1 Клас
Я досліджую світ: підручник с. 37, зош. с. 30
https://www.youtube.com/watch?v=2PljGlCc2qc
https://www.youtube.com/watch?v=R795gjM3xj4
Українська мова: підручник с. 38, зош. с. 25 – письмо малої букви ш
https://www.youtube.com/watch?v=kpzpNXgVqvE
https://www.youtube.com/watch?v=hASsackcARM
Музичне мистецтво

2 Клас
ЯДС 2 клас 12.03.2020
Підручник с.59-61, зош з друк. основою с. 31-32
https://www.youtube.com/watch?v=EDelaE68FZM – 12.03.2020
http://www.myshared.ru/slide/960856/ - 12.03.2020
Українська мова 12.03.2020
Підручник с. 34-35
Ознайомитися з фрагментом рекламної листівки, описом маршруту екскурсії.
Скласти рекламну листівку з маршрутом екскурсії селом Синівка.
Образотворче мистецтво Виготовити моделі одягу для ляльки, виготовити цінники
до одягу.

З клас
Англійська мова
Тема. Людина. Будинок. Підтема. Повторення.
Вивчити (повторити граматичні правила Теперішній неозначений час, Минулий
неозначений час), скласти по 3 речення, кожного часу.
Природознавство
Тема: Бактерії.
Опрацювати підручник с. 126-127, зошит ст. 45

*Намалювати малюнок «Якими я уявляю бактерії або написати твір – міркування
«Чому бактерії називають і друзями і ворогами людини?»

4 клас
Природознавство
Тема: Природне паливо та його запаси в Україні. Використання енергоносіїв
людиною.
Параграф 35 ст. 110-112, зошит ст. 47-48
Позначити на контурній карті умовними знаками райони видобутку кам’яного
вугілля в Україні.
Літературне читання
Тема: Леся Українка. Біда навчить
ст. 103-109, скласти план казки, намалювати ілюстрацію до казки (за бажанням)
ДПА. Робота 3, варіант 2 (1,3-8 завдання)
Англійська мова
Тема. Подорож. Підтема. У місті.
Записати слова у словник: вправа 1, с: 82, вивчити; вправа 5, с.: 83 доповнити
речення (прочитати, використовуючи вправу 2, с.: 83).

5 Клас
Українська мова
Тема: речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і)
Опрацювати параграф 54 с. 158-160
Виконати вправи 426 (усно), 427 (письмово)
Основи здоров’я
Тема: Безпека спілкування в Інтернеті
Д/з - виконати вправу « «За» і «Проти» комп’ютера»; скласти пам’ятку безпечного
спілкування в Інтернеті.
Англійська мова
Тема. Місце, в якому я живу. Підтема. Головна площа міста.

Прочитати текст, вправа 1, с.:145. Повторити Артиклі; записати таблицю у зошити,
вивчити. Написати 6 речень про своє село.
Артиклі з географічними назвами
Назви

З артиклем The

Без артикля

Частини
світу, континенти, регіони,
країни, області, міста

the Middle East, the USA, the
Ukraine, the City

Europe, Central Asia,
Finland, Denver

Океани,
моря, ріки, озера,
водоспади, канали

the Pacific (Ocean), the
Caspian (Sea), the Dnipro,
Suez Canal

АЛЕ: Lake Erie, Lake Baikal

Гірські
ланцюги, острови, пустині

the Alps, the Isle of Man, the
Kalahari (desert)

АЛЕ: Mont Blanc, Easter
Island (окремі гори та
острови)

Вулиці,
площі, райони, парки,
мости, станції, аеропорти

the High Street, the
Drive, the Bronx

Sixty-Sixth street,
Manhattan, Times Square,
Hyde Park, London Bridge

Університети,
театри, кінотеатри, церкви,
готелі, музеї, замки,
бібліотеки, ресторани,
магазини

the University
of Cambridge, the Phoenix
(theatre) the Hilton, the
Library
of Congress

АЛЕ: Cambridge University,
Sadler’s Wells (theatre),
Buckingham Palace

АЛЕ: Hudson Bay

Артиклі з іншими назвами
Назви

Державні
установи, партії організації

З артиклем The
the Senate, the UN, the
police, the Labour Party,

Без артикля

parliament, congress

the Boy Scouts

Історичні
події і періоди

the French Revolution.

Roman Britain,

Stone Age

Post-War Germany

the Bible, the Odyssey,
Книги,
фільми, документи

the Graduate,

Jaws

the Great Charter

Газети,
журнали, телебачення

the Times, the Economist
(the press, the radio, the
television)

Кораблі,
поїзди

the Titanic, the Orient
Express

Оркестри,
музичні гурти

Музичні
інструменти і танці

Pradva, Korrespondent,
Life, Time

the Philadelphia Orchestra,

Duran Duran.

the Beatles

Depeche Mode

to play the piano/the
violin/the guitar,

This is the 1979 recording

to dance the tango

with Ellison on bass
guitar.

Зарубіжна література Тема. Льюїс Керролл ( 1832-1898)."Аліса в Країні Див".Творча
історія книжки,її зв'язок з біографією письменника.
Опрацювати рубрики "Довідка Кота Ученого", "Літературна кухня" с.200-203.
Письмово дати відповіді на запитання рубрики "Перевірте себе", с. 203.

6 Клас
Математика
Тема: Ділення раціональних чисел
Опрацювати параграф 47. № 1286, 1290, 1294

Англійська мова
Тема. Україна. Київ. Підтема. Київ.
Вивчити лексичний матеріал: с.:138; повторити граматичний матеріал: Теперішній
неозначений час.

