1 клас
Я досліджую світ: підручник с.36-43 повторити, зош. с. 37, завд. 3
Самостійна робота на картках ( завдання у
вайбер групі) https://www.youtube.com/watch?v=M5xjXXC0lS0
Українська мова: читати додатково, зош. с. 32-33 – розвиток мовлення
https://www.youtube.com/watch?v=DfSdKzzRuak
Фізична культура: ранкова гімнастика 10 хв
https://www.youtube.com/watch?v=xs1FdB3wJ9Q

Музичне мистецтво
Тема. Весну зустрічаємо
Пригадати та заспівати веснянки «Вийди, вийди,
сонечко» https://www.youtube.com/watch?v=GX-AE07bDe4 та «Ой минула
вже зима» https://www.youtube.com/watch?v=CiieTmhV0aY
Прослухати музичний твір Е.Гріга
«Навесні» https://www.youtube.com/watch?v=vEknxpo3JP0

2 клас
ЯДС у зош. з друкованою основою (інформатична галузь с. 9-10)
Українська мова Прочитай оповідання с. 58-59. Виконай письмово завдання на
вибір с.59, у.зош. з друкованою основою с.32.
3 клас
Природознавство
Тема. Перевір як ти можеш застосувати свої знання про живі організми
Д / з Підготувати повідомлення «Заповідні скарби Сумщини»
Пройти онлайн – тестування « Живі організми» за посиланням
https://vseosvita.ua/test/start/qdt471
Англійська мова
Тема. Людина. Підтема. Мій вчорашній день.
Прочитати та зрозуміти тексти вправа1, с.: 114 (усно); вправи 2, 3, 5, с.: 115
(письмово).

Музичне мистецтво
Тема «Двочастинна форма музики».
Повторити французьку народну пісню «Пісня
пастушка», https://www.youtube.com/watch?v=btxaVsSUu6A
Прослухати твір Едварда Гріга «Пісня Сольвейг», з музичної п’єси «Пер
Гюнт» https://www.youtube.com/watch?v=Us8sy0_5NtI

4 клас
Природознавство
Тема. Чорне море. Рослинний і тваринний світ. Охорона Чорного моря
Параграф 38, с.119 – 124. Скласти декілька ланцюгів живлення, що сформувалися в
Чорному морі. У зошиті виконати завдання на відповідних сторінках до параграфів.
https://www.youtube.com/watch?v=sadpzo1lgfk
https://www.youtube.com/watch?v=5RQD3E4HgY4
https://www.youtube.com/watch?v=N0t7t8IlzLE
Літературне читання
Виконати наступну контрольну роботу в зошиті ДПА
Англійська мова
Тема. Свята і традиції. Підтема. День народження.
Переписати правило у зошит; виконати вправу 3, с.: 87 (письмово поставити +; -;
відповідно речень); вправа 4, с.: 88 (письмово, закінчити речення).
Числівник - частина мови, що позначає кількість або порядок предметів та
відповідає на питання скільки? котрий?
Числівники в англійській мові розподіляються на кількісні та порядкові:
 Кількісні числівники відповідають
на
запитання скільки? та
позначають кількість чого-небудь чи кого-небудь (предметів, людей та ін.): one
(один), two (два), three (три), four (чотири), five (п’ять), six (шість), seven
(сім), eight (вісім), nine (дев’ять), ten (десять), eleven (одинадцять), twelve
(дванадцять), thirteen
(тринадцять), fourteen
(чотирнадцять), fifteen
(п’ятнадцять), ….
 Порядкові числівники відповідають на запитання котрий? та позначають
порядок кого- чи чого-небудь при лічбі: first (перший), second (другий), third
(третій), fourth
(четвертий), fifth
(п’ятий), sixth
(шостий), seventh
(сьомий), eighth
(восьмий), ninth
(дев’ятий), tenth
(десятий), eleventh
(одинадцятий), twelfth (дванадцятий), thirteenth (тринадцятий), fourteenth
(чотирнадцятий), fifteenth (п’ятнадцятий), …

