1 клас
Я досліджую світ
Тема. День і ніч. Українська мова в інтегрованому курсі: беру участь у діалозі на тему
«Що я роблю вдень і вночі?»
Завдання: підручник с. 67, провести дослід з лампою і м’ячем, скласти діалог з
мамою про те, що я роблю вдень, а що - вночі?
Виконати онлайн-тест (посилання і пароль у Вайбер групі)
https://www.youtube.com/watch?v=7jPWvzjIjp0
https://www.youtube.com/watch?v=bvhC1m0EHbo
Українська мова
Тема. Букви Х і х. Письмо малої букви х. Текст. Передбачення за заголовком тексту.
Послідовність подій. Письмо вивчених букв, складів, слів
Завдання : підручник с. 68, придумати кінцівку тексту, зош. с. 52 – письмо малої
букви х
https://www.youtube.com/watch?v=5We3BNi1wqw
https://www.youtube.com/watch?v=bnSOZWqsJ1E
Виконати аудіювання ( вибрати правильну відповідь на запитання за прослуханим
текстом) https://www.youtube.com/watch?v=kRTmxwhq1Dk
Математика
Тема. Маса. Поняття рівноваги і нерівноваги. Встановлення «що важче?», «що
легше?» за малюнками і «на руку». Прилади для зважування
Завдання : підручник с. 204-207, зош. с. 22 урок № 113
https://www.youtube.com/watch?v=FppzcJsj7cs
Англійська мова
Тема. Їжа. Підтема. Удома.
Вивчити слова; повторити алфавіт; вправа 3, с.; 104 (підручник, читати слова з
буквою Oo (оу).
№
АНГЛІЙСЬКЕ СЛОВО
ТРАНСКРИПЦІЯ
ПЕРЕКЛАД
з/п
1.
Salad
[ˈsæləd] (селед)
Салат
2. Chocolate
[ˈʧɒklɪt] (чокліт)
Шоколад
3. Biscuit
Печиво
[ˈbɪskɪt] (біскіт)
4. Jam
Джем
[ʤæm] (джем)

2 клас
ЯДС підручник с.117, виготов мишку за зразком чи власним задумом
Математика діагностична робота (завдання додаються)
Українська мова підручник с.80-81, впр 2, 3,4 (письмово), у зош. з друкованою
основою впр.1 (с.48-49), впр.2 (с.49), впр 3 (с. 50).
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

Я у світі
Тема. Соціально-екологічна акція «Зробимо Україну чистою разом!»

Математика
Тема. Контрольна робота «Частини»
Д / з виконати завдання контрольної роботи на картці

Картка
1. Як записати дробом одну шосту частину?
А6

Б

1
В 1
16
6
2. Чому дорівнює 1 від 24 см?
8
А 8 см
Б 3 см
В 7 см
3. Знайди число, якщо його 1 дорівнює 40?
5
А 45

Б 200

В8

4. Встанови відповідність
Знайди:
А 1 від 1 кг

1) 20

5
Б

1

від 1 хв

2) 4

3
В 1

від 1 доби

3) 200

6
5. На скільки рівних частин поділено кожний круг? Яку частину
зафарбовано на кожному малюнку? Запишіть ці частини дробами.

а)

б)

в)

г)

д)

6. Накресли відрізок АВ завдовжки 12 см. Накресли відрізок МК, довжина
якого становить 1 довжини відрізка АВ.
3

7. Туристи проїхали 60 км. Це 1 всього маршруту. Скільки кілометрів
4
залишилося подолати туристам?

Англійська мова

Тема. Відпочинок і дозвілля. Підтема. Відпочинок.
УВАГА! 14.05.2020 р., розпочинаються семестрові контрольні роботи!!!
Повторити лексичний, граматичний матеріал; с.: 136-137 (усно, прочитати та
перекласти речення, які знаходяться під малюнками).

