“Затверджую”
Директор Шепітського
ЗЗСО І-ІІІ ступенів
________ Г.КАРАПКО
Розклад уроків та завдання для опрацювання навчального матеріалу
(15 березня, понеділок)
Назва
предмет
у

Назва теми

Завдання

1 клас
Українсь
ка мова

Читайте правильно -чітко вимовляйте звуки.Г.
Малик “Казка про те,
чому папуга не навчився розмовляти”.

Українсь
ка мова

Приголосні звуки.

Математ
ика

Нумерація чисел першої сотні.Читання і записува
ння чисел у межах 100.Позиційне значення цифр
. Розв”язування задач.

Англійсь
ка мова

Час історій. День народження. Літери Ii, Jj

Я дослід Небезпечні отруйні рослини та гриби.
жую сві
т

https://www.youtube.com/watch?v=LHw
YVMRgP0U

2 клас
Англійсь
ка мова

Перевір себе, який це день тижня?

повторити дні тижня

Математ
ика

Визначення часу за годинником.
Хвилина.Розв'язування вправ і задач на
засвоєння вивчених таблиць множення і ділення.

Визначення часу за годинником 2
клас відео

Українсь
ка мова

Мої навчальні досягнення. Перевірка нових знань і
вмінь ,, Дієслова. Числівники. Службові слова .”

Читання

Л.Костенко . Вербові сережки.

Фіз.куль
тура

ЗРВ зі скакалкою.Пружні нахили в положенні
сидячи. Стрибки зі скакалкою.Стрибки на двох
ногах. Ігри.
3 клас

Літ. чит.

Акровірш і байка.Л.Глібов “Ластівка і шуліка”

с.140 .141, виразно читати

Математ
ика

Знаходження значень виразів.Розв'язування задач.

с.75,,виконати№408,409

Укр.
мова

Словосполучення в групі підмета й присудка.

с. 130, вправа 331

Мистецт
во

Тварини у світі мистецтва. Лібрето.

М.Ф.”Пан Коцький”.Музика і
слова О.Шевченка

Англійсь
ка мова

Множина іменника

виконати впр 2 ст 66
4 клас

Природо
знавство

Озера і болота. Штучні водойми. Охорона
водойм.

Ст. 116-119,опрацювати статтю
“Озера і болота”.

Математ
ика

Письмове множення багатоцифрових
чисел на розрядні. Задачі на пропорційне
ділення.

Ст. 136, виконати №837,№838.

Укр.мова Дієслова минулого часу. Змінювання
дієслів минулого часу за числами.

Ст. 160, вправа 314

Читання

Чарівні перетворення. О.Пушкін “Казка
про Царя Салтана” (продовження).
Відео “Казка про царя Салтана”.

Ст. 139-142, читати і переказувати
казку.

Інформа
тика

Малюємо онлайн

Англійсь
ка мова

Повторення. Ступені порівняння прикметника.

виконати впр 2 ст 42

5 клас
Образотв Орнаментальна композиція. Елементи орнаменту
орче
мистецтв
о

https://www.youtube.com/watch?v
=B5-rFmc33cA

Англійсь
ка мова

Минулий неозначений час

вивчити неправильні дієслова

Основи
здоров”я

Пожежна тривога

Опрацювати §22

Історія

Контрольна робота

Повторити с.92-128

Фіз.куль
тура

ЗРВ Набивання м’яча. Подачі. Різновиди подач

Набивання м’яча

Природо
знавство

Гриби.

Опрацювати § 36.
6 клас

Біологія

Мохи, їх різноманітність та будова.

Опрацювати §39
https://youtu.be/9YZ92Q7epcQ

Основи
здоров”я

Безпека твого дому

Опрацювати §23

Нім.мова Сусідні країни Німеччини.Модальні дієслова.

Виконати вправу 5,с.168
https://youtu.be/ix3_uEA7kKw

Інформа

Записати означення

Процеси з повторенням та розгалуженням

тика
Історія
України

Мистецтво та “золотий вік” Афін

Опрацювати §40
https://www.youtube.com/watch?v=D
TM-G3-4ZxY

Математ
ика

Переставна і сполучна властивість множення.
Коефіцієнт буквеного виразу.

Виконати №1203,
№ 1207

7 клас
Укр.мова Н та нн у прислівниках

Опрацювати § із підручника,
виконати вправу

Укр.літе
ратура

Марина Павленко. “Русалонька із 7-В, або
Прокляття роду Кулаківських”. Казкове й
реалістичне в повісті-казці, час теперішній і
минулий у ній.

Переглянути біографію
письменниці за посиланням:
https://vseosvita.ua/library/prezentaci
a-marina-pavlenko-korotko-pro-zittai-tvorcis-173294.html
Прочитати повість.

Фізика

Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон
Архімеда

https://www.youtube.com/watch?v=3
hsftJIjM9Q

Німецьк
а мова

Підготовка до подорожі.Неозначені займенники.

Виконати вправу 3,с.147
https://youtu.be/HtPOVx5SPZI?list=
TLGGzpBlpQ1yS0AxMTAzMjAyM
Q

Хімія

Розв’язування вправ.

Опрацювати §27, виконати № 197
ст.160

Фіз.куль
тура

ЗРВ Знамениті футбольні клуби світу. Знамениті
футболісти світу

Віджимання від підлоги , (дівч.) від
лави.

Інформа
тика

Стовпчасті та секторні діаграми
8 клас

Німецьк
а мова

Мистецтво подорожувати.Вживання неозначеного
займенника "man "у реченні.

