1 клас
Я досліджую світ. Тема «Я досліджую звірів»: підручник с. 51, завд. 4, зош. с. 45,
завд. 3
https://www.youtube.com/watch?v=51sKNXSA3DU
https://www.youtube.com/watch?v=6W9C3sye0RM
Українська мова. Тема «Букви У і у. Письмо великої букви У. Правопис власних назв:
країни. Читаємо інформаційний текст»: підручник с. 51, зош. с. 37 – письмо великої
букви у
https://www.youtube.com/watch?v=1Cy-9Bh72mw
https://www.youtube.com/watch?v=46GRicp0nWI
https://www.youtube.com/watch?v=1FIkKyqO0YE
Фізична культура. Тема «Пересування приставними кроками лівим і правим боком.
Фізичні вправи для формування постави, профілактики плоскостопості та
відновлення організму»
https://www.youtube.com/watch?v=nPVT-_zB44M
Англійська мова
Тема. Свята. Підтема. Виконання проєктної роботи.
Повторити слова теми «Свята»; виконати проектну роботу (вправа 2, с.: 88,
підручник).
2 клас
ЯДС підручник с.78-83, у зош. з друкованою основою с.45-46
https://www.youtube.com/watch?v=88VIV5NEqe0
Математика №853-860
Українська мова (позакласне читання, прочитай оповідання із розділу 14).
Англійська мова
Тема. Це я. Підтема. Зніми цей капелюх!
Вивчити слова; прочитати вправи 1, с.: 106, 4, с.: 107 (підручник).
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

АНГЛІЙСЬКЕ СЛОВО
T-shirt
Shoes
Skirt
Trousers
Jacket
Hat
Put on
Take off

ТРАНСКРИПЦІЯ
[ˈtɪː ʃɜːt] (ті шот)
[ʃuːz] (шуз)
[skɜːt] (скьот)
[ˈtraʊzəz] (траузес)
[ˈʤækɪt] (джекіт)
[hæt] (хет)
[pʊt ɒn] (пут он)
[teɪk ɒf] (тейк оф)

ПЕРЕКЛАД
футболка
взуття
спідниця
брюки
Жакет, куртка
капелюх
одягати
знімати

3 клас
Українська мова
Тема. Вживання дієслів у переносному значенні. Закріплення знань і вмінь,
пов’язаних із лексико – логічними значеннями дієслів.
Д/з с. 164 – 165 Вправа 409 (усно), 412, 414, 416 (письмово)
Математика
Тема. Ділення на двоцифрове число шляхом послідовного ділення. Задачі на
знаходження четвертого пропорційного.
Д/з с.136 – 137, № 905, 907, 913 (письмово)
Літературне читання
Тема. Березнева казка. Тамара Коломієць «Березень». Образні засоби
Прослухати виразне читання поезії «Березень» за посиланням
https://youtu.be/nuZMVDIN3GA
Ознайомитися з життєвим і творчим шляхом поетеси, переглянувши
презентацію
Д/з Виразно читати с.162, давати відповіді на запитання, виписати рими,
намалювати малюнок «Моє улюблене весняне свято»

4 клас
Літературне читання
Виконати завдання наступного варіанту контрольної роботи в зошитах з ДПА
Українська мова
Тема. Поняття про прислівник як частину мови. Незмінюваність – основна
граматична ознака прислівників
Параграф 46,с.165 – 166, виконати запропоновані вправи у підручнику, знати
основні ознаки прислівника (правило)
https://www.youtube.com/watch?v=AFtdwM4s3is
https://www.youtube.com/watch?v=D-aiJjEdzuU
https://www.youtube.com/watch?v=6UoopVNYSmI
Розглянути і опрацювати запропоновані таблиці (посилання у групі Viber)
Математика
Тема. Письмове множення на трицифрове число. Письмове ділення
багатоцифрового числа на двоцифрове. Випадки ділення, коли в записі частки є
нулі. Розв’язування задач вивчених видів.
с.156 , №1011 – 1018 ( всі запропоновані завдання)
https://www.youtube.com/watch?v=GhiftvlPx6c
https://www.youtube.com/watch?v=pzlieK0ZRtg

Основи здоров’я
Тема. Упевненість самовпевненість
с.141 – 142, відповісти на поставлені запитання, виконати відповідна сторінку в
зошиті
Фізкультура
Тема. Організаційні та загальнорозвивальні вправи. Ігри для навчання техніки гри у
футбол. Рухлива гра «Не давай м’яча ведучому»
Виконати запропоновані вправи https://www.youtube.com/watch?v=asYnEswDPHE
5 клас
Математика
Тема: Дії першого ступеня з натуральними числами.
Повторити розділ 2. Додавання і віднімання натуральних чисел
Завдання № 2 «Перевірте себе» в тестовій формі............ 94
Головне в параграфі 2..................................................... 95

Фізична культура
Легка атлетика. Самоконтроль за впливом фізичних навантажень.
http://ua.textreferat.com/referat-499-1.html

Українська література
Тема: Євген Гуцало «Лось» співчуття, милосердя – шлях до перемоги добра. Образи
хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань.
https://www.youtube.com/watch?v=o79Pcy5VQ3A
Схарактеризувати образи хлопчиків і дядька Шпичака, склавши таблицю у зошити.
Герої твору
Портрет

Брати-підберезники
«Обидва поечисті…»

Дядько Шпичак
«Кругленький, як
підпалок…»

Учинки
Риси характеру
Англійська мова
Тема. Свята та традиції. Підтема. Різдвяні традиції у Великобританії.
Переписати та вивчити правило Прийменники часу; вправа 5, с.: 171 (письмово,
переписати речення, вставити виділені слова).

