1 клас
Я досліджую світ
Тема. Мандрівка планетою Земля
Завдання: підручник с. 69, розкажи, як ти дбаєш про чистоту довкілля
https://www.youtube.com/watch?v=_31c7ZsXVEg
https://www.youtube.com/watch?v=Dpo1BcPhgrI
https://www.youtube.com/watch?v=JI-jR9pNBqE
Українська мова
Тема. Букви Ж і ж. Письмо великої букви Ж. Вірш і малюнок. Головний герой
Завдання : підручник с. 71, зош. с. 53 – письмо великої букви Ж, підготуватися до інтернетолімпіади - виконати онлайн-тест (посилання і пароль у Вайбер групі)
https://www.youtube.com/watch?v=C9KYpVVwCzQ
Фізична культура
Тема. Вправи для розвитку швидкості. Біг на місці з максимальною частотою кроків,
виконання максимально великої кількості рухів за одиницю часу
https://www.youtube.com/watch?v=Mg_mhA8YrhI&list=PLFVSJgZgf7h8fTSmeRAY9UYkVTJZtJgT
https://www.youtube.com/watch?v=2CHtZogDOHE
Увага!!! Завтра, 16 травня (субота), інтернет-олімпіада з української мови (час проведення –
у Вайбер - групі)
Англійська мова
Тема. Їжа. Підтема. Повторення.
Повторити слова по темі, алфавіт; виконати проектну роботу, вправа 2, с.: 108 (підручник).
2 клас
ЯДС підручник с.122-124, зош. з друкованою основою с.72-75
Математика №981-986 , Українська мова: позакласне читання Найкраще Р. 16 прочитай
оповідання
Англійська мова
Тема. Наш світ. Підтема. Прохолодна весна.
Вивчити слова; вправа 1, с.: 121 (підручник, усно); вправа 4, с.: 122 (усно).
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.

АНГЛІЙСЬКЕ
СЛОВО
Spring
Cool
Warm
Sunny
Bird singing

6.

Riding a bike

7.

Playing football

8.

Flying a kite

ТРАНСКРИПЦІЯ

ПЕРЕКЛАД

[sprɪŋ] (спрін)
[kuːl] (кул)
[wɔːm] (вом)
[ˈsʌnɪ] (сані)
[bɜːd ˈsɪŋɪŋ] (бьод сінін)
[ˈraɪdɪŋ e baɪk] (райдін е
байк)
[ˈpleɪɪŋ ˈfʊtbɔːl]
(плейн
футбол)
[ˈflaɪɪŋ e kaɪt]
(флайн
е
кайт)

Весна
Прохолодна
Тепла
Сонячна
Спів птаха
Їздити на велосипеді
Грати у футбол
Літаючий
змій

паперовий

3 клас
Українська мова
Тема. Повторення вивченого про текст і речення. Підготовка до контрольної роботи
Д / з повторити вивчений матеріал про дієслово с.157 – 176, Вправи 459,460 (письмово)
Математика
Тема. Повторення вивченого за рік. Повторення нумерації трицифрових чисел. Читання і
запис чисел у нумераційній таблиці. Розрядний склад числа. Запис числа у вигляді суми
розрядних доданків. Загальна кількість одиниць, десятків, сотень у трицифровому числі.
Задачі на 2-3 дії
Д / з с.159 – 161, № 2,12,15 (усно);
№ 1, 3, 4, 5, 6, 7,10, 13,17, 19 (письмово) (за бажанням можна виконати всі запропоновані
завдання на с.159 – 161)
Літературне читання
Тема. Про захоплення і улюблені справи. Іван Світличний «Слухала лисичка солов’я».
Андрій М’ястківський «Біла хмарка..»
Д / з виразно читати с.180, давати відповіді на запитання, розглянути малюнок на с. 181.
Доповни побачене: як звуть дівчинку, песика, у якій родині живе юна художниця?
Скільки їй років? А які у тебе захоплення? Підготуй і запиши розповідь за картиною!
Фізична культура
Тема. Організовувальні вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Вправи для розвитку
координації. Метання малого м’яча «із-за спини через плече», стоячи на одному, двох
колінах. Рухлива гра «Артбол»
https://youtu.be/SB1Ri6xxTqY
https://youtu.be/wqzoY6_YEtU
4 клас
Літературне читання
Тема. Марія Чумарна. Казка про друга
с. 166 – 170, прочитати казку, вміти переказувати, намалювати малюнок за сюжетом казки.
Українська мова
Тема. Розвиток зв’язного мовлення . Розповідь з обґрунтування власної думки «Мій
улюблений телевізійний проект»
Виконати роботу у зошиті з розвитку зв’язного мовлення (Урок 16). Підготувати зошит для
перевірки
Математика
Тема. Закріплення і повторення раніше вивченого. Підготовка до контрольної роботи
Виконати завдання у зошиті ДПА. Робота № 7 (обидва варіанти), повторити вивчені
правила з теми «Дроби»
Фізкультура
Тема. Організуючі та загальнопідготовчі вправи.
Виконати комплекс тесту оцінки стану фізичної підготовленості
Гнучкість: нахил тулуба вперед з положення сидячи. Підтягування. Спритність:
«човниковий біг» 4х9 м. Швидкісно-силові якості: стрибок у довжину з місця або метання
тенісного м’яча на дальність (по можливості)
Виконати ритмічний комплекс вправ за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=mXV-WS8vsWw