Опрацювати Stunde 79
https://youtu.be/-lcYkKko5E8

Інформа
тика

Практична робота 14

Ст. 210

Англійсь
ка мова

Означений артикль

виконати впр. 4 ст 108

Біологія

Головний мозок людини.Стовбурова частина ,
мозочок.

Опрацювати
§37.https://youtu.be/9Q2p_m51qds

Алгебра

Узагальнення та систематизація набутих
компетентностей. Розв’язування вправ.

Виконати № 1-9 (ст.161-162)

Історія
України

Лівобережна Україна в в ІІ половині ХVІІІ ст.

Опрацювати § 30

Географі
я

Природокористування. Природно-ресурсний
потенціал.

Опрацювати 45

9 клас
Інформа
тика

Мова розмітки гіпертексту

Опрацювати посилання

Фізика

Розв'язування вправ і задач. Підготовка до
контрольної роботи

Повторити §§28-33

Алгебра

Поняття про теорію ймовірності.

Переглянути відеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=k
fHgLLAENjE
виконати № 931,934

Геометрі
я

Узагальнення та систематизація
знань, підготовка до контрольної роботи

Виконати № 701,706.

Нім.мова Моя Батьківщина.Вивчення лексики.

Виконати вправу 5,с.162
https://youtu.be/URe24xW2veg

Біологія

Опрацювати § 42
https://youtu.be/21s05dMrdOQ

Медична генетика.

Трудове Технологічний процес виготовлення виробу
навчання
10 клас
Укр.мова Поняття про письмове обгрунтування.

Конспект

Укр.мова Письмове обгрунтування. “Що означає бути
відповідальним”

Закінчити роботу

Українсь
ка
літерату
ра

Новели Василя Стефаника.Огляд. Експресіонізм

Новели Василя Стефаника.

Алгебра

Узагальнення і систематизація знань

Вправа № 16.20, 16.24

Геометрі
я

Контрольна робота №3

https://vseosvita.ua/library/kontrolnarobota-10-klas-koordinati-i-vektori27341.html

Інформа
тика

HTML Основні поняття

Вивчити службові слова

Англійсь
ка мова

Написання листів. Види листів

виконати впр 6 ст 91

11 клас
Географі
я

Глобальна економіка

Опрацювати §22

Хімія

Солі. Поширеність у природі.

Опрацювати §27,виконати 217.

Інформа
тика

Пошукова оптимізація. Просування сайту

Опрацювати означення

Укр.мова Стилістичні особливості слів іншомовного
походження

Опрацювати § 46, виконати тестові
завдання (вправа 5 с. 160)

Укр.літе
р.

Інтимна лірика М.Вінграновського. “Цю жінку я
любив”.

Вивчити напам”ять поезію М.
Вінграновського (на вибір).
Виконати тестові завдання за
посиланням:
https://naurok.com.ua/test/ivan-drachbalada-pro-sonyashnik-1424.html

Трудове Екологічне й економічне обгрунтування виробу
навчання

https://naurok.com.ua/prezentaciy
a-uroku-pisankarstvo-tehnikarozpisu-pisanok-221435.html

Фіз.куль
тура

Підтягування на перекладині

ЗРВ Настільний теніс.

(16 березня, вівторок)
Назва
предмету

Назва теми
1 клас

Українська
мова
(читання)

М.Богусловський “Бабуся вихідна”.
Г.Бойко “Сама бачила”.

Українська
мова

Приголосні звуки: м”які й тверді.

Математика

Додавання і віднімання круглих двоц
ифрових чисел. Розв”язування задач.

Фізична
культура

Організаційні вправи.
Комплекс ЗРВ. Перешикування.
Різновиди ходьби. Рухливі ігри.

Я досліджую Весняні турботи тварин.
світ
2 клас
Читання

Робота з дитячою книжкою ,, У
світі казок”

Математика

Складання за схемою добутків
з множником 5 і частки з дільником 5.
Складання і розв'язування задач.

Українська
мова

Розвиток
зв'язного мовлення.Написання записки
,SMS близьким, друзям про події , які
сталися з тобою.

Я досліджую
світ

Розвиток рослин навесні.

Фіз. вих

РЗМ зі скакалкою .Пружні нахили в
положенні сидячи. Стрибки зі
скакалкою. Нахили тулуба в
положенні стоячи . Рухливі ігри.

Завдання

3 клас
Літ. чит.

Т.Шевченко “Село”

Вірш напам”ять

Математика

Розв”язування задач за малюнками та
числовими даними.

с.77 №418,419.

Укр. мова

Словосполучення в групі підмета й
присудка.

с.131, вправа 336.

ЯДС

Органи дихання.

Переглянути відео.

Фізкультура

Організуючі та загальнорозвиваючі
вправи в русі. Рухливі ігри.

Ігри на свіжому повітрі.

4 клас
Літер.читанн
я

Урок позакласного читання.
“Літературні
казки зарубіжних письменників”.

Відео “Казка про рибака і рибку.
О.Пушкін”.

Математика

Множення круглих багатоцифрових
Ст. 137, виконати №847,№848.
чисел
на розрядні числа. Задачі на пропорційне
ділення.

Укр.мова

Дієслова на -ся. Вимова і правопис
дієслів
на -ся.

Ст.162, вправа 318

Фіз.культура

Організовуючі вправи. Різновиди
ходьби.
Вправи на запобігання плоскостопості.
Удари вивченими способами на
точність.
Рухливі ігри.

