1 клас
Я досліджую світ: підручник с. 40, зош. с. 35, завд. 1-2
https://www.youtube.com/watch?v=rItn8ckXmUw
https://www.youtube.com/watch?v=2J-8AR95sQI
Українська мова: підручник с. 42, зош. С. 29 – письмо малої букви е
https://www.youtube.com/watch?v=nFtGAKMcvBQ
https://www.youtube.com/watch?v=qkXHMnixnMA

2 клас
ЯДС підручник с. 67, зош. з друкованою основою с. 36-37
https:// www.youtube. com/watch?v=HtYzninnMRM
Укр. мова підручник с. 53, зошит з друкованою основою с. 31
Образотворче мистецтво. Наша рідна Україна, мов веснянка солов’їна. Створити
візерунок зі стебелець, листочків і ягідок (гуаш)

3 клас
Природознавство
Тема. Охорона рослинного і тваринного світу. Червона книга України
Д/З Опрацювати у підручнику с. 129 – 134, давати відповіді на запитання, зошит с.
46 - 47 , * скласти пам’ятку «Як ми можемо охороняти тварин» або намалювати
колаж «Рослини Червоної книги України»

Англійська мова
Тема. Людина. Підтема. Минулого понеділка.
https://www.youtube.com/watch?v=M4FMEmlOqTM
Виконати вправу 2, с.: 110 (письмово); вправи 3, 4 с.: 111 (усно).
Повторити Минулий неозначений час, вивчити слова (словник):
вправа 5, с.: 112 (письмово).

4 клас
Літературне читання
Тема. Максим Рильський. Дитинство. Ким хочеш бути, хлопчику, в житті?
с. 113 – 114, виразне читання віршів, підготувати повідомлення про Максима
Рильського. Опрацювати запитання «Перевір свої досягнення»

Англійська мова
Тема. Подорож. Підтема. Київ – столиця України.
https://www.youtube.com/watch?v=pwQ6Nwj3OaY
Прочитати лист вправа 2, с.: 84. Виконати вправи 3, 5, с.: 85.
Повторити Теперішній неозначений час; вивчити слова (словник).

5 клас
Зарубіжна література
Тема. Льюїс Керролл "Аліса в Країні Див". Образ Аліси, світ її уяви і захопливі
пригоди. Переказувати розділ другий книги Л.Керролла "Аліса в Країні Див".
Заповнити таблицю.
Основи здоров’я
Тема: Пожежна безпека. Причини виникнення невеликих пожеж.
Д/з - §24; РЗ завд. 1, с. 49 (обстежити свою оселю. Визначити легкозаймисті
речовини та предмети)

Українська мова
Тема: розвиток зв'язного мовлення. Письмовий твір-роздум у художньому стилі.
Орієнтовні теми:
"Чому потрібно знати звичаї свого народу",
" Чого не можна купити за гроші",
"Чому потрібно берегти природу",

"Чому необхідно знати історію свого народу".
Д/з Повторити вивчене про однакові члени речення.

Англійська мова
Тема. Село, в якому я живу. Підтема. Міста України.
Прочитати діалог вправа 1 с.: 155, виконати вправи 2, 3, 4 с.: 155 (письмово), вправа 5
с.: 156 прочитати текст (усно).
Виконати вправу 6 с.: 156 (дати відповіді на запитання, використовуючи текст
вправи 5 с.: 156).

6 клас
Математика
Тема: Рівняння. Основні властивості рівнянь
Параграф 48.
https://www.youtube.com/watch?v=9zI2p3IWJbg
№ 1335, 1339,1344

Англійська мова
Тема. Україна. Київ. Підтема. Тур по Києву.
https://www.youtube.com/watch?v=pwQ6Nwj3OaY
Прочитати текст вправа 3, с.: 141, виконати після текстове завдання 4, с.: 142.
Вивчити лексичний матеріал (с.: 140), вправа 6, с.: 142 (написати листа); повторити
Минулий неозначений час.

Українська мова
Тема: Числівники кількісні й порядкові.
Параграф 37. Написати твір у формі замітки інформаційного характеру з життя
школи чи класу, викоритовуючи різхні групи числівників за значенням.