Прийменники часу: at, in, on
До прийменників часу в англійській мові відносяться at, in, on:




at використовується для позначення точного часу;
in використовується з місяцями, роками, століттями та довгими періодами часу;
on використовується з днями та датами.
Таблиця з прикладами
at

in

on

точний час

місяці, роки, століття,
тривалий період часу

дні та дати

at 3 o’clock (о 3
годині)

in May (у травні)

on Sunday (у неділю)

at 10.30 am (о
10:30)

in the winter (взимку)

on Tuesdays (по вівторкам)

at noon (у опівдні)

in the summer (влітку)

on 6 March (6 березня)

at dinnertime (в
обід)

in 1990 (у 1990)

on 25 Dec. 2010 (26 грудня 2010)

at bedtime (під час
сну)

in the 1990s (у 1990-ті)

on Christmas Day (на Різдво)

at sunrise (на сході
сонця)

in the next century (в наступному
столітті)

on Independence Day (на День
незалежності)

at sunset (на заході
сонця)

in the Ice Age (під час Льодовикового
періоду)

on my birthday (на моє День
народження)

at the moment
(зараз)

in the past/future (в майбутньому /
минулому)

on New Year’s Eve (на Новій рік)

Природознавство
Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища. § 39

6 клас
Математика
Тема: задачі і приклади на всі дії з раціональними числами
https://www.youtube.com/watch?v=_BOgtROOpxY
Параграф 50.

№ 1432, 1434, 1439

Англійська мова
Тема. Україна. Київ. Підтема. Визначні місця Києва.
Переписати слова в словники вправа 2, с.: 152, виконати вправу (вставити слова);
вправа 3, с.: 152-153 (прочитати лист); вправа 4, с.: 153 (письмово, поставити
твердження, використовуючи лист); вправа 6, с.: 154 (письмово, переписати,
вставити слова за змістом).

Українська мова
Тема: Написання разом порядкових числівників з -тисячний
Правило на с.201. Вправи 460(усно), 461(письмово)

Українська література
Тема: Леся Воронина. «Таємне товариство боягузів…» робота над змістом твору.
Проблеми сміливості і боягузтва в повісті.
Прочитати розділи 10-14. Підготувати повідомлення про Єгипецькі піраміди.
Прокоментувати прислів’я і приказки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

У страху очі великі.
Страх родить брехню.
Страху нема там, де його не бояться.
Налякав міх той торби не страшно.
Добре того лякати хто боїться.
Страх не такий страшний як про нього кажуть.
Не думай про страх, то його й не буде.

Географія
Тема: Підземні води.
Прочитати §53, переглянути відео «Підземні води» за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=C2ad0B4995E; пояснювати нові терміни (
підземні води, верховодка, ґрунтові, міжпластові, артезіанські, мінеральні, термальні
води); завдання 8 на стор. 193 підручника.

Фізична культура
Легка атлетика. Самоконтроль за впливом фізичних навантажень.
http://ua.textreferat.com/referat-499-1.html

7 клас
Англійська мова
Тема. Україна. Київ. Підтема. Серце столиці - Хрещатик.
Вправа 2, с.: 151 (прочитати текст, вставити варіанти); вправа 3 (письмово, дати
відповіді на запитання); вправа 4, с.: 152 (усно, прочитати діалог).

Українська література
Тема. Особливості художніх засобів новели (роль деталей, поєднання різних
часових площин тощо)
Д / з написати есе «Чи варто на добро відповідати жорстокістю?», намалювати
ілюстрацію до епізоду новели «Гер переможений», що найбільше вразив.

Інформатика
Тема: Створення ігрового проекту.
https://drive.google.com/file/d/1rnDvCTWOcf8YVq4sKHPvyTeBdYgi2Rk2/view
Роботу прислати на електронну адресу v.ovcharenko85@gmail.com

Географія
Тема: Населення і політична карта Євразії
Прочитати § 50, переглянути відео «Населення Євразії. Держави» за
посиланням https://www.youtube.com/watch?v=glxi-ehyiT4. До підпунктів 1 і 2
параграфа 50 (у зошитах ) зобразити схеми «Расовий склад населення» і
«Національний склад населення»; відшукати на політичній карті всі держави, що
виділені в тексті параграфа.

