1 клас
Я досліджую світ
Тема. Підсумок за темою. Я досліджую природне довкілля влітку. Українська мова в
інтегрованому курсі: досліджую назви літніх місяців, пояснюю народні прикмети
Завдання: підручник с. 70, зош. с. 58 завд. 1, пояснити народні прикмети,
поміркувати, як утворилися назви літніх місяців
https://www.youtube.com/watch?v=jKuFr1rI7qI
https://www.youtube.com/watch?v=mBDU8UwJdpM
Українська мова
Тема. Буквосполучення (Дж). Текст. Заголовок. Театралізуємо
Завдання : підручник с. 73, зош. с. 55, 56 – письмо буквосполучення Дж
https://www.youtube.com/watch?v=JDpFYxYTC_M
https://www.youtube.com/watch?v=0wJfq2T-czA
Математика
Тема.
Розв’язування
задач
різних типів з одиницями маси.
Порівняння,
додавання і віднімання іменованих чисел, виражених у кілограмах
Завдання : підручник с. 212-215, зош. с. 25 урок № 116
Увага! Інтернет-олімпіада з математики (час проведення – у Вайбер - групі)
https://www.youtube.com/watch?v=yjxlK_R8oK8&t=13s
Англійська мова
Тема. Школа. Підтема. Довге чи коротке?
Вивчити слова; вправа 6, с.: 111 (підручник, читати слова з буквою Uu (а).
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.

АНГЛІЙСЬКЕ СЛОВО
Pen
Pencil
Ruler
Long
Short

ТРАНСКРИПЦІЯ
[pen] (пен)
[pensl] (пенсіл)
[ˈruːlə] (руле)
[lɒŋ] (лонг)
[ʃɔːt] (шот)

ПЕРЕКЛАД
Ручка
Олівець
Лінійка
Довгий
Короткий

2 клас
ЯДС підручник с.126-130, зош. з друк. осн. С.14-16 (Де мандрує електронний лист)
Математика №987-989,
Українська мова підручник с.87-88, виконай завдання до впр.1 (письмово), у зош з
друк. основою впр.1,2,3 (письмово) с.56-57
Фізкультура
Тема. Організуючі та загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби, бігу. Стрибок у
довжину. Розвиток витривалості
Виконати ритмічний комплекс вправ за посиланням та завдання теми уроку
( по можливості)
https://www.youtube.com/watch?v=mXV-WS8vsWw

3 клас
Я у світі
Тема. Практична робота «Що я можу розповісти про Україну своїм ровесникам за
кордоном?»
Д / з написати лист своїм ровесникам , які мешкають за кордоном. Розповісти в
ньому про Україну.
Математика
Тема. Додавання та віднімання вивчених видів. Задачі на знаходження трьох чисел
за їх сумою та сумами двох доданків. Письмове додавання і віднімання двоцифрових
і трицифрових чисел. Периметр прямокутника
Д / з с. 167 – 170, № 60, 66, 67, 74, 75, 76, 80, 83 (письмово)
Літературне читання
Тема. Фантастичне навколо нас. Тамара Коломієць «Чоловічки»
Д / з виразно читати поезію «Чоловічки» с. 182
Англійська мова
СЕМЕСТРОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА. ЧИТАННЯ.
УВАГА! РОБОТУ ВИКОНУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ! ОБОВ’ЯЗКОВО
НАДСИЛАТИ МЕНІ НА ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ:
oksananik84@ukr.net
АБО
НА
МЕСИНДЖЕР
ЧИ
ВАЙБЕР
(+380995643294)!
(На контрольній роботі необхідно зазначити дату англійською мовою,
назву тексту, та завдань!)
Вправа 1, с.: 141 (підручник, усно прочитати текст); вправа 2, с.; 142 (письмово,
виконати тестове завдання, використовуючи текст); вправа 3 (письмово, дати
відповіді на запитання, по тексту).

4 клас
Природознавство
Тема. Контрольна робота. Природа України.
Виконати завдання контрольної роботи переслані у групі Viber
Математика
Тема. Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів
Індивідуальні консультації щодо результатів контрольної роботи. Індивідуальні
завдання переслані у групі Viber
Українська мова
Тема. Контрольна робота. Списування «Кому дістався бублик?»
Списати текст контрольного списування на с. 64 – 65 зошита ДПА

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
Інформатика
Тема: Повторення і систематизація навчального матеріалу за ІІ семестр.
Повторити матеріал вивчений протягом ІІ семестру.
5 клас
Українська література
Тема: Розвиток зв’язного мовлення. Складання власної версії закінчення повісті
Миколи Вінграновського «Сіроманець».
Написати власну версію закінчення твору!
Англійська мова
Тема. Шкільне життя. Підтема. Мій робочий день.
Вправа 1, с.: 195 (письмово, дати відповіді на запитання); вправа 2 (усно, прочитати
думки учнів щодо шкільних предметів); вправа 3, с.: 196 (письмово, дати відповіді на
запитання); вправа 6, с.: 197 (письмово, розкрити дужки).
Математика
Тема: Розв’язування задач і вправ.
Повторити параграф 38.
№ 1112, 1119, 1124
Інформатика
Тема: Лінійні алгоритми
https://www.youtube.com/watch?v=SoeV633cTLg
Повторити параграф 4.2 Дати відповіді на запитання в кінці параграфа.

