1 клас
Я досліджую світ: підручник с. 43 , зош. с. 37, завд. 2
https://www.youtube.com/watch?v=2uj203h1gYM
Українська мова: підручник с. 46, зош. с. 31 – письмо малої букви «знак м’якшення»,
«м’який знак» (ь)
https://www.youtube.com/watch?v=zgjHNtR8NGU
https://www.youtube.com/watch?v=9K-4-z2X6X8
https://www.youtube.com/watch?v=H50ib_V9Lrk
https://www.youtube.com/watch?v=duMHe9vvWko
Математика: підручник с. 170-172, зош. с. 6 (новий зошит 4 частина)
https://www.slideshare.net/natalyanalivaychenko/ss-71041322
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-matematiki-v-1-klasi-125732.html
Образотворче мистецтво: альбом-посібник – « Город на підвіконні»
2 клас
ЯДС підручник с.73, разом з батьками ознайомитися з правилами безпечної роботи
з голкою. Разом з батьками виготовити та оздобити серветку за власним задумом.
Дотримуйтеся техніки безпеки. Шановні батьки, не залишайте дітей самих під час
виконання цього завдання.
Українська мова Напиши про своє хобі (чим ти захоплюєшся)
Математика підручник №817-825
3 клас
Українська мова
Тема. Розпізнавання дієслів у реченнях. Вправи на встановлення зв’язку дієслів з
іменниками в реченні
Д / з с. 159 Вправа 392 (письмово); * написати твір розповідь «Моя мрія» ( 7 – 10
речень) підкреслити дієслова.
Математика
Тема. Вивчені випадки ділення круглого числа на кругле шляхом добору. Складені
задачі на 2 – 4 дії.
Д/з Вивчити правило с. 131, №858, 861, 865 (письмово)
Літературне читання
Тема. Позакласне читання «Світ дитинства»
Д/з Опрацювати розділ «Світ дитинства» за підручником Найкраще.
Основи здоров’я
Тема. Характер людини. Самооцінка характеру. Практична робота «Визначення
рис власного характеру»
Переглянути відео за посиланням
https://youtu.be/iovMqYW4iIU
Д/з Опрацювати у підручнику 121 – 124, зошит с. 45-46
Природознавство
Тема. Заповідні території рідного краю. Державні заповідники. Ботанічні сади
Д/з Опрацювати у підручнику с. 134 – 141, переглянути презентацію та переглянути
відео «Асканія нова» за посиланням https://youtu.be/uKNrXAMomtI , зошит с. 49
Заповідники України

4 клас
Літературне читання
Тема. «Я люблю читати» Борис Грінченко. Украла (Скорочено)с.124 – 128
https://4book.org/uchebniki-ukraina/4-klass/2153-ya-lyublyu-chitati-4-klassavchenko/literaturna-svitlicya/page-128
«Я люблю читати» Борис Грінченко. Украла (Скорочено)с.124 – 128, відповісти на
запитання до тексту, скласти план оповідання.
Математика
Тема. Письмове множення на двоцифрове число. Розв’язування задач вивчених
видів.
с.150,
№960
–
968. https://www.youtube.com/watch?v=EnoSFqYGkjM, https://www.youtube.com/wat
ch?v=pzlieK0ZRtg
Я у світі
Тема.Навчальний проект (груповий) «Сім чудес України»
ПЛАН ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ
ІІ. Планування проектної діяльності:
Обирання учнями запропонованих учителем групових завдань.
Обміркування шляхів розв’язання проблеми.
Пошук матеріалів: бібліотека, мережа Інтернет.
Проведення циклу уроків, пов`язаних із темою проекту.
ІІІ. Робота учнів
Знайти матеріали про «Сім чудес України»
Дібрати художню літературу: вірші, оповідання, легенди про Україну, «Сім чудес
України».
Скласти розповіді про одне із «Семи чудес України»

