяє створювати 

чорно-білі або кольорові 

малюнки та зберігати їх у 

вигляді файлів із 

розширенням. 

 



 

 

При натискуванні кнопки ОК вікно діалогу закривається і вибраний колір з 

поля базова палітра або допоміжні кольори залишається в палітру кольорів 

вікна редактора Paint. 

Завдання: опрацювати матеріал, переглянути презентацію за посиланням 

https://ppt-online.org/403780 

https://ppt-online.org/403780