Основи здоров’я
Тема.
Звички і здоров’я.
Практична
робота. Виконання
проекту
з формування корисної звички
с.151 – 153, розглянути матеріал підручника, дати відповіді на запитання (запитання 5 і 6
обговорити з членами своєї сім’ї ). Виконати практичну роботу на с.153. Виконати завдання
у зошиті на відповідних сторінках
https://www.youtube.com/watch?v=M3An8uibz44
https://www.youtube.com/watch?v=IxFtzHoBeMs
5 клас
Математика
Тема: Відсотки. Знаходження відсотків від числа.
https://www.youtube.com/watch?v=yewa_n6LxcA
https://www.youtube.com/watch?v=KaQGZ15kQLs
Параграф 37.
1081, 1086
Українська література
Тема: Контрольна робота. Твір «Мій улюблений літературний герой»
Виконати контрольну роботу!
Природознавство
Практичне заняття. Дослідження екологічних проблем своєї місцевості. Виконати в
робочому зошиті.
Фізична культура
Зупинка
м’яча,
відбирання.
Обманливі
рухи,
жонглювання.
https://studfile.net/preview/5725821/page:3/ https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra
Англійська мова
Тема. Шкільне життя. Підтема. Мої шкільні вчителі.
Вправа 1, с.: 193 (усно); вправа 5, с.: 194 (переписати діалог, поставити виділені слова
(What time; How; Which; Do; Why); вправа 6 (письмово, вставити слова з таблиці).
6 клас
Математика
Тема: Подібні доданки та їх зведення. Розкриття дужок.
https://www.youtube.com/watch?v=4qb19lDAOXo
Завдання для перевірки знань № 7
Українська мова
Тема: Контрольна робота: «Займенник». Тестування
Виконати контрольну роботу!
Українська література
Тема: Павло Глазовий. Стисло про письменника. «Еволюція», «Найважча роль»
Ознайомитися з основними фактами біографії Павла Глазового.
Навчитися виразно читати гуморески.
За підручником с.229-231.
Написати твір-мініатюру на тему: «Сміх – ліки для душі»