хімія
Тема: Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення
розчину.
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=4xESbYMIlhQ
Д/з - §33 №1-4(усно) №5-8*(письмово) с. 156

Трудове навчання
Тема уроку: Поняття про ландшафтний дизайн. Д/з: Спланувати ландшафт свого
двору. Переглянути презентацію за посиланням:
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-u-7-klasi-z-temi-landshaftniy-dizayn67528.html

ВИХОВНА ГОДИНА: пригадати інформацію щодо протидії «БУЛІНГУ»

8 клас
Географія
Тема: Практична робота 12. Обчислення показників природного та механічного руху
населення в різних регіонах України.
1. Перегляд відео «Природний рух населення України» за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=tydKPWd7nI4.
2. В робочих зошитах виконати завдання 1-3 до практичної роботи 12, що на стор.
253 підручника.

Фізична культура
Техніка переміщення. Вивчити та відпрацювати способи переміщення на
майданчику.http://pulvinar.blogspot.com/p/blog-page_8.html

Інформатика
Тема: Використання математичних, логічних та статистичних функцій табличного
процесора. Умовне форматування.
https://sites.google.com/site/ngginform/8-klas/umovne-formatuvanna-prakticna-robotano15-vikoristanna-matematicnih-logicnih-ta-statisticnih-funkcij-tablicnogo-procesoraumovne-formatuvanna?overridemobile=true
Роботу прислати на електронну адресу v.ovcharenko85@gmail.com

Українська мова
Тема. Відокремлені додатки
Переглянути урок за посиланням https://youtu.be/TwdpW41XCKY
Д /з Опрацювати с. 156 – 157, вивчити теоретичний матеріал с. 157, Вправа 347
(усно), 348, 349 (письмово)

Біологія
Тема: Інстинкти.
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=HZVhb6DmGJE
Д/з - §49, с. 216-217 (результати минулих тестів ОБОВ’ЯЗКОВО скинути)

Зарубіжна література
Вивчаємо комедію Мольєра «Міщанин-шляхтич».
У робочому зошиті написати історію створення комедії (якщо читали його
біографію, там все написано).
Комедію прочитати до кінця

9 клас
Географія
Тема: Торгівля в Україні.
Прочитати § 38, проаналізувати графік динаміки зовнішньої торгівлі України
за мал.171 ( у зошит записати коли і чому зростав чи навпаки зменшувався експорт
та імпорт України); аналіз діаграм на мал. 172, 173. 174 ( висновки занотувати в
зошит); скласти ( в зошит) три тестові запитання до розділу параграфа «Роздрібна
торгівля в Україні». Переглянути відео про зону вільної торгівлі України за
посиланням https://www.youtube.com/watch?v=0VUia-uyD04.

Біологія
Тема: огляд основних еукаріотичних таксонів.
Д/з - §49, завд. 1-14 с. 267-268

Фізична культура
Техніка переміщення. Вивчити та відпрацювати способи переміщення на
майданчику.http://pulvinar.blogspot.com/p/blog-page_8.html

Історія України.
Тема уроку: Піднесення українського національного руху. Д/з: опрацювати § 41 до
стор. 302. Підготувати інформацію про діяльність К. Трильовського та І.
Боберського.
Переглянути
відео
за
посиланнями: https://www.youtube.com/watch?v=DiOO5Skz7ZI https://www.youtube.
com/watch?v=0eN6J55H5Xk

Геометрія
Подібність фігур. П. 20, №20.1 (1,2), 20.3 (1, 2), 20.4 (1 – 5)

Фізика
Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики. §37.
Експериментальне завдання с.234. Фізика і техніка в Україні (с.234)

10 клас
Геометрія
Перпендикулярність у просторі. П. 35 – 337. Головне в §5. Розв’язування задач
№43.24, 43.26, 43.28
Фізика
Електричне поле. Напруженість електричного поля. Електричне поле точкових
зарядів. Принцип суперпозиції. Електричне поле системи зарядів. Силові лінії
електричного поля. §41, вправа 41 (1)

Захист Вітчизни.
Тема уроку: застосування автоматичного зовнішнього
опрацювати § 49. Дати відповіді на запитання на стор.217.

дефібрилятора.

Д/з:

Переглянути відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=5ydUzUh2o0s
Українська мова
Тема: Відмінювання числівників. Паралельне вживання числівників з іменниками в
непрямих відмінках.
Параграф 68.

Вправи 490,493(письмово)

Завдання «Перевір себе» с.174

Хімія
Тема: Узагальнення та систематизація знань з теми: «Нітрогеновмісні органічні
сполуки», «Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх
основі»
Пройти тести https://naurok.com.ua/test/start/94060 (результати прислати у вигляді
скріншоту на почту tomagmar11@gmail.com АБО на вайбер +380680944412)
Д/з – Повторити §23-31

Зарубіжна література
Тема. Пауло Коельйо. Роман «Алхімік»
Д/з Прочитати с. 255 – 278, давати відповіді на запитання с. 279.

Фізична культура
Легка атлетика. Самоконтроль за впливом фізичних навантажень.
http://ua.textreferat.com/referat-499-1.html

