1 клас
Я досліджую світ
Тема. Мандрівка планетою Земля
Завдання: підручник с. 68, зош. с. 56
https://www.youtube.com/watch?v=SB8TzyCgP3g
Увага!!! Інтернет-олімпіада з курсу «Я досліджую світ» (час проведення і код класу
– у Вайбер - групі)
Українська мова
Тема. Букви Ж і ж. Письмо малої букви ж. Досліджуємо медіа: журнали. Письмо
вивчених букв, складів, слів, речень
Завдання : підручник с. 70, розглянути і прочитати дитячий журнал, зош. с. 53 –
письмо малої букви ж
https://www.youtube.com/watch?v=F_dAKq5yjzA
https://www.youtube.com/watch?v=ztjTrZPosyo
Фізична культура
Тема.
Вправи
для
розвитку швидкості.
Біг з
прискорення з різних вихідних положень
https://www.youtube.com/watch?v=G8F0em0W1VM
https://www.youtube.com/watch?v=tz2TOMqE8YQ

упорного

положення,

Музичне мистецтво
Тема. Морське царство
Вивчити і заспівати пісню О.Янушкевича «Літо золоте»
https://www.youtube.com/watch?v=9Q3UFJpYkzk
Прослухати музичний твір А. Вівальді «Літо» з циклу «Пори року»
https://www.youtube.com/watch?v=y_UX0XCQk70
2 клас
ЯДС підручник с.118-121, зош. з друк. осн. С.69-71
Українська мова підручник:с.83 «Поширення речень» впр.2-3 (письмово), у зош.
з друк. основою на с.52-53впр1,2 (письмово).
Образотворче мистецтво Створи рекламу свого улюбленого соку з веселим
героєм)))
Фізкультура
Тема. Організуючі та загально розвивальні вправи. Різновиди ходьби, бігу. Розвиток
сили, гнучкості. Перекидання м’яча у парах.
Виконати ритмічний комплекс вправ за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=mXV-WS8vsWw
3 клас
Природознавство
Тема. Екскурсія «Твоє здоров’я» ( шкільний медичний кабінет, фельдшерськоакушерський пункт, лікарня, поліклініка, аптека…)
Д / з намалювати малюнок «Аптека – наш помічник», розробити правила поведінки
учнів під час екскурсії до аптеки або підготувати повідомлення «Лікарські рослини
мого краю» ( за бажанням створити колаж)

Музичне мистецтво
Тема. Розвиток музики. Будова музики. Повторення вивченого.
Повторити пісню Анни Алейнікової «Рушничок»
https://www.youtube.com/watch?v=Jp2yFh-UnUU
Прослухати твір Фридеріка Шопена «Вальс»
https://www.youtube.com/watch?v=lAvcmWK7jVE
Англійська мова
Тема. Шкільне життя. Підтема. Вчорашні справи.
ВСІ ВИКОНАНІ ЗАВДАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВО НАДСИЛАТИ МЕНІ НА
ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ:
oksananik84@ukr.net
АБО
НА
МЕСИНДЖЕР
ЧИ
ВАЙБЕР (+380995643294)!
4 клас
Природознавство
Тема. Заповідні території та охорона природи Карпат і Кримських гір
Параграф 47, с.159 – 160 ( Карпатський заповідник, Кримський заповідник)
https://www.youtube.com/watch?v=OdtVSaPq8Cs
https://www.youtube.com/watch?v=bO1szmPGlho
Повторити вивчене. Підготуватись до контрольної роботи
Літературне читання
Тема. Тема. Всеволод Нестайко «Шура і Шурко»
с.160 – 166, скласти план до 3 і 4 частини оповідання, дати відповіді на запитання.
Скласти продовження оповідання (усно)
Музичне мистецтво
Тема. Танці Польщі та Чехії. Повторення вивченого.
Повторити чеську народну пісню-танець «Полька»
https://www.youtube.com/watch?v=aE4o7WWUxsI
Повторно прослухати музичний твір Фридеріка Шопена «Мазурка ля мінор»
https://www.youtube.com/watch?v=Dnf8Du90KvQ
Англійська мова
Тема. Шкільне життя. Підтема. Вчорашні справи.
ВСІ ВИКОНАНІ ЗАВДАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВО НАДСИЛАТИ МЕНІ НА
ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ:
oksananik84@ukr.net
АБО
НА
МЕСИНДЖЕР
ЧИ
ВАЙБЕР (+380995643294)!
5 клас
Зарубіжна література
Тема. Пауль Маар «Машина для здійснення бажань, або Суботик
повертається в суботу». Реальне і фантастичне у творі.
Повторити визначення: «повість», «народна та літературна казка».
Вибрати з твору поради, які дає Суботик Пляшкеру та іншим персонажам твору.
Письмово скласти пам’ятку «Поради від Суботика».
Роботи переслати на електронну пошту synivkazosh@ukr.net
основи здоров’я
Тема: Стихійні лиха. Правило поведінки під час сильного вітру, грози та вразі
потрапляння у зону підтоплення. Підручні рятувальні засоби. Практичне завдання:
*Виготовлення рятувальних засобів з підручних матеріалів*
Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=dUWtiopLzS0

