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21 вересня – Міжнародний день миру
21 вересня 2019 року в усьому світі традиційно відзначають Міжнародний день
миру. В якості емблеми до Міжнародний день миру використовують зображення
білого голуба з оливковою гілкою.Міжнародний день миру дає можливість
кожному з нас справою донести свою прихільність до миру.В нашій школі учні
1-11 класів взяли участь у проведенні флешмобу "Я за мир у всьому світі". Із
маленьких білих голубів був створений великий білий голуб. Діти з радістю
приєдналися до урочистої акції.

30 вересня 2019 року – тренінг психолога школи
Федотьєвої Л.В.
30 вересня 2019 року цікаво та змістовно пройшов тренінг психолога школи
Федотьєвої Л.В. «Запобігання стресам, вплив музикотерапії та арт-терапії для
покращення емоційних станів педагогів». Психологом школи для роботи
було використано музичні твори видатних західноєвропейських
композиторів В.Моцарта, Ф.Шопена, Ф.Ліста, полотна відомих живописців
ХІХ-ХХ століття. Педагогічний колектив отримав величезне задоволення від
заходу, а психолог Федотьєва Л.В. досягла поставленої мети тренінгу.

04 жовтня 2019 року – виставка поробок
до Дня учителя «Осіння краса»
На початку жовтня 2019 року в нашій школі пройшов конкурс на кращу
поробку до Дня учителя, в якій активну участь приймали учні 1-4 класів.
Творчі роботи учнів, виконані власними руками, – найкращий подарунок для
вчителів у святковий день.

Позакласний захід
з англійської мови для учнів 5-Б класу« We are talanted»
(підготувала учитель англійської мови Проуторова К.М.)

МЕТА : Поглибити знання учнів з англійської мови, активізувати в учнів творчі здібності

при підготовці та проведенні заходу, сприяти їх самоорганізації, самодисципліні та
самореалізації, розвивати навички аудіювання, читання та усного мовлення, розвивати
увагу та пам'ять, розвивати зацікавленість учнів до вивчення англійської мови, до
навчання та читання книг, виховувати художній смак учнів.
ОБЛАДНАННЯ : роздатковий матеріал.

What a benefit you know a great deal if you can`t put them up to your necessities
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ
Попередня підготовка:
- Вибираємо дві команди по 10 учнів та даємо їм назви;
- Прикрашаємо робочі місця учасників гри емблемами в залежності від назви
команд;
- Даємо обом командам різнокольорові сигнальні картки, які при піднятті означають,
що команда готова відповідати.
Хід гри
Today we have a game competition. Two teams will take part in it. They are … and now let`s
begin our game.
I. You must guess who is this. But you must pick up your signal cards after the word
“begin”.
1) He is little. He lives in the forest. He has long ears. He can jump very quickly. He
likes carrot and cabbage.
2) He is little. He lives in the house. He likes to eat mice and drink milk.
3) He is little. He lives in the wood, but sometimes in the house. He likes to eat
bananas. He likes to be on the tree.

4) He is big. He is black and white. He gives us milk.
II. You have three cards with words. Your task is to find words which do not go with the
others.
III. You have cards with the words. And you must make up a sentence.
IV. You have a text on the blackboard. But it is only on the other side of the page. One of you
must come to the blackboard, read and come to the team and tell the sentence. While
you write the whole text.
V. You have a word CONVERSATION. And you must make up as many words as you can
using the letters from this word.
VI. You have to colour the picture using the word. Take your pencils and begin.

This task was the last task in our game. So let`s look at the score. The team … won our game.
Good of you!