Географія
Тема: Практична робота 8. Складання опису одного з природних комплексів своєї
місцевості.
У § 59 на с. 216 вміщена практична робота 8. Прочитайте текст, виберіть один із
запропонованих об’єктів ( це може бути річка, яр, ліс, парк, заплава річки, балка, озеро,
болото, лука тощо), який розміщений найближче до вашого будинку, або добре вам
відомий. Опишіть цей об’єкт за планом практичної роботи. Фото вашого опису надсилайте
на вайбер.
Фізична культура
Закріпити удари по м’ячу ногою, головою. Ведення м’яча.
Англійська мова
Тема. Шкільне життя. Підтема. На уроці англійської мови.
Повторити
граматичний
матеріал;
лексичний
матеріал;
написати
твір
«At the English lesson», («На уроці англійської мови.» 10 речень, використовувати
словосполучення вправа 1, с.: 178).
7 клас
Хімія
Тема: Представлення результатів навчальних проектів.
1. Дослідження якості води з різних джерел.
2. Дослідження фізичних і хімічних властивостей води.
3. Спроби очищення води у побуті.
4. Збереження чистоти водойм: розв’язування проблеми у вашій місцевості.
5. Еколого-економічний проект «Зберігаючи воду – заощаджую родинний
бюджет».
Результати проектів (презентації, буклети, брошури і ін..) надсилаємо на
пошту або у вайбер
Д/з – повторити §§31 - 38
Інформатика
Тема: Інструктаж з БЖД. Реалізація програмного проекту відповідно до розробленого
сценарію.
https://vsimpptx.com/urokinf/7klas/u33
Географія
Тема: Індійський океан. Практична робота 12 ( продовження).
Прочитати §60, виконати інтерактивну вправу онлайн за посиланням
https://learningapps.org/view5083466 ( вибрати «Картограф. Індійський океан).
Трудове навчання. Тема уроку: Технологічний процес виготовлення елементів
ландшафтного дизайну з деревини та інших матеріалів. Д/з: намалювати схему альтанки.
Англійська мова
Тема. Шкільне життя. Підтема. Англійська – мова міжнародного спілкування.
ВСІ ВИКОНАНІ
ЗАВДАННЯ
ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ:

ОБОВ’ЯЗКОВО

НАДСИЛАТИ

МЕНІ

НА

oksananik84@ukr.net АБО НА МЕСИНДЖЕР ЧИ ВАЙБЕР (+380995643294)!
Повторити Займенники; лексичний матеріал теми; вправа 8, с.: 175 (письмово, доповнити
речення).

Українська література
Тема. Художні засоби донесення до читача ідей патріотизму, гуманізму, історичної пам’яті.
Ліризм поезій А.Малишка
Д / з вивчити напам’ять поезію А.Малишка «Пісня про рушник». Проаналізувати її.

8 клас
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/digital-fizra
Географія
Тема: Географічне положення та природа Сумщини.
У підручнику на стор.290 вміщено «План характеристики регіону». Вивчаємо свою
Сумську область за цим планом.
Тому, користуючись джерелом за посиланням
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_
%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C ,
дайте короткі письмові
відповіді в зошиті на 1 – 3 запитання плану.
українська мова
Тема. Повторення в кінці року. Головні та другорядні члени речення.
Д / з повторити параграфи 7-14, с.31-42, виконати вправу 145 ( письмово)
Інформатика
Тема: Оформлення матеріалів про виконання індивідуальних і групових навчальних
проектів із дослідження предметної галузі.
https://vsimpptx.com/urokinf/8klas/u68-69-l
біологія
Тема: Вагітність. Ембріональний період розвитку людини. Плацента, її функції.
Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=F2yS-7gRQnA
Пройти тести: https://naurok.com.ua/test/start/440910
Д/з - § 64,виконати завдання на с. 282
9 клас
географія Тема: Глобальні проблеми людства. Політичні та демографічні проблеми.
Прочитати § 44, зробити аналіз мал. 186 «Глобальні проблеми людства» на с. 245 та
мал. 187 «Карта конфліктів світу» на с. 247. У зошиті дати відповідь на запитання « В чому
суть: 1) політичних, 2) етнічних та
3) демографічних проблем людства».
Історія України. Тема уроку: Культура України всередині ХІХ – на початку ХХ ст.
Література, музика, театр. Д/з: опрацювати § 46. Виписати прізвища представників
культури та їх досягнення. Переглянути відео за посиланями:
https://www.youtube.com/watch?v=J9PdhZSX9_c
https://www.youtube.com/watch?v=5c_8J3QSDvY
Геометрія
Підсумкова контрольна робота. Текст контрольної роботи у групі в вайбері

