1 Клас
Я досліджую світ: підручник с. 43 , зош. с. 37, завд. 1
https://www.youtube.com/watch?v=iKqPz4qGYtY
Українська мова: підручник с. 45, зош. с. 30 – письмо великої букви Є
https://www.youtube.com/watch?v=VaOoYm9RrMc
https://v1-klas.at.ua/publ/navchannja_gramoty/litera_je/1-1-0-8
Математика: підручник с. 168-170, зош. с. 5 (новий зошит 4 частина)
https://www.youtube.com/watch?v=rj8kbQsUNIM
https://www.youtube.com/watch?v=QNFSpIe15Nk
Англійська мова
Тема. Свята. Підтема. Скільки їй років?
Повторити слова (словник); знати алфавіт напам’ять.
2 Клас
ЯДС підручник с. 68-72, підготуватися до виставки малюнків на тему «Я навчаюся у
мами»
Українська мова с.56-57 (підручник), прочитати оповідання, у зош.з друкованою
основою впр.1, впр.2 (с.32)
Математика підручник №808-816
3 Клас
Я у світі
Тема. Правопорушення. Практична робота: правопорушення, поширені серед дітей,
відповідальність за них
Рекомендую переглянути відео «Ти і поліція» за посиланням
https://youtu.be/Brmr2azQtzI
Д / з Опрацювати в підручнику с. 97 – 100, зошит с.
Математика
Тема. Ділення круглого числа на кругле виду 180 : 60 шляхом добору. Задачі на
знаходження четвертого пропорційного
Д/з с.140 № 848 (усно), № 849, 851, 853 (письмово)
Літературне читання
Тема. Карло Коллоді «Пригоди Піноккіо»
Д/з
виконати
онлайн-тестування
«Пригоди
Піноккіо»
за
посиланням https://vseosvita.ua/test/start/dst890 ;
*дати розгорнуту відповідь на запитання: Які риси характеру Піноккіо виявилися у
його думках, розмовах? Як ви ставитесь до вчинку Піноккіо: схвалюєте чи
засуджуєте? ; намалювати малюнок до казки ( за бажанням)
Англійська мова
Тема. Людина. Підтема. Вчора ввечері.
Вивчити слова (словник); повторити Минулий неозначений час.
Вправа 2, с.: 112 (усно); 4, 5 с.: 113 (письмово).
4 Клас
Природознавство
Тема. Озера і болота. Охорона водойм. Економічне використання води у побуті
Параграф 37, с 116 – 117. Дізнатися, які рослини і тварини мешкають у водоймах
твоєї місцевості. Які з них потребують охорони? Підготувати розповідь про одну з
них.
https://www.youtube.com/watch?v=sEmlqeeYt0M
https://www.youtube.com/watch?v=_lu7As8Q9r0

Математика
Тема. Множення і ділення на круглі числа. Рівняння з однією змінною, у яких права
частина є числовим виразом. Розв’язування задач вивчених видів.
с. 149, №951 - 958. https://school.home-task.com/mnozhennya-i-dilennya-na-kruglichisla/
Українська мова
Аналіз списування . Перевірка за зразком списування (Самоперевірка). За
посиланням у групі на viber
Зошит ДПА (слідуючий варіант)
Інформатика
Тема: Перетворення інформації. Перетворення інформації з тексстової в графічну
форму з використанням схем і діаграм.
https://naurok.com.ua/urok-dlya-4-klasu-peretvorennya-informaci-peretvorennyainformaci-z-tekstovo-u-grafichnu-formu-z-vikoristannyam-shem-diagram-50246.html
5 Клас
Українська література
Тема: Павло Тичина. Коротко про поета. «Не бував ти у наших краях!»
ТЛ: ліричний герой
Параграф:Виразно читати поезію. Створити ілюстрації до вірша. Скласти вірш,
присвячений рідному краєві.
Англійська мова
Тема. Село, в якому я живу. Підтема. Місця, які я відвідав минулого літа.
Переписати слова в словник, вивчити; вправа 1, с.: 158-159 (усно); вправа 2, 6 с.: 159160 (письмово).
№
АНГЛІЙСЬКЕ СЛОВО ТРАНСКРИПЦІЯ
ПЕРЕКЛАД
з/п
1.
a bridge
міст
[brɪʤ] (брідж)
2.
a street
вулиця
[striːt] (стріт)
3.
a castle
[kɑːsl] (касл)
замок
4.
a hotel
готель
[həʊˈtel] (хеутел)
5.
a market place
ринок
[ˈmɑːkɪt pleɪs]
(макіт плейс)
6.
artwork
витвір мистецтва
[ˈɑːtwɜːk] (ат вьок)
7.
exhibit
[ɪgˈzɪbɪt] (ігзібіт)
експонат
8.
watercolors
акварель
[ˈwɔːtə ˈkʌlə] (воте кале)
9.
the exposition
експозиція
[ekspəˈzɪʃn] (експезішн)
10.
sculpture
скульптура
[ˈskʌlpʧə] (скалпче)
11.
ceramics
[sɪˈræmɪks] (сіремікс)
кераміка
12.
a plaster copy
гіпсова копія
[ˈplɑːstə ˈkɒpɪ]
(пласте копі)
Математика
Тема: Розв’язування задач і вправ
https://www.youtube.com/watch?v=19AikTQPxXw
https://www.youtube.com/watch?v=eEao3zimcoc
https://www.youtube.com/watch?v=wKeZ9EpVoPs
Параграф 38. № 1117, 1120, 1122, 1125

