1 клас
Я досліджую світ
Тема. Моя планета Земля
Завдання: підручник с. 64-65, зош. с. 53
https://www.youtube.com/watch?v=zWdevChgYXw
https://www.youtube.com/watch?v=1S2FiYMRmWs&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=5xK8vwZX_Ok
Українська мова
Тема. Букви Т і т. Письмо великої букви Т. Дзвінкі і глухі приголосні звуки. Текст.
Тема тексту. Заголовок
Завдання : підручник с. 65, списати другий абзац тексту, зош. с. 50 – письмо
великої букви Т
https://www.youtube.com/watch?v=siOOl4-0P5Y
https://www.youtube.com/watch?v=2Rd5kLw90xA
https://www.youtube.com/watch?v=Hptgj2PEgsg
Фізична культура
Тема. Стрибки на одній, двох ногах. Вправи для профілактики плоскостопості:
ходьба по дрібних предметах, біг на пальцях
https://www.youtube.com/watch?v=TaW9dqLbQzk
https://www.youtube.com/watch?v=gBCBHaz19cM
Музичне мистецтво
Тема. Космічна подорож
Повторити пісню Ольги Янушкевич «А ми любимо читати»
https://www.youtube.com/watch?v=bLcTM5Rj1-E
Прослухати головну тему з мультфільму «Таємниця третьої планети».
Яку картину ви уявили під час слухання?
https://www.youtube.com/watch?v=w4sjGwflUIU
2 клас
ЯДС підручник с.114-115, зош. з друк. осн. С.66-68
Українська мова у зош. з друк. основою на с.46-47впр1,2,4 (письмово).
Фізкультура
Тема. Організаційні вправи, загально розвивальні вправи в русі, різновиди ходьби і
бігу. Стрибок у довжину. Рухлива гра ( на вибір)
Виконати комплекс вправ ранкової гімнастики, різновиди ходьби і бігу, виконати
вправи з м’ячем (по можливості), пограти у рухливі ігри (за вибором)
3 клас
Природознавство
Тема. Органи чуття. Гігієна органів чуття
Органи чуття
Д / з опрацювати у підручнику с. 159 – 162, давати відповіді на запитання, у зошиті
с.59, пройти онлайн-тестування «Шкіра. Органи чуття» за посиланням
https://vseosvita.ua/test/start/mqd853

Англійська мова
Тема. Відпочинок і дозвілля. Підтема. На морі.
Вправа 1, с.: 134 (письмово, доповнити речення, використовувати малюнок); вправа 2
(письмово, виконати тестове завдання); вправа 3, с.: 135 (усно, прочитати текст);
вправа 4 (письмово, поставити твердження ТАК/НІ)., вправа 5 (письмово, написати
твір, доповнити його).
Музичне мистецтво
Тема «Кульмінація в музичному творі»
Виконати українську народну пісню «Ой на горі жито»
https://www.youtube.com/watch?v=AadVDfVlPy8
Прослухати увертюру І. Дунаєвського до фільму «Діти капітана Гранта» (Увертюра
– це вступ не тільки до опери, а й до інших творів мистецтва, зокрема в кіно)
Визначити характер музики та кульмінацію твору.
https://www.youtube.com/watch?v=eJteK-rG2mk
4 клас
Літературне читання
Тема. Василь Сухомлинський. Не загубив, не знайшов
с.159 – 160, ознайомитися з біографією Василя Сухомлинського, прочитати
оповідання , відповісти на запитання, скласти план до тексту
Природознавство
Тема. Кримські гори. Рослинний і тваринний світ. Господарська діяльність людиною
у гірській місцевості
https://www.youtube.com/watch?v=W1ZVOVpvxQc
https://www.youtube.com/watch?v=zuKNn3ZTUYc
https://www.youtube.com/watch?v=HYhXghAysXo
Музичне мистецтво
Тема. Повернення додому, в Україну
Виконати пісню М. Глінки «Гуде вітер вельми в полі»
https://nashe.com.ua/song/15341
https://www.youtube.com/watch?v=E12qmSsVdl8
Прослухати пісню на слова Т.Г.Шевченка «Зоре моя вечірняя», визначити характер
мелодії.
https://www.youtube.com/watch?v=YNUusHOC-kY
Англійська мова
Тема. Шкільне життя. Підтема. Шкільні правила, розпорядок дня.
Вправа 4, с.: 109 (усно, прочитати, перекласти); вправа 1, с.: 109-110 (усно, прочитати
діалог); вивчити нові слова.
№
АНГЛІЙСЬКЕ СЛОВО
з/п
1.