Музичне мистецтво
Тема: Назустріч канікулам
Слухання. Н.Май «А я бажаю вам добра»
https://www.youtube.com/watch?v=WCLX2iuyddQ
Пісня І.Тарнавська «Шкільний світ»
https://www.youtube.com/watch?v=IIKP2dSm29o
6 клас
Математика
Тема: Ділення раціональних чисел
https://www.youtube.com/watch?v=8Dg-edqdlfU&t=302s
Повторити параграф 47.
№ 1310, 1312, 1316, 1318

Українська література
Тема: Павло Глазовий. «Заморські гості». «Похвала». Викривальна спрямованість
гумористичних і сатиричних творів.
Навчитися виразно читати, вивчити напам’ять одну гумореску на вибір с.222-223.
Повторити творчість Леоніда Глібова, Степана Руданського (підготовка до
контрольної роботи)
Англійська мова
Тема. Шкільне життя. Підтема. Повторення.
ВСІ ВИКОНАНІ ЗАВДАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВО НАДСИЛАТИ МЕНІ НА
ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ:
oksananik84@ukr.net АБО НА МЕСИНДЖЕР ЧИ
ВАЙБЕР (+380995643294)!
Переписати слова у словник (вправа 1, с.: 178); вправа 3, с.: 179 (письмово, розкрити
дужки); с.: 180 (усно, виконати підсумкове тестове завдання). Повторити лексичний,
граматичний матеріал.
УВАГА! НАВЕСТИ ЛАД У СЛОВНИКАХ; ВСІ СЛОВА МАЮТЬ БУТИ
ЗАПИСАНІ!
Всесвітня історія. Тема уроку: Писемність, освіта та наукові знання в Давньому
Китаї. Д/з: опрацювати §19. Виконати завдання в робочому зошиті стор.18-19.
Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=_rEVkNSyQqU
біологія
Тема: Значення грибів у природі та житті людини.
Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=jWPRZEVxXxs
Виконати тести: https://naurok.com.ua/test/start/476815
Д/з – §57, відповісти на запитання після параграфа, виконати міні-проект
«Гриби в природі та житті людини»

Музичне мистецтво
Тема: Звучить симфонічна музика. Підсумковий урок.
Підручник с.206-212
Слухання. Ф.Ліст. Концерт №1 для фортепіано з оркестром
https://www.youtube.com/watch?v=fI8u8h1idno
Пісня Н.Май Пісня про Україну
https://www.youtube.com/watch?v=nPSEwnT7WX8
7 клас
Фізика
Тема: Розв’язування задач
Повторити параграфи 34-36 Завдання для самоперевірки до розділу 4. (Завдання
на вибір щоб в сумі було 12 балів.)

українська література
Тема. Тематична контрольна робота. Письмовий твір на одну з тем:
1. «Ідея патріотичного оптимізму та життєлюбства у творах О.Ольжича та

О.Теліги»;
2. «Богатир Карпат Іван Сила»;
3. «Пісенно-поетична творчість А.Малишка»

Д / з написати твір на одну із запропонованих тем ( обсяг 1,5 – 2 ст.)
Алгебра
Повторення. Лінійні рівняння та їх системи. Повторити п.24 – 28, №1157(4), 1161(1),
1171(2)
Історія України. Тема уроку: Особливості розвитку культури українських земель у
ІІ половині ХІУ-ХУст. Д/з: опрацювати §25. Заповнити таблицю А-3 на стор.218.
Фізична культура
Зупинка
м’яча,
відбирання.
Обманливі
https://studfile.net/preview/5725821/page:3/
https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra

рухи,

жонглювання.

Музичне мистецтво
Тема: Жанри та напрями електронної музики
Підручник с. 192-195
https://www.youtube.com/watch?v=xA8cyMvRVYs
8 клас
Англійська мова
Тема. Велика Британія та Україна. Підтема. Повторення.
Вправа 1, с.: 150 (письмово, зі слів скласти речення); вправа 2 (письмово, утворити
заперечні речення); вправа 4 (письмово, тестове завдання); вправа 5, с.: 151
(письмово, розкрити дужки); вправа 7, с.: 152 (усно, тестове завдання). Повторити
лексичний, граматичний матеріал.
УВАГА! НАВЕСТИ ЛАД У СЛОВНИКАХ; ВСІ СЛОВА МАЮТЬ БУТИ
ЗАПИСАНІ!
Геометрія
Повторення. Теорема Піфагора. Розв’язання прямокутних трикутників. Повторити п.
16 – 18, №845, 846
Зарубіжна література
Тема: Барбара Космовська – життєвий та творчий шлях.
(в ютубі дивимося презентацію).
Вивчаємо твір «Буба: мертвий сезон».

