
Дистанційна форма роботи здобувачів 5-9 класів ЗЗСО І-ІІ ст.. №9 м.Ковеля, станом на 13,03,2020 року 

Клас Предмет  Тема уроку Опорні знання Теоретичний 
матеріал 

Домашнє 
завдання 

5 Англійська мова Одяг та  погода розвиток навичок письма впр.4 с.158, 
впр.1с.159. 

повт. слова 
с.155.впр.2с.160. 

5 Факультатив і з зарубіжної 
літератури "У колі літературних 
героїв" . 

Джанні Родарі "Казки по телефону" Читання твору. Переказ , 
близький до тексту. 
Висловлення власних 
суджень щодо поді й іі 
вчинків героїв. 
 

Текст " Казки 
по телефону" 
Д.Родаріі.. 

Прочитати тві р 
Д.Родарі "Казки , 
що мають три 
закінчення" 

5 Математика Ділення десяткового дробу на десятковий Вміти застосовувати правила 
ділення десяткових дробів 

Підручник 
"Математика 5 
клас"  
П. 35,ст.224 

Вивч. правила на 
ст. 224 
Вик впр. 985,987 

5 Фізична культура Волейбол підбивання м'яча зверху 
двома рукам над собою 4 
хвилини або (імітація) 

Правила 
переходу 

Стрибки через 
скакалку 3 підходи 
по 30 разів 

5 Факультатив"Розв'язування 
текстових задач" 

Задачі на частини Вміти знаходити дріб від 
числа, число за значенням 
його дробу 

Правила 
знаходження 
дробу від 
числа і числа 
за його 
дробом 

Скласти задачу на 
знаходження 
дробу від числа 

5 Образотворче мистецтво Декоративне панно "Планета Земля" Вміти підбирати і 
використовувати 
різноманітну гамму кольорів 

Ознайомитись 
з технікою 
виконання 
роботи 

Виконати роботу 
по даній темі 
(гуаш) 

6 Англійська мова (І підгрупа) подорож активізація до теми, розвиток 
навичок читання. 
 

впр.1с.144 
,впр.2с.145. 

впр.1с.144, слова 
с.145. 

6 Англійська мова (ІІ підгрупа) подорож активізація до теми, розвиток 
навичок читання. 
 

впр.1 с. 144, 
впр.2 с.145. 

впр.1с. 144 ,слова 
с.145. 

6 Зарубіжна література. Р. Бернс "Моє серце в верховині " Ідея 
любові до батьківщині у вірші.. Антитеза. 

Життя і творчість 
письменника. Ідейно-художні 
й зміст поезії. Виразне 
читання. 
Епітет (повторення). 
 

Матеріал 
підручника. 

Вивчити напам'ять 
поезію " Моє серце 
в верховині" 



6 Історія України та Всесвітня Криза республіки 1. Наслідки римських 
завоювань.  
2. Римське суспільство в ll 
ст.- його склад  
3. Повстання Спартака.  
4 Диктатура Сулли. 
5. Перший тріумвірат.  
Терміни та дати: 
Цезар,гладіатори, диктатура, 
тріумвірат, проскрипції, 60 
рр. д.н.е, 74-71 рр.д.н.е 

Параграф 44, 
46 ст. 224-227. 

Параграф 46. 

6 Математика Розв’язування вправ на всі дії з 
раціональними числами 

Сума, різниця,добуток і 
частка раціональних чисел 

п. 34 - 40 Вправи 1122 а,б, 
1124, 1126 

6 Українська мова ( І підгрупа) Числівник: загальне значення, морфологічні 
ознаки, синтаксична роль. 

Поняття про числівник, його 
вживання в мовленні, ознаки 
та синтаксичну роль. 

Підручник ст. 
164-166. 
Вправа 431, 
436 

Параграф 52 ( 
вивчити правила), 
вправа 433. 

6 Українська мова ( ІІ підгрупа) Числівник: загальне значення, морфологічні 
ознаки, синтаксична роль. 

Поняття про числівник, його 
вживання в мовленні, ознаки 
та синтаксичну роль. 

Підручник ст. 
164-166. 
Вправи 431, 
436. 

Параграф 52 ( 
вивчити правила ), 
вправа 433. 

6 Факультатив «Розв‘язування 
текстових задач» 

Розв‘язування задач за допомогою рівнянь Рівняння. Властивості 
рівнянь 

Рівняння. 
Задачі на 
рівняння 

Скласти задачу на 
рівняння 

7 англійська мова зворотні займенники розвиток граматичних 
навичок 

$ 7с.146 
впр.1.с.146 
,впр 2 с.147. 

впр.3с.147 
правило с. 146. 