Тиждень англійської мови
Тиждень англійської мови у Кременчуцькій загальноосвітній школі І-ІІІ
ступенів №3 проходив з 04 листопада по 08 листопада 2019 року за планом,
який було обговорено та погоджено на методичному об’єднанні вчителів
іноземної мови. Мета проведення тижня англійської мови: оволодіння
мовним матеріалом для вільного спілкування в усному та писемному
мовленні та знаннями про культуру та традиції англомовних країн;
формування уміння слухати співрозмовника, реагувати на його мову,
починати, підтримувати і завершувати розмову; формування розуміння
значення мови у суспільстві; залучення учнів до діалогу культур;
пробудження пізнавального інтересу, використовуючи ігрові ситуації;
розвитку пізнавальної активності та вміння застосовувати отримані знання в
новій комунікативній ситуації; виховання культури спілкування, розширення
світогляду, толерантного ставлення до інших культур, розвиток позитивних
якостей та розвиток творчого рівня вихованців.
В ході тижня учителями англійської мови Івко Т.А. та Неїлою А.О. було
проведено акцію «Вітаємось англійською», конкурс на кращого читця
англійських поезій, інтелектуально-розважальну гру “In the World of English”,
конкурс на кращий малюнок до англійських казок, інтелектуальнорозважальну програму “English with fun”, виставку зошитів “The Best writer”,
відкритий урок у 2-А класі з англійської мови на тему: «У зоопарку. Моя
улюблена тварина», конкурс англійських пісень, відкритий урок у 1-Б класі з
англійської мови на тему: “Знайомство. Узагальнення”.

Психолого-педгогічний консиліум
05.11.2019 року у ЗОШ №3 згідно плану роботи школи проведено психологопедагогічний консиліум, головною метою якого є вивчення стану адаптації
учнів 1,5 класів до навчання в початковій та основній школі. На консиліумі
було представлено презентацію заступника директора з НВР Ніканорової
Г.В. щодо проблем адаптації учнів 1,5 класів до навчання, члени
педагогічного колективу школи заслухали виступи класоводів, класних
керівників та учителів, які викладають у 1,5 класах, а психолог школи
Федотьєва Л.В. надала довідку про рівень адаптаційних процесів серед учнів
1,5 класів.

Розробки уроків
з використанням елементів STEM-освіти
(підготувала учитель фізики П’ятецька Л.В.)

Тема уроку: Механічна робота
Мета уроку: сформувати поняття роботи , з’ясувати умови за яких робота може набувати додатніх
та від’ємних значень, ввести поняття одиниці вимірювання роботи, з’ясувати особливості роботи
різних сил, Формувати вміння аналізувати та описувати природні процеси, Розвивати
спостережливість, творче мислення

Тип уроку : комбінований
Обладнання : динамометрі,брусок, комп’ютер, програмне забезпечення My Test Student,
My Test Editor , мультимедійна анімація
http://somit.ru/flash2009/fisika7p53.swf
Методи і техніки
евристична бесіда
демонстраційний і фронтальний експеримент
робота в групах
дискусія
розв’язування експериментальних і якісних задач
робота з підручником
демонстрування фото та відеофрагментів навчального змісту
Хід уроку
1.
Мотивація навчальної діяльності
Перегляд фото : https://tutkatamka.com.ua/nathnennya/zhittya/20-vrazhayuchix-foto-shhodemonstruyut-neskinchennu-potuzhnist-prirodi/

На знімку, зробленому в березні 2011 року, – хвиля цунамі над хвилерізом в місті Міяко.
Фото швидко облетіло ЗМІ та стало одним з символів нещадної стихії, що викликала
масовий розгром в Японії. Дивно, як сила природи втілюється в найбільш руйнівних і
мирних явищах одночасно. Хвилі цунамі, виверження вулканів, – усе це про роботу, яку
здатна виконати природа.

