1 клас
Я досліджую світ: підручник с. 45, зош. с. 39
https://www.youtube.com/watch?v=-N-Z7JGNRbc
https://www.youtube.com/watch?v=Bmtg5LHRds4
Українська мова: підручник с. 48, зош. с. 36 – письмо малої букви в
https://www.youtube.com/watch?v=4jVVbeJBQL4
https://www.youtube.com/watch?v=jZUFS1vTDBc
https://www.youtube.com/watch?v=OwYZ6Y45_Mo
Математика: підручник с. 173-174, зош. с. 6-7 (урок № 95)
https://www.youtube.com/watch?v=zejkEm4kCSw
https://www.youtube.com/watch?v=My3qcN24TMc
Фізична культура: ранкова гімнастика 10 хв
https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE
https://www.youtube.com/watch?v=hThOBnEudXo

2 клас
Музичне мистецтво
Тема: Квіткові фантазії
https://pidruchnyk.com.ua/71-mistectvo-masol-gaydamaka-ocheretyana-kolotilo-2klas.html
Прослухати твір Є. Русинова. Балет«Дюймовочка»(фрагменти)
https://www.youtube.com/watch?v=zNiqn9LctYw
https://www.youtube.com/watch?v=qiBnV04Guj4
https://www.youtube.com/watch?v=SFIypESZBF4
Повторити
пісню
«Зацвіла
в
долині»
https://www.youtube.com/watch?v=lU9RuyHkv3Q
Вивчити пісню «Віночок » https://www.youtube.com/watch?v=YL6zH_jqpXo
Англійська мова
Тема. Це я. Підтема. Мій розумний батько.
Вивчити слова; прочитати вправи 1, с.: 102, 4, с.: 103 (підручник).
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

АНГЛІЙСЬКЕ СЛОВО

ТРАНСКРИПЦІЯ

ПЕРЕКЛАД

Tall
Slim
Beautiful
Strong
Clever
Short
Fat
Young
Old

[tɔːl] (тол)
[slɪm] (слім)
[ˈbjuːtɪf(ə)l] (бютіфул)
[strɒŋ] (строн)
[ˈklevə] (клеве)
[ʃɔːt] (шот)
[fæt] (фет)
[jʌŋ] (янг)
[əʊld] (оулд)

високий
стрункий
гарний
сильний
розумний
низький
повний
молодий
старий

3 клас
Літературне читання
Тема. Сила уяви. Астрід Ліндгрен «Про Карлсона, що живе на даху». Зміст і
послідовність подій
Д
/
з
пройти
посиланням https://vseosvita.ua/test/start/mdq161

онлайн-тестування

за

* Уявіть, уривок «Про Карлсона, що живе на даху» треба відобразити в 5 кадрах
діафільму (Діафільм - це така плівка, на якій розміщені послідовно кадри якоїсь
казки або оповідання). Спробуйте визначити їх зміст і послідовність розташування.
Намалюйте .
Математика
Тема. Ділення на двоцифрове число шляхом добору. Задачі на знаходження суми
двох доданків з даними, позначеними буквами
Д / з с.133 – 134 №876(усно), № 877, 880, 881 (письмово)
Українська мова
Тема. Дієслова-синоніми. Редагування тексту. Дієслова-антоніми
Переглянути
посиланням

відео

«Дієслова-синоніми,

дієслова-антоніми»

за

https://youtu.be/f_XfZl6QwKo
Д / з Вправа 401, 403 (письмово)
Інформатика
Тема: Переміщення текстових вікон/полів та зображень на слайдах.
https://www.youtube.com/watch?v=7unTWGvYPnI
Підручник с.95-99

Зошит с.46-47

4 клас
Літературне читання
Робота з літературним твором
(Завдання учням підправлено у групі Viber)
Математика
Тема. Письмове ділення багатоцифрового числа на двоцифрове. Розв’язування задач
вивчених видів
с. 152, №978 – 985, наступний варіант контрольної роботи в зошиті ДПА
Українська мова
Повторення вивченого про дієслово
Параграф 45, с.163 – 164, виконати всі вправи, розглянути запитання і завдання для
повторення. Виконати завдання передані групі в Viber (за бажанням)

Англійська мова
Тема. Свята і традиції. Підтема. Звичаї та традиції.
Переписати слова в словник, вивчити. Вправа 1, с.: 89 (прочитати текст; усно);
вправа 2 (письмово переписати речення, закінчити їх, використовуючи текст).
№ АНГЛІЙСЬКЕ СЛОВО
з/п
1.
A birthday party
2.

A sporting victory

3.
4.