Відео”Факти про футбол.Руханки”.

Муз.мист.

Музика “малює”картину. Вивчення пісні
“Це моя Україна”. Музика М.Ведмедері

Відео пісні “Це моя Україна”.

5 клас
Українська
мова

Другорядні члени речення: додаток,
означення,обставина

Опрацювати § 37
Виконати вправу 345
https://www.youtube.com/watch?v=m2IRoA
Wq4T8

Українська
література

Т.Шевченко “Садок вишневий коло
хати”.
Художня реальність, створена уявою
митця за допомогою засобів образної
мови

Вивчити напам'ять вірш “Садок вишневий
коло хати”
https://www.youtube.com/watch?v=SGTe9A
OrOEo

Математика

Порівняння десяткових дробів

Опрацювати § 35, вправа № 1174, 1178

Зарубіжна
література

Позакласне читання. Кір Буличов. Цикл
“Аліса”

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?
tid=2404

У музичному театрі: опера

Переглянути відеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=rVmi8q6

Муз.мист.

KmYM
Фіз. культура ЗРВ Набивання м’яча. Прийоми подач

Набивання м’яча.

6 клас
Українська
мова

РМ. Аналіз письмового переказу.
Тренувальні вправи

Виконати тестові завдання за посиланням:
https://naurok.com.ua/test/pravopis-sufiksiv-ov---ev---ev-45871.html

Англійська
мова

Основні свята Великобританії.Робота з
текстом.

Читати і перекладати текст,вивчити слова
до тексту

Географія

Багатства Світового океану. Океан і
людина

Опрацювати § 47.

Фіз. культура ЗРВ Н/Т Навчальна гра. Шахи.

Стрибки зі скакалкою

Українська
література

Допитливість, винахідливість,
кмітливість хлопчиків - головних героїв
повісті Я. Стельмаха “Митькозавр із
Юрківки...”

Вміти характеризувати героїв повісті.
Виконати тести за посиланням:
https://naurok.com.ua/test/mitkozavr-izyurkivki-abo-himera-lisovogo-ozera995.html

Математика

Розподільна властивість множення.

Опрацювати 45. Виконати №12223, “1229

Обр.мист.

Український народний одяг

https://www.youtube.com/watch?v=9deB9jsx
W7s

7 клас
Алгебра

Розв’язування лінійних рівнянь.

Виконати № 875, 877 (1,2),879 (1,2)

Геометрія

Коло. Круг.

Переглянути
відеоурокhttps://www.youtube.com/watch?v
=3e0W1X5q5pA
виконати № 578, 580.

Хімія

Розв’язування вправ.

Опрацювати §27,виконати №203

Англійська
мова

Повторення вивченого матеріалу з теми.

Виконати вправу 4,с.87

Фіз. культура ЗРВ Знамениті українські футбольні
Стрибки зі скакалкою. Стрибки з
клуби та футболісти. Пересування з
поворотом на 180 градусів.
м’ячем. Відбирання м’яча. Жонглювання
м’ячем.
Географія

Природні зони Євразії

Опрацювати § 51,52

Муз.мист.

Мюзикл

переглянути відеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=UJTisLY
vTFw
8 клас

Німецька
мова

Німецькі ландшафти.Тренування
навичок читання.

Опрацювати Stunde 80

Хімія

Розв’язування вправ.

Опрацювати §30,виконати 237.

Основи
здоров’я

Мотоцикл і безпека

Опрацювати §20

Фізика

Навчальний проект №3

Підготуватися до контрольної роботи

Зарубіжна
література

Позакласне читання. Мольєр. “Тартюф”

Прочитати комедію “Тартюф”

Геометрія

Контрольна робота

Виконати тести за посиланням
https://naurok.com.ua/test/rozv-yazuvannyapryamokutnih-trikutnikiv-9908.html

Фіз культура

Футбол. Інструктаж по техніці безпеки
на уроках з футболу. Знамениті
футболісти України та світу. ЗРВ.
Маневрування на полі.

Жонглювання м’ячем

9 клас
Географія

Транспорт України

Опрацювати § 38.

Правознавств Адміністративна та кримінальна
о
відповідальність неповнолітніх

Опрацювати §27

ФІз. культура ЗРВ. Н/Т Навчальна гра. Шахи

Підтягування на перекладині. Стрибки зі
скакалкою.

Українська
мова

Тренувальні вправи

Повторити §29
Написати 5 речень з різними видами
зв'язку.
https://www.youtube.com/watch?v=6mSY6h
8RKO4

Німецька
мова

Це є Україна.Підрядні означальні
речення.

Опрацювати Stunde 74
Виконати вправу 5,с.164

Українська
література

Т.Шевченко “Кавказ”.Узагальнення ідея
поеми-неприйняття насильства,
поневолення людей, осуд загарбницьких
воєн

Прааналізувати поему “Кавказ”
https://naurok.com.ua/urok-t-g-shevchenkopoema-kavkaz-uzagalnena-ideya-poemi--nepriynyattya-nasilstva-ponevolennyalyudey-osud-zagarbnickih-voen-158290.html

Біологія

Представлення проєктів “Складання
власного родоводу”

Опрацювати §42.

10 клас
Географія

Канада

Опрацювати §39 (п.1,2)

Фіз. культура Футбол. Інструктаж по техніці безпеки
на уроках футболу. Знамениті
футболісти України та світу. ЗРВ
Відволікаючі дії (фінти) Зупинки м’яча.