4 клас
Літературне читання
Тема. Підручник «Хрестоматія» В. Рудківський. Угода. (Уривок)
Контрольна робота. Перевірка навички читання вголос (усно)
Математика
Тема. Куб. Закріплення і повторення раніше вивченого. Складені задачі, які є
комбінаціями вивчених видів простих задач на дві дії різних степенів. Самостійна
робота
с.179 – 180, № 1156 – 1165, виконати всі запропоновані завдання, уважно опрацювати
пояснення до №1157.Виконати слідуючий варіант контрольної роботи у зошитах
ДПА
Природознавство
Тема. Заповітні території України та їх охорона
Параграф 47,с. 155 – 161, виконати завдання на с.160 ( повідомлення письмове на
стандартних листках з підписом). Виконати завдання на відповідних сторінках у
зошиті
https://www.youtube.com/watch?v=4wKFDYuMtDQ
https://www.youtube.com/watch?v=_YQz2cMs3p4
с.177 – 178, уважно опрацювати запропонований матеріал, виконати всі
завдання №1148- 1154
Фізкультура
Тема. Організуючі та загальнопідготовчі вправи.
Виконати комплекс тесту оцінки стану фізичної підготовленості
Швидкість: біг на 30м. Гнучкість: нахил тулуба вперед з положення сидячи.
Спритність: «човниковий біг» 4х9 м. Швидкісно-силові якості: стрибок у
довжину з місця або метання тенісного м’яча на дальність (по можливості)
Інформатика
Тема: Інструктаж з БЖД. Історія виникнення пристроїв для роботи з інформацією.
https://www.youtube.com/watch?v=52My6M-diYU
https://www.youtube.com/watch?v=nx83Qa7lwtc
5 клас
Англійська мова
Тема. Шкільне життя. Підтема. Мій улюблений шкільний предмет.
Повторити Теперішній неозначений час; повторити назви предметів; вправа 3, с.:
190-191 (усно, прочитати діалог).

Українська література
Тема: Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки,
особливо у відстоюванні своєї позиції.
Підготувати цілісну характеристику образу Сашка (М. Вінграновський) за даним
планом (усно)
1. Персонаж.
2. Риси характеру і вчинки в яких вони виявляються.
3. Найпоказовіший учинок персонажа.
4. Роль персонажа у творі.
5. Висловлювання героя яке найбільше вразило, схвилювало.
Математика
Тема: Розв'язування задач
https://www.youtube.com/watch?v=rAAl_SSYpb4
Параграф 35. № 978, 999, 1007
Інформатика
Тема: Середовище опису Scratch й виконання алгоритмів
https://www.youtube.com/watch?v=SoeV633cTLg
Опрацювати параграф 4.2
Музичне мистецтво
Тема: Музика і хореографія
Підручник ст..168-171
Слухання. Й.Штраус Полька «Полювання»
https://www.youtube.com/watch?v=i-8h1lH-vac
Пісня І.Тарнавська «Шкільний світ»
https://www.youtube.com/watch?v=IIKP2dSm29o
Українська мова
Тема: Узагальнення і систематизація вивченого з тем «Складні речення». «Пряма
мова». «Діалог»
Підготуватися до контрольної роботи повторивши параграфи 60-61, 63-64 Вправи
501(усно), Тестові завдання с.187-188(письмово)
Виконати запитання і завдання до самоперевірки с.189.
6 клас
Англійська мова
Тема. Шкільне життя. Підтема. Урок фізичної культури.
Повторити Ступені порівняння прикметників; переписати нові слова; вправа 2, с.:
175 (усно); вправа 3 (письмово, вставити слова).
№
АНГЛІЙСЬКЕ СЛОВО
ТРАНСКРИПЦІЯ
ПЕРЕКЛАД
з/п
1.
To run
[tuː rʌn] (ту ран)
Бігати
[tuː ʤʌmp]
2. To jump
Стрибати
(ту джамп)
[tuː pleɪ wɪð e bɔːl]
3. To play with a ball
Грати з м’ячем
(ту плей віз е бол)
[tuː ʤʌmp ɪn leŋθ]
4. To jump in length
Стрибати в довжину
(ту джамп ін. ленс)
[tuː klaɪm ɒn ðe rəʊp]
5.
To climb on the rope
Підніматися по канату
(ту клейм он зе реуп)

6.

To climb the wall bar

7.

To do a pull-up

8.