A wedding
A tea party

ТРАНСКРИПЦІЯ

ПЕРЕКЛАД

[ˈbɜːθdeɪ ˈpɑːtɪ]
(бьоздей паті)
[ˈspɔːtɪŋ ˈvɪktərɪ]
(спотін віктері)
[ˈwedɪŋ] (ведін)
[tiː ˈpɑːtɪ] (ті паті)

Святкування дня
народження
Спортивна
перемога
весілля
Чайна вечірка

5 клас
Українська мова
Тема: Звертання. Тренувальні вправи
Повторити параграф 57. Вправи 454-455(письмово)

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. № 1130, 1132, 1135

Зарубіжна література
Тема. «Аліса в Країні Див». Особливості художньої мови твору
Навести приклади художніх засобів ( виписати цитати з тексту, заповнити таблицю)
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Художні засоби
Пейзаж
Портрет
Епітети
Метафори
Нонсенс
Антитеза
Порівняння
Дивні
перекручені
слова

Приклади з тексту

Написати твір-роздум «Якби Аліса була моєю подругою…»
Роботи переслати на електронну пошту synivkazosh@ukr.net

Образотворче мистецтво. Тема уроку: композиція. Композиція сучасних будівель
і споруд різного призначення. Д/з: створити зображення будівлі або мосту
оригінальної конструкції.

6 клас
Математика
Тема: Узагальнення і систематизація знань
Завдання для перевірки знань № 9 (§ 47 — § 49)

Географія
Льодовики. Багаторічна мерзлота.
Прочитати
§52,
перегляд
https://www.youtube.com/watch?v=cN22efTMoIU,

відео

за

посиланням

розібратися з термінами: льодовик,снігова лінія. гірський льодовик, покривне
зледеніння, айсберг, багаторічна мерзлота, викопний лід; виконати практичне
завдання 8 на с.190 підручника.
Пам’ятаємо! По телебаченню транслюються онлайн уроки для 6 класу на
каналах ZOOM та News One, а також Міністерства освіти і науки України YouTubeканалі , в тому числі і по географії - у вівторок та п’ятницю. Переглядаючи навчайтеся.
Фізична культура
Тема: волейбол споруди та обладнання . Виконай: ранкову гімнастику, гігієнічні
процедури. ВИКОНАЙ самостійно: загальні вправи для волейболіста, для м’ язів
спини та шиї. Матеріал уроку

Зарубіжна література
Тема. Роберт Бенс « Моє серце в верховині…» Антитеза ( рідний крайчужина). Елементи фольклору (традиційні образи, постійні епітети,
повтори та ін.)
Виконати завдання:
Поєднайте художні засоби з їхніми визначеннями

Художні засоби
Визначення
Чужина - батьківщина
Епітети
Пущі дикі й тіняві гаї, буйні Поетичні звертання
ріки й бистрі ручаї
Честі й слави батьківщино, Метафора
вольності розмай!
Темні, світлі, тіняві, бистрі
Пейзаж
Моя дума в верховині соколом Повтор
буя…
Прощавайте,
прощайте, Риторичне окличне речення
прощавайте
Верховино, батьківщино
Антитеза
Роботи переслати на електронну пошту synivkazosh@ukr.net

Біологія
Тема: Практична робота 3. Порівняння будові мохів, папоротей та покритонасінних
(квіткових) рослин.
Д/з – повторити §42-45; с. 170-171 заповнити таблицю

7 клас
Англійська мова
Тема. Україна. Київ. Підтема. Визначні місця Києва.
Записати слова в словники, вправа 1, с.: 144; вправа 2, с.: 145 (усно, прочитати
діалог); вправа 3 (письмово; дописати речення, використовуючи діалог (вправа 2));
4, с.: 146 (письмово; прочитати описи та вставити варіанти речень).

Українська мова
Тема: Написання похідних прийменників. Тренувальні вправи.
Параграф 43. Вправи 452,453(письмово)

Географія
Тема: Дослідження. Здійснення уявної подорожі вздовж 50-ї паралелі на материку
Євразія.
Провести дослідження за завданнями 1-3 підручника на стор. 219. Завдання 2ге змінено і має такий вигляд: « Написати назви країн, що лежать на паралелі
50˚пн. ш. та виписати унікальні природні об’єкти, що розташовані в цих країнах».
Відповіді на всі три питання записати до робочого зошита.
Пам’ятаємо! По телебаченню транслюються онлайн уроки для 7 класу на
каналі ZIK, а також Міністерства освіти і науки YouTube-каналі України , в тому
числі і по географії - у понеділок та середу. Переглядаючи - навчайтеся.

Геометрія
Коло, вписане в трикутник. П.21, №546, 556, 553

Зарубіжна література
Вивчаємо творчість Р. Агутагава. Читаємо новелу «Павутинка».
У робочих зошитах запишете визначення «новела» (повторення).
Дати відповіді на запитання:
Я прочитала твір повністю__________, чи скорочено________
Я опрацювала підручник (вказати сторінки)______________
Мене найбільше зацікавило___________________________
Що зробила (зробив) для самоперевірки
чи
склав
тести,
малюнок….)_______________________________

(наприклад, склала
намалювала

Що незрозуміла (не зрозумів)____________________________.

Фізична культура
Приймання м’яча. Вивчити та відпрацювати техніку прийому м’яча. Посилання.