Жонглювання м’ячем

Зарубіжна
література

РЗМ Дискусія за романом Оскара
Уайльда “Портрет Доріана Грея”:
“Краса- Явище моральне, аморальне чи
“по той бік добра і зла?” Екранізація
романів.

https://www.youtube.com/watch?v=eKpIBi0
y58k

Хімія

Аміни. Анілін.

Опрацювати §21, виконати 5.

Фізика

Механічні властивості твердих тіл, їх
https://www.youtube.com/watch?v=5w4aHS
теплове розширення. Рідкі кристали та їх oIOiE
властивості

Біологія

Генетична варіабельність людини.

Опрацювати §41

Громадянськ
а освіта

Ринок праці.Заробітна плата

Тема 6.

11 клас
Алгебра

Розв'язування задач і вправ

https://naurok.com.ua/test/pidgotovka-dozno-stepin-odnochleni-mnogochleni814225.html

Геометрія

Найпростіші геометричні фігури на
площині та їх властивості

https://www.youtube.com/watch?v=DDfwM
SuLk4U

Українська
мова

Тренувальні вправи.

Виконати завдання за посиланням:
https://naurok.com.ua/test/napisannya-slivinshomovnogo-pohodzhennya-5940.html

Українська
література

Виразне читання напам”ять віршів

Виконувати тестові завдання по підготовці
до ЗНО.

Біологія

Екологічна політика в Україні.

Опрацювати §40.

Фізика

Фотоефект. Закони фотоефекту. Теорія
Ейнштейна, рівняння фотоефекту

https://vseosvita.ua/library/prezentaciafotoefekt-doslidi-og-stoletova-zakonifotoefektu-teoria-ejnstejna-rivnannafotoefektu-foton-fotorezistori-tafotoelementi-zastosuvanna-fot-401097.html

Зарубіжна
література

Синтез реального і фантастичного в
оповіданні “Стариган із крилами”.
Відображення моральної деградації
людства

Читати оповідання “Стариган із крилами”
https://www.youtube.com/watch?v=TU9alsV
8u8k

Розклад уроків та завдання для опрацювання навчального матеріалу
(17 березня, середа)
Назва
предмету

Назва теми
1 клас

Українська м
ова
(читання)

О.Ільченко “Про хлопчика Тоні, кашу і мудр
ого крука”. (казка)

Українська м
ова

Дзвінкі й глухі приголосні звуки.

Математика

Додавання виду 60 + 4, 5+ 30.
Обчислити вартості покупки. Знаходження до
вжини ламаної лінії.

Завдання

Я досліджую
світ

Весняні птахи.

Фізична куль
тура

Організаційні вправи.
Комплекс ЗРВ. Перешикування.
Різновиди ходьби. Рухливі ігри.
2 клас

Читання

Л. Українка . На зеленому горбочку (на память)

Математика

Буквені вирази.Складання добутків і
обчислення їх значення за таблицею.
Розв'язування задач.

Українська
мова

Аналіз контрольної роботи. Речення . Ознаки
речення.

Я досліджую
світ

Рослини навесні.

Фіз. вих

ЗРВ зі скакалкою.Стрибки на двох ногах.
Нахили тулуба в положенні сидячи. Рухливі
ігри.
3 клас

Літ.чит.

З.Мензитюк “Квіти з Петриківки”

с.143 _145,опрацювати.

Математика

Узагальнення й систематизація вивченого
матеріалу.

с.79 №430,431

Укр. мова

Побудова простих речень.

с.132, вправа 340.

ЯДС

Як треба дбати про органи дихання?

с.90_91, опрацювати.

Дизайн і
технології

Як красиво скласти серветки.

Завершити роботу.

4 клас
Літер.читання Життя і творчість Ганса Крістіана
Андерсена. “Гидке каченя”.

Ст. 143-148, читати і
переказувати.

Математика

Складання і розв”язування задач на
пропорційне ділення.Розв”язування
рівнянь і нерівностей.

Ст. 138, виконати №856, №857.

Укр.мова

Контрольна робота. Диктант “Друзі
птахів”.

Відео “Диктант “Друзі птахів”.

Фіз.культура

Організовуючі вправи. Різновиди ходьби
та бігу. Вправи для запобігання плоскостопості. Рухливі ігри.

Відео “Олімпійські ігри”.
Руханки.

Обр.мистецтв
о

Портрет як художній образ. Виконання
портрету Котигорошка.

Відео казки “Котигорошко”

5 клас
Математика

Додавання десяткових дробів

Опрацювати § 36, вправа № 1205,

1209
Зарубіжна
література

Марина Іванівна Цвєтаєва”Книги в червоній
палітурці”. Чарівний світ літератури й
мистецтва у вірші

https://naurok.com.ua/prezentaciyado-uroku-zarubizhno-literaturi-u-5klasi-marina-ivanivna-cvetaevaknigi-v-chervoniy-paliturci2318.html

Природознавс Бактерії
тво

Опрацювати § 37.

Трудове
навчання

Торбинка для дрібничок.Проектування
торбинки методом фантазування.

https://youtu.be/LOH699CQmx8

Трудове
навчання

Графічне зображення та створення візерунка для https://youtu.be/HaX4L4lPRko
оздоблення.
6 клас

Німецька
мова

Країна і люди.Множина іменників.

https://youtu.be/ix3_uEA7kKw
Перекласти текст с.170

Біологія

Плауни і хвощі.