5 клас
Вступ до історії: Повторити параграфи з 9-18, пройти тести за
посиланням: https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=880188 .
Головні
цілі
пізнання минулого. Опрацювати параграф 19, виписати до зошита та вивчити
терміни, виконати завдання 8 с.111

Природознавство
Різноманітність організмів. Бактерії. §35

Математика
Тема: Розв’язування задач і вправ
https://www.youtube.com/watch?v=19AikTQPxXw
https://www.youtube.com/watch?v=eEao3zimcoc
https://www.youtube.com/watch?v=wKeZ9EpVoPs
Параграф 38. № 1118, 1123, 1126

Українська мова
Тема: Розвиток зв’язного мовлення. Докладний усний переказ художнього тексту
розповідного характеру з елементами роздуму.
Параграф 56. Вправа 448. (Скласти усний переказ за письмовим планом(переказ
усно, план письмово))
6 клас
Інформатика
Тема: Планування представлення презентації та створення презентації та створення
презентації.
Створити презентацію та прислати на електронну адресу v.ovcharenko85@gmail.com

Всесвітня історія
Релігія, сім’я, виховання й господарство давніх римлян. Опрацювати параграф 42,
виконати тести за посиланням: https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=970375

Образотворче мистецтво.
Історичний жанр. Створення композиції на історичну тему. Переглянути
презентацію за посиланням https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-v-6-klasizhanri-mistectva-istorichniy-zhanr-102369.html

Українська мова
Тема: Відмінювання кількісних числівників.
Параграф 38 с.189-195. Вправи 435 (усно) 436-438 письмово.

7 клас
Біологія
Тема: Форми поведінки тварин: дослідницька, харчова, захисна, гігієнічна
Переглянути відео:
https://drive.google.com/file/d/1FaFBrn9JFIWTMPvxo9yP0oS_aXp7JLfV/view
Виконати вправи: https://drive.google.com/file/d/1oqMJxoitzPlvXOIcf9aPYI0v8mCZybI/view
Д/з - §52, міні – проект с. 226, завд. 1-10 с. 226, РЗ с. 86(табл.)

Українська мова
Тема: Розвиток зв’язного мовлення. Портретний нарис у публіцистичному стилі.
Завдання: Тема 15 (с.233-236). Написати Портретний нарис за матеріалами вправ
622-623.

Геометрія
Коло, описане навколо трикутника. П.21, №540 (1, 2), 552, 561

Англійська мова
Тема. Україна. Київ. Підтема. Київ.
Записати слова в словник вправа 1, с.: 142 та вивчити; вправа 3, с.: 143 (прочитати
лист, усно); вправа 4, с.: 143 (письмово обрати правильні твердження,
використовуючи лист).

Зарубіжна література
Прочитати про Японію (з уроків географія).Рюноске Акутагава - життєвий і творчий
шлях (читати за підручником) - скласти кросенс (в робочому зошиті). Читати новелу
(повторити визначення "новела", записати визначення в зошит), , переказувати,
аналізувати, висловлювати свої почуття та враження.

Основи здоров’я
Тема: Соціальні чинники здоров’я. соціальна безпека населеного пункту. Держава
на захисті прав дитини. переглянути відео
https://www.youtube.com/watch?v=zRR0XiriGp4
Д/з – опрацювати §23

8 клас
Фізика
Тема: Лабораторна робота №4. Дослідження електричного кола з послідовним
з’єднанням провідників.
https://www.youtube.com/watch?v=d1WKsSApXGA
Виконати лабораторну роботу показану у підручнику.

Інформатика
Тема: Призначення й використання математичних, статичних функцій табличного
процесора.
https://www.youtube.com/watch?v=oJJXRg2uySQ
Параграф 7.2. Дати відповіді на запитання в кінці параграфа. № 4-5 с.241

Англійська мова
Тема. Велика Британія та Україна. Підтема. Розкажи мені про себе.
Виконати вправу 5, с.: 118 (письмово, надати інформацію про себе, використовуючи
план (схему)); вправа 6 (письмово);
повторити Теперішній тривалий час,
Теперішній доконаний час.

