1 клас
Я досліджую світ
Тема. Що я святкую влітку? Українська мова в інтегрованому курсі: опрацьовуємо візуальні
медіа (афіша як джерело інформації)
Завдання: підручник с. 77-78, зош. с. 61
https://www.youtube.com/watch?v=5NOBORTMWsw
https://www.youtube.com/watch?v=IqwrxyNo0G0
Українська мова
Тема. Повторення вивченого матеріалу
Завдання : підручник с. 78, зош. с.61
Виконати онлайн-тест (посилання і пароль у Вайбер групі)
https://www.youtube.com/watch?v=n749yqJNbl4
Математика
Тема. Повторення за рік
Завдання: зош.с.31-54 тренувальні завдання на літо
Виконати онлайн-тест (посилання і пароль у Вайбер групі)
https://www.youtube.com/watch?v=5zfKPuvMu1Q
Образотворче мистецтво
Тема. Узагальнення та повторення матеріалу. Смачні полунички
https://www.youtube.com/watch?v=LchfPyNvgtA
2 клас
ЯДС підручник с.138-139,
Математика №1002-1003,
Українська мова: підручник с.93-95 (Будова тексту) зош. з друк. основою на с.63
(письмово).
Англійська мова
ДІАГНОСТИЧНА РОБОТА. ПИСЬМО
NAME _______________________________
1. Встав пропущені літери в назвах шкільних речей.
a b_ _k
a rubbe_
a p_n
a pe_cil
a ru_ _er
a text_ook
2. З’єднай слова з частинами тіла.

hair
a leg
a cheek
a foot
a finger
a knee
a hand

1. Доповни речення словами з рамки так, щоб вийшла розповідь про себе.
tall, short, seven, green, blue, black, brown, grey, big, small
My name is ______________________.
I am ____________________________.
My eyes are ______________________.
My nose is _______________________.
2. Запиши слова в алфавітному порядку.
Winter, book, mother, ten, name, classroom.

3 клас
Українська мова
Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Переказ із творчим доповненням
Д / з виконати завдання в зошиті з друкованою основою с. 48 – 51
Математика
Тема. Знаходження числа за його частиною. Задачі на знаходження числа за його
частиною. Самостійна робота
Д / з с.178 – 180, № 138, 140, 142, 144, 145 ( письмово)
Літературне читання
Тема. Перевір свої знання
Д / з Опрацювати у підручнику с. 187
Природознавство
Тема. Проект « Який дар природи для людства найцінніший (повітря, вода, тварини,
рослини, грунт, корисні копалини)?
Д / з написати твір-міркування « Який дар природи для людства найцінніший (повітря,
вода, тварини, рослини, грунт, корисні копалини)? ( 7 – 10 речень)
Основи здоров’я
Тема. Підсумок за рік

Д / з Опрацювати в підручнику рубрику «Перевір себе» с.139 ( усно)
4 клас
Літературне читання
Тема. Володимир Рутківський. Як складають вірші
с. 182 - 183, прочитати частину оповідання, дати відповідь на 2 і 3 питання в кінці тексту,
пофантазуйте, якими могли бути пригоди Ганнусі наступного року.
Математика
Тема. Письмове множення і ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове та трицифрове.
Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дві дії різних ступенів
с. 188 – 189, № 1225 – 1236, виконати всі запропоновані завдання

Я у світі
Тема. Узагальнення і систематизація знань
Написати розповідь про те, чим вам сподобались уроки з даного предмету ( 5 - 7 речень)
Трудове навчання
Тема. Урок – презентація творчих робіт учнів
По можливості сфотографувати і показати в групі Viber творчі роботи виконані в період
карантину
Фізкультура
Тема. Фізкультурно-спортивне свято «Веселий стадіон»
Пограти в спортивні ігри на свіжому повітрі
5 клас
Історія України. Практичне заняття. Ігри і дозвілля мої та моїх близьких. Д/з: написати
перелік ігор, якими захоплювалися ваші батьки у дитинстві.
Природознавство
Заповідники, заказники, національні парки та їх значення для збереження природи Землі.
§48 https://naurok.com.ua/prezentaciya-chervona-kniga-ukra-ni-zapovidniki-zakaznikinacionalni-parki-ta-hne-znachennya-dlya-zberezhennya-prirodi-zemli-27674.html
Математика
Тема: Розв’язування вправ
№ 1211, 1214
Фізична культура
Тактика гри в нападі; індивідуальні та групові
дії.https://studfile.net/preview/5725821/page:9/ https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra

Українська мова
Тема: Повторення в кінці року. Синтаксис і пунктуація.

Повторити параграфи 47-64.
Вправа 529(1 і 2 завдання)
6 клас
Інформатика
Тема: Повторення і систематизація знань вивчених протягом навчального року.
Повторити матеріал вивчений у 6 класі.
Образотворче мистецтво. Тема уроку: Декоративно-прикладне мистецтво. Створити
орнамент української витинанки.
Всесвітня історія. Підсумкове узагальнення. Написати терміни з історії стародавнього
світу, які ви запам’ятали.
Українська мова
Тема: Повторення в кінці року. Морфологія й орфографія.
Повторити параграфи 18-36. Вправи 528 або 531(письмово) 529(усно).
7 клас
біологія
Тема: Узагальнення та систематизація знань з теми «Організми і середовище існування»
Пройти тести: https://naurok.com.ua/test/start/520137
Д/з – повторити §§57 – 62
основи здоров’я
Тема: Заходи профілактики на державному і особистому рівнях інфекційних захворювань:
туберкульоз тощо
Переглянути відео: https://sites.google.com/site/osvitkontentoz/7-klas/socialna-skladovazdorov-a/osoblivostiposirennavilinfekciievukraieniisvitivilsnidipravaludinipriciniinaslidkistigmatizaciieidiskriminaciiezakonodavst
voukraieniusferiprotidiieepidemiievil-infekciie
Пройти тести: https://naurok.com.ua/test/start/508021
Д/з - §31
Українська мова
Тема: Узагальнення і систематизація вивченого про частини мови, правопис і
використання їх у мовленні.
Вправи 584(усно), виконати тестові завдання письмово с.206-208
Геометрія
Узагальнення матеріалу, вивченого за рік. Повторити п. 19 – 23, виконати вправи №380,
742
Англійська мова
. СЕМЕСТРОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА. ГОВОРІННЯ.

