
Вчителі  трудового навчання та фізичної культури про дистанційне 

навчання учнів період з 06.04 по 10.04 

Кафедра трудового навчання 

Дузь-Крятченко Катерина Євгенівна 

Звіт 

 вчителя трудового навчання Бучанського  

НВК «СЗОШ І-ІІІст, ЗОШ І-ІІІст.» №4 Дузь-Крятченко Катерини Євгенівни з 

організації та проведення дистанційного навчання під час всеукраїнського карантину 

2020р. з 06,04,2020 по 10,04,2020 

На  четвертому тижні карантину мною були роздані завдання для дівчат 5-9 красів. Вони 

були задані відповідно до навчальної програми класів та затверджених  планів роботи на ІІ 

семестр 2020р. А Саме: 

9класи 

Дівчата отримали завдання: повторити правила техніки безпеки при роботі з 

швейними машинами. 

8 класи 

Шановні восьмикласниці. На цьому тижні розпочинаємо роботу над заколкою, оздобленою 

квіткою з фоамірану. 

Ваше завдання на цей тиждень, це робота з інформаційними джерелами. Пошук моделей-

аналогів. Моделі-аналоги та види оздоблення. Визначення найкращих ознак у моделях-

аналогах.  

У зошиті треба зробити опис виробу та створити малюнок заколки для волосся та квітки  

з використанням методів проектування. Для полегшення завдання пропоную подивитися 

декілька відео 

https://www.youtube.com/results?search_query=одуванчик+из+фома+для+начинающих 

 

Попередньо я розповідала, якщо замінити жовтий колір на інші, отримаємо астру (збільшити 

розмір) або маргаритку. 

Зроблені завдання відправляйте мені на пошту, як і у попередні тижні. 

 

 

7 клас 

https://www.youtube.com/results?search_query=одуванчик+из+фома+для+начинающих


Шановні семикласниці. Нацьому тижні вам треба прочитати інструкцію при роботі з 

машиною  та запам`ятати вимоги безпеки перед початком роботи та під час роботи, а також 

зробити конспект у зошитах (дозволяю вклеїти роздруківку). 

 

6класи  

Шановні шестикласниці. Ну цьому тижні вам неохбідно розпочати роботу над деревом з 

бісеру. Для цього треба підготувати матеріали та інструменті, якими ви влануєте 

користуватись. Також пропоную вам подивитися декілька відео, в яких ви зможете дізнатися, 

як саме плететься дерево з бісеру. 

https://www.youtube.com/results?search_query=дерево+из+бисера+для+начинающих 

Результати роботи чекаю на пошту, яка була надана на першому тижні карантину. 

 

 

5 класи 

Шановні п`ятикласниці. Цього тижня вам необхідно підібрати бісер, згідно ваших малюнків 

та розпочати плетіння брелока за схемою, яку ви обрали.  

Для прикладів пропоную роздивитися декілька відео.  

https://www.youtube.com/results?search_query=брелок+из+бисера+для+начинающих 

Результати вашої роботи, як і завжди, чекаю на пошту, яка була дана разом із завданнями на 

1 та 2 тижнях 

Активність дітей мізерна.  

https://www.youtube.com/results?search_query=дерево+из+бисера+для+начинающих






 

 

 

Кравчук Світлана Павлівна 

Звіт №3 Кравчук С.П. 

 



 

 



 

 



 

 

 

  



Фалько Володимир Вікторович 

 

 



 

 

 



 

 

Виконані тестові та практичні завдання 

  

  



 

 

   

 



 
 

 

 

 



  

 



 

 

 



Кафедра фізичної культури 

Мазна Аліна Леонідівна 

Звіт роботи вчителя фізичної культури з 06.04 по 10.04 2020р. За цей період 

дистанційного навчання  

домашні завдання виконали:Лавровська М. -6Д, Мудрак Я. - 6-Д, Игнатов Д.-

6Д,Каніболоцький В. 5-Б, Гуржеєв В. 6-Г, Романчук А. 6-Г,Пінчук С. 6-Г, Буряк 

А. 5-Є,Шатернікова Д.-7-Д, Буденко А. 5-Б, Романченко М. -7-А, Романчеко А. 

-5-Є, Довгопятий В. 7-А, Барабай А. 5-Б, Гуляй С.7-Е, Таранчекова Д. 5-Б, 

Зелений В . 6-Г, Бортницький 7-Е, Воропаєв І. 6-Д, Ситар М. 6-Д .  

 



 

 

 

  



Полякова  Ніна Володимирівна 

Звіт роботи вчителя фізичної культури з 06.04 по 10.04 2020р. За цей період 

дистанційного навчання д 

омашні завдання виконали:Кущ 

 Діана.5.В..;Ларіна Каміла.5В Кл.;Аністратенко Наталія.6В 

..Рак.Олександр.6Вкл.Ковтун Тарас 6 В Кл  Зацепін Андрій 6 В кл . 

Продан.Андрій.9Акл . Ольга Цвілюк..9Акл. ;Митько.Олексій.9Акл. Наталія 

Іносова 9А кл.Миропольська Регіна.9А Кл .Вадим Єгорова .9А к л. Руднеав 

Єліна 9А Кл .Учениці  10 В Кл Ліневич Ольга і Аня Болитива виконали 

реферати з медицини:" Перша допомога при серцево-судинних 

захворюваннях". та "Травми голови та перша допомога." Полякова Н. В. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Негода Олексій Миколайович 

  

 



 

 

 