Музичне мистецтво
Тема. Казкові Фінляндія та Норвегія
Вивчити пісню Е. Гріга «Захід сонця». https://www.youtube.com/watch?v=6lnnphc5_A
Прослухати симфонічну поему «Фінляндія» Ян Сібеліус, визначити характер
музики https://www.youtube.com/watch?v=Wyqm2DA3yLk

5 клас
Основи здоров’я
Тема: Способи гасіння невеликих пожеж. Особливості гасіння електроприладів.
Захист органів дихання під час пожежі. Практичне завдання.
Д/з - https://www.youtube.com/watch?v=WFPlxcF_SiI
https://www.youtube.com/watch?v=mGAcslmgyOo
§25, РЗ

Українська мова
Тема: Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні.
Параграф 57. Вправи 450,452(усно), 451(письмово).
Англійська мова
Тема. Село, в якому я живу. Підтема. Урок розвитку читання.
Прочитати та зрозуміти текст вправа 2, с.: 161 (усно); виконати вправу 3,
с.: 162 (письмово доповнити речення, використовуючи текст); вправа 5,
с.: 162 (переписати речення, та вставити слова у правильному порядку).
Зарубіжна література

Тема. «Аліса в Країні Див». Персонажі, які оточують героїню
Прочитати та переказати другу умовну частину розділу шостого
казки. https://www.youtube.com/watch?v=uCJFiqCwh0g
Письмово дати відповіді на запитання с.220. Роботи переслати на електронну
пошту
6 клас
Математика
Тема: Розв’язування текстових задач за допомогою
рівнянь https://www.youtube.com/watch?v=zhTuGq_Se7Q
https://www.youtube.com/watch?v=aDycWgmlWCs
Параграф 49. № 1379, 1381, 1383, 1385
Англійська мова
Тема. Україна. Київ. Підтема. З’ясування напрямків.
Вивчити слова с.: 146; виконати вправу 3, с.: 147-148 (усно, доповнити діалоги,
використовуючи малюнки карти).
Українська мова
Тема: Відмінювання кількісних числівників. Тренувальні вправи.
Параграф 38. Вправи 439, 444(усно), 443(письмово)
Основи здоров’я
Тема: Правила користування електричними приладами. Практичне завдання.
Д/з - https://www.youtube.com/watch?v=vKENXnbEjSY
https://www.youtube.com/watch?v=kJFbS70DwFs
§24, РЗ с. 54-55

Зарубіжна література
Тема. Роберт Бенс « Моє серце в верховині…» Ідея любові до батьківщини у
вірші Р. Бернса.
Опрацювати с.195-196 підручника. Вивчити вірш напам’ять. Переглянути
відео https://www.youtube.com/watch?v=RNNJI3_UfNg

7клас
Українська мова
Тема: Непохідні й похідні прийменники. Написання похідних прийменників разом,
окремо та через дефіс.
Параграф 42-43. Вправи 446(усно), 455(письмово)
Фізика
Тема: Розв’язування задач
Завдання для самоперевірки знань до розділу 3 с.192-193
біологія
Тема: Репродуктивна поведінка тварин (пошук партнерів, батьківська поведінка та
турбота про потомство)
Д/з - https://www.youtube.com/watch?v=kYJStOfdUXA
Міні-проект, завд. с. 232 «Чому мігрують тварини?»
Алгебра
Спосіб підстановки. Розв’язування вправ з п. 27, №1037(1, 2), 1042
https://www.youtube.com/watch?v=Tsjgq2GcFYs
https://www.youtube.com/watch?v=Q49gJGIQ5Ig

Образотворче мистецтво. Тема уроку: Графічний дизайн. Культурні та
національні традиції. Значення оберегової символіки. Д/з: Створити ескіз
Великодної листівки.

8 клас
Фізика
Тема: Паралельне з’єднання провідників
https://www.youtube.com/watch?v=rT8XN1XrpXQ
Параграф 32. Вправа 32 № 2,3,6

Всесвітня історія. Тема уроку: Просвітництво і промислова революція.
Д/з:опрацювати §23. Виконати письмово: 1- виписати технічні винаходи; 2виписати імена просвітителів та їх ідеї. Переглянути відео за посиланнями:
https://www.youtube.com/watch?v=wSrR2X0dO58&t=103s
Виконати
тестування
за
посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiFXxBRXSVsq1G3EkIi
mX2fckNdlz-UPJScQ8SMjY_xDliFg/viewform
Історія України. Тема уроку: Посилення колоніальної політики Російської
імперії. Д/з: опрацювати §27. Давати відповіді на запитання в кінці параграфа.