Зарубіжна література

Тема. Роберт Бенс( 175901796"Моє серце в верховині".." Ідея любові до Батьківщини
у вірші Р.Бернса. Вивчити вірш напам'ять, уміти його
аналізувати. https://www.youtube.com/watch?v=UgNTg1pfQEs

Основи здоров’я
Тема: Безпека в побуті. Правила користування водогоном, тепловими мережами.
Д/з - §23; РЗ с.52, вивчити правила користування водогоном і тепловими мережами
с. 110-111, РЗ завд. 1-3 с. 58. Підручник: завд. 1-5, набув. життєвих навичок с. 111

7 клас
Хімія
Тема: Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування
та біологічна роль кисню.
Д/з - §29; повторити §21-28; №1-5(усно), №6(табл.) – 9*(інт) с. 138;
§30 №1-5(усно) №6-12*(письмово(навч. проект)

Фізика
Тема: Лабораторна робота № 10. З’ясування умов плавання тіл.
https://www.youtube.com/watch?v=-ZKF6pkes8M
Зробити лабораторну роботу у лабораторних зошитах (кольорова обкладинка)

Біологія
Тема: Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин.
Д/з - §55 с. 237-238; Відповіді на запитання 1-10 с. 238
§53 с. 229-230, міні – проект «Чому тварини мігрують?» с. 230

Образотворче мистецтво
Тема: Дизайн прожиткового середовища

Створити ескіз елементу інтер’єру для кімнати

Алгебра
Графічний спосіб розв’язування систем рівнянь. №1010 (3, 4), 1014 (1), 1016,1018

8 клас
Всесвітня історія
Тема: Річ посполита
Параграф 20. Розглянути завдання №1-7. Виписати терміни і поняття (завдання №7
с.134)

Історія України
Тема: Слобідська Україна в ІІ половині XVIII століття.
Параграф 25 с.178. Зробити у зошиті схему: «Адміністративно-територіальний
устрій Слобідської України.
https://www.youtube.com/watch?v=xZF4iZwqDeI&list=PLv6ufBUWdRi3a99jLH5Z5adiwYVv16jD&index=16

Фізика
Тема: Розв’язування задач
https://www.youtube.com/watch?v=oHUW4qppa6s
https://www.youtube.com/watch?v=dc0DqALV3F4
Параграф 31. Вправа 31. №6-8

Українська мова

Тема. Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення.
Розділові знаки при відокремлених членах речення
Виконати вправи:

усно – 311,

письмово – 312,313

Д/з: скласти комікс, використавши відокремлені члени речення с. 146

Хімія
Тема: Хімічні властивості амфотерних гідроксидів: взаємодія з кислотами, лугами
(в розчині, при сплавленні)
Д/з - §39; №1-3 (усно); №140-146(письмово) с. 208; опрацювати рубрику «Сторінка
ерудита» с. 207
Українська література

Тема. Н. Бічуя. Повість «Шпага Славка Беркути». Проблема особистості в
сучасному світі.
Д/з: Написати твір-роздум на тему «Без дружби життя не
повноцінне», використавши приклади з повісті «Шпага Славка Беркути» (до
двох сторінок)

9 клас
Українська мова
Тема: Складні речення з різними видами сполучникового і безсполучникового
зв'язку. тренувальні вправи.
https://www.youtube.com/watch?v=4PwMDo_yUVQ
На кожний вид синтаксичної конструкції дібрати приклади з художньої літератури
або скласти речення самостійно. Накреслити графічні й лінійні хеми.

Українська література

Тема. Трагедія жінки-матері, боротьба за своє материнство, Жорстокість
народної моралі. Робота з текстом поезії «У нашім раї на землі…».
Д/з:

Проаналізувати поезію «У нашім раї на землі…» , виписати

художні засоби. Опрацювати матеріал за підручником с.228-233

Фізика
Розв’язування задач на рух тіла під дією кількох сил. задача 4 (з §35), вправа 35 (6)

Зарубіжна література

Англійська мова
Тема. Чому б не познайомитися ближче? Підтема. Де ти був? Що ти
робив? Що ти зробив?
Виконати тестове завдання (письмово); повторити вивчений граматичний та
лексичний матеріал.
ТЕСТ НА ПОВТОРЕННЯ ГРАМАТИЧНОГО ТА ЛЕКСИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

GRAMMAR AND VOCABULARY

Choose the correct item:

1. Water pollution is … many fish species with extinction.
a) destroying

b) threatening

c) damaging

2. Animal … are in danger all over the world.
a) homes

b) hedgerows

c) habitats

3. The Nile … flows into the Mediterranean Sea.
a) Lake

b) River

c) Pond

4. How many … of birds live in this woodland?
a) species

b) residents

c) inhabitants

5. My neighbor is very …; she never says hello to me.
a) arrogant

b) selfish

c) friendly

6. Kate’s been calling you …. because she wants to ask you something.
a) still

b) at the moment c) all morning

7. I haven’t been to the circus … a long time.
a) since

b) for

c) so far

8. Mary is … worried about the lost book.

a) still

b) all morning

c) already

9. Jackson Pollock was one of the most well … and unusual American painters.
a) believed

b) known

c) done

10. I was … by the directions they gave me, so I asked a local to show me the way.
a) curious

b) excited

c) confused

11. Monet painted beautiful … of the countryside.
a) images

b) celebrities

c) collections

12. Tom was very tired. He … football for hours.
a) had played

b) had been playing c)played

13. Mary was happy because she … the first prize in the art competition.
a) won

b) had been winning c) had won

14. The boys … TV when their mum came home.
a) were watching b) had been watching c) had watched
15. Nick …play football when he was a child.
a) would

b) used to

c) had played

Read the text and say whether the statements are true, false or not stated.

We are living at a time when nothing is as important as information. Newspapers and
magazines are the oldest source of it. Now we have a wide range of magazines and journals
about computers, cars, fashion, cooking, fishing, and the arts. There are three main types
of newspapers: broadsheet, tabloids and local. Editors, reporters and photographers do
their paper successful.
Radio is a convenient source of information and entertainment – people often listen to the
radio in their cars.
Television is the most important form of mass media. It informs, educates and entertains
people. It influences the way people look at the world and can make them change their
views.
The Internet has revolutionized technology. You can get information about everything you
want and send an email to a friend. Indeed, it’s often called the “information highway”.
Moreover, users can buy books online, find out about holiday offers, book tickets and so on
.One worry is cyber terrorists. Some hackers can get into the computer systems of banks
and governments.

To sum up, we have to say that people can get information thanks to modern technology
and mass media. Information is what we need to survive today and tomorrow.

True, false or not stated?

1. Information is very important nowadays.
a) True

b) False

c) Not stated

2. Newspapers and magazines are the youngest source of information.
a) True

b) False

c) Not stated

3. Only editors do their paper successful.
a) True

b) False

c) Not stated

4. Radio is a conventional source of information and entertainment.
a) True

b) False

c) Not stated

5. The Internet is the most important source of information.
a) True

b) False

c) Not stated

6. Television is called “the information highway”.
a) True

b) False

c) Not stated

7. People can get information thanks to modern technology and mass media.
a) True

b) False

c) Not stated

8. We need information to survive today and tomorrow.
a) True

b) False

c) Not stated

Інформатика
Тема: Малюнки та гіперпосилання на веб-сторінках
https://www.youtube.com/watch?v=JYugVqmYG5A
https://www.youtube.com/watch?v=bcCQOdwmNVU

https://www.youtube.com/watch?v=2WG-FFutlLg
Повторити параграф 9.3. Підготувати повідомлення про якусь одну платформу для
створення сайтів крім Google.

10 клас
Алгебра
Похідна функції. Її геометричний і фізичний зміст. П. 19, №19.1- 19.7

Фізика
Перший закон термодинаміки. §38, вправа 38 (1, 2)

Громадянська освіта
Тема: Медіа ринок та медіа власність
Підготувати повідомлення про медіа ринок в Україні

Інформатика
Тема: Поняття документу. Призначення і класифікація документів. Документообіг.
Загальні правила оформлення документів
https://www.youtube.com/watch?v=d8WLYksKlnM
https://www.youtube.com/watch?v=WN1yX3d72UY
https://www.youtube.com/watch?v=wcjPtFdJmR8
Підготувати повідомлення: «Загальні правила оформлення документів»

Українська мова
Тема: Ступені порівняння якісних прикметників, створення їх.
https://www.youtube.com/watch?v=XRiYNjcn6xY
Параграф 62 за підручником
Вправи 439-440(усно), 441(письмово)

Історія України
Тема: Українські землі у складі Чехословаччини.
Параграф 31.
Завдання с.179.

Переглянути відео урок.

Робота з тестами.