To skip rope

[tuː klaɪm ðe wɔːl bɑː]
(ту клайм зе вол ба)
[tuː duː e pʊl- ʌp]
(ту ду е пул ап)
[tuː skɪp rəʊp]
(ту скіп реуп)

Підніматися по стінці
Підтягуватися
Стрибати на скакалці

біологія
Тема: Паразитичні гриби ( на прикладі трутовиків та збудників мікозів людини)
Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=RllY9n-j5yo
Д/з – §56, відповісти на запитання в кінці параграфа; заповнити схему «Шкода та
користь паразитичних грибів".
Математика
Тема: Коло. Круг. Раціональні числа. Координатна пряма . Додатні і від’ємні числа.
Повторити параграф 29-37. Завдання для перевірки знань № 6
Музичне мистецтво
Тема: Симфонічна сюїта
Підручник ст..198-1205
Слухання. М.Римський-Корсаков. Симфонічна сюїта «Шехерезада»
https://www.youtube.com/watch?v=BGKrY81_xjw
Пісня Н.Май Пісня про Україну
https://www.youtube.com/watch?v=nPSEwnT7WX8
Українська література
Тема: Степан Руданський «Запорожці у короля» авторська симпатія до простої
людини, до її розуму, кмітливості, почуття гумору.
Навчитися виразно читати твір, поміркувати над прочитаним с.227
Прочитати співомовки «Свиня свинею» «Гуменний».
Намалювати ілюстрації до вивчених творів.
Всесвітня історія. Тема уроку: Давній Китай. Д/з: Прочитати §17. Давати відповіді
на запитання № 1-3 на стор.81. Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=UAOCj8inlNY
7 клас
Фізика
Тема: Лабораторна робота № 12. Визначення ККД простого механізму
Виконати Д/з лабораторної роботи № 12 у кольорових зошитах

Алгебра
Повторення. Перетворення виразів. Повторити п.4 – 19. №1140, 1143, 1157(1)
Історія України. Тема уроку: Міське населення в ХІУ-ХУ ст. та його спосіб
життя. Розвиток ремесел та торгівлі. Д/З: опрацювати стор.209-211. Давати
визначення термінам, опрацювати завдання на стор. 211-212. Переглянути відео
та матеріали за посиланнями:
https://www.youtube.com/watch?v=L1_3j97bCMQ,
https://edera.gitbook.io/ed-era-bookhistory/mizh_russyu_ta_richchyu/gospodarske_suspylne_ta_kulturne_zhyttua_na_ukraynskyx_zem
lyach/myske_naselennya_rozvytok_remesla_ta_torgyvly

Фізична культура
Футбол
техніка
безпеки.
https://osvitadocs.com/node/153

Правила

гри,

історія

футболу.

https://sites.google.com/site/footballnvk17ua/home/pravila-gri-ufutbol
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1
%8F_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra

Музичне мистецтво
Тема: Сучасна танцювальна музика
Підручник ст.. 186-191
https://www.youtube.com/watch?v=mAp4U4Zr-pI
Пісня М.Мозговий «Мій рідний край»
https://www.youtube.com/watch?v=Yp5KGuAY_o4
Українська література
Тема. Патріотичні почуття, найвищі духовні цінності у вірші А.Малишка
«Чому, сказати, й сам не знаю»
Д / з виразно читати, вміти аналізувати вірш А.Малишка «Чому, сказати, й сам
не знаю».
8 клас
Мистецтво
Тема: Романтизм та реалізм у світовій культурі
Підручник ст..268-270
Виконати запропоновані завдання.
Виконані роботи надіслати на електронну адресу gsvmuzyka@gmail.com
(Робота обов’язково повинна бути підписана, виконується в текстовому
редакторові Word)
Геометрія
Контрольна робота з теми з теми «Многокутники. Площі многокутників». Текст
контрольної роботи у групі в вайбері
українська література
Тема. В.Чемерис «Вітька+Галя, або Повість про перше кохання». Дитячі проблеми в
дорослому житті, передані засобами гумору
Д / з порівняти образи Вітьки Горобця, Федька Котигорошка та Галі Козачок із
повісті В. Чемериса «Вітька + Галя, або Повість про перше кохання», знайти спільне
та відмінне у характерах героїв.
Англійська мова
Тема. Велика Британія та Україна. Підтема. Карта України.
Вправа 1, с.: 143 (письмово, дати відповіді на запитання); вправа 2 (усно, прочитати
текст, підібрати підзаголовки до абзаців (варіанти A, B, C, D, E,
с.: 143).

