1 клас
Я досліджую світ
Тема. Я досліджую літні зміни в житті тварин
Завдання: підручник с. 74-75, зош. с. 60 завд. 1
https://www.youtube.com/watch?v=0ozf0X9tuN0
Українська мова
Тема. Буква Ф і ф. Письмо великої букви Ф. Досліджуємо медіа: афіша
Завдання : підручник с. 77, зош. с. 58 – письмо великої букви Ф, підготовка до
діагностичної роботи – списування з друкованого тексту: списати 5 речень з текстуреклами - підр. с. 77
https://www.youtube.com/watch?v=r6eK8K50Wjg
https://www.youtube.com/watch?v=N6mBxvaoz_8
https://www.youtube.com/watch?v=68af0OgDFuQ
Математика
Тема. Вимірювання місткості посуди за допомогою літрової мірки.
Запис результатів вимірювання місткості посудини. Розв’язування задач на місткість
Завдання: підручник с. 218-220, зош.с. 28 урок №119
https://www.youtube.com/watch?v=Cx-t6UTuVWA
Фізична культура
Тема. Вправи для розвитку витривалості. Рівномірний біг малої інтенсивності на
довгі дистанції
https://www.youtube.com/watch?v=xpOQjp7wBIw
https://www.youtube.com/watch?v=ZZgh_F06wDI
2 клас
Англійська мова
ДІАГНОСТИЧНА РОБОТА. ЧИТАННЯ.
1. Read the text. Прочитайте текст.

It’s hot. The sun is shining. The wind isn’t blowing. The weather is fine. The sky is blue.
Сhildren are in the park. The park is beautiful. The trees and grass are green. There are
many flowers in the park. They are red, yellow and blue. The birds are singing their songs.
Children are playing hide-and-seek. They are happy. They are wearing: shorts, T-shirts,
shirts and skirts.
1.
1.
2.
3.
4.

Circle. Обведіть слово, яке відповідає змісту тексту.

The weather is fine / bad.
The trees and grass / flowers are green.
The birds / children are singing their songs.
They are happy / sad.

ЯДС підручник с.117-118, зош. з друкованою основою с.78-80
Українська мова: підручник: с.91-92( Типи текстів ), у зош. з друкованою основою
впр.1 (с.59-61)
Фізична культура
Тема. Організуючі та загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби, бігу.
Перекидання м’яча у трійках. Розвиток сили. Рухлива гра «лови та кидай – впасти
заважай»

Виконати ритмічний комплекс вправ за посиланням та завдання теми уроку
( по можливості)
https://www.youtube.com/watch?v=mXV-WS8vsWw
Музичне мистецтво
Тема. Мистецька подорож до Європи
Виконати пісню Н.Май «Веселка»
https://www.youtube.com/watch?v=9aM-gmKdLn0
Прослухати твір композитора А.Дворжака «Слов’янський танець № 2»
https://www.youtube.com/watch?v=Ai1lSYbkz_M
3 клас
Літературне читання
Тема. Як побачити красу. Василь Сухомлинський «Сергійкова квітка»
Д / з читати оповідання «Сергійкова квітка» с. 183 – 185, давати відповіді на
запитання, дібрати власний заголовок до оповідання.
Математика
Тема. Прийоми раціональних обчислень. Складені задачі, які є комбінаціями
вивчених видів простих задач.
Д / з с.175 – 176, № 118, 119, 122, 125,126 ( письмово)
Українська мова
Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Стислий переказ
Д / з виконати завдання в зошиті з розвитку мовлення с. 59 – 63 ( письмово)
Фізична культура
Тема. Організовуючі вправи. Комплекс ранкової гігієнічної гімнастики без
предмета. Метання малого м’яча «із-за спини через плече» на дальність з місця, у
горизонтальну ціль ( ширина 1,5 м) з відстані 10 – 12 м. Рухливі ігри.
Виконати комплекс вправ, перегянувши відео за посиланням!
https://youtu.be/2bKJrTeXkCs
Інформатика
Тема: Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік
Повторити матеріал вивчений протягом року.
4 клас
Англійська мова
СЕМЕСТРОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА. ПИСЬМО.
ВИКОНУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ!
(На контрольній роботі необхідно зазначити дату англійською
мовою!)
Зошит для контролю рівня знань – с.: 52. І завдання (вставити пропущені
букви у подані слова); ІІ завдання (доповнити розповідь словами з таблиці).
Літературне читання
Тема. Володимир Рутківський. Як складають вірші
с. 179 – 181, прочитати частину оповідання, дати письмову відповідь на 1 питання в
кінці тексту

