1 клас
Я досліджую світ. Тема «Чому тварини такі різні?»: підручник с. 52-53, зош. с. 46
Робота на картках у Вайбер-групі (для бажаючих)
https://www.youtube.com/watch?v=DivXRyzUiOA
https://www.youtube.com/watch?v=GdXVtdoV_U8
Українська мова. Тема «Букви Д і д. Письмо великої букви Д. Вірш. Заголовок.
Головна думка. Розвиток зв’язного мовлення : підтримую діалог з другом»:
підручник с. 53, зош. с. 38 – письмо великої букви д
Робота на картках у Вайбер-групі (для бажаючих)
https://www.youtube.com/watch?v=Oiiwgrxv004
https://www.youtube.com/watch?v=SCy4gucmPHU
https://www.youtube.com/watch?v=fY1MeM0XWTo
Математика. Тема «Знаходження невідомого від’ємника. Задачі на знаходження
невідомого від’ємника. Творча робота над задачею»: підручник с.181-182, правило,
зошит с. 10-11 (урок № 100-101)
Робота на картках у Вайбер-групі (для бажаючих)
https://www.youtube.com/watch?v=8JFPEVmMC78
https://www.youtube.com/watch?v=wBbpFlk5HWc
https://www.youtube.com/watch?v=tXbmanPL5no&t=137s
Англійська мова
Тема. Їжа. Підтема. У тебе є сандвіч із рибою?
Повторити алфавіт; вивчити слова. Вправа 3, с.: 90 (підручник, читати). (Читання Aa
(ей) у словах).
№ АНГЛІЙСЬКЕ СЛОВО
ТРАНСКРИПЦІЯ
ПЕРЕКЛАД
з/п
1. Sandwich
сендвіч
[ˈsænwɪʤ] (сендвіч)
2. Meat
м’ясо
[miːt] (міт)
3. Fish
риба
[fɪʃ] (фіш)
4. Cheese
Сир (твердий)
[ʧiːz] (чіз)

2 клас
ЯДС зош. з друкованою основою с.14-15 (Де мандрує електронний лист)
Математика №871-880
Українська мова підручник с.65-66 ( правила на с. 65 рекомендую запам’ятати)
виконай вправу 1усно, вправу 2усно, впр.3 – письмово (с.65).
Фізкультура
Тема. Організаційні та загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби, бігу. Стрибки
у глибину. Розвиток швидкості, гнучкості. Рухлива гра (за вибором)
Виконати загальнорозвивальні вправи, різновиди ходьби, бігу, стрибки у глибину.
Розвивати швидкість, гнучкість. Рухлива гра (за вибором)
Виконати запропоновані вправи (за вибором)
https://www.youtube.com/watch?v=asYnEswDPHE
https://www.youtube.com/watch?v=mF8uxuyyptI