https://www.youtube.com/watch?v=xybMQcs7Inc
https://www.youtube.com/watch?v=lh7wdT7g4yY
Д/з - §30, РЗ виконати завдання на с.57, виготовити рятувальні засоби, фото
прислати у вайбер або на пошту – ОБОВ’ЯЗКОВО (приклад у підручнику с. 161)
Фізична культура
Закріпити удари по м’ячу ногою, головою. Ведення м’яча.
Українська мова
Тема: Повторення в кінці року. Лексикологія.
Повторити параграфи 8-11, 13,14. Виконати вправи на повторення 507(усно) 512, 513
(письмово)
Англійська мова
Тема. Шкільне життя. Підтема. Діяльність учнів під час уроку.
ВСІ ВИКОНАНІ ЗАВДАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВО НАДСИЛАТИ МЕНІ НА
ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ:
oksananik84@ukr.net
АБО
НА
МЕСИНДЖЕР
ЧИ
ВАЙБЕР (+380995643294)!
Вивчити слова; вправа 6, с.: 192 (усно, прочитати діалоги); вправа 7 (письмово,
розкрити дужки).
№ АНГЛІЙСЬКЕ
ТРАНСКРИПЦІЯ
ПЕРЕКЛАД
з/п СЛОВО
1.
To read and write
[tuː riːd ænd raɪt] (ту рід енд райт)
Читати й писати
Вчитися
2.
To learn to draw
[tuː lɜːn tuː drɔː] (ту льон ту дро)
малювати
Працювати
в
3.
To work in pairs
[tuː wɜːk ɪn peə] (ту вьок ін пеез)
парі
[tuː rʌn ænd ʤʌmp]
(ту
ран Бігати
й
4.
To run and jump
енд джамп)
стрибати
6 клас
Математика
Тема: Арифметичні дії з раціональними числами
https://www.youtube.com/watch?v=SPSCfMNXpZo
https://www.youtube.com/watch?v=3ZRjPj_BpD8
Повторити параграфи 38-39. № 1007, 1048, 1051
Англійська мова
Тема. Шкільне життя. Підтема. Заняття спортом.
ВСІ ВИКОНАНІ ЗАВДАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВО НАДСИЛАТИ МЕНІ НА
ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ:
oksananik84@ukr.net АБО НА МЕСИНДЖЕР ЧИ
ВАЙБЕР (+380995643294)!
Вправа 4, с.: 176 (письмово, на місце пропусків поставити варіанти (A, B, C, D, E, F, G,
H); вправа 6, с.: 177 (письмово).
УВАГА! НАВЕСТИ ЛАД У СЛОВНИКАХ; ВСІ СЛОВА МАЮТЬ БУТИ
ЗАПИСАНІ!
Українська мова
Тема: Розвиток зв’язного мовлення. Есе світоглядного змісту.
Написати есе на одну з тем: «Кого можна назвати патріотом рідної землі», «У чому
полягає життєвий успіх»

Фізична культура
Удари
по
м’ячу
ногою,
https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra

головою.