To get up

2.

To have breakfast

ТРАНСКРИПЦІЯ
[tuː get ʌp]
(ту гет ап)
[tuː hæv ˈbrekfəst]
(ту хев брекфест)

ПЕРЕКЛАД
Вставати
Мати сніданок

3.

To go to school

4.

To get on a bus

5.

To watch TV

6.

To do one’s homework

7.

To read a book

8.

To write a letter

9.

To do the shopping

[tuː gəʊ tuː skuːl]
(ту гоу ту скул)
[tuː get ɒn e bʌs]
(ту гет он е бас)
[tuː wɒʧ tiːˈviː]
(ту воч тіві)
[tuː duː wʌn ˈhəʊmwɜːk]
(ту ду ванс хоумвьок)
[tuː riːd e bʊk]
(ту рід е бук)
[tuː raɪt e ˈletə]
(ту райт е лете)
[tuː duː θə ˈʃɒpɪŋ]
(ту ду зе шопінг)

Іти до школи
Сісти в автобус
Дивитися телевізор
Виконувати домашнє завдання
Читати книгу
Писати листа
Робити покупки

5 клас
основи здоров’я
Тема: Практичне завдання: Створення саморобок для повторного використання
пластикових упаковок.
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=SmqWJG_mtz0
https://www.youtube.com/watch?v=EAcuRnPnB94
Д/з – §29 с. 155, виготовити саморобку з пластикових упаковок і сфотографувати.
Фізична культура
Закріпити стрибки в довжину способом прогнувшись.
Зарубіжна література
Тема. Пауль Маар «Машина для здійснення бажань, або Суботик
повертається в суботу».
Познайомитися з біографією Пауля Маара, прочитати та переказати
розділи 1-2 повісті «Машина для здійснення бажань, або Суботик
повертається в суботу».
https://www.youtube.com/watch?v=Yw1yU-7EwbI
https://www.youtube.com/watch?v=YNUusHOC-kY
Українська мова
Тема: Пряма мова. Діалог. Тренувальні вправи
Повторити параграфи 63-64. Скласти твір-мініатюру «Який слід повинна залишити
людина на землі?»
У структурі тексту вжити речення з прямою мовою.
Англійська мова
Тема. Шкільне життя. Підтема. Шкільні предмети.
Вивчити слова; вправа 2, с.: 187 (усно, прочитати діалог); вправа 5, с.: 188 (усно);
вправа 6 (письмово, вставити слова).

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

АНГЛІЙСЬКЕ
СЛОВО
Music
History
Art
Mathematics
Nature Study
English
Ukrainian

8.

Ukrainian literature

9.

PE

ТРАНСКРИПЦІЯ

ПЕРЕКЛАД

[ˈmjuːzɪk] (мюзік)
[ˈhɪstərɪ] (хістері)
[ɑːt] (ат)
[mæθɪˈmætɪks] (месіметікс)
[ˈneɪʧə ˈstʌdɪ] (нейче стаді)
[ˈɪŋglɪʃ] (інгліш)
[juːˈkreɪnɪən] (юкрейніен)
[juːˈkreɪnɪən ˈlɪt(ə)rəʧə]
(юкрейніен літрече)
[piːˈiː] (пі і)

Музика
Історія
Мистецтво
Математика
Природознавство
Англійська мова
Українська мова
Українська література
Фізкультура

6 клас
Англійська мова
Тема. Шкільне життя. Підтема. Розвиток граматичних навичок.
Повторити лексичний матеріал; Теперішній неозначений час, Типи запитань.
Скласти та записати 5 запитань, (використовувати Типи запитань).