Запитання: якою ви уявляєте Бубу? Опишіть її.
(Буба дуже позитивна: вона старанно вчить уроки, чемна, слухняна, має зразкового
бой-френда, переймається клопотами сестри, виграє на чемпіонаті з бриджу. Тобто
образ головної героїні ідеальний, Буба — не типова сучасна дівчинка, а вигадана. Бо
що є авторитетом для підлітка? Не сім’я, не дорослі з їхніми проблемами, а
ровесники, музичні кумири. Підлітки тусять на вулиці, катаються на роликах,
велосипедах, у гіршому випадку — п’ють пиво та палять. Роман же Космовської
закінчується перемогою Буби на чемпіонаті з бриджу).
• Чому дідусь, пан Генрик, людина похилого віку, є найбільш близьким другом Буби?
Чому, на Вашу думку, спільну мову підліткам легше знайти зі старими людьми?
Підліток потоваришує з тим, хто його зрозуміє, матиме для нього час і безкорисливо
підтримає. Батьки часто вимагають від дітей, аби ті були гарно виховані й мали добрі
манери, у них власні уявлення про те, якою повинна бути молодь, і їм бракує часу,
щоб краще познайомитися зі своїм сином чи донькою. А дідусеві й бабусі — навпаки.
Вони вміють просто любити, нічого не очікуючи натомість. У їхньому житті виникає
порожнеча, яку онуки чудово заповнюють. І цього достатньо для чудових взаємних
стосунків.
• Чи всіх героїв твору автор описує з однаковим ставленням?
Автор виписує кожного персонажа настільки добре, що про нього можна самому
вигадати ще одну гумористичну історію. Герої «Буби» тримають читача в
напруженні, від них весь час чекаєш несподіванки. У результаті читач не встигає
оговтатися від одного сюжетного повороту, коли на нього очікує новий: то знову у
батьківський дім несподівано повертається старша сестра Буби Олька, то її син
дзюрить на дорогий килим, щоб привернути увагу дорослих, то пан Генрик дурить
своїх дітей із квитками спортлото, то Марися стає сектанткою, то Маньчаки з’їдають
усі голубці ..

Домашнє завдання.
Написання лист авторові — Барбарі Космовській.

біологія
Тема: Постембріональний розвиток людини.
Переглянути презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-postembrionalniyrozvitok-lyudini-118925.html
Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=uSbaA3xr_F0
Д/з – §65, виконати завдання на с.286, відповісти на запитання 1-10 с.286

українська література
Тема. Тематична контрольна робота. Письмовий твір на одну з тем:

1. «Загибель яскравої особистості у суспільній неволі ( за повістю В.Дрозда

«Білий кінь Шептало»)»;
2. «Добро і зло в сучасному світі ( за повістю Ю.Винничука «Мсіце для
дракона»)»;
3. Поетизація першого почуття у повісті В.Чемериса «Вітька+Галя, або
Повість про перше кохання».
Д / з написати твір на одну із запропонованих тем ( обсяг 2-2,5 ст.)

Мистецтво
Тема: Стилі та напрями в різних видах мистецтва
Урок –подорож
Підручник с.271-279
(Письмово виконати завдання з теми «Стилі та напрями в різних видах
мистецтва». Підписані роботи надіслати на електронну адресу
gsvmuzyka@gmail.com

або на вайбер 0956997088 до 22.05.2020!!!)
9 клас
Українська мова
Тема: Контрольна робота «Складні речення з різними видами зв’язку. Текст»
(тестування)
Виконати контрольну роботу.
Геометрія
Узагальнення навчального матеріалу. Геометричні переміщення. Повторити п.17 –
20. Виконати самостійну роботу. Текст самостійної роботи у групі в вайбері
Зарубіжна література
Тема: Гарпер Лі «Убити пересмішника»
Дивимося презентацію автора, потім читаємо чи дивимося в ютубі твір «Убити
пересмішника».
Завдання. Дати відповіді письмово на запитання:
1. Що вразило у біографії Гарпер Лі?
2. Чи можна сказати, що твір «Убити пересмішника2 автобіографічний7 Чому?
Фізична культура
Техніка гри воротаря. https://studfile.net/preview/5725821/page:5/
https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra
хімія
Тема: Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства.
Переглянути презентацію: https://naurok.com.ua/prezentaciya-rol-himichno-naukidlya-zabezpechennya-stalogo-rozvitku-lyudstva-135119.html
Д/з – §44, №159-160 с. 212, підготувати проект на одну з тем:
1. Екологічна ситуація в моїй місцевості: відчуваю, думаю, дію.
2. Анкетування учнів навчального закладу щодо їхньої участі у
розв’язуванні екологічних проблем місцевості.
3. Дослідження достовірності реклами з погляду хімії.
Виконані проекти скинути на почту tomagmar11@gmail.com АБО на
вайбер +380680944412