Перегляд відео https://www.youtube.com/watch?v=CMkR8vVjzZs
Теоретичні відомості до уроку
1.Термін «робота» у повсякденному житті має багато значень. Ми використовуємо його:
а) для позначення професії
б) для позначення характеру діяльності
в) для характеристики стану
г) для оцінки результату праці;
д) для характеристики складності праці
Поняття «робота» у фізиці має певний сенс. Механічна робота (або робота сили)
виконується в тому випадку, коли відбувається рух тіла під дією сили. Прикладів можна
навести багато: щораз, коли ми самі що-небудь піднімаємо, пересуваємо, переносимо,
виконується механічна робота.
Французький учений Віктор Понселе на початку ХІХ століття писав: «Дії, виконувані
різними двигунами, нескінченно різноманітні. Щоб мати можливість порівнювати їх між
собою, треба ввести величину, що для всіх двигунів служила б загальною мірою». Такою
мірою Понселе запропонував уважати добуток сили на переміщення точки її прикладання.
Таку величину він назвав механічною роботою.
2 Обчислення механічної роботи.
Якщо напрямок сили F збігається з напрямком переміщення s точки прикладання сили,
робота A дорівнює добутку модуля сили на модуль переміщення: A=Fs.
Одиницею роботи, як слідує з визначення, є 1 Дж = 1 H·1м, тобто робота, виконана силою
в 1 Н при переміщенні точки прикладання сили на 1 м у напрямку дії сили.
3.Аналіз умов виконання роботи.
Аналізуючи формулу для обчислення роботи, можна зробити висновки про умови
виконання роботи. Добуток двох величин дорівнюватиме нулю за умови рівності нулю
принаймні одного із множників. Тобто , якщо тіло під дією сили не переміщується, або
коли на тіло діє сила, напрям якої перпендикулярний прикладеній силі.
З формули для роботи сили A=Fs. випливає, що у випадку, коли хоча б один зі
співмножників (сила F або переміщення s) дорівнює нулю, робота дорівнює нулю —
незалежно від величини іншого співмножника.
Виходить, робота дорівнює нулю:

а) якщо переміщення дорівнює нулю;
б) якщо сила перпендикулярна до переміщення: адже в цьому випадку переміщення тіла в
напрямку дії сили також дорівнює нулю;
в) якщо сила, що діє на тіло, дорівнює нулю.
Наприклад, якщо м’яч котиться по землі в горизонтальному напрямку, то сила ваги буде
перпендикулярна до напрямку руху й роботи не виконає: A = 0. Тіла, що лежать на столі,
чинять тиск на стіл, але роботи не виконують. Під час руху планети по круговій орбіті
навколо Сонця робота сили притягання дорівнює нулю. Якщо тіло рухається за інерцією,
то при цьому не відбувається механічної роботи, тому що в цьому випадку є переміщення,
але немає діючої сили.
(демонстрація)

http://somit.ru/flash2009/fisika7p53.swf
4.Додатня та від’ємна робота.
Робота — скалярна величина, але скалярні величини можуть бути додатніми, від ‘ємними
або рівними нулю.
Якщо напрямок руху тіла збігається з напрямком прикладеної сили, то ця сила виконує
додатну роботу і її обчислюють за формулою A=Fs.
Якщо напрямок руху протилежний напрямку дії сили, то ця сила виконує від’ємну роботу
і її обчислюють за формулою:. A=-Fs
Якщо кинути, наприклад, м’яч вертикально угору, то під час польоту м’яча на нього діє
сила ваги, спрямована вниз протилежно переміщенню. Робота сили ваги в цьому випадку
від’ємна.
5. Робота різних сил
а) Робота сили тяжіння
Коли тіло рухається вниз, напрямок сили тяжіння збігається з напрямком переміщення.
При цьому робота сили тяжіння додатна й дорівнює нулю: A= mgh .
Коли тіло рухається угору, сила тяжіння спрямована протилежно переміщенню. Тому під
час руху тіла угору робота сили тяжіння від’ємна й дорівнює A= − mgh .
б) Робота сили пружності
Коли стисла пружина розпрямляється, сила пружності, що діє з її боку, спрямована так
само, як переміщення, тому робота сили пружності додатна. При цьому деформація
пружини зменшується, тобто при зменшенні деформації сила пружності пружини виконує
додатну роботу.
Коли ми стискаємо недеформовану пружину, сила, що діє з боку пружини, спрямована
протилежно деформації. Виходить, при збільшенні деформації сила пружності пружини
виконує від’ємну роботу.
в) Робота сил тертя
Сила тертя ковзання або кочення спрямована завжди протилежно швидкості, а, отже, і
переміщенню тіла, тому робота сили тертя ковзання або кочення від’ємна.
Необхідно звернути увагу на істотну відмінність сил тертя ковзання й кочення від сил
тяжіння й пружності. У результаті дії сили тяжіння або пружності швидкість тіла може як
збільшуватися, так і зменшуватися: у першому випадку робота додатна, у другому —
від’ємна. А в результаті дії сили тертя ковзання або кочення швидкість тіла завжди
зменшується: робота цих сил завжди від’ємна.