Музичне мистецтво
Тема: Музика та інші види мистецтва
Підручник ст..136-143
Слухання. Л.Деліб. Піцикато «Навшпиньки» з балету «Сільвія»
https://www.youtube.com/watch?v=49tKtmG6tfo
Пісня О.Злотника «Школярі-школярики»
https://www.youtube.com/watch?v=0UdF8hDYCgk

Інформатика
Тема: Додавання зображень із файлу та їх форматування
https://naurok.com.ua/prezentaciya-dodavannya-zobrazhen-iz-faylu-figur-ta-hformatuvannya-43346.html
https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-informatiki-dlya-5-klasu-na-temu-dodavannyazobrazhen-iz-faylu-ta-h-formatuvannya-60401.html
https://www.youtube.com/watch?v=3V0DDj1PmNQ
Параграф 3.5
Українська мова
Тема: Тире узагальнювальних словах, у реченнях з однорідними членами.
Параграф:55. Вправи 441, або 446(письмово), 442(усно)
6 Клас
Біологія
Тема: Покритонасінні (квіткові) (продовження)
https://drive.google.com/file/d/0B-p6C5U35V02bE9MTGR4YW82ZUE/view
Виконати завдання
Вікторина «Впізнай культуру»
Д/з - §46, виконати тести с. 173, відповісти на запитання 1-3, поміркуйте!* с. 173
Математика
Тема: Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь
https://www.youtube.com/watch?v=zhTuGq_Se7Q
https://www.youtube.com/watch?v=aDycWgmlWCs
Параграф 49. № 1370, 1373, 1375, 1377
Музичне мистецтво
Тема: Жанрова палітра симфонічної музики
Підручник ст..166-171
Слухання. Л.ван Бетховен. Симфонія №5, 1 ч.
https://www.youtube.com/watch?v=7cc6MIXV7dU
Пісня А.Мігай «Козацька пісня»
https://www.youtube.com/watch?v=641pZqR_7bo
Українська література
Тема:Ярослав Стельмах «Митькозавр з Юрївки…». Уява, фантазія і романтичність у
житті сучасної людини.
Параграф: Прочитати розділи 7,9. Виконати письмово завдання 5 с.193.
Намалювати афішу до фільму під назвою «Химера лісового озера»