Алгебра
Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники. Розв’язування вправ. П. 21,
приклад 2 з п.21, №730, 732, 734 (1), 736 (1), 738(1)

Геометрія
Площа паралелограма, ромба. П. 21, №698 (а),703, 707

Історія України: Імперський наступ на автономію Гетьманщини. Опрацювати
параграф 29, виписати до зошита та вивчити дати, письмово в зошиті виконати
завдання
10
с.
229
,
виконати
тести
за
посиланням: https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=279928

9 Клас
Алгебра
Тема: Частота та ймовірність випадкової події.
П. 23, №23ю5, 23.13, 23.16

Англійська мова
Тема. Чому б не познайомитися ближче? Підтема. Частини Сполученого
Королівства.
Виконати вправу 1, с.: 194-195 (письмово), вправа 3, с.: 196 (усно); переписати та
вивчити твір:
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is situated
on the British Isles. The British Isles consist of two large islands, Great Britain and
Ireland, and about five thousands small islands. Their total area is over 244 000 square
kilometers.
The United Kingdom is one of the world’s smaller countries. Its population is over
57 million. About 80 percent of the population is urban.
The United Kingdom is made up of four countries: England, Wales, Scotland and
Northern Ireland. Their capitals are London, Cardiff, Edinburgh and Belfast respectively.
Great Britain consists of England, Scotland and Wales and does not include Northern
Ireland. But in everyday speech «Great Britain» is used in the meaning of the «United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland». The capital of the UK is London.
The British Isles are separated from the Continent by the North Sea, the English
Channel and the Strait of Dover. The western coast of Great Britain is washed by the
Atlantic Ocean and the Irish Sea.
The surface of the British Isles varies very much. The north of Scotland
is mountainous and
is
called
Highlands.
The
south,
which
has
beautiful valleys and plains, is called Lowlands. The north and west of England are
mountainous, but the eastern, central and south-eastern parts of England are a vast plain.
Mountains are not very high. Ben Nevis in Scotland is the highest mountain (1343 m).
There are a lot of rivers in Great Britain, but they are not very long. The Severn is the
longest river, while the Thames is the deepest and the most important one. The mountains,
the Atlantic Ocean and the warm waters of the Gulf Stream influence the climate of the
British Isles. It is mild the whole year round.
The UK is a highly developed industrial country. It produces and exports
machinery, electronics, textile. One of the chief industries of the country
is shipbuilding.
The UK is a constitutional monarchy with a parliament and the
Queen as Head of State.

основи здоров’я
Тема: Репродуктивне здоров’я молоді. Стан репродуктивного здоров’я молоді в
Україні. Негативні наслідки ранніх статевих стосунків, зокрема, інфікування на вірус
папіломи людини та ризик розвитку раку шийки матки. Вплив психоактивних
речовин на репродуктивне здоров’я. https://naurok.com.ua/prezentaciyareproduktivne-zdorov-ya-27839.html Переглянути відео
https://www.youtube.com/watch?v=F5Svl6LJEKU
Д/з – опрацювати §23

біологія
Тема: Основи еволюційної філогенії та систематики.
Переглянути урок https://www.youtube.com/watch?v=3hLh5-oJiPg
Д/з - §47 завд. 257-259 АБО §50 (Соболь) завд. 215

