
Клас  Предмет  Тема уроку Опорні знання Теоретичний матеріал Домашнє завдання 

5 Зарубіжна 
література 

Урок- повтореня за повістю-
казкою Л.Керролла "Аліса в 
Країні Див" 

Систематизація вивченого 
матеріалу з теми. 

Матеріал підручника . Ст .229-
231, ст.238-239 , ст.256-257. 

Рубрика "Перевірте себе"ст.258 
(усно). 

5 Українська 
мова 

Ознайомлення з найбільш 
уживаними вставними 
словами та сполученнями 
слів. Виділення вставних слів 
на письмі комами. 

Поняття "вставні слова", 
навчитися визначати їх у 
реченні.  
Уміння виділяти в тексті вставні 
слова комами. 

Підручник ст. 206-207 ( прочитати 
правила), вправи 478, 480, 482. 

§ 41 ( вивчити правила), вправа 
481 

5 Українська 
література 

Євген Гуцало « Лось». 
Співчуття і милосердя – шлях 
до перемоги добра. Образи 
хлопчиків, їхня наполегливість 
у захисті гуманних 
переконань. 

Вічна проблема добра і зла у 
творі, осмислювати вчинки 
героїв. 

Підручник ст. 203-210. Виразне 
читання оповідання; 
характеристика героїв оповідання 
( додатковий матеріал у вайбері) 

Підготуватися до написання 
контрольної роботи ( повторити 
матеріал на ст. 187-211). 

5 Фізична 
культура. 

Волейбол. Нижня пряма подача:підкидання 
м'яча для подачі 2 підходи по 5 
разів,подача м'яча в стіну і 
прийом двома руками зверху 
після відскоку від стіни 2 
підходи по 15 разів. 

Коли і як вдарити по м'ячу після 
підкидання. 

Стрибки через скакалку 3 
підходи по 40 сек.Піднімання 
тулуба в сід 3 підходи по2о сек. 

5 Музичне 
мистецтво. 

У музичному театрі:балет. Балет,пантоміма,характерний 
танець. 

Підручник ст.125-127. Прочитати,переписати нові 
слова(виділено голубим),пісня 
"Писанки", вивчити 
ст.121.https://m.youtube.com/watc
h?v=sttkfY8X3lA 

6 Географія Озера, їх різноманітність за 
площею, походженням 
озерних улоговин, солоністю. 
Найбільші і найглибші озера 
земної кулі. Практична робота 
номер 6 (продовження). 

Знати: поняття "озеро" ,їх 
різноманітність. 

Вміти: показувати озера на 
фізичній карті світу ,України. 

Опрацювати: параграф 49 , 
нанести озера на к.к. 
(практикум). 

6 Образотво
рче 
мистецтво 

Міфологічний жанр Намалювати ілюстрацію на 
міфологічний античний сюжет 

Підручник Стор.173- 177 Виконати роботу 

6 Математик
а 

Розв'язування текстових задач 
за допомогою рівняння. 

Властивості розв'язування 
рівнянь. Знаходження чисел за 
їх різницею. 

П. 42, приклад 3, с.321 - 323 Впр. 1177; 1179 

6 Фізична 
культура. 

Волейбол. Верхня подача м'яча стоячи 
біля стіни на віддалі 4-6 кроків з 
подальшим прийомом м'яча 
двома руками зверху 2 підходи 
по 10-12 разів. 

Як правильно приймати м'яч 
двома руками зверху 

Виконувати стрибки через 
скакалку 3 підходи по 30 
сек.Піднімання тулуба в сід 3 
підходи по 20 сек.Відтискання 2 
підходи по12 раз хл. та -8 р, дівч. 



6 Основи 
здоров'я 

Безпека твого дому. Пожежа, затоплення, 
небезпечна побутова хімія, 

Працюємо з презентацією, 
конспектуємо. 
https://naurok.com.ua/prezentaciya-
uroku-z-osnov-zdorov-ya-dlya-6-go-
klasu-na-temu-bezpeka-tvogo-
domu-12027.html 

Вивчити алгоритм дій в разі 
виникнення побутової небезпеки. 
Намалювати малюнок "Дім моєї 
мрії'. 

6 Музичне 
мистецтво. 