Фізика
Захист навчальних проектів. Теми проектів на с. 260 підручника
біологія
Тема: Поняття про селекцію.
Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=mZ_hTOHGOso
Д/з - §58-59, опрацювати запитання на с.317-318, 321-322
Фізична культура
Закріпити
зупинку
м’яча,
відбирання.
Обманливі
рухи,
жонглювання.
https://studfile.net/preview/5725821/page:3/ https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra
10 клас
Геометрія
Підсумкова контрольна робота. Текст контрольної роботи у групі в вайбері
Фізика
Контрольна робота з теми з теми «Електричне поле». Текст контрольної роботи у групі в
вайбері
Захист Вітчизни. Тема уроку: Техніка накладання компресійної пов’язки. Д/з:
опрацювати § 55. Написати послідовність накладання пов’язки. Переглянути відео за
посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=jaBDhDIJrjY
Українська мова
Тема: Сполучники сурядності та підрядності. Морфологічні типи сполучників. Правопис
сполучників.
Параграф 83. Вправи 598, 603(письмово) 602(усно)
Завдання перевір себе с.209
Фізична культура
Закріпити
зупинку
м’яча,
відбирання.
Обманливі
рухи,
жонглювання.
https://studfile.net/preview/5725821/page:3/ https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra
зарубіжна література
Тема. Ніч Гейман. Лекція «Чому наше майбутнє залежить від читання».
Д / з опрацювати матеріал за підручником с.287 - 296

хімія
Контрольна робота №2
Контрольна робота з хімії 10 клас (ІІ семестр)
І рівень (3 б)
Виконайте тестові завдання (одна правильна відповідь)
1. Вкажіть, яка речовина є альдегідоспиртом:
А. гліцерил
Б. амінокислота

В. глюкоза
Г. білок

2. Яка структура білка формується при згортанні спіралі полупептидного ланцюга у клубок:
А. первинна
Б. вторинна

В. третинна
Г. четвертинна

3. Вкажіть, який полімер має розгалужену будову макромолекули:
А. каучук
Б. гума
В. пластмаса

Г. поліетилен

4. Процес вулканізації полягає в нагріванні каучуку із…

А. фтором
Б. сіркою

В. сірководнем
Г. сажею

5. Вкажіть, яке волокно є синтетичним:
А. шовк
Б. віскоза

В. бавовна
Г. капрон

6. Яка група вітамінів є жиророзчинною:
А. A, D, H, C
Б. B1, B12 , PP

В. D, K, E, A
Г. C, D, E, K
ІІ рівень (3 б)

1. Встановіть відповідність між групою вуглеводів та їх представниками:
1. Дисахариди
2. Моносахариди
3. Полісахариди

А. крохмаль
Б. сахароза
В. фруктоза
Г. гліцерин

2. Встановіть відповідність між нітрогеновмісними органічними речовинами та їх
характеристикою:
1. Аміни
2. Амінокислоти
3. Білки

А. похідні вуглеводнів, містять
аміно- і карбоксильну групи
Б. похідні амоніаку, містять групу
NH3
В. поліпептиди
Г. мають загальну формулу R-NH2

4. Назвіть хімічні речовини:
А.

Б. H3C – CH2 – CH2 - CH 2
NH 2
В. (С6Н 10О5)n
Г.
СН3
СН3 - СН 2 - СН – СООН
NH2

ІІІ рівень (3б)

1.
2.
3.
4.
5.

1.Заповніть пропуски:
Рослинні жири називають _________________ .
Якісною реакцією на глюкозу є ___________________________ .
____________________ - органічні основи.
Амінокислоти – це ______________________ органічні сполуки.
_______________ - це речовини, які виконують роль каталізаторів біохімічних реакцій
в організмах.
2.Напишіть продовження хімічних реакцій, та урівняйте їх:

1.
2.
3.
4.
5.

Жир (написати формулу) + Н2О
СО2 + Н2О
CH3NH2 + HCl
H2N – CH2 – COOH + NaOH
C6H5NH2 + HBr
IV рівень (3 б)
1. Обчисліть масу гліцерилу, який утворився при взаємодії в достатній кількості
калій гідроксиду з 7 кг триолеїну, що містив 5 % домішок за масою.
2. Здійсніть перетворення:
Сахароза
глюкоза
етанол
етиловий естер оцтової кислоти