3 клас
Я у світі
Тема. Україна – європейська держава
Д/з Опрацювати у підручнику с. 110 – 113, у зошиті зробити сторінку, що відповідає
поданій темі.
Математика
Тема. Залежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів
при сталому іншому. Складені задачі на 2 – 4 дії
Д/з с. 138 – 139, опрацювати теоретичний матеріал с. 138, № 926, 927, 928
(письмово); № 930 (за бажанням)
Літературне читання
Тема. На співучих крилах весна повертається. Михайло Стельмах. «Гуси-лебеді
летять». Оповідання - спогад дитинства.
Переглянути фрагмент з кінофільму «Гуси-лебеді летять»
https://youtu.be/t4cO74gofNc
Д/з прочитати оповідання Михайла Стельмаха «Гуси-лебеді летять» с. 163 – 164,
скласти 5 запитань за змістом оповідання, намалювати ілюстрацію (за бажанням)
Англійська мова
3 клас. Тема. Відпочинок і дозвілля. Підтема. Вільний час.
Вивчити слова; вправа 4, с.: 121 (прочитати, та письмово заповнити таблицю); вправа
5, с.: 121 (письмово, доповнити розповідь).
№ АНГЛІЙСЬКЕ СЛОВО
ТРАНСКРИПЦІЯ
ПЕРЕКЛАД
з/п
1.
To skip
скакати
[tuː skɪp] (ту скіп)
2.
To collect stickers
Збирати наклейки
[tuː kəˈlekt ˈstɪkə]
(ту келект стікез)
3.
Stamp
[stæmp] (стемп)
марки
4.
To ride a bike
Їздити на велосипеді
[tuː raɪd e baɪk]
(ту раід е байк)
5.
To watch TV
Дивитися телевізор
[tuː wɒʧ tiːˈviː]
(ту воч тіві)
4 клас
Природознавство
Тема. Повторення вивченого про корисні копалини України, її водойми
Переглянути матеріал запропонований в ютубі
https://www.youtube.com/watch?v=aahP_EWxbSw
https://www.youtube.com/watch?v=mF8uxuyyptI
Виконати завдання запропоновані у групі Viber (варіант на вибір)
Математика
Тема. Письмове ділення на трицифрове число. Випадки ділення, коли в записі
частки є нулі. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на
дії різних ступенів
с.159 – 160, №1036 – 1051 (на вибір ), обов’язковими №1037, 1038,1039,1045,1046
Українська мова
Тема. Побудова речень із однорідними членами, вираженими прислівниками.
с.169 –172, вправи 332 – 338 (всі), дати відповідь на запитання

Фізкультура
Тема. Організаційні та загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби, бігу. Стрибки
у глибину. Розвиток швидкості, гнучкості. Рухлива гра (за вибором)
Виконати загальнорозвивальні вправи, різновиди ходьби, бігу, стрибки у глибину.
Розвивати швидкість, гнучкість. Рухлива гра (за вибором)
Виконати запропоновані вправи (за вибором)
https://www.youtube.com/watch?v=asYnEswDPHE
https://www.youtube.com/watch?v=mF8uxuyyptI
Інформатика
Тема: Складові комп’ютера
https://www.youtube.com/watch?v=cQe6dCyAyJQ
5 клас
Українська література
Тема: Розвиток зв’язного мовлення. Складання власної версії закінчення твору
Євгена Гуцала «Лось».
Скласти на основі прочитаного власну версію закінчення оповідання Є.Гуцала
«Лось» (на чернетки)
Англійська мова
Тема. Свята та традиції. Підтема. Свята у Великобританії.
Прочитати текст вправа 1, с.: 172-173 (усно); вправа 3, с.: 173 (письмово, доповнити
речення, використовуючи текст); вправа 5, с.: 173 (усно, прочитати діалог); вправа 6,
с.: 174 (письмово, розкрити дужки).
Математика
Тема: Розв’язування задач і вправ
Повторити розділ 2. Додавання і віднімання натуральних чисел.
№ 265, 277, 333
Музичне мистецтво
Тема: Музика і візуальні види мистецтва
Підручник ст..148-153
Слухання. М.Мусоргський. П’єса №10 «Богатирські ворота»
https://www.youtube.com/watch?v=1f55BwcI74w
Л.Боккеріні «Менует»
https://www.youtube.com/watch?v=zWX20tk7chk
Пісня Г.Гладкова «Пісенька друзів»
https://www.youtube.com/watch?v=cQ4dXmLwvM0
Інформатика
Тема: Однорівневі списки
https://www.youtube.com/watch?v=Eho3NihpJG0
https://www.youtube.com/watch?v=-r1Tuj50-UI
Повторити параграф 3.5-3.6

