1 клас
Я досліджую світ
Тема.
Я
досліджую літні зміни
в
житті тварин.
Українська мова
інтегрованому курсі: планую екскурсію, користуючись підказками
Завдання: підручник с. 76, зош. с. 60 завд. 2
https://www.youtube.com/watch?v=e1wZxnvQ9jc
https://www.youtube.com/watch?v=kVYGIK1nO7U

в

Українська мова
Тема. Діагностична робота – списування. Письмо вивчених букв, складів, слів,
речень. Робота з дитячою книжкою: Читаю – багато знаю (бібліотечний урок). Е.
Мозер «Читання – це справжні чари»
Завдання : прочитати текст Е. Мозер «Читання – це справжні чари» , зош. с. 59-60
https://www.youtube.com/watch?v=fJqaseiLlkM
https://www.youtube.com/watch?v=-zd4U38yAN8
Математика
Тема. Гроші. Паперові гроші й монети. Співвідношення між гривнею й копійками.
Поняття «дорожчий - дешевший», «найдорожчий – найдешевший». Підбір копійок
та гривень на задану суму
Завдання: підручник с. 220 - 222, запам’ятати правило, зош.с. 29-30 урок №120
https://www.youtube.com/watch?v=-fu8taBnv_8
https://www.youtube.com/watch?v=8oAxSKE8msg
Англійська мова
Тема. Школа. Підтема. Що у твоєму портфелі? Це наша школа.
Вивчити слова; вправа 5, с.: 113 (підручник), читати слова з буквою Uu (ю), вправа 6,
с.: 115, читати слова з буквою Yy (і).
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

АНГЛІЙСЬКЕ СЛОВО

ТРАНСКРИПЦІЯ

ПЕРЕКЛАД

Book
Copybook
Pencil case
School bag
Rubber
School
Teacher
Pupil
Blackboard

[bʊk] (бук)
[ˈkɔpɪbʊk] (копі бук)
[pensl keɪs] (пенсіл кейс)
[skuːl bæg] (скул бег)
[ˈrʌbə] (рабе)
[skuːl] (скул)
[ˈtiːʧə] (тіче)
[pjuːpl] (пюпіл)
[ˈblækbɔːd] (блек бод)

Книга
Зошит
Пенал
Шкільний портфель
Гумка (канцелярська)
Школа
Вчитель
Учень
Класна дошка

2 клас
ЯДС підручник с.136-137
Математика №999-1001
Українська мова підручник: с.91-92( Типи текстів ), у зош. з друкованою основою
впр.1 (с.61-62)
Фізкультура
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
3 клас
Я у світі
Тема. Підсумок за рік
Д / з опрацювати рубрику «Перевір свої знання» у підручнику на с. 138 – 139 ( усно)
Математика
Тема. Повторення і закріплення вивченого про частини. Знаходження частини від
числа. Задачі на знаходження частини від числа.
Д / з с.177 – 178, № 129 ( усно), № 128, 130, 133, 134 ( письмово)
Літературне читання
Тема. Вчися фантазувати. Галина Кирпа «Чого я другу не сказав»
Д / з виразно читати поезію «Чого я другу не сказав» с. 185 – 186, давати відповіді на
запитання.
Англійська мова
СЕМЕСТРОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА. ГОВОРІННЯ.
МОНОЛОГ. Скласти розповідь “My friend’s day”, («Як розпочинається день мого
друга (подруги)»).
ДІАЛОГ. Скласти діалог, вправа 5, с.: 113 (за зразком).
4 клас
Природознавство
Тема. Повторення вивченого з теми « Природа України»
Виконати тести ( передані у групі Viber)
Математика
Тема. Множення і ділення круглих чисел на одноцифрове число. Множення і
ділення круглого числа на кругле. Числові вирази, що містять кілька арифметичних
дій різних ступенів без дужок і з дужками. Задачі на рух
с.186 – 188 , №1207 – 1224 , виконати завдання ( на вибір 6 номерів), повторити
раніше вивчений матеріал з даної теми
Українська мова
Тема. Повторення й узагальнення вивченого про прислівник.
с. 183 – 384, вправи 367 – 373, виконати всі запропоновані завдання
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. 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 вивченого за рік.
Повторити матеріал вивчений протягом року.
5 клас
Математика
Тема: Розв’язування задач
№ 1172, 1177
Інформатика
Тема: Алгоритми з розгалуженням
Опрацювати параграф 4.5
Англійська мова
СЕМЕСТРОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА. ЧИТАННЯ.
Зошит для контролю знань – с.: 42. І завдання – прочитайте текст; ІІ завдання –
обведіть правильний варіант, який відноситися до тексту.
Музичне мистецтво
Тема: Музика та інші види мистецтва
Підсумковий урок.
Повторення вивчених пісень.
Українська література
Тема: Література рідного краю. Ознайомлення з творчістю письменників земляків.
Ольга Кравцова. «Як сорока мову вивчала» (Збірник «Мелодії липового цвіту»)