Опрацювати
§40.https://youtu.be/jklXjP_b5w4

Етика

Як обираємо життєвий шлях . Як пов”язані
свобода та моральність людини

https://naurok.com.ua/prizentaciyayak-obirati-zhitteviy-shlyah164375.html

Зарубіжна
література

Антитеза (рідний край - чужина).Елементи
фольклору (традиційні образи, постійні епітети,
повтори)

Аналіз вірша
http://altynivka.krolevecosvita.gov.ua/news/09-10-55-09-042020/

Українська
мова

РМ. Аналіз письмового переказу. Тренувальні
вправи

Виконати тестові завдання за
посиланням:
https://naurok.com.ua/test/pravopissufiksiv--ov---ev---ev-45871.html

Українська
література

Допитливість, винахідливість, кмітливість
хлопчиків - головних героїв повісті Я.
Стельмаха “Митькозавр із Юрківки...”

Вміти характеризувати героїв
повісті.
Виконати тести за посиланням:
https://naurok.com.ua/test/mitkozavr
-iz-yurkivki-abo-himera-lisovogoozera-995.html

7 клас
Алгебра

Розв’язування рівнянь.

Виконати 881,870 (1-3).

Фізика

Розв'язування задач

Вправа № 25(3,4)

Українська
мова

И та і в кінці прислівників

Опрацювати теоретичний
матеріал,
переглянути презентацію за
посиланням:
https://naurok.com.ua/prezentaciyai-ta-i-v-kinci-prislivnikiv159704.html

Українська
література

Роздуми про сенс людського життя, моральний
вибір кожного у творі М.Павленко “Русалонька
із 7-В...”

Виконати тести за посиланням:
https://naurok.com.ua/test/rusalonkaiz-7-v-abo-proklyattya-rodukulakivskih-970.html

Образотворче
мистецтво

Основи дизайнерського мистецтва

https://vseosvita.ua/library/urok-zobrazotvorcogo-mistectva-7-klasprikladna-grafika-208703.html

Зарубіжна
література

Новела як літературний жанр, її характерні
ознаки, різновиди. О. Генрі “Дари волхвів”

Опрацювати біографію
письменника, читати новелу
https://vseosvita.ua/library/temanovela-ak-literaturnij-zanr-iiharakterni-oznaki-riznovidi-o-genri1862-1910-majster-noveli287185.html

Трудове
навчання

Перенесення креслень з лекал на матерію.
8 клас

Українська
мова

Речення з кількома рядами однорідних членів

Опрацювати § 29, виконати
вправу 313.

Українська
література

Н.Бічуя “Шпага Славка Беркути”.
“Максимальне навантаження” як вияв
моральності та відповідальності в житті.
Проблема особистості в сучасному світі.

Виконати тести за посиланням:
https://naurok.com.ua/test/ninabichuya-shpaga-slavka-berkuti2688.html

Алгебра

Контрольна робота

Виконати завдання за посиланням
https://naurok.com.ua/test/kvadratni
y-korin-vlastivosti-arifmetichnogokvadratnogo-korenya-763254.html

Геометрія

Многокутник та його елементи . Опуклі та
неопуклі многокутники.

Опрацювати п.22,
виконати № 814, 819.

Зарубіжна
література

Мольєр “Міщанин- шляхтич”. Мольєр - майстер
класичної комедії

Читати комедію
https://naurok.com.ua/prezentaciyamoler-naytalanovitishiykomediograf-francuzkogo-tavsesvitnogo-klasicizmu-komediyamischanin-shlyahtich-19070.html

Хімія

Солі. Фізичні властивості солей.

Опрацювати §26, виконати №198.

9 клас
Зарубіжна
література

Генріх Ібсен “Ляльковий дім”. Особливості
драматичного конфлікту та розвиток сценічної
дії

Читати драму “Ляльковий дім”

Німецька
мова

Цікава мета подорожей в Україні.Розвиток
монологічного мовлення.

Опрацювати Stunde 75
https://youtu.be/URe24xW2veg

Фізика

Контрольна робота

Вправа №33( 4,6)

Хімія

Поняття про вуглеводи.

Опрацювати §37,виконати №6

Алгебра

Випадкова подія.

Переглянути відеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=
mRJJVsLODuk
виконати №931,934

Геометрія

Контрольна робота.

Виконати тести за посиланням
https://onlinetestpad.com/ua/test/147
39-rozvyazuvannyatrikutnik%D1%96v

Мистецтво

Телебачення: погляд у світ

https://www.youtube.com/watch?v=
TK1Np_1AMYI

10 клас
Українська
мова

Написання е,и та подвоєння літер у словах
іншомовного походження

Опрацювати § 42(І). Впр.3. ст.129

Українська
мова

Написання апострофа та м’якого знака в словах

Опрацювати § 42(І,ІІ). Впр.4.

Українська
література

Володимир Винниченко.Біографія.Огляд
творчого доробку

ст.179-191

Алгебра

Контрольна робота №3

Вправа № 16.26, 16,28

Біологія

Медична генетика.

Опрацювати §43

Фіз. культура

ЗРВ. Пересування, техніка володіння м’ячем.
Вдосконалення ведення м’яча різними
способами.

Підтягування на перекладині.
Стрибки зі скакалкою.

11 клас
Географія

Міжнародний ринок товарів

Опрацювати § 23

Історія Вс.

Завершення “холодної війни” . Міжнародні
відносини наприкінці ХХ-на початку ХХІ ст.