Англійська мова
Тема. Україна. Київ. Підтема. Розвиток граматичних навичок.
Вправа 1, с.: 145 (усно); вправа 2, с.: 146 (письмово); записати слова в словник; вправа
4, с.; 148 (письмово вставити слова за змістом).
Всесвітня історія
Тема уроку: Створення Римської імперії. Правління Октавіана Августа. Д/з:
опрацювати § 44. Підготувати історичний портрет О.Августа. Виконати відповідні
завдання в контурних картах та зошитах.
7 Клас
Фізика
Тема: Захист навчальних проектів (Розвиток судно- та повітроплавання. Дослід
Торрічеллі. Спостереження за зміною атмосферного тиску. Насоси.)
Проекти присилати на електронну адресу v.ovcharenko85@gmail.com
Алгебра
Спосіб підстановки. П. 27, №1034(5), 1035 (1 – 3)
Історія України
Повторити
параграфи
з
15-19,
пройти
тести
за
посиланням: https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=723942 . Політичний статус
українських земель у складі Великого Князівства Литовського й інших держав.
Кревська унія 1385 р. Опрацювати параграф 20, виписати до зошита дати і терміни
та вивчити, виконати письмово завдання.
Українська література
Тема. Роль у творі художніх засобів. Символічне значення образів старовинної
шафи та чарівних коралів.
Д / з виписати в робочі зошити приклади художніх засобів. Пояснити їх роль у
творі. Пройти онлайн – тестування за посиланням https://naurok.com.ua/test/join
КОД до тестування 216755
Музичне мистецтво
Тема: Музика театру
Підручник ст.. 154-161
Слухання. І.Кальман. Арія «Карамболіна на, Карамболетта» з оперети «Фіалка
Монмартру»
https://www.youtube.com/watch?v=eXi1jVerqfA
І.Кальман. «Арія містера Ікс» з оперети «Принцеса цирку»
https://www.youtube.com/watch?v=S_fG6sAlMWw
А.Хачатурян. «Танець із шаблями» з балету «Гаяне»
https://www.youtube.com/watch?v=-_v9MY3THM4
Пісня О.Злотника «Тече вода з-під явора»
https://www.youtube.com/watch?v=_lw-Y34Z6HU

8 Клас
Англійська мова
Тема. Велика Британія та Україна. Підтема. Мої друзі за листуванням.
Переписати правило Прислівник у зошити. Прочитати вправу 1, с.: 116 (усно);
вправи 3, 4, с.: 117 (письмово).
ПРИСЛІВНИК
Прислівник - це частина мови, що позначає ознаку дії. В реченні прислівники
відіграють роль обставини способу дії, місця, часу та ступеня. Але бувають випадки,
коли вони виступають в ролі означення. Прислівники розподіляються на такі види:
Прислівники місця:
Here, there - тут
where - де
inside - всередині
outside - зовні
above - зверху
below - знизу
somewhere, anywhere - десь , будь-де
nowhere - ніде
elsewhere - де-небудь в іншому місці
Прислівники часу:
Now - зараз
when - коли
then - тоді
today - сьогодні
yesterday - вчора
tomorrow - завтра
before - раніше, перед чимось
lately - пізніше
recently - недавно
once - один раз
ever - коли-небудь
never - ніколи
always - завжди
seldom - рідко
usually - зазвичай
sometimes - іноді
already - вже
yet - вже, все ж
still - все ще
since - з того часу як
Прислівники міри та ступеня:
Much - багато
little - мало
very - дуже
too - також
so - настільки
enough - достатньо
hardly - ледве
scarcely - навряд чи, ледь

nearly - поряд
almost - майже
Прислівники способу дії:
Well - добре
fast, quickly - швидко, стрімко
slowly - повільно
quietly - тихо
easily- -легко
Прислівники частоти та повторюваності:
Also, either - також
else - інакше
only - тільки
how – як
Мистецтво
Тема: Стиль романтизм
Підручник ст..212-219
https://naurok.com.ua/prezentaciya-stil-romantizm-do-uroku-mistectva-27-v-8-klasi21514.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-mistectva-27-v-8-klasi-stil-romantizmskulptura-21522.html

Геометрія
Площа прямокутника. П. 20, №675, 677, 679, 690

Українська література
Тема. Образи Славка Беркути, Юлька Ващука, Стефка Вуса, Лілі теслюк.
Д / з Скласти характеристику образів С.Беркути, Ю. Ващука, С.Вуса,
Л. Теслюк .
Пройти онлайн – тестування за посиланням https://naurok.com.ua/test/join
КОД до тестування 891551

Зарубіжна література
Опрацювати життєвий та творчий шлях Джон Донна. Письмово: з ким і з чією
творчістю у вас виникають асоціації, читаючи поезію Донн Джона?

