1 клас
Я досліджую світ. Тема «Я досліджую звірів»: підручник с. 51, завд. 5-6, зош. с. 45,
завд. 4-5
https://www.youtube.com/watch?v=_28ZSmhXmi4
Українська мова. Тема «Букви Д і д. Письмо малої букви д. Текст. Заголовок. Головна
думка»: підручник с. 52, зош. с. 38 – письмо малої букви д
https://www.youtube.com/watch?v=K7Xi_affhEg
https://www.youtube.com/watch?v=mVt_6rfNGCQ
https://www.youtube.com/watch?v=rDCVrBffWlg
Математика.
Тема
«Знаходження невідомого зменшуваного.
Задачі
на
знаходження невідомого зменшуваного»: підручник с. 179-180, правило, зошит урок
№ 99
https://www.youtube.com/watch?v=30hplaMlLcc
Фізична культура. Тема «Ознаки втоми під час виконання фізичних навантажень та
засоби її уникнення Метання м’яча у вертикальну ціль зз відстані 8-10 м»
https://www.youtube.com/watch?v=HK41XBOx9LQ
https://www.youtube.com/watch?v=WkBBqrvz4Jo
2 клас
ЯДС підручник с.79, виготуй ластівку за зразком чи власним задумом
Українська мова: підручник впр.1 с.63 (усно), вірш на с. 64 рекомендую
запам’ятати, у зош. з друкованою основою впр.1,2,3 (с.34-35)
Англійська мова
Тема. Це я. Підтема. Мені подобається жовтий світер.
Повторити слова; вправа 4, с.: 108 (читати, підручник).
Фізична культура
Тема. Організаційні та загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби, бігу. Стрибки
у висоту. Вправи з малим м’ячем. Метання м’яча. Розвиток швидкості. Рухлива гра «
Влучно в ціль»
Виконати загальнорозвивальні вправи, різновиди ходьби, бігу, стрибки у висоту,
вправи з малим м’ячем, метання м’яча. Розвивати швидкість. Рухлива гра « Влучно в
ціль» ( по можливості)
Музичне мистецтво
Тема. Тема: Квіткові фантазії
Повторити пісню М. Ведмедері «Віночок »
https://www.youtube.com/watch?v=YL6zH_jqpXo
Вивчити пісню Л. Соболевської «Сонячний віночок», придумати танцювальні рухи
до пісні
https://www.youtube.com/watch?v=xIK0xDPItjc

3 Клас
Літературне читання
Тема. Позакласне читання. Сміймося собі на здоров’я
Д/з У підручнику Найкраще прочитати розділ «Сміймося собі на здоров’я»

Математика
Тема. Вивчені випадки ділення на двоцифрове число. Побудова прямокутника за
допомогою креслярських інструментів. Складені задачі на 2 – 4 дії
Д/з с. 137 № 914 (усно), № 915, 917, 919, 920 (письмово)

Українська мова
Тема. Змінювання дієслів за часами. Складання кінцівки тексту-спостереження
Переглянути відео за посиланням https://youtu.be/gDNDaO5rDcw
Д/з Вивчити правило с. 167 - 168, Вправа 419 (усно) , 420, 421 (письмово)

Інформатика
Тема: Утворення нового слайду, текстового вікна/поля.
https://www.youtube.com/watch?v=TJEHt-ohCK0
Підручник с.100-104

Зошит с.48-51

4 клас
Літературне читання
Тема. Позакласне читання. П’єса – казка. Творимо виставу. Леся Мовчун. Горіхові
принцеси (за мотивами англійської народної казки)
Підручник для позакласного читання «Найкраще». Прочитати казку - п’єсу
«Горіхові принцеси» Лесі Мовчун. Відповісти на запитання після тексту, опрацювати
матеріал на посиланні (https://ukrlit.net/textbook/3klas/25.html)
Математика
Тема. Письмове множення на трицифрове число.
Розв’язування рівнянь
Розв’язування задач вивчених видів
с.157 – 158, №1020 – 1024, 1028, 1029, 1030, 1-33, 1034
Українська мова
Тема. Прислівники близькі і протилежні за значенням. Поширення речень
прислівниками
с.166 – 168, вправи 326 – 331 (всі), дати відповіді на поставлені запитання (виділені)

Образотворче мистецтво
Тема. Зв'язок архітектури з природним середовищем. Визначення композиційного
центру під час створення пейзажу.
Намалювати пейзаж «Садки цвітуть»
Англійська мова
Тема. Свята і традиції. Підтема. Свята у травні.
Повторити слова; вправа 4, с.: 94 (переписати правило).