хімія
Тема: Полімерна будова крохмалю та целюлози. Якісна реакція на крохмаль.
Проект: Друге життя паперу.
Д/з – повтор. §33-38, підготуватись до узагальнення, виконати завдання (зроблені
завдання та проекти скинути на почту: tomagmar11@gmail.com )
Теоретичні запитання з теми «Жири та вуглеводи» (хімічний диктант)
1. До якого класу сполук належать жири?
2. Який спирт входить до їх складу?
3. Запишіть хімічні формули кислот, що входять до складу жирів
4. Яка класифікація жирів?
5. Які фізичні властивості жирів?
6. Які особливості хімічної будови твердих та рідких жирів?
7. Яка біологічна функція жирів?
8. Для чого отримують маргарин? Яка класифікація цього жиру?
9. Як називають хімічний процес отримання маргарину? Які речовини при
цьому використовують?
10.Що таке реакція омилення?
11.Що таке мила?
12.В чому полягає мийна дія мила?
13.Яких санітарно-гігієнічних правил дотримуються при митті рук?
14.Що таке вуглеводи?
15.Яка класифікація вуглеводів?
16.Яка біологічна функція вуглеводів?
17.Де застосовують вуглеводи?
18.Як називають процес утворення глюкози? Які сполуки для цього потрібні?
19.Що є якісним визначником глюкози та сахарози?
20.Що є якісним визначником крохмалю?
Розв’яжіть задачі:
1. Який об’єм вуглекислого газу поглинувся, якщо при фотосинтезі утворилось
72г глюкози?
2. Який об’єм вуглекислого газу виділиться при спиртовому бродінні
560г глюкози?
Здійсніть перетворення речовин:
Етан-1,2-диол → вуглекислий газ → глюкоза → молочна кислота → натрієва сіль
молочної кислоти
Бутан → вуглекислий газ → глюкоза → етанол → хлороетан
(виконані завдання скинути на почту tomagmar11@gmail.com )

Всесвітня
історія:
Повторити
параграфи 15-25,
пройти
тести
за
посиланням: https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=554095 .
Міжнародні
відносини наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. Опрацювати параграф 26, виписати
дати до зошита, переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=H9_CjtZfAZ4,
виконайте завдання 14 с.225
Трудове
навчання: Робота
над
проєктом
«Старим
речам
нове
життя». Переглянте, будь ласка відео на ютюб LEROM9. Штучне мотіння дуба. Це
можно використовувати на практиці

10 клас
Англійська мова
Тема. Спорт і дозвілля. Підтема. Спортивні події. Спорт в США.
Повторити Минулий неозначений час, Майбутній неозначений час; записати
слова с.: 202 (словник); виконати вправи 5, с.: 203, 2, с.: 204 (усно); 3, 4, 5,
с.: 204-206 (письмово).

хімія
Тема: Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля. Проблеми
утилізації полімерів і пластмас у контексті сталого розвитку суспільства.
Д/з – повтор. §23-31, проекти 24-29 с. 207 (проекти скинути на почту:
tomagmar11@gmail.com)
біологія
Тема: Проект: створення буклету, постеру, презентації, буктрейлеру, скрайбу тощо (
на вибір)
Орієнтовні теми:
Генетичний моніторинг в людських спільнотах
Скринінг-програми для новонароджених
Генотерапія та її перспективи
Д/з - повтор. §27-41 ( виконані проекти скинути на почту: tomagmar11@gmail.com )
Історія України: Тема: Урок контролю і корекції знань із розділу
«Західноукраїнські землі у міжвоєнний період». Виконати тести ст. 188. Підготувати
одну за вибором презентацію «Освіта і наука», «Літературний процес», «Живопис»,
«Театральне й музичне мистецтво», «Центри української політичної еміграції у
міжвоєнний період»

Інформатика
Тема: Стиль ділового листування. Логічні елементи тексту та порядок його
викладення. Шаблони та формуляр-зразки документа. Реквізити документа
https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive
Домашнє завдання
1.
Підготувати текст ділового листа до фірми «BRAIN»
2.
Знайти та виписати 5 простих, 5 ускладнених та 5 складних кліше.
Українська література
Тема: Леся Українка «Contra spem spero!» як світоглядна декларація сильної,
вольової особистості. Призначення поета й поезії, мужність ліричної героїні,
автобіографічні мотиви («Слово, чому ти не твердая криця…»)
Вивчити напам’ять «Contra spem spero!». Підручник с.229-232. Знайти відповіді на
запитання рубрики «Діалог з текстом» с.232