У розглянутих вище прикладах на тіло діяла тільки одна сила. Якщо на тіло, що рухається,
діє кілька сил, то кожна з них може виконувати роботу. При цьому можна підрахувати й
роботу кожної з них окремо, й роботу рівнодійної цих сил.
Питання до учнів у ході викладу нового матеріалу
 Яку фізичну величину називають роботою?
 У яких випадках механічна робота дорівнює нулю? Додатна?Від’ємна? Наведіть
приклади.
 Чому дорівнює робота сили, коли напрямок сили збігається з напрямком
переміщення?
 Коли сила спрямована протилежно переміщенню?
 Чи можуть сили, які діють на тіло, що рухається, виконувати одна — додатну
роботу, а інша — від’ємну? Наведіть приклад, що ілюструє вашу відповідь.
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зменшується

робота сили
від’ємна

Розв’язування експериментальних та якісних задач
1. Навчаємося розв’язувати задачі
1. Під дією сили 20 Н брусок рухається по поверхні столу зі сталою швидкістю 6 см/с.
Яку роботу виконує сила за 5 с ?
Дано:
Сі:
F = 20 Н
v = 6 см/с = 0,06 м/с
t =5 с
А-?
Розв’язання
Скористаємося визначенням роботи:A=Fs. При цьому пройдений шлях дорівнює: l=vt.
Остаточно отримуємо:A=Flt.
Обчислюємо роботу:.
А=20 ×0,06 5 = 6
Перевіряємо одиниці величин:
[A ]= Н⋅ м⋅ с= Н⋅ м= Дж
с
.
Відповідь: А = 6 Дж
2. Яку роботу треба виконати, щоб зі дна водойми глибиною 5 м підняти камінь масою 70
кг? Середня густина каменя становить 3000 кг/м3 . Опором води знехтуйте.
Дано:
h=5м
m=70 кг
ρк=3000 кг/м3
А-?
Розв’язання
На камінь діють дві сили : сила тяжіння та виштовхувальна. Для розрахунку роботи треба
врахувати дію обох сил відповідно
Сила тяжіння
Fт = mg
(1)
Виштовхувальна сила Fв = ρ gV (2)
Рівнодійна сил
R= Fв – Fт (3)
Вираз для роботи
A= R h
Об’єм каменя
V к =mк/ ρк (4)
Вираз для роботи
A= R h
Підставивши вирази (1), (2), (3). (4) отримуємо
А=( ρв g / ρк –g) h mк
Обчислюємо роботу:.
А=(1000 ×10 /3000 –10)5 ×70= - 2333
Перевіряємо одиниці величин
Н м3 Н

[А ] =¿ кг кг - кг )м×кг=Н м=Дж
Відповідь: А =- 2333 Дж
ІІ. Якісні задачі
1. На пружині нерухомо висить вантаж. Чи виконує роботу сила пружності, що діє на
вантаж? Сила тяжіння?

2. Чи виконує роботу сила ваги, що діє на м’яч, коли він: а) лежить на землі; б) летить у
футбольні ворота?
3. При рівномірному підйомі вантажу на 10 м виконана робота 1 кДж. Яка вага вантажу?
Яка його маса?
4. Вантаж вагою 10 Н рівномірно підняли, виконавши роботу 200 Дж. На яку висоту
підняли вантаж?
Робота в групах
Розв’яжіть задачі
1. Яка робота виконується, коли ви піднімаєтесь сходами на висоту 8 м ?
2.Кінь рівномірно тягне воза зі швидкістю 0,8 м/с, прикладаючи зусилля 400 Н. Яка
робота виконується при цьому за 1 год ?
3. Оцініть роботу, яку ви виконуєте йдучи з дому до школи горизонтальною дорогою.
(Рушійна сила становить приблизно 1/20 ваги вашого тіла)
Експериментальне дослідження:
1. Підніміть рівномірно брусок за допомогою динамометра на висоту 20 см над столом.
Обчисліть виконану роботу.
2.Пераміщуйте брусок по горизонтальній поверхні, а потім піднімайте його рівномірно та
прямолінійно вгору, слідкуючи за показами динамометра та дотримуючись умови H=L. У
кому випадку виконується більша робота ? Чому ?
Ознайомтеся з інформацією
http://energetika.in.ua/ua/books/book-3/part-2/section-2/2-1
Про міць водної енергії давньокитайський філософ Лао-Цзи (IV–III ст. до н.е.) писав:
«хоч у світі немає предмету, який був би слабкіший та ніжніший води, але вона може
зруйнувати найтвердіший предмет».
Ніагарський водоспад – спільна назва трьох водоспадів (справа – «Підкова», який іноді
називають Канадським водоспадом, зліва – Американський водоспад і водоспад «Фата»)
на річці Ніагара – найпотужнішій у Північній Америці. Висота водоспадів складає 53 м, а
об’єм води, що падає, досягає 5720 м3/с. Найпотужнішими гідроелектростанціями на річці
Ніагара є «Сер Адам Бек 1» і «Сер Адам Бек 2», що знаходяться на канадській стороні, а
також гідроелектростанція Роберт Мозес (Robert Moses) та насосна станція «Левістон»
(Lewiston Pump Generating Plant) на американській стороні