Ведення

м’яча.

Зарубіжна література
Тема. Міхаель Андреас Гельмут Енде «Джим Ґудзик і машиніст Лукас».
Фантастична країна Усландія та її мешканці.
Познайомитися з біографією німецького письменника Міхаеля Енде,
с. 240-242
https://www.youtube.com/watch?v=MPofIa9tHAA
Прочитати повість-казку «Джим Ґудзик і машиніст Лукас»
https://www.youtube.com/watch?v=7fSzeb2wrfg
Скласти паспорт-характеристику твору
Назва твору
Автор
Жанр
Рік видання
Герої твору
Місце дії
Казкові елементи
Головна думка
Моральні цінності, що
утверджуються у творі
Відзнаки

Роботи переслати на електронну пошту synivkazosh@ukr.net
основи здоров’я
Тема: Поведінка в екстремальних ситуаціях. Телефони аварійних служб.
Повідомлення рятувальним службам. Практичне завдання: * Моделювання ситуації
виклику аварійних служб**
Виконати тести: https://naurok.com.ua/test/start/404730
Д/з -§30, РЗ виконати завдання на с. 69
7 клас
Українська мова
Тема: Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням. Виразне
читання тестів з вигуками.
Параграф 51. Вправа 542(усно) 543(письмово)
Фізика
Тема: Захист навчальних проектів (Становлення і розвиток знань про фізичні
основи машин і механізмів. Прості механізми у побутових пристроях. Біомеханіка
людини. Використання енергії природних джерел.)
Проект прислати на електронну адресу v.ovcharenko85@gmail.com

біологія
Тема: Червона книга України
Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=yPt5Uvzfrd0
https://www.youtube.com/watch?v=bsvxBEZprNs
https://www.youtube.com/watch?v=BZ9TqO_W-RQ
https://www.youtube.com/watch?v=fCgUZH_clN8
Пройти тести: https://naurok.com.ua/test/start/418006
Д/з - §62, виконати завдання 12 с. 93
Образотворче мистецтво. Тема уроку: Сувенір. Д/з: зобразити народну іграшкусувенір.
Фізична культура
Техніка
гри.
Удари
по
м’ячу
ногою,
головою.
Ведення
м’яча.
https://studfile.net/preview/5725821/page:2/ https://osvita.diia.gov.ua/courses/digitalfizra
Алгебра
Повторення. Функції. Повторити п. 20 – 23, виконати вправи №1216(1 - 4), 1217(1, 2),
1218(1), 1220 https://www.youtube.com/watch?v=P7fPh0O8Iwc
8 клас
Історія України. Тема уроку: Правобережні та Західноукраїнські землі в ІІ
половині ХУІІІ ст. Д/з: опрацювати §32. Виписати причини народного руху на
Правобережній Україні. Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=VZS02ELbY_c
Всесвітня історія. Тема уроку: Перське царство Сефевидів та імперія Великих
Моголів в Індії. Д/з: опрацювати §28. Назвати основні особливості розвитку
культури в Індії періоду Великих Моголів.
https://www.youtube.com/watch?v=C3LQm5KDH7w
Фізика
Тема: Електричний струм у газах
https://www.youtube.com/watch?v=-i_BggwunF0
Параграф 39.
Вправа 39 № 3-5
хімія
Тема: Практична робота №3. Розв’язування експериментальних задач. Проведено
інструктаж з БЖД.
Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=XYFS1K_wySM
Д/з - §45, виконати завдання практ. робота 2, с. 234
українська мова
Тема. Повторення в кінці року. Головні та другорядні члени речення
Д / з повторити матеріал параграфів 5, 6 с.31-42; виконати Вправу 90 (ІІ)
українська література
Тема. Образи Вітька Горобця, Федька Котигорошка, Галі Козачок.
Д / з виписати цитати до характеристики В.Горобця, Ф.Котигорошка, Г.Козачок