Опрацювати //20

Хімія

Розв’язування вправ.

Опрацювати §27, виконати №224

Історія Укр.

Економічний розвиток України в 1992-2005рр.

Опрацювати //31

Захист Укр.

Надання допомоги на етапі під вогнем. План дій
на етапі під вогнем.

Опрацювати //15

Фізика

Розв'язування задач

Вправа № 3.4, 3.7

Фіз. культура

ЗРВ. Змагання на першість класу з шахів

Вправи на прес.

Розклад уроків та завдання для опрацювання навчального матеріалу
(18 березня, четвер)
Назва
предмету

Назва теми
1 клас

Дизайн і
технології

Робота з папером .
Створення аплікації “Кучерявий ба
ранець”.

Завдання

Мистецтв
о

Малювання писанки із прадавніми
візерунками.

Мистецтв
о

Великодні пісні.Перегляд:
мультфільм “Грицеві писанки”.
Виконання : В.Качан,
О. Качан “ Веселкові писанки”.

Фізична
культура

Організаційні вправи.
Комплекс ЗРВ. Перешикування.
Різновиди ходьби. Рухливі ігри.

https://www.dailymotion.com/video/x49mqqv

2 клас
Я
досліджу
ю світ

Збереження ранньоквітучих рослин.

Математи
ка

Обчислення значень буквених
виразів. Визначення часу за
годинником. Розв'язування задач

Англійськ
а мова

Чи ти полюбляєш це робити. Короткі
відповіді

Дизайн і
технологі
я

Робота з кольоровим папером. Летить
мій вітрильник.

Мистецтв
о

Зображення медалі переможця
спортивного змагання.
3 клас

Літ. чит.

Узагальнення знань з розділу.

с.147, опрацювати.

Математи
ка

Діагностична робота 7.

Укр.мова

Мої навчальні досягнення.

с.133, опрацювати.

Англійськ
а мова

Анкета. Опитування своїх друзів та
батьків

виконати впр 1 ст 67

Мистецтв
о

Персонаж лялькового театру.

Домалювати малюнок.

Фізкульту
ра

Правила безпеки на заняттях із
м”ячем.Вправи для профілактики
плоскостопості.

Вправи з м”ячем.

4 клас
Літер.чита Позитивні і негативні персонажі.
ння
Г.К.Андерсен “Гидке каченя” (продовження)
Математи
ка

Контрольна робота

Укр.мова

Аналіз контрольної

Ст. 146-148, читати і переказувати.

Повторити правила.

роботи.Узагальнення і
систематизація знань і вмінь з теми
“Дієслово”
Фіз.культ.

Організовуючі вправи. Різновиди
ходьби
та бігу. Вправи для запобігання
плоскостопості. Рухливі ігри.

Відео “Руханки”

Англійськ
а мова

Множина іменника.

вивчити правила множини іменника

5 клас
Українськ
а мова

Другорядні члени речення.Означення

Опрацювати §37
Виконати вправу 439
https://www.youtube.com/watch?v=H8RIK-dSugo

Українськ П.Тичина .Коротко про поета і край,
а
де він народився. Не бував ти у
література наших краях!”

Опрацювати с.199-200
https://www.youtube.com/watch?v=73WIqQ4eHzA

Математи
ка

Додавання десяткових дробів

Вправа №1238, 1242

Етика

Коли доречно користуватися
телефоном. Що означає “вміти
листуватися ”

edufuture.biz/index.php?title=Як_спілкуватися,_до
лаючи_відстань.

Фіз.
культура

ЗРВ. К/У Набивання м’яча ракеткою

Віджимання від підлоги (дівч) від лави.

Англійськ
а мова

Минулий час.

вивчити правила вживання минулого часу
6 клас

Фіз.
культура

ЗРВ. Виконання серії підрізки справа
або зліва

Стрибки зі скакалкою

Англійськ
а мова

Свята в Україні.Підрядні речення
умови із сполучником if.

https://youtu.be/cWrUpoEaaEg
Виконати вправу 3,с.93

Математи
ка

Розподільна властивість множення

Виконати №1135, №1239

Географія

Води суходолу. Річки.

Опрацювати § 48

Трудове
навчання

Виготовлення прикраси із стрічок.

https://youtu.be/SUJlBmVIrf0

Трудове
навчання

Остаточна обробка виробу.

https://youtu.be/3CFbHgpZ_w0

Муз.мист.

Рондо Сюїта

https://www.youtube.com/watch?v=Gb7K1NMFSz
A
7 клас

Англійськ
а мова

Контрольна робота по темі
"Телебачення"

Повторити вивчену лексику

Хімія

Самостійна робота.Розв’язування
задач на масову частку розчиненої
речовини в розчині.

Повторити §27,виконати №204

Основи
здоров’я

Соціальні чинники
здоров’я.Узагальнення.

Опрацювати § 23

Німецька
мова

Під час подорожі.Наказовий спосіб
дієслова.

Опрацювати Stunde 55
https://youtu.be/__EQ3jWVFho

Біологія

Типи симетрії тіла тварин.Опора і
рух.Види скелету.

Опрацювати §36;35.

Фіз.
культура

ЗРВ. Зупинки м’яча. Передачі м’яча.
Відбирання м’яча. Вкидання м’яча.

Жонглювання м’ячем.

Географія

Природні зони Євразії.