Українська мова
Тема: Написання складних прикметників, разом і через дефіз. Тренувальні вправи.
Опрацювати параграф 34. Вправи 404 (усно), 405 письмово.

Зарубіжна література Тема. Мацуо Басьо( 1644-1694).Хайку. Відображення
японських уявлень про красу в поезії митця.
Опрацювати інформацію про життя і творчість японського поета Мацуо Басьо, с.192,
вивчити напам'ять 3-4 хайку..

Основи здоров’я
Тема: Способи протидії агресії та насиллю у підлітковому середовищі.
Д/з – опрацювати §22, вивчити способи протидії агресії та насильству с. 105 завд. 1-5
(усно). Набувай життєвих навичок 1-4 с. 106

7 Клас
Українська мова
Тема: Розвиток зв’язного мовлення. Складання анотації на книжку з використанням
прислівників.
Опрацювати: Тема 14 ст. 232-233
Написати анотації на 2 книжки (за власним вибором) вправа 621

Фізика
Тема: Розв’язування задач на закон Архімеда
Параграф 31. Вправа 31 № 5-6

Біологія
Тема: Поведінка тварин, методи її вивчення.
Лабор. дослідження: спостереження за поведінкою тварин.

Д/з – Опрацювати §47, відпов. на запитання 1-10 с. 206, РЗ с. 85-86(лаб.досл.)

Алгебра
Тема уроку: Лінійне рівняння з двома змінними та його графік. Пункт 24-25 № 911,
916, 962,

8 Клас
Всесвітня історія
Тема: Московська держава. Поява Російської імперії.
Опрацювати параграф 21-22.
Скласти таблицю в зошиті ст.183

Історія України
Тема: Лівобережна Україна в ІІ половині XVIII століття.
Опрацювати параграф 30
Виконати завдання на ст.234-235

Фізика
Тема: Лабораторна робота № 3 Вимірювання опору провідника за допомогою
амперметра і вольтметра
У кольорових лабораторних зошитах домашня робота з лабораторної роботи № 3.

Українська мова

Хімія
Тема: Хімічні властивості лугів (взаємодія з солями). Заходи безпеки під час роботи
з лугами.
Д/з – Опрацювати §38 с. 200-201, №4-5(усно) №136,137 (письмово) с.203

Українська література.

9 Клас
Українська мова
Тема: Узагальнення і систематизація вивченого з теми: «Безсполучникове складне
речення»
Повторити параграф 28-31.
Виконати вправи 1,2,3 ст.111 (Культура мовлення)

Українська література

Фізика
Тема уроку : розв’язування задач № 3 з пункту 3. Параграф 34, Впр. 34 (№3 а,б; 9)

Зарубіжна література

Англійська мова
Тема. Чому б не познайомитися ближче? Підтема. Географічне положення Великої
Британії.
Прочитати вправу 3, с.:84. Вивчити твір «Географічне положення Великої Британії».
Geographical Position of Great Britain - Географічне положення
Великобританії

The United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland occupies the territory of
the British Isles.

З’єднане королівство Великобританії і
Північної Ірландії розташоване на
Британських островах.

They lie to the north-west of Europe.

Вони лежать на північному заході від
Європи.

Once upon a time the British Isles were an
integral part of the mainland.

Дуже давно Британські острови були
невід’ємною частиною материка.

As a result of sinking of the land surface
they became segregated.

У результаті занурення земної поверхні
вони відокремилися.

Great Britain is separated from the
continent by the English Channel.

Великобританія відділена від
континенту протокою Ла-Манш.

The country is washed by the waters of the
Atlantic Ocean.

Країна омивається водами
Атлантичного океану.

Great Britain is separated from Belgium
and Holland by the North Sea, and from
Ireland — by the Irish Sea.

Великобританія відділена від Бельгії і
Голландії Північним морем, від Ірландії
— Ірландським морем.

There are several islands along the coasts.

Уздовж узбережжя розташовані кілька
островів.

The total area of the British Isles is 325
000 km2.
The main islands are the Isle of Man and
the Isle of Wight.

Загальна площа Британських островів
— 325 000 км2.
Найбільші острови — острів Мен і острів
Уайт.

The surface of the country is much varied.
Great Britain is the country of valleys and
plains.
The mountains in Britain are not very
high.

Ландшафт країни досить
різноманітний.
Великобританія — країна долин і
рівнин.
Гори у Великобританії не дуже високі.

Scotland is the most mountainous region
with the highest peak, Ben Nevis.
The insular geographical position of Great
Britain promoted the development of
shipbuilding, different trading contacts
with other countries.
It has also allowed the country to stay
independent for quite a long period of
time.

Шотландія — найбільш гористий район
з найвищим піком Бен-Невіс.
Острівне географічне положення
Великобританії сприяло розвитку
кораблебудування, різноманітним
торговим зв’язкам з іншими країнами.
Це також дозволило країні залишатися
незалежною протягом тривалого
періоду часу.

Інформатика
Тема: Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем
Створити власний сайт (На вільну тему)

10 Клас
Математика
Тема уроку: узагальнення і систематизація знань з теми: Тригонометричні функції.
Головне в параграфі 2 ст. 100-102. № 16.8, 16.10, 17.6(1)

Фізика
Тема уроку: Основні поняття термодинаміки. Внутрішня енергія. Параграф 36
(Пункт 1, Пункт 3 задача 1, Вправа 36 №1)

Інформатика
Тема: Налаштування засобів системного між мережевого екрану.
Охарактеризувати ваш маршрутизатор.

Українська мова
Тема: Стилістичні особливості форм числа іменників.
Опрацювати параграф 59. Вправа 422.