9 клас
Фізична культура
Техніка гри. Зупинка м’яча, відбирання.
Обманливі рухи, жонглювання.
https://studfile.net/preview/5725821/page:3/ https://osvita.diia.gov.ua/courses/digitalfizra
Ураїнська мова
Тема: Узагальнення і систематизація вивченого. Мовні аспекти вивчення речення
(граматична основа, види речень)
Повторити вивчене за таблицями підручника форзац 1, 2
Пунктуаційний практикум
Запишіть речення міркування Капелана Андрія Зелінського, де треба, ставляти
тире.
Сенс життя для всіх один бути щасливими. Шлях до цього в кожного свій. Завдання
воїна на передовій любити тих, хто лишився за плечима. Війна це хаос і руйнація.
Жити це вміти бачити красу там, де суцільна руйнація. Людина може створити
шедевр коли вірить у себе. Перед Мікеланджело була брила мармуру. Він забрав усе
зайве народилася статуя Давида.
У якому реченні тире вжито між частинами безсполучникового складного речення.
Перебудуйте його у складносурядне.
Кого називають Капеланом? Запишіть визначення цього поняття у формі
складнопідрядного речення.
Українська література
Тема. РМ. Написання листа авторові улюбленої книжки
Д / з написати лист авторові улюбленої книжки (бажано української, обсяг 2-2,5 ст)
Фізика
Контрольна робота з теми з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження». Текст
контрольної роботи у групі в вайбері
Зарубіжна література
Тема: Рей Дуглас Бредбері «451 за Фаренгейтом». Тривога за майбутнє суспільства в
романі-антиутопії.
(дивитися в ютубі або читати за підручником).
Запитання: чи можна порівняти проблему із книги із сьогоднішньою ситуацією н
земній кулі (коронавірус). Свої роздуми записати у робочий зошит.
Англійська мова
Тема. Міста Великої Британії. Підтема. Міста України.
ВСІ ВИКОНАНІ ЗАВДАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВО НАДСИЛАТИ МЕНІ НА
ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ:
oksananik84@ukr.net
АБО
НА
МЕСИНДЖЕР
ЧИ
ВАЙБЕР (+380995643294)!
Вправа 2, с.:226-230 (усно); повторити лексичний, граматичний матеріал.
Інформатика
Тема: Виконання індивідуальних і групових проектів.
Продовжити пошукову роботу та розробку проекту.

10 клас
Алгебра
Повторення. Тригонометричні функції. Повторити п.8 – 17, виконати вправи
№26.18(1), 26.19, 26.21, 26.25(1) https://www.youtube.com/watch?v=TOLmfvr_-LM

Фізика
Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи. Опрацювати «Підбиваємо
підсумки розділу ІV «Електричне поле»(с.263 підручника). Виконати «Завдання для
самоперевірки до розділу ІV «Електричне поле»(с.264 підручника).
Історія України. Тема уроку: Депортація кримських татар та інших народів.
Д/з:опрацюватистор.222-223. Підготувати історичну інформацію про Ахмет-Хана
Султана. Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=9rDCfzecYvA&vl=ru
Громадянська освіта. Тема уроку: Економіка домогосподарства. Д/з: опрацювати
ТЗ розділу УІ. Зобразити схему «Права споживачів» стор.144. Повторити розділ ІІ.
Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=Q-LycJoucSc
Інформатика
Тема: OCR-технології для розпізнавання паперових документів.
https://vsimpptx.com/urokinf/documents/u14
Українська мова
Тема: Службові частини мови, загальна характеристика їх. Прийменник, його
особливості, групи за походженням та морфологічним складом. Правопис
прийменників.
Параграф 82. Вправи 587,588(письмово)
590,595(усно).
Завдання перевір себе с.207.
Фізична культура
Техніка гри. Зупинка м’яча, відбирання. Обманливі рухи, жонглювання.
https://studfile.net/preview/5725821/page:3/ https://osvita.diia.gov.ua/courses/digitalfizra