Симфонія.Увертюра. Симфонічний оркестр. Підручник ст.116-119. Прочитати,написати 
правила.Й.Гайдн"Прощальна 
симфонія"https://m.youtube.com/
watch?v=K3g4WtvxnfI, 
пісня"Музика рідного дому", 
І.Шамо 
вивчитиhttps://m.youtube.com/wat
ch?v=1mzPZRW8poY 

7 Географія Тихий океан. Клімат і води. 
Органічний світ і природні 
ресурси. Охорона природи 
океану. 

Знати:клімат, властивості 
океанічних вод, органічний світ 
океану. 

Вміти: характеризувати ресурси 
та екологічні проблеми океану. 

Параграф 58,підготувати к.к. 

7 Географія Тихий океан. Клімат і води. 
Органічний світ і природні 
ресурси. Охорона природи 
океану. 

Знати:клімат, властивості 
океанічних вод, органічний світ 
океану. 

Вміти: характеризувати ресурси 
та екологічні проблеми океану. 

Параграф 58,підготувати к.к. 

7 Зарубіжна 
література 

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

Жанрові особливості новели. Матеріал підручника, ст.230-236. Рубрика " Літературний 
практикум", ст 235, завдання 1-3. 

7 Хімія Контроль знань з теми 
«Кисень». Самостійна робота. 

Властивості кисню. Склад 
повітря. Закон збереження 
маси. 

Параграфи 15-21 До 16.00 виконати завдання у 
файлі на Google Classroom ( код 
класу pquqoot) 

7 Образотво
рче 
мистецтво 

Створення ескізу сучасного 
жіночого чи чоловічого 
костюму із використанням 
народних мотивів. 

Техніка на вибір учнів Підручник стор.156- 175 Виконати роботу 

7 геометрія Основні задачі на побудову Поділ відрізка навпіл. Побудова 
бісектриси кута 

П.22, задача 3,6. С. 174-178. П. 22. Впр. 576, 581. 

7 Фізика Розвязування задач Сила тиску. Тиск твердих тіл, 
рідин і газів. Закон Паскаля. 
Архімедова сила. Умови 
плавання тіл. 

Повторити п.31 - 39. 
Підготуватись до контрольної 
роботи. 

П.31-п.39. Виконати завдання 7 - 
12, с. 161. 

7 Музичне 
мистецтво 

Шоу має тривати. Творчість Фредді Мерк'юрі. Підручник ст.100-102. Прочитати,дізнатися більше з 
інших джерел,слухати 
групу"Queen"https://m.youtube.co
m/watch?v=MkEqpaDG5Hk 



8 Географія Міські і сільські населені 
пункти. Критерії їх 
розмежування в Україні та 
країнах світу. Міське і сільське 
населення. 

Знати: визначення "населений 
пункт",класифікацію міст і сіл. 

Вміти: пояснювати : міське та 
сільське населення. 

Вивчити: параграфи 52 б,53а. 

8 Зарубіжна 
література 

Основні образи комедії 
Мольєра "Міщанин-шляхтич" 

Особливості класицизму як 
літературного напряму. 
Основна настанова класицизму-
прагнення виховувати глядача. 

Робота з текстом твору. Цитатна 
характеристика образів комедії 

Повторити засоби 
комічного(сатира, гумор, іронія, 
сарказм). 

8 Хімія Корекція та аналіз знань з 
теми «Оксиди. Кислоти. 
Основи» 

Властивості оксидів, кислот, 
основ. Розрахунки за 
рівняннями реакцій. 

параграфи 28-36 1) Учням, які не виконали тест на 
минулому уроці до 16.00 
сьогодні пройти тест за 
посиланням 
join.naurok.ua 
код доступу 
844583 
2) всі учні виконують завдання у 
прикріпленому файлі на Google 
Classroom (код класу qntcucv) 
3) виконати самоперевірку за 
розвязками у прикріпленому 
файлі на Google Classroom 

8 Українська 
література 

Володимир Дрозд. «Білий кінь 
Шептало». Проблема людини 
в суспільстві, її знеособлення, 
свободи і неволі, особистості й 
натовпу, дійсності та мрії. 

Життя і творчість В. Дрозда, 
зміст оповідання. 