МОНОЛОГ. Розповісти про історичні місця Києва.
ДІАЛОГ. Скласти та представити діалог на тему: “Our school activities”.

8 клас
Фізична культура
Тактика гри в нападі; індивідуальні та групові
дії.https://studfile.net/preview/5725821/page:9/ https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra
Фізика
Тема: Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок

Англійська мова
СЕМЕСТРОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА. ГОВОРІННЯ.
МОНОЛОГ. Утворіть розповідь, та дайте вичерпну відповідь на запитання
“What kind of places do you enjoy visiting?”
ДІАЛОГ. Скласти та представити діалог, на тему:
“What do you imagine when you think of Ukraine?”
Алгебра
Узагальнення матеріалу, вивченого за рік. Розв’язування текстових задач. Повторити п. 23,
виконати вправи №873(1 – 5),869(1 – 3), 874(1), 875(1 – 4)
Геометрія
Узагальнення матеріалу, вивченого за рік. Розв’язування задач №852, 860
Інформатика
Повторення і систематизація знань вивчених протягом ІІ семестру.
Повторити матеріал вивчений у ІІ семестрі.

9 клас

Алгебра
Розв’язування текстових задач №14.23, 14.35(1), 14.33(1)

основи здоров’я
Тема: Поняття інформаційного суспільства та сталого розвитку. Підсумковий
урок
Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=IY0dd3BIhGk
Пройти тести: https://naurok.com.ua/test/start/518718
Д/з - §30

хімія
Підсумковий урок
Пройти тести: https://naurok.com.ua/test/start/475318
біологія
Тема: Генетично модифіковані організми
Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=vYsXazctm_4
https://www.youtube.com/watch?v=Incfw_FMviM
Пройти тести: https://naurok.com.ua/test/start/520207
Д/з - §63, запит. 1 – 14 с.341 – 342

Всесвітня історія. Підсумкове узагальнення. Д/з: опрацювати запитання на
стор.249 № 1-10. Що вам найбільше запам’яталось?
Трудове навчання. Підсумковий урок. Д/з: написати свій бізнес-план
розвитку господарства.

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
C. whom
B. which
D. whose
2. Thank you very much for your e-mail __ was very interesting.
A. who
B. which
C. whom
D. whose

3. The children, ___ shouted in the street, are not from our school.
A. who
B. which
C. whom
D. whose
4. The car, ____ driver is a young man, is from Ireland.
A. who
B. which
C. whom
D. whose
5. What did you do with the money ___ your mother lent you?
A. who
B. which
C. whom
D. whose
6. This is the man ____ saved the kid.
A. who
B. which
C. whom
D. whose
II.

Choose the correct option. З виділених слів оберіть правильне.
1. If you send /sends/ will send this letter now, she will receive/ receive/ receives
it tomorrow.
2. Peggy go/ goes /will go shopping if she have/ has/ will have time in the
afternoon.
3. If her boyfriend won`t phone/ doesn`t phone/ don`t phone today, she leave/
leaves/ will live him.
4. If they won`t study/ doesn`t study/ don`t study harder, they won`t pass/ don`t
pass/ doesn`t pass the exam.
5. If my friends will come/ comes/ come, I will be/ be/ am very happy.
6. If she will earn/ earn/ earns a lot of money, she will fly/ flies/ fly to New York.

III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rewrite sentences into Passive Voice.
Напишіть речення, використовуючи Пасивний стан.
Mother waters the flowers.
The dog bit the old lady.
Oliver taught the children.
She does the housework.
Tom and Max ate five hamburgers.
I take photos.

iV. Write a few sentences about yourself. (Your name, your family, your
hobbies, your future profession).
Напишіть розповідь про себе: ім’я, про свою родину, своє хобі, та
майбутню професію.

10 клас
Англійська мова
Тема. Повторення.
Повторити вивчений лексичний матеріал; граматичний матеріал, вміти
використовувати при виконанні практичних вправ; усному мовленні.
хімія
Тема: представлення результатів навчальних проектів

біологія
Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок
Історія України. Підсумкове узагальнення. Виконати тести.
Інформатика
Тема: Повторення і систематизація знань вивчених протягом ІІ семестру.
Повторити матеріал вивчений у ІІ семестрі.
Українська література
Тема: Бесіда про вивчені твори української літератури, актуальні нині.

Дати розлогу відповідь на одне із запитань:
1. Який твір справив на тебе найбільше враження.
2. Творчість якого письменника залишила в душі неповторний слід.
Список літератури для читання в літку
1. Микола Хвильовий « Я (Романтика)»
2. Юрій Яновський «Майстер корабля»
3. Валер’ян Підмогильний «Місто»
4. Остап Вишня «Моя автобіографія», «Письменники», «Сом».
5. Микола Куліш «Мина Мазайло»
6. Осип Турянський «Поза межами болю»
7. Іван Багряний «Тигролов»
8. Олександр Довженко «Зачарована Десна», «Щоденник (періоду війни)»
9. Олександр Олесь Гончар «Модри Камень»
10. Григір Тютюнник «Три зозулі з поклоном»