біологія
Тема: Будова та функції репродуктивної системи. Статеві клітини. Запліднення.
Менструальний цикл.
Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=kj4FeTE1vXo
https://www.youtube.com/watch?v=Ast5hOVaNbg&t=9s
Д/з – §62-63; завдання с. 274,278
Зарубіжна література
Тема.
Річард Бах – життєвий та творчий шлях (дивимося в ютубі)
Запитання: що найбільше сподобалося у цієї людини? (відповідь дати у робочому
зошиті).
9 клас
Мистецтво
Тема: Мистецтво в діалозі культур. Українці у світі
Підручник ст..198-203
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-temi-ukrainci-u-svitovij-kulturi-76136.html
https://www.youtube.com/watch?v=vthy3tYL1uM&list=PLKoLlczPJZkwBknG6pDXeuc_v
hLxa76FT&index=3&t=0s
Українська мова
Тема: Узагальнення і систематизація вивченого. Мовні аспекти вивчення речення
(граматична основа, види речень)
Повторити параграфи 2-4, 12-13, 18, 28
На основі поданих початків за зразком побудувати різні види складних речень,
назвати засоби зв’язку в них.
Зразок
Треба вірити в себе і свої мрії…
А) …, і тоді ти зможеш отримати задоволення від життя (ССР)
Б) …, незважаючи на те, що іноді це буває складно зробити (СПР)
В) …: тоді є шанс бути щасливим (БСР)
Завдання
Жити – це вміти бачити красу в усьому…
Депресію може зняти фізична робота…
Здати контрольні види діяльності!!!
українська література
Тема. Позакласне читання. Марко Вовчок. Оповідання «Козачка» із збірки
«Народні оповідання».
Д / з прочитати оповідання Марка Вовчка «Козачка»
Геометрія
Повторення. Довжина кола. Повторити п. 7, виконати самостійну роботу, завдання в
групі в вайбері
хімія
Тема: Багатоманітність речовин та хімічних реакцій.
Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=Tb7tPXw6_m8
Презентацію: https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-bagatomanitnistrechovin-ta-himichnih-reakciy-vzaemozv-yazki-mizh-rechovinami-ta-hnivzaemoperetvorennya-38574.html
Д/з – виписати схеми класифікація речовин і хім. Реакцій.

Фізична культура
Футбол
техніка
безпеки.
Правила
гри,
історія
футболу.
https://osvitadocs.com/node/153
https://sites.google.com/site/footballnvk17ua/home/pravila-gri-ufutbol
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1
%8F_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra
Зарубіжна література
Рей Дуглас Бредбері – життєвий та творчий шлях (дивимося презентацію).
Запитання: що найбільше сподобалось у життєвому шляху автора?
Відповідь запишіть у зошит.
10 клас
Алгебра
Повторення. Функції, їхні властивості та графіки. Повторити п.4 – 7. №26.4(1),
26.5(2), 26.10(1), 26.11(1), 26.14(1) https://www.youtube.com/watch?v=I6xOyM4CIQE
біологія
Тема: Репродуктивне здоров’я. Сучасні можливості та перспективи репродуктивної
медицини.
Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=aMfzLMB7R2o
Д/з – §51, відповісти на запитання в кінці параграфа.
Українська мова
Тема: Розвиток зв’язного мовлення. Виступ на зборах, семінарах, конференціях.
Закінчити роботу та переслати на електронну адресу synivkazosh@ukr.net
Фізична культура
Футбол
техніка
безпеки.
Правила
гри,
історія
футболу.
https://osvitadocs.com/node/153
https://sites.google.com/site/footballnvk17ua/home/pravila-gri-ufutbol
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1
%8F_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra
Громадянська освіта. Тема уроку: Функція держави в ринковій економіці. Д/з:
опрацювати стор.139-141. Відтворити в зошиті таблицю «моделі ринкової
економіки» стор.141.
Історія України. Тема уроку: Голокост на території України. Д/з: опрацювати
стор.210-211. Підготувати повідомлення на тему: «Праведники народів світу».
Переглянути презентацію за посиланням:
https://naurok.com.ua/prezentaciya-golokost-nevidomi-vihi-istori-147176.html
Захист Вітчизни. Тема уроку: Техніка тампонування рани. Д/з: опрацювати §55.
Відповісти на запитання на стор.237. Створити у зошиті схему алгоритму зупинки
вузлових кровотеч. Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=vw5dhVjkgQs