Складіть та розв’яжіть задачу за даними, взятими з отриманої інформації.
(Наприклад розрахувати роботу, яку виконує потік води)
Перевірка знань за допомогою програми My Test Student, My Test Editor

Тестові завдання
#1
Робота виконується при наявності:
1) сили
2) переміщення
3) переміщення під дією сили
#2
Робота не виконується, якщо:
1) напрями сили та переміщення співпадають
2) напрям сили перпендикулярний переміщенню
3) сила і переміщення мають протилежні напрями
#3
Формула для розрахунку роботи :
1) A=FS
2) A=F/S
3) F=A/S
4) S=A/F
5) A=Fv
#4
Одиниці вимірювання роботи :
1) Н, кН, МН
2) Дж, кДж, МДж
3) Па, кПа, МПа
#5
Яструба масою 400 г повітряним потоком підняло на висоту 70 м. Яку роботу здійснила
прицьому сила, що піднімала птаха ?
1) 280 кДж
2) 280 Дж
3) 28 Дж
#6
Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою :
1) p=F/S
2) F=mg
3) A=FS
4) v=s/t
5) s=vt

__ швидкість
__ робота
__ шлях
__ сила тяжіння
__ тиск
Домашнє завдання
Дослідіть роботу м’язів під час навантажень (інформацію підберіть самостійно)
- Сила, яку розвиває серце — 70-90 Н
-Робота серця за одне скорочення — 1 Дж
- За одну добу — 86,4 кДж
- Об’єм крові перекачаної серцем за добу 6000 л
Тема уроку: Потужність
Мета уроку: з’ясувати фізичний зміст поняття потужності, дати визначення одиниці потужності,
розвивати творчі здібності та логічне мислення, вміння складати та розв’язувати задачі; показати
практичну значущість набутих знань

Тип уроку: комбінований
Методи і техніки
евристична бесіда
демонстраційний і фронтальний експеримент
робота в групах
дискусія
розв’язування експериментальних і якісних задач
робота з підручником
демонстрування фото та відеофрагментів навчального змісту
Обладнання : динамометр, підручник,шпагат,4 круглі олівці,блок, важки різної маси,
комп’ютер, програмне забезпечення My Test Student, My Test Editor , мультимедійна
анімація
http://somit.ru/flash2009/fisika7p54.swf (виртуальная лаборатория интерактивной
анимации)
Хід уроку
І. Актуалізація опорних знань
1. Яку фізичну величину називають роботою?
2. У яких випадках механічна робота дорівнює нулю? Додатна?Від’ємна? Наведіть
приклади.
3. Чому дорівнює робота сили, коли напрямок сили збігається з напрямком
переміщення?
4. Коли сила спрямована протилежно переміщенню?
5. Чи можуть сили, які діють на тіло, що рухається, виконувати одна — додатну
роботу, а інша — від’ємну? Наведіть приклад, що ілюструє вашу відповідь.
6. На пружині нерухомо висить вантаж. Чи виконує роботу сила пружності, що діє на
вантаж? Сила тяжіння?