Українська мова
Тема: Виділення вставних слів на письмі комами.
Параграф 58. Вправи 459(усно) 465,466(письмово)
Вивчити послідовність синтаксичного розбору речення с.171.
6 клас
Біологія
Тема: Значення рослин для існування життя на планеті Земля та людини.
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=IejaS4kALpE
Д/з – повторити §48-50, виконати тести 1-2, завдання 1-6 та завдання «Поміркуйте!»
с. 190
Математика
Тема: Перпендикулярні прямі
https://www.youtube.com/watch?v=RO7tHvNA2UA
Параграф 51. № 1468, 1472, 1474
Музичне мистецтво
Тема: Концерт для друга
Підручник ст..178-183
Слухання. К.Сен-Санс Концерт №2 для фортепіано з оркестром 3 ч.
https://www.youtube.com/watch?v=LVlMvu9qD6E
Пісня О.Злотника «Цвіт землі»
https://www.youtube.com/watch?v=DVGQMkmtd8o
Українська література
Тема: Леся Воронина «Таємне товариство боягузів…» Роль сім’ї у формуванні
життєвих переконань людини. Стосунки між різними поколіннями в родині
Д/з:
1. Дочитати повість.
2. Схарактеризувати родину Джур за даним початком:
Найдорожче, що є людини, - це її сім’я. Здорова, міцна, дружна родина
– запорука успіху в усьому. Тільки разом люди можуть долати труднощі,
які їм підносить доля.
Родина Клима, як виявилося, зовсім не проста…(письмово)
Англійська мова
Тема. Україна. Київ. Підтема. Повторення.
Повторити Минулий неозначений час, Майбутній неозначений час; вправа 1, с.: 154
(письмово, доповнити речення за малюнками); вправа 2, с.: 155 (усно, прочитати
діалоги); вправа 3 (письмово, поставити імена дітей, використовуючи діалоги).

Всесвітня історія. Тема уроку: початок Великого переселення народів та падіння
Західної Римської імперії. Д/з: прочитати сторінки 215-218. Виконати завдання на
контурній
карті.
Переглянути
відео
за
посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=tUoS9FPGfTU

7 клас
Фізика
Тема: Механічна енергія та її види.
https://www.youtube.com/watch?v=X7e5YnUw4KM
https://www.youtube.com/watch?v=0kE2VcOaR_0
Параграф 32.
Вправа 32 № 3-6
Алгебра
Спосіб додавання. П.28, №1050(2, 3), 1071(1)

Історія України
Тема уроку: Держава Феодоро та Кримське ханство. Д/з: опрацювати § 22. Виписати
пояснення термінів, стор.198. Переглянути відео за посиланням:
https://history.vn.ua/video/ukraine100x3/68.html
Фізична культура
Загальнорозвивальні вправи, човниковий біг 4х10м. Стрибки в довжину з місця.
Музичне мистецтво
Тема: Телемюзикл
Підручник ст.. 168-171
Слухання: М.Дунаєвський. Музика до фільму «Мері Поппінс, до побачення»
https://www.youtube.com/watch?v=oQcBpjgf34g
https://www.youtube.com/watch?v=Zio4eUVwkD0
https://www.youtube.com/watch?v=5gxs2hh68I4
https://www.youtube.com/watch?v=e7FweLnjuno
Пісня І.Шамо «Києве мій»
https://www.youtube.com/watch?v=A5cIk-Bg6cc
Українська література
Тема. Олег Ольжич – поет національного героїзму. Проблема людської волі в поезії
«Захочеш – і будеш…». Заклик іти за велінням свого серця, жити повнокровним
життям у вірші «Господь багатий нас благословив».
Переглянути урок за посиланням https://youtu.be/eF5XpM8GVKI

Д/з: виразно читати поезії О. Ольжича «Захочеш – і будеш…» та «Господь багатий
нас благословив». Виписати в робочі зошити художні засоби, пояснити, з якою
метою використав їх автор