Математика
Тема: Звичайні дроби
Повторити РОЗДІЛ 2. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ
Завдання для перевірки знань № 3 (§ 14 – § 19) с. 92 (письмово)
Українська мова
Тема: Правопис заперечних займенників.
Параграф 43. Правило с.217. Вправи 486(письмово) 488(усно)
Фізична культура
Закріпити стрибки в довжину способом прогнувшись.
основи здоров’я
Тема: Безпека руху велосипедиста.
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=IPclxmKERZU
Д/з – §29, вивчити правила с. 138-139, РЗ с. 66-68.
Зарубіжна література
Тема. Астрід Анна Емілія Ліндгрен.
«Міо, мій Міо». Образи головних героїв. Перемога добра над злом.
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=1321
https://www.youtube.com/watch?v=rigZTiq2PlE
Дати письмову розгорнуту відповідь на питання « Які моральні цінності
утверджуються у творі А. Ліндгрен «Міо, мій Міо»?
Роботи переслати на електронну пошту synivkazosh@ukr.net

7 клас
хімія
Тема: Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі.
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=eL1wiaZuo-s
https://www.youtube.com/watch?v=urJZkYxTeLY
Д/з – §37; №1-5*,7 (усно) №9,11* (письмово) с. 172
Фізика
Тема:
Прості
механізми.
https://www.youtube.com/watch?v=DEuQELxjVHY
Параграф 36. Вправа 36 № 5-7

ККД

механізмів.

біологія
Тема: Вплив людини та її діяльності на екосистеми. Екологічна етика.
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=9sD8rWZF3po
https://www.youtube.com/watch?v=NAntiZ9yHFU
Д/з – §61, завд. с. 268, РЗ завд. 11 с. 92
Образотворче мистецтво. Тема уроку: Народна іграшка. Д/з: створити малюнок
народної
іграшки. Переглянути
відео
за
посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=6_MztbmyDf0
Фізична культура
Естафетний біг 4х30 метрів. https://mylifesport.ru/text.php?id=31
Алгебра
Контрольна робота з теми з теми «Лінійні рівняння та їх системи». Текст
контрольної роботи у групі в вайбері
8 клас
Всесвітня історія. Тема уроку: Особливості державного устрою у США. Д/з:
опрацювати §27. Зобразити в зошиті схему органів управління США стор.225.
Виконати завдання № 1-5 стор.226. Переглянути презентацію за посиланням:
https://naurok.com.ua/prezentaciya-osoblivosti-derzhavnogo-ustroyu-ta-osnovnipolozhennya-konstituci-ssha-181076.html
Історія України. Тема уроку: Південна Україна. Ліквідація Запорізької Січі. Д/з:
опрацювати §31 до стор.239. Складіть історичний портрет П.Калнишевського.
Переглянути відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=bjV_cFZFyB4
Фізика
Тема Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів.
Закон Фарадея для електролізу.
https://www.youtube.com/watch?v=LY7uyEipX-8
Параграф 38.
Вправа 38 № 2-3
хімія
Тема: Значення експериментального методу в хімії. Технологія розв’язання
експериментальних задач.
Д/з – §45, виконати задачі -4 лабораторного досліду 9 с. 233-234

українська мова
Тема. Тематична контрольна робота «Речення з відокремленими членами»
Д/з

пройти

онлайн-тестування

за

посиланням

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=957346
українська література
Тема. Валентин Чемерис. «Вітька+Галя, або Повість про перше кохання» гумористична повість про життя і пригоди школярів із села Великі Чаплі: дружбу і
перше кохання»
http://synivkazosh.at.ua/_tbkp/valentin_chemeris_8_klas_literatura.pptx
Д / з опрацювати життєвий та творчий шлях Валентина Чемериса, записати в
зошит визначення поняття «гумор», прочитати повість «Вітька +Галя…»

9 клас
Англійська мова
Тема. Міста Великої Британії. Підтема. Повторення.
Виконати тестове завдання.
TEST
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
1.The monarch of the UK is ….
a. Queen Elizabeth I
b. King Henry VIII
c. Queen Elizabeth II
d. King George VI
2.The largest city in the Northern Ireland
a. Belfast
b. Dublin
c. Cardiff
d. Ulster
3.St. Andrew’s cross is a ________________, symbol of ____________________.
a. Patron / Wales
b. Flag / Scotland
c. Flower / Scotland
d. City / Wales
4. England shares land borders with
a. Scotland and Wales
b. Northern Ireland and Wales
c. Scotland and Northern Ireland
d. Northern Ireland
5.The largest part of the UK is ….
a. Wales
b. England
c. Scotland
d. Northern Ireland