Математика
Тема. Множення і ділення круглих чисел на одноцифрове число. Множення і
ділення круглого числа на кругле. Задачі на рух
с.185 – 186, №1197 – 1206, виконати всі запропоновані завдання, повторити раніше
вивчений матеріал з даної теми
Українська мова
Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Текст-міркування «Чому мені подобається
власне ім’я»
Зошит з розвитку зв’язного мовлення , урок 17
Образотворче мистецтво
Тема. Вікторина. Виставка дитячих робіт «Образ рідного краю в мистецтві»
Питання вікторини передані у групі Viber
Фізкультура
Тема. Організуючі та загальнопідготовчі вправи.
Виконати комплекс тесту оцінки стану фізичної підготовленості
Сила: підтягування на високій перекладині(хл.) та низькій (дв.), або згинання та
розгинання рук в упорі лежачи. Спритність: «човниковий біг» 4х9 м. Швидкісносилові 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
5 клас
Українська мова
Тема: Повторення в кінці року. Фонетика й графіка.
Повторити параграфи 25-29, 31-36. Вправи 522(усно)

523, або 525(письмово)

Математика
Тема: Розв’язування задач
№ 1146, 1149, 1152.
Зарубіжна література
Тема. Повторення вивченого. Світ дитинства. Марк Твен «Пригоди Тома
Сойєра». Елеанор Портер «Полліанна».
Повторити зміст вищеназваних творів. Скласти вікторину «Сторінками вивчених
художніх творів».
Роботи обов’язково переслати на електронну пошту synivkazosh@ukr.net

Образотворче мистецтво. Тема уроку: Мистецтво кінематографу. Д/з:
створити ілюстрацію про улюбленого кіногероя.
6 клас
Математика
Тема: Розв’язування задач
№ 1442, 1445, 1446
географія Тема: Вплив людини на природу.
Прочитати §63 – 64; переглянути відео «15 способів зберегти природу» за
посиланням https://www.youtube.com/watch?v=KZIq-bIAs8o.

Фізична культура
Закріпити техніку гри воротаря. https://studfile.net/preview/5725821/page:5/
https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra
Зарубіжна література
Тема. Повторення вивченого. Міфи народів світу. Мудрість байки.
Пригоди і фантастика.
Повторити зміст вивчених творів: Жуль Верн «П’ятнадцятилітній капітан»,
Микола Гоголь «Ніч перед Різдвом», Чарльз Діккенс «Різдвяна пісня в прозі».
Письмово дати відповіді на запитання с.249
Роботи обов’язково переслати на електронну пошту synivkazosh@ukr.net
біологія
Тема: Узагальнення. Будова та життєдіяльність організмів
Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=fkOH_RzHczI
https://www.youtube.com/watch?v=44UEzvT4itQ
Виконати тести: https://naurok.com.ua/test/start/494394
Д/з – опрацювати с.220 – 221, підготувати міні-проект (тема на с.218)
Українська мова
Тема: Повторення в кінці року. Лексикологія. Редагування речень (текстів), у яких
допущено лексичні та граматичні помилки.
Повторити параграфи 5-9.