Всесвітня історія. Тема уроку: землі Північно-Східної Русі в ХІ – ХVст. Д/З:
опрацювати § 26. Виписати основні терміни. Розглянути запитання і завдання на
стор.190.
8 Клас
Фізична культура
Тема: волейбол споруди та обладнання . Виконай: ранкову гімнастику, гігієнічні
процедури. ВИКОНАЙ самостійно: загальні вправи для волейболіста, для м’ язів
спини та шиї. Матеріал уроку

Англійська мова
Тема. Велика Британія та Україна. Підтема. Дозвілля підлітків.
Вправа 2, с.: 120-121 (прочитати текст; підібрати заголовки до абзаців (усно);
виконати вправу 5, с.: 121 (письмово); написати 10 речень на тему
“My favourite free time”.

Хімія
Тема: Фізичні та хімічні властивості середніх солей (взаємодія з іншими солями)
Д/з - §41 с. 216-219, №157-160 с. 219
http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/serednya-ta-starshashkola/hmya-8-klas/14050-laboratorn-dosldi/laboratorniyi-dosld-6-reaktsobmny-mzh-solyami-v-rozchin

Географія
Тема: Практична робота №11. Аналіз статево - вікових пірамід України та окремих
країн світу.
В робочих зошитах дайте письмові відповіді на запитання 1-2 практичної
роботи 11, що на стор. 247 підручника.
Пам’ятаємо! По телебаченню транслюються онлайн уроки для 8 класу на
каналах Індиго та УНІАН, а також Міністерства освіти і науки України YouTubeканалі , в тому числі і по географії - у понеділок та середу. Переглядаючи навчайтеся.

Алгебра
Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних. П. 22, приклад 4 з п. 22, №752
(1, 4. 7, 11), 762 (5, 6)

Основи здоров’я
Тема: Забруднення навколишнього середовища і здоров’я. Питна вода і здоров’я.
небезпека купання у забруднених водоймах.
Д/з - §21; РЗ с. 53; оцінити екологічну безпеку свого населеного пункту.
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=o1Wb2RqQNQc

Трудове навчання. Тема уроку: технологія ручного свердління отворів.
Д/з: Написати в зошиті назви інструментів для ручного свердління отворів.

9 клас
Фізика
Розв’язування задач на закон збереження імпульсу. Задача з п.4 §36. Вправа 36 (1, а
– в)

Алгебра
Початкові відомості про статистику. Способи подання даних та їх обробки. П. 24,
№24.6, 24.8, 24.15

Інформатика
Тема: Розв’язування компетентнісних задач з теми «Комп’ютерні презентації»
Підготувати комп’ютерну презентація на тему «Запобігання КОРОНАВІРУСУ» та
прислати на електронну адресу v.ovcharenko85@gmail.com

Англійська мова
Тема. Чому б не познайомитися ближче? Підтема. Визначні місця
Сполученого Королівства.
Вправа 2, с.: 203-204 (усно); вправа 3, с.: 204 (письмово дати відповіді на запитання);
вправа 6 (c), (усно прочитати інформацію).

Основи правознавства. Тема уроку:
адміністративна
відповідальність
неповнолітніх. Д/з: Опрацювати відповідний § підручника. Скласти схему
адміністративної відповідальності неповнолітніх.
10 клас
Географія
Тема: Практична робота 6. Порівняльна характеристика машинобудування США,
Канади та Бразилії.
Виконати практичну роботу № 6 в робочих зошитах, відповівши на запитання
1-3 с. 125 підручника, використовуючи і додаткові ресурси Інтернет.
Пам’ятаємо! По телебаченню транслюються онлайн уроки для 10 класу на
каналі UA:Перший , а також Міністерства освіти і науки України YouTubeканалі , в тому числі і по географії - у вівторок та середу. Переглядаючи навчайтеся.
Українська мова
Тема: Розвиток зв’язного мовлення. Електронний лист. СМС-повідомлення.
С.262-263. Вправи 730,732,733(усно). 731, або 734 (письмово)

Українська література
Тема: Відданість своїм мріям, наполегливе прагнення до мети («Мрія, не зрадь»).
Зображення повені людських почуттів у вірші «Стояла я і слухала весну…»
https://www.youtube.com/watch?v=YvyuXFRuRoY
https://www.youtube.com/watch?v=xB3UckpYlos
Виразно читати і аналізувати поезії Лесі Українки. Підготуватися до написання
асоціативного твору (вірш, етюд).

Англійська мова
Тема. Спорт і дозвілля. Олімпійські чемпіони України.
Виконати вправу 6, с.: 208 (відповісти на запитання письмово); вправа 7,
с.: 208-209 (письмово вставити слова за змістом). Повторити Минулий неозначений
час.

Фізика
Готувати один з
термодинаміка»

навчальних проектів

з

розділу «Молекулярна фізика і

Всесвітня історія. Тема уроку: утворення осередків Другої світової війни.
Утворення блоку Берлін-Оим-Токіо. Політика «умиротворення агресора».
Д/з: § 28. Виконати завдання № 1-4.
Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=4JIa5YdKoEQ