українська література
Тема. Тематична контрольна робота. Письмовий твір на одну із тем:
1. «Ідея соборності й незалежності України (за романом П.Куліша «Чорна

рада»)»;
2. «Антикріпосницька спрямованість повісті М.Вовчка «Інститутка»»;

Д / з написати твір на одну із запропонованих тем

Мистецтво
Тема: Панорама мистецтв. Повторення вивченого.
(Виконати тестові завдання з теми «Панорама мистецтв». Підписані
роботи надіслати на електронну адресу gsvmuzyka@gmail.com
або на вайбер 0956997088 до 22.05.2020!!!)
Панорама мистецтв (тестування)
1. Модерністський художній напрям із переважанням геометричних форм, заснований
П. Пікассо і Ж. Браком на поч. ХХ ст., -- це …
А) кубізм
Б) футуризм
В) концептуалізм
2. Безпредметне мистецтво – це…
А) модерн
Б) фонізм
В) абстракціонізм
3. Технічний прийом в образотворчому мистецтві, що ґрунтується на введені у твір
різних за фактурою та кольором предметів, клаптиків газет, афіш, шпалер, відомий як …
А) оп-арт
Б) колаж
В) поп-арт
4. Навмисне спрощення зображальних засобів на картинах, звернення художників до
первісного, середньовічного, народного мистецтва давніх цивілізацій називається…
А) примітивізмом
Б) асамбляжем
В) хай-тек
5. Зумисний примітивізм, реакція на жорстоку Першу світову війну, ствердження
безглуздості життя, застосування техніки колаж характерно для …
А) абстракціонізму
Б) експресіонізму
В) сюрреалізму
6. Кінорежисер чорно-білого фільму «Земля» (1930)
А) Олександр Довженко
Б) Михайл Врубель
В) Пабло Пікассо
7. Перший кольоровий фільм
А) Подорож на Місяць

Б) Віднесені вітром

В) Співець джазу

8. Мистецтво створення електронних ляльок – це …
А) хромакей
Б) оп-арт
В) аніматроніка
9. Автора сценарію для фільму, телесеріалу, вистави називають …
А) кінорежисером
Б) сценаристом
В) актором
10. Людина, яка знімає фільм кінокамерою, обирає ракурс та освітлення зйомки,
композиції кадрів, відповідає за технічну якість зображення – це …
А) кінооператор
Б) спеціаліст зі спецефектів
В) реквізитор

11. Змістовно завершена частина телепрограми, що має відповідну назву, обсяг
трансляції, авторський знак і може бути використана незалежно від інших частин програми –
це …
А) передача
Б) телерадіотрансляція
В) відео кліп
12. До засобів розповсюдження рекламної продукції належать:
А) кіно, відео, телебачення
Б) періодичні друковані видання, радіо
В) поліграфічна продукція, інтернет
Г) всі відповіді вірні
10 клас
Алгебра
Повторення. Похідна та її застосування. Повторити п.18 – 25, №26.30(1 – 4), 26.31(2),
26.33, 26.36, https://www.youtube.com/watch?v=WH1YN2sKsOg
Українська мова
Тема: Вигуки, ознаки та розряди їх. Правопис вигуків і особливості вживання.
Розділові знаки у реченнях з вигуками. Звуконаслідувальні слова.
Параграф 85. Вправи 612, 614 (усно) 616 (письмово)
Історія України. Тема уроку: Рух опору та його течії в Україні. Д/з: опрацювати
§38. Розглянути запитання на стор.217. Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=715UQTz8rq4
Громадянська освіта. Тема уроку: Інтеграція і глобалізація. Д/з: опрацювати
стор.160-167. Таблиця «Етапи Європейської економічної інтеграції» стор.163
відтворити. Переглянути відео за посиланнями:
https://www.youtube.com/watch?v=0N8mTr1x8RQ
Фізична культура
Техніка
гри
воротаря.
https://studfile.net/preview/5725821/page:5/
https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra
біологія
Тема: Ембріогенез людини. Взаємодія частин зародка, що розвивається (явище
ембріональної індукції). Лаб. робота. Вивчення етапів ембріогенезу (с. 189)
Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=0DqNpqjOClk&t=100s
Д/з – §50-51відповісти на питання с.183,187