Ознайомитися з новими творами О. Кравцової. Навчитися виразно читати вірш.
Створити «усний малюнок до твору»
6 клас
біологія
Захист міні проекту з теми: «Гриби в природі та житті людини»
Математика
Тема: Розв’язування задач і вправ
№ 1202, 1212

Музичне мистецтво
Тема: Жанри симфонічної музики
Підсумковий урок
Повторення вивчених пісень.
Англійська мова
СЕМЕСТРОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА. ПИСЬМО.
УВАГА! РОБОТУ ВИКОНУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ!
(На контрольній роботі необхідно зазначити дату англійською мовою,
назву тексту, та завдань!)
Виконати тестове завдання; ІІ завдання – записати слова, протилежні за значенням;
ІІІ завдання – поставити в реченнях правильний прийменник.

Всесвітня історія. Повторити розділи 1-2. Написати міні-твір: «Мені найбільше
сподобалось…»

Українська література
Тема: Література рідного краю. Ознайомлення з творчістю письменників, земляків.
Надія Ралко. «Небо» (Збірник «Мелодії липового цвіту»)
Прочитати твір, уміти переказувати.

7 клас
Фізика
Тема: Повторення і систематизація навчального матеріалу вивченого протягом
навчального року
Повторити матеріал вивчений за рік.
Алгебра
Узагальнення матеріалу, вивченого за рік. Розв’язування задач. Повторити п.29,
виконати вправи №1176(1), 1218(1), 12.32
Історія України. Тема уроку: історія рідного краю. Д/з: опрацювати § 26. Написати
що вам відомо про історичні події нашого краю.
Фізична культура
Закріпити техніку гри воротаря. https://studfile.net/preview/5725821/page:5/
https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra
Музичне мистецтво
Тема: Музичне мистецтво: діалог традицій і новаторства
Підсумковий урок

8 клас
Англійська мова
СЕМЕСТРОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА. ПИСЬМО.
УВАГА! РОБОТУ ВИКОНУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ! ОБОВ’ЯЗКОВО
НАДСИЛАТИ МЕНІ НА ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ:
МЕСИНДЖЕР ЧИ ВАЙБЕР!

oksananik84@ukr.net АБО НА

(На контрольній роботі необхідно зазначити дату англійською мовою,
зміст завдання!)
I.Complete the sentences with the correct part of speech of the words in brackets.
Розкрийте дужки, використовуючи граматичні правила.
2.The latest book of this (novel) _________ describes the (truth)________ events in the
history of our country.
3.My parents won’t give me (permit)__________ to go to the concert because it finishes
very late.
4.The poem was so (emotion)___________ that tears appeared in her eyes.
5.If you use your (imagine)___________ you’ll
(excite)_________ story.

guess

the

end

of

this

6.The teacher gave him some extra work as (punish) ____________ for being late again.
7.People always feel (inspire) ___________ listening to music.