Опрацювати § 53,54

8 клас
Фізика

Контрольна робота

Повторити §§ 27-30

Фіз.
культура

ЗРВ. Двостороння гра(теорія)

Жонглювання м’ячем

Українськ
а мова

Однорідні й неоднорідні означення.

Опрацювати § 30, виконати вправу 333.
Переглянути презентацію за посиланням:
https://naurok.com.ua/prezentaciya-odnoridni-yneodnoridni-oznachennya-8-klas-220090.html

Українськ Н.Бічуя “Шпага Славка Беркути”.
а
Особливості композиції твору.
література

Зробити конспект

Географія

Природно-заповідний фонд України.

Опрацювати § 46

Біологія

Головний мозок людини: передній
мозок.

Опрацювати §38.

Трудове
навчання

Підбір конструкційних матеіалів для
виробу
9 клас

Хімія

Глюкоза і сахароза.

Опрацювати §37,виконати №8

Основи
здоров’я

Формування здорових стосунків

Опрацювати § 21

Українськ
а мова

Текст і його основні ознаки

Опрацювати §30
Виконати вправу 337
Виконати тестові завдання
https://naurok.com.ua/test/tekst-i-yogo-osnovnioznaki-budova-tekstu-244373.html

Українськ
а мова

Текст і його основні ознаки

Опрацювати §30
Виконати вправу 339
https://www.youtube.com/watch?v=IfFvzQpUjlU

Українськ Контрольна робота
а
література

Виконати тестові завдання за посиланням:
https://naurok.com.ua/test/zhittya-y-tvorchist-t-gshevchenka-175482.html

Фіз.
культура

Стрибки зі скакалкою.

ЗРВ. Узагальнення знань з модуля:
“Настільний теніс”

Зарубіжна Генріх Ібсен “Ляльковий дім”.
література Образна система

https://www.youtube.com/watch?v=bS7FwJe2Cbo

10 клас
Географія

Економіка Канади

Опрацювати § 39 (п.3,4)

Фізика

Розв'язування задач

Вправа № 35(6,7)

Захист
Укр.

Рельєф місцевості та його
зображення на картах.

Опрацювати //33

Захист
Укр.

Географічна система координат.
Система прямокутних координат.

Опрацювати//34

Зарубіжна Модернізм як літературнолітература мистецький напрям
кінця ХІХ- початку ХХ ст. Течії
раннього модернізму: символізм,
імпресіонізм, неоромантизм

https://www.youtube.com/watch?v=shqG-81LZOA

Громадян
ська
освіта

Лобіювання інтересів та корупція.

Тема 7. ст.152-155.

Трудове
навчання

Ландшафтний дизайн.

Опрацювати с.166-170
https://youtu.be/VHK0ufTWonw

11 клас
Українськ
а мова

Контрольна робота. Написання есе на Написати есе на одну із запропонованих тем.
одну з тем: “Нове в культурі мого
народу”, “Наслідування чи
ігнорування традицій”, “Культурні
запозичення”, “Як не відцуратися
свого”.

Українськ Григір Тютюнник. Коротко про
а
письменника. Новела “Три зозулі з
література поклоном”

Опрацювати біографію письменника, прочитати
новелу.

Біологія

Стратегія сталого розвитку природи і
суспільства.

Опрацювати §41

Алгебра

Арифметичний квадратний корінь.
Квадратні рівняння

https://www.youtube.com/watch?v=r3wcwfmVRic

Геометрія

Розв'язування задач і вправ

Тест по підготовці до ЗНО

Астроном

Молочний шлях. Будова Галактики.

https://www.youtube.com/watch?v=v0xOp3jDOJk

ія

Туманності

Англійськ
а мова

Види мистецтв

описати улюблений вид мистецтва

Розклад уроків та завдання для опрацювання навчального матеріалу
(19 березня, п”ятниця)
Назва
предмету

Назва теми
1 клас

Українська
мова
(читання)

Г.Малик “У лісі”.
Вимовляйте чітко звуки читайте правильно.

Українська
мова

Буква й і буквосполучення йо.
Виконання мовних завдань.

Математика

Віднімання виду 48-8, 48-40.
Взаємозв”язок дій додавання і
віднімання.
Творча робота над задачею.

Англ. мова

Літери Kk Ll. Повторити вивчені
літери
2 клас

Читання

Л. Українка. Вечірня година.
Була весна

Мистецтво

Музична мова: динаміка,темп ,
ритм. М /ф. ,,Як козаки в футбол
грали”

Англійська
мова

Питальне речення.

Інформатика Інформаційні моделі
Індивідуаль
не

Розв'язування задач, прикладів.
3 клас

ЯДС

Тренувальні дихальні вправи та
для чого вони потрібні.

Математика

Ділення суми на число.

Інформатика Робота з таблицями
Фізкультура

Організовуючі вправи.Вправи
для профілактики
плоскостопості.

Завдання

Англійська
мова

Злічувальні та незлічувальні
іменники
4 клас

Природозн.

Чорне море.

Ст.119-121, опрацювати
статтю “Чорне море”.

Я у світі

Навчальний проект “Визначні
місця рідного
краю”

Відео “Визначні місця рідного
краю”.

Основи
здоров”я

Безпека дорожнього руху.

Відео “Безпека дорожнього
руху”.

Труд.навчан
ня

Виготовлення м”якої іграшки.

Відео “Виготовлення м”якої
іграшки”.