8 клас
Англійська мова
Тема. Велика Британія та Україна. Підтема. Прогноз погоди.
Вправа 4, с.: 125 (заповнити таблицю, письмово); вміти розповідати про погоду
(використовувати текст вправа 2, с.: 134, усно).
Мистецтво
Тема: Стиль романтизм у музиці, театрі й моді
Підручник ст..229-238
https://svitppt.com.ua/muzika/romantizm-u-muzici.html
https://www.youtube.com/watch?v=whIxf0ovt84
https://www.youtube.com/watch?v=AjdofR_3Ipg
https://www.youtube.com/watch?v=E1HiHtO1nsY
https://www.youtube.com/watch?v=yz-lLou4MAk
Геометрія
Площа трикутника. П. 22, №721 – 725
https://www.youtube.com/watch?v=4eZXBnTGBh8
Українська література
Тема. В. Дрозд. «Білий кінь Шептало». Проблема свободи і неволі, особистості й
натовпу, дійсності т а мрії, людини в суспільстві, її знеособлення.
Переглянути урок за посиланням https://youtu.be/7abpyLOyNwY
Д/з: прочитати «Білий кінь Шептало» В. Дрозда, намалювати ілюстрацію.
Зарубіжна література
Мольєр «Міщанин-шляхтич»
В робочому зошиті записуємо дату та тему «Основні образи комедії: пан Журден,
пані Журден, граф Дорант, графиня Дорімена, Клеон».
До кожного образу складаємо характеристику. Форма довільна: можна виконати у
формі асоціативного куща, можна охарактеризувати письмово, зробити малюнки…
Біологія
Тема: Мова
Д/з - §52, виконати різнорівневі завдання 1-10 с. 230

9 клас
Мистецтво
Тема: Збереження мистецьких надбань: музеї, галереї.
Підручник ст.. 180-185
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-29-poshirennya-mistectva-muze-galere27562.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=k0Cd_MiMmfM&feature=emb_lo
go
https://www.youtube.com/watch?v=Y4d-YeL4RWo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=88NoqLxi1oU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=8aCRRV23iKA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=TmFPV8qlZfg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=o_oGSpzhsFc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pBPWASkbQeU&feature=emb_logo
Українська мова
Тема: Розвиток зв’язного мовлення. Тези прочитаної науково-пізнавальної статті.
Параграф 36. Вправа 1(с.128-129 письмово).
Українська література
Тема. П. Куліш – відомий письменник, перший український літературний
критик, перекладач, автор підручників для школи, українського правопису. Вплив
на П. Куліша ідей європейського просвітництва. Романтична основа світогляду.
Переглянути відео про П.Куліша https://youtu.be/S8cNJLsL25U
Д/з: прочитати матеріал за підручником с.250-254; виписати в зошити
відомості з теорії літератури («роман», «історичний роман»,
«роман-хроніка»)
Геометрія
Повторення. Чотирикутники. Площі чотирикутників. Г – 8: п. 1 – 8, с.6 – 47, п. 20 –
23, с. 145 – 161, №21.6 – 21.8(з Г- 9)
Хімія
Тема: Білки як біологічні полімери. Денатурація білка. Біологічна роль амінокислот
і білків.
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=h0k_93EKiMk
Д/з - §39, N1-4(усно) N150-153(письм) с. 191
Підготувати проекти за темою:
1) Дослідження хімічного складу їжі.
2) Хімічний склад жувальних гумок.