Вправа 509(усно)

Відредагувати текст
Я рахую, що кожній людині знання стануть у нагоді. Я не виключення. Я
хочу вступити у вищий учбовий заклад і стати воєнним. Я мою уяву про цю
професію. Тому вже зараз приймаю участь у спортивних конкурсах, серйозно
відношуся до свого здоров’я. Мій любимий предмет у школі – математика.
Математика потрібна воєнним, тому я вчу і вивчаю математику.
7 клас
Англійська мова
СЕМЕСТРОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА. ПИСЬМО.
УВАГА! РОБОТУ ВИКОНУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ! ОБОВ’ЯЗКОВО
НАДСИЛАТИ МЕНІ НА ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ:
oksananik84@ukr.net АБО НА
МЕСИНДЖЕР ЧИ ВАЙБЕР!
(На контрольній роботі необхідно зазначити дату англійською мовою,
зміст завдання!)
I. Match the parts of the sentences. Знайдіть закінчення речень.
1) What

a) did your labour training practice take place?

2) When

b) do you like best of all?

3) What holiday

c) is it necessary to know foreign languages?

4) Where

d) countries does Ukraine border on?

5) Whom

e) do you usually write letters to?

6) Why

f) did you spend your summer holidays?

II. Infinitive. Use particle “to” where necessary. Поставте “to”, де необхідно.
1) I think you ought … apologize.
2) Make him … speak louder.
3) Help me … carry this bag.
4) My son asked me … let him … go to the theatre.
5) I must … go to the country.
6) It cannot … be done today.
III. Modals. Fill in can, may, must. Поставте модальні дієслова: can, may,
must.
1) She … translate the article into German.
2) He … at the Institute at 9 o’clock.
3) We … get home before it gets dark.
4) He … come tonight but I am not sure.
5) … have another cup of tea?
6) I … easily carry this bag to the station.
IV. Write a letter to your American pen-friend, about your favorite film or
play. Напишіть листа американському другу (подрузі) про свій
улюблений фільм, виставу.
Українська мова
Тема: Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках.
Параграфи 51-52. Вправи 551(письмово)
Запитання і завдання на с.197
Опрацювати матеріал с.198 «Культура мовлення»
географія Тема: Екологічні проблеми материків і океанів.
Прочитати §§ 63 - 64, або переглянути відео за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=K-FXVMoNTR0. Розв’язати географічну задачу в
зошиті, що на стор. 286 підручника.
Геометрія
Підсумкова контрольна робота Текст контрольної роботи у групі в вайбері
Зарубіжна література
Двадцять п’яте травня.
Це останнє завдання у цьому навчальному році!!!
Здаємо робочі зошити!!
Мій номер телефону:0662187233. Телефонуйте у любий та зручний
для вас час.
Всесвітня історія. Тема уроку: Життя в Піднебесній імперії. Д/з: опрацювати §2930. На основі тексту підручника складіть короткий путівник (8-10 речень), який би
пояснював іноземцю китайські традиції та побут.
Фізична культура
Техніка гри воротаря. https://studfile.net/preview/5725821/page:5/
https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra

8 клас
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!
(На контрольній роботі необхідно зазначити дату англійською мовою,
назву завдань!)
Прочитати текст с.: 183-184 (підручник); вправа 2, с.: 184-185 (тестове завдання);
вправа 3 (закінчити, доповнити речення); вправа 5, с.: 185-186 (тести).
Фізична культура
Техніка гри воротаря. https://studfile.net/preview/5725821/page:5/
https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra
хімія
Тема: Контрольна робота з теми: «Основні класи неорганічних речовин»
Виконати
контрольну
роботу
за
посиланням:
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-z-temi-osnovni-klasineorganichnih-spoluk-178410.html
І варіант виконують Бондарчук С., Горовий О., Довгополик Д., Коломієць
Ю., Люлін О., ,Тополя М., Хоменко О.;
ІІ варіант – Горовий В., Давидов Р., Журов Ж., Кулинич Ж., Марченко О.,
Хілько А., Шульга В.
Фото звіт прислати у вайбер або на пошту
Основи здоров’я
Тема: Загроза тероризму. Інформаційна безпека. Вплив ЗМІ на здоровя і поведінку
людей. Комп’ютерна безпека у мережі Інтернет. Онлайн безпека для попередження
сексуального насильства та зловживань
Переглянути
відео: https://www.youtube.com/watch?v=BhHHwlFuvtc https://www.youtube.com/w
atch?v=z2tD0Ug6_w0
https://www.youtube.com/watch?v=PFBBE_YGrsg
Виконати тести: https://naurok.com.ua/test/start/501686
Узагальнення
з
теми:
«Безпека
в
побуті
і
навколишньому
середовищі» https://naurok.com.ua/test/start/512458
Д/з - §27 – 28, скласти пам’ятку «Безпечний Інтернет»
географія
Тема: Етнічний склад населення Сумщини. Особливості зайнятості
населення.
Переглянути матеріали за посиланнями: 1) національний склад https://www.wikiwand.com/uk/%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
(розділ
«Демографія») ;
2) зайнятість населення - http://sumy.ukrstat.gov.ua/?menu=131&article_id=8689.
Дати відповіді в зошиті на запитання 7-8 плану, що на стор. 290 підручника.
Алгебра
Підсумкова контрольна робота Текст контрольної роботи у групі в вайбері
Трудове навчання. Тема уроку: Технологія вирощування рослин. Д/з: описати
технологію вирощування картоплі.

9 клас
Фізика
Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії.
Опрацювати с. 265 підручника https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-fizika-taekologiya-fizichni-osnovi-berezhlivogo-prirodokoristuvannya-ta-zberezhennya-energi111600.html
Алгебра
Підсумкова контрольна робота Текст контрольної роботи у групі в вайбері
Основи правознавства. Тема уроку: Світ юридичних професій. Д/з: опрацювати §
24. Виконати завдання № 1-6 стор.178.
Історія України. Тема уроку: Підсумкове узагальнення. Д/з: виконати завдання
тестів та запитання стор.368.
Інформатика
Тема: Захист проектів.
Готові проекти прислати на електронну адресу v.ovcharenko85@gmail.com
Англійська мова
СЕМЕСТРОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА. ПИСЬМО.
УВАГА! РОБОТУ ВИКОНУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ! ОБОВ’ЯЗКОВО
НАДСИЛАТИ МЕНІ НА ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ:
oksananik84@ukr.net АБО НА
МЕСИНДЖЕР ЧИ ВАЙБЕР!
(На контрольній роботі необхідно зазначити дату англійською мовою,
зміст завдання!)
I.

Choose the correct variant to complete the sentences.
Виберіть правильний варіант.
1. Mr Richards, ____ is a taxi driver, lives on the corner.
A. who
B. which
C. whom
D. whose
1. Thank you very much for your e-mail __ was very interesting.
A. who
B. which
C. whom
D. whose
1.
2. The children, ___ shouted in the street, are not from our school.

10 клас
географія Тема: Україна в міжнародному просторі
Прочитати §§44 - 45; спрогнозуйте сценарій геополітичного майбутнього
України.
Всесвітня історія. Тема уроку: Повсякденне життя та культура в міжвоєнний
період. Д/з: опрацювати § 35. Виконати завдання № 2,4,6 стор.169.
Українська література

Тема: Контрольна робота творчість Лесі Українки, Миколи Вороного, Олександра
Олеся (тестування)
Виконати контрольну роботу!
Англійська мова
СЕМЕСТРОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА. ГОВОРІННЯ.
МОНОЛОГ. Do you like modern art? Do you ever think a lot of modern art is not real
art? Tell about your favorite artist.
ДІАЛОГ. You are going to call your friend to ask how he/she is. Before your start,
think of 3 to 4 questions you want to ask him/her about the situation.
Фізика
Узагальнення матеріалу, вивченого за рік. Кінематика. Повторити §4 – 8, виконати
вправу 6 (1 (1, 2), 2 (1 – 6))