Українська література
Тема. Майстерність письменниці в змалюванні образів. Художні особливості твору.
Д / з Заповнити літературний паспорт повісті Н. Бічуї «Шпага Славка Беркути»

Українська мова
Тема. Відокремлені означення.
Д / з Опрацювати матеріал за підручником с. 146 – 148, Вправи 317, 318
( усно), 320, 321, 323 ( письмово); пройти онлайн - тестування за посиланням
https://vseosvita.ua/test/start/tqd776
хімія
Тема: Фізичні та хімічні властивості середніх солей (взаємодія з кристалами,
кислотами, лугами) Лабораторні досліди 4-5
Д/ з - http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/serednya-ta-starshashkola/hmya-8-klas/14050-laboratorn-dosldi/laboratorniyi-dosld-4-vzamodya-metalv-zsolyami-y-vodnomy-rozchin
http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/serednya-ta-starsha-shkola/hmya-8klas/14050-laboratorn-dosldi/laboratorniyi-dosld-5-vzamodya-soleyi-z-lygami-yvodnomy-rozchin
§41 до с. 215, виписати схему на с.217 і написати по 1-2 приклади рівнянь;
№155,156,161 с. 219
9 Клас
Українська мова
Тема: Тема: Розвиток зв’язного мовлення. Складання діалогу-домовленості щодо
озеленення шкільного приміщення чи діалогу-обговопення прочитаної книжки,
музичних новинок (із різними співрозмовниками) (товаришем чи вчителем)
Скласти і записати один з видів діалогів запропонованих у темі уроку.

Українська література
Тема. Біблія в житті Шевченка. Світле пророцтво поета («Ісаія. Глава 35»)
Д / з Виразно читати поезію «Ісаія. Глава 35»; опрацювати матеріал за підручником
с. 243 – 248
Фізика
Розв’язування задач. Вправа 35 (6, 7)
Зарубіжна література
Скласти тести за рівнями складності та відповіді на них ( у робочому зошиті) на тему:
"Нові тенденції у драматургії кінця ХІХ - початку ХХ ст."
Англійська мова
Тема. Чому б не познайомитися ближче? Підтема. Визначні місця
Сполученого Королівства.
Прочитати текст вправа 1, с.: 201-202 (усно); дати відповіді на запитання (письмово),
с.: 202 (b).
Інформатика
Тема: Розв’язування компетентнісних задач з теми «Інформаційні технології у
суспільстві»
Повторити розділ «Інформаційні технології у суспільстві». Підготувати
повідомлення на тему: «Життя без Ґаджетів»
10 клас
Алгебра
Правила диференціювання П. 20, №20.5 (2), 20.7 (1 – 6), 20.9
Фізика
Теплові двигуни. Оборотні та необоротні процеси. Другий закон термодинаміки.
Цикли теплових двигунів. Коефіцієнт корисної дії (ККД) теплових машин. Цикл
Карно. Принцип дії холодильної машини. § 39
https://naurok.com.ua/prezentaciya-teplovi-mashini-ii-zakon-termodinamiki-83037.html
Інформатика
Тема: Правила оформлення сторінки. Оформлення бібліографічних списків та
покажчиків.
https://naurok.com.ua/prezentaciya-oformlennya-bibliografichnih-spiskiv-tapokazhchikiv-pravila-ta-vimogi-oformlennya-pismovo-roboti-standarti-ta-unifikovanisistemi-dokumentaci-106851.html
Українська мова
Тема: Своєрідність займенника як частини мови. Розряди займенників за
значенням. Групи займенників.
Параграф 64. Вправи 457(усно), 458,463(письмово).

Громадянська освіта. Тема уроку: Стандарти подання інформації. Д/з:
опрацювати відповідний параграф підручника.

Захист Вітчизни. Тема уроку: Алгоритм дій при раптовій зупинці серця. Д/з:
опрацювати §43. Виписати основні правила та порядок проведення реанімації.