Зарубіжна література
В робочому зошиті записуємо дату, тему: «Динаміка образу Елайзи Дулітл. Ідеї
«одухотворення» людини й життя засобами мистецтва, збереження національної
культури, розвитку мови».
3. Літературний диктант
Чим займався професор Гіггінс? ü До якого соціального прошарку належала Еліза?
Коли дівчина відчула себе гідною людиною
Де відбувалося перше випробування Елізи як ледіü Хто був прихильним до ЕЛІЗИ,
турбувався про неї? (Місіс Пірс, економка.)
Назвіть того, хто виграв парі.
Якою Гіггінс бачив долю ЕЛІЗИ у подальшому?
Чому Еліза розлютилася та втекла, коли «експеримент» скінчився?
Ким був Альфред Дулитл, батько ЕЛІЗИ?
Який дар він мав?
Хто сприяв тому, що батько ЕЛІЗИ розбагатів?
Чим планувала зайнятися Еліза?
Постановка та розв'язання проблемних питань
Порівняйте п’єсу Дж. Б. Шоу з міфом про Пігмаліона та Галатею. чи може
англійська трагікомедія, на вашу думку, завершитися шлюбом головних героїв?
1. Аналіз літературного твору
визначте: жанр п’єси Дж. Б. Шоу «Пігмаліон» (що в ній від роману, а що — від
драми),
особливості поетики п’єси,
подібність і розбіжність образів Гіггінса із п’єси Дж. Б. Шоу та Пігмаліона із
давньогрецького міфу.

Жанр п'єси Дж. Б. Шоу «Пігмаліон»
(записати в зошит)

Роман у п’яти діях
Епос

Драма

■ Опис героїв;
■ Діалогічна структура;
■ поширені пояснення;
■ наявність ремарок;
■ увага до психологічного стану
■ «режисерська драматургія» (автор зазначив
персонажів;
кожний сценічний рухгероїв)
■ наявність авторської оцінки

Особливості поетики п’єси «Пігмаліон» (записати в зошит)
■ Основні художні засоби — парадокси й дискусії.
■ Засоби комічного поєднано з реальним трагізмом буття суспільства та духовно
багатої людини, якій не було місця в тогочасному світі.
■ Найбільший парадокс — це людина.
Порівняння образів Гіггінса із п'єси Дж. Б. Шоу та Пігмаліона з давньогрецького
Професор Гіггінс

Пігмаліон

■ Навчав Елізу правильної вимови, допоміг
зрозуміти світ мистецтва;

■ Створив Галатею та закохався в неї;

■ Еліза майже нічого не змінила в поглядах
професора, а він не збирався змінюватися сам;

■ Галатея змінила Пігмаліона, її
краса розбудила в його душі кохання;

■ він не почувався відповідальним за долю Елізи, ■ почувався відповідальним за
його захоплювали вищі ідеї, результат
створену ним красу
експерименту
Висновок. Твір «Пігмаліон» Дж. Б. Шоу — не про кохання, а про силу творчості, про
духовне пробудження людини під впливом мистецтва, про можливість здобуття
особистістю внутрішньої краси та свободи
міфу (записати в зошит)

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

10 клас
Алгебра
Екстремуми функції. П. 23, №23.1, 23.3(1), 23.5, 23,7
https://www.youtube.com/watch?v=ip1ZxESP7PQ
Біологія
Тема: Особливості процесів регенерації організму людини.
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=vZ6Ezhea7GY
Д/з - §43,44; запитання 1-6* с. 161; запитання 1-7* с. 165
Українська мова
Тема: Дієслово як частина мови. Форми дієслова.
Параграф 70. Вправа 501(усно) 499,502(письмово)
Фізична культура
Метання м’яча на дальність. Спеціальні вправи метальника. Повільний біг до 9
хвилин. https://mylifesport.ru/text.php?id=106
Громадянська освіта. Тема уроку: Інтернет. Безпека та приватність в інтернеті.
Кіберзлочинність. Д/з: опрацювати тему 5, стор.117-119. Складіть перелік правил
безпечного користування інтернет-ресурсами.
Історія України. Тема уроку: Вступ Червоної армії на територію Західної України.
Д/з: опрацювати стор.191-196. Розглянути завдання на стор.196. Виконати письмово
завдання № 13. Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=RKQB2-XoB4Q
Захист Вітчизни. Тема уроку: Техніка проведення реанімаційних заходів одним та
двома рятівниками. Д/з: опрацювати § 50. Розглянути запитання № 1-5 на стор.219.
Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=2v2uksDEeyw