5 клас
Англійська
мова

Минулий час. Питальне та
заперечне речення.

https://www.youtube.com/watch?v=v-TJYGFkOfE

Інформатика Типи алгоритмів

ст.150 записати означення

Українська
мова

Додаток як другорядний член
речення способи вираження

Переглянути відео:
https://www.youtube.com/watch?v=KKuS_yEcYWY
Виконати вправу 438

Математика

Віднімання десяткових дробів

Вправа №1247, 1251

Українська
мова

Обставина як другорядний член
речення способи вираження

Опрацювати теоретичний матеріал
Виконати вправу 444
https://youtu.be/m2IRoAWq4T8

6 клас
Українська
мова

Написання не з прикметниками.

Опрацювати § 47, виконати вправу 397.

Фіз.
культура

ЗРВ. Навчальна гра. Шахи

Вправи на прес

Математика

Подібні доданки та їх зведення.

Опрацювати п.46
Виконати №1249, № 1255

Зарубіжна
література

Джанні Родарі “Листівки з
Читати поезію https://naurok.com.ua/prezentaciyaвидами міст”. Широта світу та
do-uroku-dzh-rodari-listivki-z-vidami-mistйого сприйняття ліричним героєм 158546.html
вірша

Українська
мова

Написання не з прикметниками.

Виконати тести за посиланням:
https://naurok.com.ua/test/napisannya-ne-zprikmetnikami-79192.html

Історія

Імперія Александра
Македонського

Опрацювати §41https://www.youtube.com/watch?v
=l05ZvGMwEWc

7 клас
Алгебра

Лінійні рівняння як

Перглянути відеоурок

математичні моделі текстових
задач.

https://www.youtube.com/watch?v=r-XV20dbwfk
виконати №894, 897

Геометрія

Розв”язування задач

Виконати № 592, 598.

Історія
України

Узагальнення

Підготуватися до контрольної роботи

Всесвітня
історія

Середньовічна культура Західної
Європи

Опрацювати §17
.https://www.youtube.com/watch?v=eKcuECW-INk

Біологія

Практична робота.”Порівняння
будови скелетів хребетних
тварин.”

Опрацювати §35.

Зарубіжна
література

О. Генрі “Останній листок”.
Новела “Останній листок”- гімн
людині, котра здатна на
самопожертву заради ближнього

Прочитати новелу “Останній листок”
https://www.youtube.com/watch?v=goIkUjrlzkk

Інформатика Стовпчасті та секторні діаграми

Ст 215

8 клас
Інформатика Відображення базових графічних
примітивів

Ст.188

Англійська
мова

Вживання артикля.

вивчити правила вживання артиклів

Мистецтво

Новий герой Просвітництва

https://www.youtube.com/watch?v=jlGCyaXQcmM

Алгебра

Квадратні рівняння. Неповні
квадратні рівняння

https://www.youtube.com/watch?v=Ef8hvAmT0YI
виконати № 779, 781

Всесвітня
історія

Поява Російської імперії

Опрацювати §21
https://www.youtube.com/watch?v=q3qFKLIJBME

Фіз.
культура

ЗРВ. Двостороння гра (теорія)

Жонглювання м’ячем

9 клас
Фізика

Рух під дією сили тяжіння

Опрацювати § 34

Історія
України

Суспільно-політичне життя у 6080 рр.ХІХ ст.

Опрацювати § 21

Історія
України

Практичне заняття. Культурне
життя поляків,євреїв,німців на
території України в ХІХ ст.

ст.199,200.Розділ ІІІ

Фіз.
культура

ЗРВ. Інструктаж по техніці
безпеки на уроках футболу.
Основні засади арбітражу. Удари
по воротах з різних позицій.

Розказати про улюбленого футболіста.

Інформатика Етапи створення веб сайтів
Всесвітня
історія

Російська імперія

Опрацювати § 21

10 клас
Історія
України

Українські землі у складі Другої
Речі Посполитої

Опрацювати § 27

Фізика

Розв'язування задач

Вправа № 34(5), 35(7)

Фіз.
культура

ЗРВ Двостороння гра(теоріярозгляд тактики)

Жонглювання м’ячем

Історія
України

Практичне заняття.Постаті в
історії: Євген
Коновалець,Дмитро Донцов,
Степан Бандера

Виконати завдання

Всесвітня
історія

Утворення осередків Другої
світової війни. Створення блоку
Берлін-Рим-Токіо

Опрацювати § 25

Інформатика
Англійська
мова

Загрози безпеці в
автоматизованих системах
Музика

Опрацювати посилання
виконати впр 2. ст 96 та впр 4 ст 97

11 клас
Історія Укр.

Етносоціальні процеси та рівень
життя населення.

Опрацювати//32

Українська
мова

Стилістичне забарвлення лексики

Опрацювати § 47, виконати завдання 7.

Фізика

Фотон. Фоторезистори та
фотоелементи

https://naurok.com.ua/prezentaciya-dlya-11-go-klasuna-temu-fotoefekt-zastosuvannya-fotoefektu13482.html

Трудове
навчання

Екологічне й економічне
обгрунтування виробу

Переглянути майстер-клас за посланням:
https://www.youtube.com/watch?v=IPQgOcTDpIQ

Зарубіжна
література

Філософсько-етичний сенс
зустрічі янгола з людьми.
Символічний зміст образу янгола

Аналіз оповідання

Англійська
мова

Мій улюблений жанр фільму

обрати цікавий фільм для перегляду

Фіз.
культура

ЗРВ Підсумок модуля
“Настільний теніс”

Підтягування на перекладині(хл.) Стрибки зі
скакалкою(дівч.)