5 клас
Зарубіжна література
Тема. «Марина Іванівна Цвєтаєва (1892-1941) «Книги в червоній
палітурці». Образ ліричної героїні, котра любить читати. Роль
літературних і музичних асоціацій у творі.
Виконати завдання в зошитах: визначити тему та ідею вірша «Книжки в
обкладинках червоних», охарактеризувати ліричну героїню вірша (наприклад,
освічена, романтична і т.д.)
Поєднати художні засоби з їх визначеннями:
Цитати з вірша
Художні засоби
Незрадливі, тремкі, щасливіші, віщий,
Риторичні окличні речення
струнким
З дитячих раювань моїх розраду несете
Діалог
мені ви: легенди золотих часів
-Вже пізно!
Метафори
-Мамо, три рядки!
Як з книжкою чудово вдома!
Епітети
Вжахнусь!
О.чом би між червоних книг
Незакінчені речення
Під лампою знов не заснути?
Над хлопчиком струнким- корона…
Риторичні питальні речення
Це я…Британію стрясають смути…
Роботи переслати на електронну пошту synivkazosh@ukr.net

Математика
Тема: Розв’язування задач і вправ
Повторити розділ 2. Додавання і віднімання натуральних чисел.
№ 187, 223, 230

Українська мова
Тема: Виділення вставних слів на письмі комами.
Параграф 58. Вправи 459,465(письмово)

Образотворче мистецтво. Тема уроку: Роль ілюстрації в літературі. Д/з: створити
ілюстрацію до літературного твору(казки). Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=Wai-yQ-8Q18

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

з

раціональними

числами

№ 1441,1444,1457

Зарубіжна література
Тема. Джанні Родарі «Листівки з видами міст». Листівки як символ
широти світу і прагнення до його відриття.
https://www.youtube.com/watch?v=QlC4gnDrs8U
https://www.youtube.com/watch?v=a71_WrBv19g
Письмово дати відповіді на запитання с.205 «Підсумкові запитання і завдання»
Роботи переслати на електронну пошту synivkazosh@ukr.net

Фізична культура
Спеціальні бігові вправи: біг з високим підняттям колін,біг з закиданням гомілки,
серії бігу 3х30м.

Українська мова
Тема: Узгодження числівників з іменниками.
Повторити теоретичний матеріал
Пояснити характер помилок.
1.
2.
3.
4.
5.

параграфи

37-39.

Відредагувати

речення.

Вітаємо вас, шановний Андріє Миколайовичу, з семи-десятиріччям.
Двомстам студентів інституту виплачується підвищена стипендія.
Статутний капітал підприємства – 73,5 мільярдів гривень.
План виробництва продукції виконано на 100 відсотки.
Лише за останні кілька років уведено в експлуатацію п’ятеро житлових
будинків.

Біологія
Тема: Життєві форми рослин. Рослинні угрупування
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=d-hrMGU3TEk
Пройти тестування https://naurok.com.ua/test/start/71652 ( результати скинути на
почту або вайбер tomagmar11@gmail.com АБО +380680944412)
Д/з - §48, запитання в кінці параграфа.

Географія
Тема:Значення вод суходолу для природи і людини. Охорона вод Землі.
Прочитати § 54, «Підсумки до теми» с. 97; з допомогою членів родини зібрати
інформацію про використання вод суходолу у вашій місцевості і записати її до
зошита.

7 клас
Англійська мова
Тема. Україна. Київ. Підтема. Майдан Незалежності.
Вправа 2, с.: 153 (прочитати текст); вправа 3, с.: 154 (письмово, дати відповіді на
запитання); вправа 4, с.: 155 (письмово поставити варіанти, вставити слова з таблиці
(перший стовпчик)).

Українська мова
Тема: Узагальнення і систематизація вивченого з теми «Прийменник»
Повторити вивчене параграф 42-44. Вправи 467(усно), 468(письмово)
Скласти 3-5 тестових завдань І рівня на повторення з теми «Прийменник»

Зарубіжна література
Розвиток зв’язного мовлення (записати дату, потім Розвиток зв’язного мовлення).
В інтернеті прочитати про культурні традиції японського народу. (усно)
В зошиті зробити записи на тему: зв'язок японськими традиціями в новелі
«Павутинка» (дуже цікавий зв'язок: павук, ранок Будда, озеро….).

Всесвітня історія. Тема уроку: держави Центральної та Східної Європи в Х-ХУ ст.
Д/з: опрацювати § 25. Підготувати розповідь про гуситський рух.
Переглянути відео за посиланнями: https://www.youtube.com/watch?v=WkPrfZW32Q
https://www.youtube.com/watch?v=v1F4tx1ur7w
Фізична культура
Легка
атлетика.
Самоконтроль
за
http://ua.textreferat.com/referat-499-1.html

впливом

фізичних

навантажень.

Географія
Тема: Найбільші держави Європи. Зв’язки України з державами Європи.
Прочитати §§ 51-53, порівняйте ( письмово, в робочих зошитах) дві країни (
на ваш вибір, але щоб вони були з різних параграфів) за планом, який складіть самі,
або використайте план характеристики країни, що вміщений на 2-му форзаці
підручника.
Геометрія
Побудова кута, що дорівнює даному. П. 22, задача 1(с.175), №574 (1, 2)

8 клас
Алгебра
Квадратне рівняння та рівняння, які зводяться до квадратних, як математичні
моделі прикладних задач. №777 – 779

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

впливом

фізичних

навантажень.