7 Всесвітня історія Повторювально - узагальнюючий урок Скандинавія - виникнення та 
розвиток Скандинавських 
держав. Франція - правління 
Філіпа lv. Столітня війна. 
Англія - Велика хартія 
вольностей. Священна 
римська імперія. Країни 
Середземномор'я.Культура 
Західної Європи в v- xv ст. 
 

Параграф 7, 
10,11,12,13 

Ст. 133-135. 

7 Алгебра Лінійна функція, графік та властивості Означення, властивості 
функціі 

П. 23, с 160, 
161 

Вправи 853, 855, 
857 

7 Фізика Архімедова сила. Розв‘язування задач 
 

Визначення сили. Формула П 38 П 38, вправа 257 



7 Українська мова Правопис прислівників разом і через дефіс. Правопис прислівників разом 
і через дефіс, їх синтаксична 
роль. 

Підручник 
ст.190-193 

Параграф 34 ( 
вивчити правила), 
вправа 426. 

7 Фізична культура Волейбол Передача м'яча двома 
руками зверху, біля стіни 
(імітація) 

  Стрибки через 
скакалку 4 підходи 
по 50 разів 

8 фізична культура волейбол підбивання м’яча двома 
руками зверху та знизу 4 
підходи по 40 разів 
 

Поведінка під 
час змагань 

Відтискання від 
підлоги 3 підходи 
довідказу 

8 Інформатика І підгрупа Алгоритми з розгалуження для опрацювання 
величин 

Типи розгалуження. Знати які 
бувають типи 
розгалуження, 
знати блок-
схеми 
розгалуження 

Параграф 6.4 

8 Інформатика ІІ підгрупа Алгоритми з розгалуження для опрацювання 
величин 

Типи розгалуження. Знати які 
бувають типи 
розгалуження, 
знати блок-
схеми 
розгалуження 

Параграф 6.4 

8 Геометрія Поняття площі многокутника. Площа 
прямокутника 

Знати означення площі 
многокутника, 
Означення рівновеликих 
многокутників 
Теорему про площу 
прямокутника 
Вміти обчислювати площу 
прямокутника. 
 

Матеріал 
підручника :п. 
20, давати 
відповіді на 
питання, ст. 
147 

Вивч, п. 
20,вик.впр.667,670 

8 Фізика Паралельне з‘єднання провідників Визначення, закони 
паралельного з‘єднання 
 

П. 32, с. 138-
140 

П. 32, вправи 
258,262 

8 Українська мова Поняття про відокремлення. Відокремлені 
другорядні члени речення. 

Поняття про відокремлені 
другорядні члени речення. 
Визначати другорядні члени 
у реченнях, вживати 
розділові знаки при 
відокремлених членах 
речення. 

Підручник ст. 
144-145, 
вправи 310, 
311. 

Параграф 31 
(вивчити правила), 
вправа 312. 



9 Англійська мова велика британія розвиток навичок аудіювання впр.2.,3 с.188 
(а,б,с) 

впр.4(а,б)с. 190. 
впр.5 с.191. 

9 Фізична культура волейбол Підбиви м'яча зверху та 
знизу двома руками 4підходи 
50 разів 

повторити 
правила ТБ 

Срибки через 
скакалку 4 підходи 
по 50 разів 

9 Інформатика ІІ підгрупа Офісні веб-програми для створення спільних 
документів. Практ. роб 12 

Використання онлайн-форм 
в практиці 

Створення 
електронних 
документів на 
Google диску 

Повторити 
параграф 9.2 

9 Всесвітня історія Японія у другій половині xlx-xx столітті. Доба Мейдзі в Японії, його 
реформи. Суть і зміст 
Конституції. Терміни та дати: 
сьогунат, самурай, 
революція Мейдзі. Діячі- 
Токугава, Муцухіто. 1867-
1868рр., 1889рр., 1894-1895 
рр. 

Параграф 20 
ст.169-174 

Параграф 20, 
терміни та дати. 

9 Українська література Тарас Шевченко ." Вічна" тема матері і сина. 
Романтичний тип втілення теми жіночої долі в 
поемі " Катерина". 

Становище жінки в кріпацькій 
Україні за часів Шевченка. 
Виразно читати поему, 
пояснювати поведінку героїв 
поеми. 

Підручник 
ст.234-235. 
"Кобзар" Т. 
Шевченка 

Виразно читати і 
аналізувати поему 
"Катерина". 

9 Фізика Рух тіла під дією сили тяжіння ( початкова 
швидкість напрямок на горизонтально) 

Рівняння руху, швидкості, 
переміщення 

П. 34 П. 34,с. 187 - 188, 
вправа 252 

9 Трудове навчання (інд. навч.) Виготовлення яскізу згідно значення символів Види оберегів в слов'янській 
культурі 

Технологія 
виготовлення 
оберегу 

Зробити ескіз 
оберегу 

 