6. Lough Neagh is a ….
a. city
b. town
c. river
d. lake
7. Ulster is in ….
a. Wales
b. England
c. Scotland
d. Northern Ireland

8.Bagpipe is the national (most famous) musical instrument in ….
a. Wales
b. England
c. Scotland
d. Northern Ireland
9.Cardiff is a capital of ….
a. Wales
b. England
c. Scotland
d. Northern Ireland
10.Thistle is the national flower of ….
a. Wales
b. England
c. Scotland
d. Northern Ireland
11.Union Jack is a ….
a. river
b. flag
c. lake
d. city
12.Great Britain is ______________ includes England, Scotland and________.
a. An island / Wales
b. A country / Wales
c. An island / Northern Ireland
d. A country / Northern Ireland
Фізична культура
Бігові вправи. Біг 3х60
Українська мова
Тема: Узагальнення і систематизація вивченого. Редагування словосполучень і
речень, у яких допущено граматичні помилки.
Нагадування.
Граматична помилка(Г) – порушення правил граматики: неправильно утворені
слова, слово вжите не в тій формі; неправильно побудоване речення чи
словосполучення.

1. Виберіть правильний варіант
Пробачте мене (мені)
Опанувати науку (наукою)
Учитися ремесла (ремеслу)
Називати по імені (на ім’я)
Сміятися з себе (над собою)
Дякувати Вас (Вам).
2. Відредагуйте речення
Пам’ятник Т. Шевченка височіє в центрі села.
Вона відчула страшенну біль.
Наша експедиція мандрує по горам і долинам.
Заняття з маркетингу відбувається по вівторкам.
У бібліотеку надійшла література з різних галузів науки.
Мій дід був з козаків і не виносив фальшу.
Треба цікавитися про події в світі.
Підготувати і здати контрольний твір і виразне читання(контрольні усні
види діяльності в кінці семестру) За довідками звертатися за тел.099-2736-052
українська література
Тема. Антилюдяна суть кріпосництва та солдатчини. Образи персонажів – людей із
народу та панночки в повісті М.Вовчка «Інститутка»
Д

/

з

пройти

онлайн-тестування

посиланням https://vseosvita.ua/test/start/nnv630;

скласти

за
порівняльну

характеристику Устини й панночки або написати свій варіант продовження повісті,
описати, як склалася доля Устини та Прокопа.
Фізика
Розв’язування задач. Повторити §36 – 40, виконати вправу 39(2,в, 3)
Інформатика
Тема:
Виконання
індивідуальних
і
https://vsimpptx.com/urokinf/9klas/u65
Продовжити пошукову роботу та розробку проекту.

групових

проектів.

10 клас
Алгебра
Повторення. Функції, їхні властивості та графіки. Повторити п. 1 – 3, виконати
№26.1(1 – 3), 26.2(1 – 4), 26.3(1)
Фізика
Розв’язування задач. Вправа 44(2, 4, 5)

Громадянська освіта. Тема уроку: Ринкова економіка. Д/з: опрацювати стор. 134138. Пояснити схему економічного кругообігу на стор.136. Переглянути відео за
посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=UeZQwjpp-Q0
Захист Вітчизни. Тема уроку: Техніка застосування прямого тиску на рану. Д/з:
опрацювати §52. Відтворити схему іл.52.1 на стор.224. Переглянути відео за
посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=620LJDKX1ds
Інформатика
Тема: Електронний документ, його ознаки та правовий статус. Електронний
документообіг.
https://sites.google.com/view/smirnovaseu/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%8
0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/10-11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D
0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D
0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0
%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D1%83/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-11
Українська мова
Тема: Прислівники за походженням. Написання частки не з прислівниками
Параграф 81.
Вправи 580,584(усно) 586(письмово)
Фізична культура
Бігові вправи. Біг 3х60