7. Чи виконує роботу сила ваги, що діє на м’яч, коли він: а) лежить на землі; б)
летить у футбольні ворота?
Завдання для індивідуальної роботи
1. Горизонтальна сила 8 Н, прикладена до бруска, змушує його рухатися зі швидкістю 4
см/с. Яку роботу виконала ця сила за 15 с?
Розв’язок. Скористаємося визначенням роботи:
. При цьому пройдений шлях
дорівнює:
. Остаточно одержуємо:
.
Перевіряємо одиниці величин:.
Обчислюємо роботу: .
2. Визначте роботу, виконувану при підйомі гранітної плити об’ємом 0,3 м3 на висоту 4 м.
3. Людина штовхає візок, прикладаючи горизонтальну силу 50 Н. При цьому візок
рухається рівномірно. Яка його швидкість, якщо за 2 хв виконана робота, що дорівнює 12
кДж?
4. Чи може сила тертя спокою виконувати роботу? Якщо так, наведіть приклад.
Розв’язок. Може. Наприклад, коли людина піднімає вертикально лом, обхопивши його
пальцями, роботу виконує сила тертя спокою, що діє на лом з боку руки.
1. На пружині нерухомо висить вантаж. Чи виконує роботу сила пружності, що діє на
вантаж? Сила тяжіння?
2. Чи виконує роботу сила ваги, що діє на м’яч, коли він: а) лежить на землі; б) летить у
футбольні ворота?
ІІ. Вивчення нового матеріалу
1. Визначення потужності
2. Фізичний зміст потужності
3. Формули для обчислення потужності
4. Одиниці вимірювання потужності
Перегляд відео:
https://www.youtube.com/watch?v=qQ5FvgyRUAA
Теоретичний матеріал до уроку
1. Визначення потужності
Будь – яку роботу можна виконати швидко, а можна – повільно. Для того, щоб
характеризувати швидкість виконання роботи, використовують поняття потужності.
2. Фізичний зміст потужності
Потужність характеризує швидкість виконання роботи
3. Формули для обчислення потужності
.
де N — потужність, А — виконана робота, t — проміжок часу, за який ця робота
виконана.
N=Fv
де F- сила, v - швидкість
4. Одиниці вимірювання потужності
Для вимірювання потужності використовується одиниця ват (Вт). Це потужність, за якої
робота в 1 Дж виконується за 1 с:
.

Одиниця потужності названа ватом на честь англійського винахідника Джеймса Уатта, що
створив першу парову машину. У техніці часто застосовують більші одиниці потужності
— кіловат (кВт) і мегават (МВт).
Потужність є важливою характеристикою будь-якого двигуна. Потужності двигунів,
створених людиною, можуть коливатися в дуже широких межах: від часток вата (двигун
електричної бритви) до сотень і тисяч мегават (ракетний двигун).
(демонстрація) http://somit.ru/flash2009/fisika7p54.swf

ІІІ.Закріплення знань
1. Яку роботу виконує двигун вентилятора потужністю 0,5 кВт за 5 хв?
Дано:

Сі:

Розв’язання:
А= N t

N=500Вт
t=5хв

3 00 с

А=500 ×300 =150000

А-?

[Вт× с=Дж]

Відповідь: А=150000 Дж
2. Обчисліть потужність двигунів літака, який летить зі швидкістю 800 км/год, а його
двигун розвиває силу тяги 200 кН
Дано:

Сі:

v = 800 км/год

222 м/с

F = 200 кН

200000 Н

Розв’язання:
N=Fv
N=200000 ×222=
=4440000 =4,44 ×106

N-?

[Н м/с=Дж/с=Вт]

Відповідь: N=4,44 ×106 Вт
Робота в групах
Ознайомтесь з інформацією:
1.Вважається, що людина за нормальних умов роботи може розвивати потужність
близько 70-80 Вт, однак можливі миттєві збільшення потужності в декілька разів. Так
людина вагою 750 Н може за 1 с підстрибнути на 1 м, що відповідає потужності 750
Вт, бігун розвиває потужність близько 1000 Вт. Можлива миттєва вибухоподібна
віддача енергії у таких видах спорту, як штовхання ядра або стрибки у висоту.
Спостереження показали, що при стрибках у висоту з одночасним відштовхуванням

двома ногами деякі чоловіки розвивають протягом 0, 1 с середню потужність близько
3700 Вт, а жінки — 2600 Вт.
Дослідіть потужність, яку розвиває підліток під час бігу на дистанції 100 м.
2.Сила, яку розвиває серце — 70-90 Н,
робота серця:
- за одне скорочення — 1 Дж;
- за одну добу — 86,4 кДж.