Англійська мова
Тема. Велика Британія та Україна. Підтема. Клімат Великобританії.
Вправа 1, с.: 123-124 (прочитати діалоги); вправа 2, с.: 124 (прочитати текст); вправа
3, с.: 125 (письмово, закінчити речення, використовуючи текст); вправа 5, с.: 125
(письмово, вставити виділені дієслова).

Хімія
Тема: Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.
здійснити перетворення схем реакцій (рівняння записати в зошиті,
сфотографувати і скинути).
Na → NaOH → Na2SO4 → NaOH → Na2CO3 → Na2SiO3
Cl2 → HCl → CuCl2 → HCl → NaCl → HCl
Д/з – повторити §43
Пройти тестування https://naurok.com.ua/test/start/48496 ( результати скинути на
почту або вайбер tomagmar11@gmail.com АБО +380680944412)

Трудове навчання. Тема навчання: технологія оздоблення виробів із деревини.
Д/з: продовжити виготовлення виробу з деревини за власним проєктом.
Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=Eho8wxeYEvc
Основи здоров’я
Тема: Атмосферні забруднення та їх вплив на здоров’я. Вплив транспорту на
навколишнє середовище.
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=gxGo_YFbFfc
https://www.youtube.com/watch?v=Tc4HtrA-YtE&t=19s
Д/з - §22

Географія
Тема: Розміщення населення на земній кулі та в Україні.
Прочитати §52, виписати до зошита формулу для визначення густоти
населення ( с.254). За формулою визначити і записати густоту населення для
України, США і Китаю ( дані по площі і кількості населення знайдіть в Інтернеті).
Зробіть аналіз за мал. 197 « Густота населення в Україні» і випишіть області з
найменшою і найбільшою густотою. Закріпіть нові терміни: «хутір», «село»,
«селище», «місто».

9 клас
Фізика
Розв’язування задач на реактивний рух. Вправа 37 (1, 3 – 5)
https://www.youtube.com/watch?v=222Om7rHTWI

Алгебра
Розв’язування задач на основи комбінаторики, теорії ймовірностей і статистики
№23.18, 23.21
Інформатика
Тема: Розв’язування компетентнісних задач з теми «Табличні величини та
алгоритми їх опрацювання»
Повторити Розділ 6. Табличні величини та алгоритми їх опрацювання у підручнику.
Підготувати повідомлення на тему «Статистичні функції»

Англійська мова
Тема. Міста Великої Британії. Підтема. Визначні місця Лондона.
Вправа 6, с.: 206 (усно прочитати інформацію); вправа 7, с.: 207 (письмово, дати
відповіді на запитання).

Географія
Тема: Міжнародний туризм.
Прочитати § 39, випишіть чинники розвитку туризму; проаналізуйте мал. 176
с.219 «Основні туристичні регіони світу»; відшукайте на карті «Сім чудес світу» ( с.
221) та інші об’єкти зі списку ЮНЕСКО, що вказані в тексті параграфа

Основи правознавства. Тема уроку: Праця неповнолітніх. Д/з: опрацювати § 19.
Виконати завдання № 1-15. Написати зразок заяви (стор.143).
Переглянути відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=NL-rYDLT0T0
Історія України. Практичне заняття. Українська греко-католицька церква в
умовах наростання національного руху в Західній Україні. Д/з: опрацювати § 43.
Письмово дати відповіді на запитання на стор.310-311.

10 клас
Українська мова
Тема: Синтаксичні функції числівників. Написання числівників і відчислівникових
слів.
Параграф 69. Вправи 496, 497(усно), 498(письмово)

Українська література
Тема: Символічність образів Мавки і дядька Лева – уособлення духовності і краси.
Мати Лукаша й Килина – антеподи Мавки.
1. Вивчити напам’ять фінальний монолог Мавки («Ні! Я жива, я буду вічно
жити…») (за бажанням)
2. Дати письмову розлогу відповідь на одне із запитань:
а) чи переконала вас «Лісова пісня», що справжнє мистецтво, красу може
породжувати лише світла й чиста душа?
б) чим приваблюють люди, подібні до дядька Лева? Чи можна цього
персонажа назвати ідеалом людини?

Англійська мова
Тема. Спорт і дозвілля. Підтема. Мої враження від переглянутого матчу.
Повторити Майбутній неозначений час; вправа 2, с.: 216 (письмово);
вправа 4, с.: 216-217 (усно, тестове завдання); вправа 5, с.: 217-218 (прочитати діалог).

Географія
Тема: Узагальнення знань з теми «Загальна характеристика Америки. Країни
Америки». За §§ 32-38 скласти ( на окремих аркушах) тестові завдання до теми з 4 –
ма варіантами відповідей, серед яких повинні бути завдання: 1) з однією правильною
відповіддю; 2) завдання на відповідність ( тобто, дібрати пару)
3)
завдання на послідовність ( наприклад, від найменшого до найбільшого тощо).
Всього 14 завдань ( орієнтовно по 2 до кожного параграфа).

Всесвітня історія. Тема уроку: Початок другої світової війни. Д/з: опрацювати §
28. Виконати завдання № 1-13 на стор.133.
Переглянути відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=PkkXRTXRtxY
Фізика
Розв’язування задач з теми «Електричне поле». Вправа 41(2, 3, а, б)