Біологія
Тема: Сенсорні системи рівноваги, руху, дотику, температури, болю. Дослідницький
практикум. Дослідження температурної адаптації рецепторів шкіри.
Д/з - §46-47, завд. 1-10 с.204, завд. 1-10 с. 208; дослідницький практикум с. 207-208;
узагальнення с. 209, тести с. 210; повтор. §34-45
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=efDsh2V2fPw
виконати
https://drive.google.com/file/d/1Eow0PPUPAlKbUKJVfNZyPjR8vyp_Ivt3/view

тести

9 Клас
Мистецтво
Тема: Фотомистецтво
Підручник ст.. 168-173
https://naurok.com.ua/prezentaciya-fotomistectvo-do-uroku-mistectva-27-v-9-klasi21591.html

Українська мова
Тема: Розділові знаки у складних реченнях з різними видами зв’язку.
Параграф: 32. Вправа 3 с.113(усно), 4-5 с.114 (письмово)

Українська література
Тема. Лірика Т.Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення з нього.
Ностальгія за ідилією родинного життя.
Д /з Вивчити напам’ять поезію «Доля». Визначити риси автобіографізму в образі
ліричного героя («Доля»)
Пройти онлайн – тестування за посиланням https://naurok.com.ua/test/join
КОД до тестування 888102

Геометрія
Симетрія відносно точки. П. 19 (до «Повороту»), №19.1, 19.6, 19.11, 19.13

Хімія
Тема: Вуглеводи (крохмаль, целюлоза): молекулярні формули, фізичні властивості,
поширення і утворення в природі, застосування та біологічна роль.
Д/з - §38, №148,149 с. 187
Графічний диктант «Вуглеводи»
Перед вами 10 тверджень. Якщо ви з ними згодні, то у зошиті ставите знак «+»,
якщо ні, то «–».
1.

Глюкоза належить до дисахаридів.

2.

Глюкозу ще називають «виноградним цукром».

3.

Крохмаль – це дисахарид.

4.

Наявність крохмалю можна перевірити додаванням розчину йоду.

5.

Люди, хворі на цукровий діабет, замість цукру вживають фруктозу.

6.

Глюкоза набагато солодка, ніж фруктоза.

7.

Целюлоза – це полісахарид.

8.

Продуктом гідролізу крохмалю та целюлози є глюкоза.

9.

До складу молекули глюкози входить кетонна група.

10.

Вуглеводи – основне джерело енергії для організму людини.

https://www.youtube.com/watch?v=u4eBK-FwG50
https://www.youtube.com/watch?v=iP3xF5eBjcw
Виконати проект: Друге життя паперу.

Зарубіжна література
Силка для вивчення зарубіжної л-ри у 9 класі.Уроки веде професор Ольга Ніколенко
опрацювати підручник с.267 -270., завдання * на стор. 271: скориставшись
додатковою літературою та Інтернетом, підготувати повідомлення про виконання
ролі Н. Нори М. Заньковецькою. Для презентації проекту добрати відповідний
ілюстративний матеріал.

10 клас
Алгебра
Правила диференціювання. П. 20, №20.1 (1 – 6), 20.3 (1 – 4), 20.5 (1)
https://www.youtube.com/watch?v=6PRnax3EQps

Біологія
Тема: Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб людини. Медикогенетичне консультування та його організація.
д/з - §40-41, завд. 1-6 с. 151, завд. 1-6 с. 154 ( виконати проект( створення буклету)
https://www.youtube.com/watch?v=Le8Of7qKSlM

Українська мова
Тема: Стилістичне використання якісних, відносних, присвійних прикметників.
Стилістична роль повних і коротких прикметників.
Параграф: 63. Вправи 454-455.

Історія України: Тема уроку: Культурне життя на західноукраїнських землях.
Опрацювати відповідний параграф підручника.Давати відповіді на запитання і
завдання після параграфа.
Громадянська освіта: Тема 4. Економіка домогосподарства. Опрацювати с.142145, виконати завдання 8,11 (на вибір). Виконане завдання переслати за
електронною адресою: larchenko1965@ukr.net