Потужність, яку розвиває людина:
- під час окремих рухів (стрибок із місця, ривок при піднятті ваги) — 1,5-3 кВт;
- при інтенсивній роботі протягом інтервалу часу до 5 хв (гребля, велосипедна гонка)
— 0,4 — 1,5 кВт
Складіть та розв’яжіть задачу за даними отриманої інформації.
3. Опрацюйте матеріал:
Для вирощування високих урожаїв сільськогосподарських культур грунт необхідно
правильно і своєчасно обробити, насамперед розпушити. У такий грунт краще
проникає вода і повітря, він швидше прогрівається. У ньому добре проростає насіння
та розвиваються корені рослин, а їх ростки швидше проникають на поверхню грунту.
На великих земельних ділянках обробіток грунту виконують потужним трактором з
плугом і називають оранкою. На незначних площах , де не можна використати
тракторного або кінного плуга, грунт обробляють штиковою лопатою. Тільки за
обробки грунту плугом — підрізається , розпушується і перевертається суцільна смуга
грунту і виконується більший обсяг роботи за один і той самий час, ніж обробіток
лопатою.
Запропонуйте свій варіант інтенсифікації обробітку грунту.
Експериментальне дослідження
Виконайте дослід і за його результами визначте розвинуту потужність, (додаткові
дані задайте самостійно)
1.Покладіть важкий підручник на стіл
2 Протягніть зв’язаний у кільце шпагат через середину книги, щоб була можливість
закріпити динамометр
3Тягніть повільно динамометром, визначте силу тяги
4 Повторіть дослід ,підклавши під підручник олівці
Порівняйте результати

Перевірка знань за допомогою програми My Test Student, My Test Editor

Тест
#1
Виберіть правильне твердження. У якому з перерахованих нижче випадків не виконується
механічна робота?
1) М’яч падає з деякої висоти.
2) Книга лежить на столі.
3) Кінь тягне сани по горизонтальній дорозі.
#2
Яка потужність електродвигуна, що за 10 хв виконує роботу 240 кДж? Виберіть правильну
відповідь.
1) 400 Вт
2) 12 кВт
3) 24 кВт.
#3
Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою
1)
.
N=A/t
2) A=FS
3) s=vt
4) v=s/t
__ швидкість
__ потужність
__ робота
__ шлях
Домашнє завдання
Складіть план дослідження потужності м’язових зусиль під час фізичних навантажень

Педрада: «Нова українська школа – рік потому. Наші
здобутки. Шляхи позитивних змін».
09.01.2020 року відбулося чергове засідання педагогічної ради школи, на
якому з доповідями, виступами та презентаціями висловилися заступник
директора з навчально-виховної роботи Ніканорова Г.В., учителі початкових
класів, учителів, які атестуються. Педагогічна рада зазначила
, що вчителі початкових класів закладу мають багато напрацювань та
застосовують сучасні підходи на уроках з метою активізації знань,
формування ключових компетентностей молодших школярів згідно
Державного стандарту початкової освіти, а вчителі, які атестуються,
працюють творчо та наполегливо над удосконаленням своєї педагогічної
майстерності.