Підручник біографія ст. 177, 
оповідання " Білий кінь Шептало", 
ідейно-художній зміст твору 
письменника ( додатковий 
матеріал у вайбері) 

Біографія Володимира Дрозда, 
прочитати оповідання "Білий кінь 
Шептало". 

8 Мистецтво Реалістичний стиль в 
образотворчому мистецтві 

Удосконалювати вміння 
аналізувати, порівнювати та 
характеризувати твори 
образотворчого мистецтва 
даної епохи 

Підручник ст. 164-167, 
презентація "Реалістичний стиль 
в образотворчому мистецтві" 

Опрацювати & 30-31 

8 Фізична 
культура. 

Волейбол. Вистрибування вгору з розбігу 
2,3 кроків і імітацією 
нападаючого удару- 2 підходи 
по 8 разів.Верхня подача м'яча 
в стіну з віддалі 4-6 кроків з 
подальшим прийомом м'яча 
двома руками знизу 2 підходи 
по 12 разів. 

Як правильно виконати 
вистрибування вгору біля 
волейбольної сітки з невеликого 
розбігу?. 

Виконувати вистрибування в 
гору з 3 кроків розбігу 2підходи 
по 8 разів. Стрибки через 
скакалку-3 по 40сек. Піднімання 
тулуба в сід 3 -по 40 сек. 

9 Хімія Жири. Склад жирів, фізичні 
властивості.Природні й 
гідрогенізовані жири. 
Біологічна роль жирів. 

Властивості жирів. 1)§35  
2) відео 
https://www.youtube.com/watch?v=
3psgmu-ocyE 

1)До 18.00 сьогодні пройти тест 
за посиланням 
join.naurok.ua 
код доступу 996834 



3) матеріал 
https://povnatorba.blogspot.com/20
20/03/blog-
post_630.html?fbclid=IwAR3O16M
GQ2_2yHhnYd_WBqsk14sVtZ02m
eev-hB8shdViTBBkCN86-
apxxE&m=1 

2)Опрацювати §35(зробити 
короткий конспект у робочому 
зошиті) 
3)виконати впр 434, 435 с. 202 

9 алгебра Частота та ймовірність 
випадкової події 

Подія. Класифікація подій: 
достовірні, неможливі, 
випадкові. Ймовірність та 
частота випадкової події. 

П.22, с. 216-219. п.22. Впр. 22.3; 22.10; 22.13 

9 Інформати
ка (І 
підгрупа) 

Розмітка гіпертексту засобами 
HTML 

Що таке гіпертекст, HTML, теги? Підручник 9.3 Стор.258- 262 
http://www.myshared.ru/slide/13299
96/ 

Підручник 9.3 Стор.258- 262 
(конспект) 

9 Фізика Розв'язування задач з теми 
"Рух і взаємодія" 

Рівноприскорений рух. Основні 
формули. Закони Ньютона та 
всесвітнього тяжіння. Рух тіла 
під дією сили тяжіння та кількох 
сил. 

П.32 - П. 35. Підготовка до 
контрольної роботи 

П.32 - 35. Завдання 1 - 9, с. 219 - 
220. 

9 Українська 
мова 

Текст і його основні ознаки Поняття про текст, його основні 
ознаки 
Вміння розрізняти тексти за 
типом мовлення. 

Підручник ст. 189 правила. 
Вправи 407, 408, 413. 

§ 33 ( вивчити правила), вправа 
410. 

9 Мистецтво Фотомистецтво та реклама Усвідомлення значення 
загальнолюдських, естетичних 
цінностей, транслятором яких є 
мистецтво та необхідність 
збереження художнього 
надбання людства 

Підручник ст. 168 - 173 Опрацювати & 27-28 

9 Фізична 
культура. 

Волейбол. Виконувати верхню подачу 
м'яча в стіну з подальшим 
прийомом м'яча двома руками 
знизу з віддалі 4-6м. 4 підходи 
по 8 разів і більше. 

Як правильно виконати прийом 
м'яча двома руками знизу? 

Вистрибування вгору з упору 
присівши 3 -по 5разів. 
Виконувати стибки через 
скакалку 3 -по 40 сек. Піднімання 
тулуба в сід 3- по 40 сек 
Відтискання -3 по 16 хл. та 3 по7 
разів дівч. 

 