I.Put the verbs in the brackets into the correct tense.
Розкрити дужки, використовуючи вивчені граматичні правила.
Dear Jane,
I __________ (to write) to you from London. My family and I ____ (to come) here a
week ago. We ____________ (to stay) in a comfortable hotel in the centre of the
city. The weather __ (to be) very changeable, it often _____ (to rain).
We __ (to do) the sightseeing. We _________________ (already to be) to St. Paul’s
Cathedral and the Tower of London. I ____ (to take) some photos of them. They ___ (to
be) so beautiful! Yesterday we ________ (to try) some local dishes. All of them ____ (to
be) delicious, especially cakes. Tomorrow we _______ (to go) to the National Gallery. You
know my mum __ (to be) fond of art. We _____________ (not to do) the shopping yet,
but I hope we _________ (to have) enough time for it.
Love,
Helen
Мистецтво
Тема: Віртуальна мандрівка до музеїв світу
https://www.youtube.com/watch?v=leuXeHN8ZbM
геометрія

Підсумкова контрольна робота Текст контрольної роботи у групі в вайбері
біологія
Контрольна робота з теми: «Ендокринна система. Розмноження та
розвиток»
Результати скинути у вайбер (+380680944412)
І варіант виконують: Бондарчук С., Горовий О., Довгополик Д.,
Коломієць Ю., Люлін О., Тополя М., Хоменко О.
ІІ варіант виконують: Горовий В., Давидов Р., Журов Є.,Кулинич Є.,
Марченко О., Хілько А., Шульга В.

Варіант І
І рівень
1. Укажіть чоловічі статеві залози:
а) яєчники;
б) яєчка;
в) фолікули;
г) передміхурова
залоза.
2. Укажіть орган, у якому відбувається процес запліднення яйцеклітини:
а) піхва;
б) матка;
в) маткова труба;
г) яєчник.
3. Укажіть, що утворюється в результаті злиття чоловічої та жіночої статевих
клітин:
а) зигота;
б) зародок;
в) плід;
г) бластула.
4. Укажіть призначення плаценти:
а) плід отримує поживні речовини й кисень, звільняється від
вуглекислого газу та інших продуктів обміну;
б) виконує функцію тимчасової залози внутрішньої секреції;
в) захищає плід від негативної дії різних чинників;
г) бере участь у поділі клітин зародка.
5. Яка залоза виробляє гормон інсулін:
а) підшлункова; б) гіпофіз;
в) щитоподібна;
г) тимус;
6. Укажіть спільну ознаку, яку мають чоловічі та жіночі статеві клітини:
а) нерухомі;
б) рухомі;
в) гаплоїдний набір хромосом;
г) куляста форма.
ІІ рівень
7. Що таке овуляція?.
У завданнях 8,9 упишіть пропущені в тексті слова
8. Гормони кіркового шару наднирників регулюють обмін речовин. При
нестачі їх розвивається __________ хвороба.
9. Гормон задньої долі гіпофіза _________________________ підвищує
артеріальний тиск і зменшує кількість сечі.
ІІІ рівень
10. Установіть відповідність між гормонами і хворобами:
А) тироксин
1. цукровий діабет
Б) інсулін
2. мікседема
В) кортизон
3. карликовість
Г) соматотропін
4. аддісонова хвороба
5. нецукровий діабет
11. Випишіть окремо номери ознак, характерні для залоз внутрішньої, змішаної
та зовнішньої секреції:
1) відсутність вивідних протоків;

2) свої секрети виділяють не лише у кров;
3) незначна кількість секрету;
4) мають вивідні протоки, через які, виділяють продукти своєї діяльності
на поверхню тіла або порожнину органа;
5) малі розміри;
6) секрет виділяється безпосередньо в кров;
7) виділяють ферменти;
8) виробляють біологічно-активні речовини-гормони;
9) секрет розноситься тільки до певного органа.
ІV рівень
12. Які залози і гормони впливають на концентрацію глюкози в крові?
Відповідь пояснити.
Варіант ІІ
І рівень
1. Укажіть жіночі статеві залози:
а) яєчники; ·
б) яєчка;
в) фолікули;
г) передміхурова
залоза.
2. Яка залоза виробляє тироксин:
а) підшлункова; б) яєчники;
в) щитоподібна;
г) тимус;
3. Укажіть продукти жіночих статевих залоз:
а) сперматозоїди;
б) яйцекЛітини;
в) гормон тестостерон;
г) гормон прогестерон.
4. Виберіть роль жовтого тіла:
а) виробляє гормон, що затримує дозрівання наступного фолікула;
б) готує слизову оболонку матки до прийняття зародка;
в) сприяє розшаруванню слизової оболонки матки;
г) сприяє Дозріванню яйцеклітини.
5. Назвіть процес виходу яйцеклітини з фолікула яєчника:
а) менструація; б) овуляція;
в) мутація;
г) полюція.
6. Який набір хромосом мають гамети:
а) диплоїдний; б) гаплоїдний; в) поліплоїдний; г) тетраплоїдний.
ІІ рівень
7. Що таке зигота?
У завданнях 8,9 упишіть пропущені в тексті слова
8. Гіперфункція _______ гормону викликає надмірну пігментацію шкіри.
9. __________ активує перетворення глікогену печінки у глюкозу.
ІІІ рівень
10. Установіть відповідність між гормонами і хворобами:
А) паратгормон
1. акромегалія
Б) кортизон
2. нецукрових діабет
В) вазопресин
3. базедова хвороба
Г) тироксин
4. переломи
5. бронзова хвороба
11. Випишіть окремо номери ознак, що характерні для гуморальної регуляції та
нервової регуляції:

1) передача швидка і точна;
2) вплив тривалий і сталий;
3) діють чітко локалізовано;
4) не мають «точної адреси»;
5) спеціалізація полягає у впливі на певні хімічні речовини;
6) діють на ферменти;
7) інформація передається кров’яним руслом за допомогою гормонів;
8) відповідь на нервові імпульси короткочасна;
9) відповідь на нервовий імпульс чітко локалізована;
10) відповідь на дію гормонів в завжди тривала.
ІV рівень
12. . Які залози і гормони впливають на концентрацію глюкози в крові?
Відповідь пояснити.
9 клас
Мистецтво
Тема: Полікультурність в пам’ятках рідного краю
https://www.ukraine-is.com/uk/shho-podivitisya-u-sumskij-oblasti/
геометрія
Узагальнення навчального матеріалу. Декартові координати і вектори. Повторити п.
8 – 15, виконати вправи №21.35, 21.38, 21.42

хімія
Представлення результатів навчальних проектів:
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.

Фізична культура
Тактика гри в захисті; індивідуальні та групові дії.
https://studfile.net/preview/5725821/page:12/ https://osvita.diia.gov.ua/courses/digitalfizra

Українська мова

Тема: Узагальнення і систематизація вивченого. Пунктуація.

Продовжити визначення.
Пунктуація – це наука, що вивчає …
Розділові знаки – це …
Пунктуаційна помилка – це …

Виписати з художніх творів по три складні речення різної структури, що вивчалися
протягом поточного навчального року. (складнопідрядні, складносурядні,
безсполучникові, з різними видами зв’язку). Схарактеризувати їх.

10 клас
Алгебра
Узагальнення матеріалу, вивченого за рік. Правила диференціювання. Повторити п.
20, виконати вправи №26.31(1, 3, 4. 5, 6), 26.34(1 – 4)
https://www.youtube.com/watch?v=GDZcu_70h-k
біологія
Контрольна робота з теми: Репродукція та розвиток. Репродуктивне
здоров’я.
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-10-klas-z-temi-reprodukciya-i-rozvitok111538.html
І варіант виконують: Вакула Е., Коваленко А., СайкоБ.
ІІ варіант виконують: Дудукаленко А., Миколаєнко А.
Громадянська освіта. Тема уроку: Україна – член Європейського та світового
співробітництва. Д/з: опрацювати стор.179-181. Виписати участь України в
миротворчих місіях ООН.
Історія України. Тема уроку: Війна в пам’ятках рідного краю. Д/з: написати
розповідь про участь у своїх рідних у ІІ Світовій війні.
Захист Вітчизни. Тема уроку: Історія розвитку українського війська. Д/з: створити
проєкт «Видатні українські військові діячі».
Фізична культура
Тактика гри в захисті; індивідуальні та групові дії.
https://studfile.net/preview/5725821/page:12/ https://osvita.diia.gov.ua/courses/digitalfizra

Українська мова

Тема: Функції модальних, заперечних часток. Естетична цінність часток,
звуконаслідувань. Стилістичні функції вигуків.

Повторити параграфи 84,85.

Вправи 610(усно) 611(письмово)