Відкритий урок учителя англійської мови
К.М.Проуторової на тему:
«Режим харчування. Улюблені страви»
Expected results:
 to bring up the interest towards the traditions of English-speaking
countries.
 to bring up pupils as hard-working persons.
 to revise and practice vocabulary on the topic of the lesson;
 to enrich pupils’ vocabulary on the given topic;
 to teach to use the gained knowledge and information in speech;
 to develop memory;
 to develop attention, quick reaction, interests, artistic abilities.
 to develop pupils’ skills in listening, reading, speaking and writing;
 to develop pupils’ communicative skills;
 to widen the pupils’ outlook.
PROCEDURE
I. INTRODUCTION
1. Greeting
Good morning everyone! So nice to see you. I hope everybody is in a good
mood today to study English. How are you? The theme of our lesson is “Diet.
Favourite food”. And I am going to talk about your likes and dislikes in food,
recite rhymes, develop your listening, reading, writing and speaking.
2. Warming- up.
Phonetic drill.
Our first program is “Phonetic drill for breakfast”. Listen to me and say after me.
[˄] butter, mushroom, curry
[æ] cabbage, apple, sandwich, jam
[ı] fish, chips, biscuit
[e] bread, egg, lemon
[i:] tea, meat, beans, meal
[aı] rice, ice cream, pie
Vocabulary practice.
I’ll read the description, you’ll say the answer.
1. You need me to make a sandwich or toast.
2. I’m yellow and people like me on their pizza.
3. I am small round red fruit. I grow on trees.
4. It is white. It is oval. It is good to eat for breakfast. It comes from a hen.
5. We are a very small round green vegetable.

6. Cats like to drink it.
7. Rabbits just love this vegetable.
8. This is a long yellow fruit. Monkeys love this fruit.
9. It can be from orange, apple, banana, cherry. We drink it.
10. I am a round fruit. I am usually green, yellow or red.
11.It is fruit and colour. It is round.
What rhymes about food do you know? (Pupils recite their rhymes.)
Thank you. Good for you. Children! What products have you heard?
What do you like among them?
What do you not like?
And now I’ve got a very funny rhyme for you. You’ll finish the lines like real
poets. Are you poets? Let’s see.
I am Sam. I like … (jam)
I am Bruce. I like … (juice)
I am Sophie. I like … (coffee)
I am Fred. I like … (bread)
She is Liz. She likes … (cheese)
She is Pola. She likes …(cola)
He is Tim. He likes … (ice-cream)
He is Lee. He likes … (tea)
How clever you are! You are real poets. Thanks.
II. THE MAIN PART OF THE LESSON
1. Pre-listening. Speaking skills.
Children! Now I want to have a talk about your diet and favourite food. I have
some questions and I`d like you answer them.
1.How many meals a day have you got?
2.What is breakfast time in Ukraine?
3.What do you usually have for breakfast (lunch, snack, dinner)?
4.What are your favourite dishes?
5.What are your favourite drinks?
6.What are Ukrainian popular dishes?
7. Do you eat healthy food?
2. Listening skills.
 Exercise 2, page 102
 Say:
1.Which food is good for health?
2.Which is bad for health?

3. Post-listening. Speaking skills
Exercise 3, page 103

Let’s have a rest. Let’s sing a song. (Song “I like food”)
 Game « Odd one out»

Breakfast: cereal with milk, banana, orange juice, ice-cream
Lunch: soup, salad, popcorn, pasta, tea
Snacks: nuts, yoghurt, apples, lemonade
Dinner: chicken, hamburgers with mayonnaise, salad, rice
Supper: milk, borsch, cookies

 Game « Fruit/vegetable/ other food»
Let`s play a game. The first row have to rise your hands for fruits, the
second for vegetables, the third for other food.
(A tomato, cheese, a carrot, a pear, jam, butter, a strawberry, honey, a potato,
a cabbage, juice, a plum, a lemon)
4. Writing skills
Write about what do you usually have for breakfast, lunch, dinner and between
meals.
Example:
I usually have …for breakfast.
III. SUMMARY
Home assignment and Summing-up.

Now our lesson is over. Did you like it? Thank you for your work. It was pleasant
to listen to your answers. Your homework is Exercise 4, page 104: draw two
columns in your notebooks and fill in the columns with Pam`s and Mia`s food.
Thanks. The lesson is over. Good luck. Good-bye.

Шевченківські дні в школі
З 10 по 14 березня 2020 року в нашій школи було проведено тиждень
української мови, який традиційно називають Шевченківськими днями. В
рамках тижня було проведено багато різноманітних заходів, серед яких
відкритий урок з української літератури учителя української мови та
літератури Олійник В.М. у 7-А класі «В.Симоненко «Лебеді материнства» та
конкурс читців творів Т.Г.Шевченка серед учнів 5-9 класів.

Наші талановиті учні!

