
Клас  Предмет Тема уроку Опорні знання Теоретичний матеріал Домашнє завдання 

5 Образотворче 
мистецтво 

Архітектура космічного 
міста 

Створити фантастичний 
будиночок (паперопластика) 
"Архітектура космічного міста" 

Підручник Стор.166- 171 Виконати роботу в 
техніці 
паперопластика. 

5 Математика Контрольна робота з 
теми :"ділення 
десяткових дробів" 

Контроль знань і вмінь Правила повторитип. 33-35 П. 33-35 

5 Фізична 
культура 

Волебол Підбиви м'яча над собою двома 
руками зверху та знизу на 
висоту понад 1м-. 4 підходи по 
30 разів 

Розказати техніку виконня нижньої прямої подачі і 
показати. 

Виконувати стрибки 
через скакалку 5 
підході по 25 разів 

5 англійська 
мова 

Погода. Одяг. Перевірити рівень знань. 
Самостійна робота. 

Впр. 5 с. 161, впр. 6 с. 161. Впр. 2 с. 159. 

6 Всесвітня 
історія 

Падіння республіки та 
рання Римська імперія. 
Диктатура Гая Юлія 
Цезаря. 

1. Шляхи встановлення 
республіки.,2. Другий 
тріумвірат.,3. Загибель 
республіки. Основні дати та 
терміни, історичні постаті. 

Параграф 46-47 Скласти ессе на тему: 
Один день із життя Гая 
Юлія Цезаря. 

6 Зарубіжна 
література 

Образ Гайавати. Ідеї 
миру , національного 
єднання , служіння 
народу 

Основні теми та мотиви твору 
"Пісня про Гайавату" 

Виразне чттання поеми. Характеристика образу 
Гайавати ( додатковий матеріал у вайбері) 

Прочитати матеріал 
підручника (ст.188-
190). Навчитись 
виразно читати вірш 
"Листівки з видами 
міст" . Намалювати 
ілюстрації ( за 
бажанням). 

6 Математика Розв'язування рівнянь Рівняння, корінь рівняння. 
Властивості Розв'язування 
рівень. 

П.41, с.315 - 317 П.41, впр.1145,1147 

6 Українська 
мова (1 група) 

Відмінювання 
кількісних числівників 

Типи відмінювання кількісних 
числівників,особливості іх 
уживання в непрямих відмінках. 

Підручник с. 170-174, впр.452,454,455 Впр. 453, с.171-172 

6 Українська 
мова (2 група) 

Відмінювання 
числівників 

Відмінювання кількісних 
числівників. 
Особливості іх уживання в 
непрямих відмінках 

С.170-174 впр.471 усно, впр.452,453,454 С.171-173, впр.453 

6 англійська 
мова ( 1 
група) 

Подорож Розвивати навички усного 
мовлення 

Слова с. 154, впр. 1 с. 153. Слова с. 154, впр. 
2с.154. 

6 англійська 
мова (2 група) 

Подорож Розвивати навички усного 
мовлення 

Слова с. 154, впр. 1 с. 154 Слова с. 154, впр. 
2с.154. 

7 Всесвітня 
історія 

Слов'яни та їх сусіди. 
Держави Центральної 
та Східної Європи. 

1. Утворення перших держав 
західних слов'ян.,2. Шляхи 
виникнення слов'янської 
писемності та її засновники.,3. 

Параграф 16 ст. 161-168. Параграф & 16, 
конспект, ст.177(1-8)- 
дати відповіді на 
запитання письмово. 



Ян Гус та гуситські війни.,4 
Болгарське царство. Основні 
дати та терміни, історичні 
постаті. 

7 Фізична 
культура. 

Волейбол. Виконувати верхню передачу 
м'яча 4 підходи 10 
разів.Прийом тапередача м'яча 
двома руками знизу та зверху 
стоячи біля сіни на віддал 3 м. 
4 підходи по 30разів. 

Вміти розказати техніку виконня верхньої подачі . Виконувати стрибки 
через скакалку 3 
підходи по 50 
разів.Піднімання 
тулуба в сід 3 підходи 
по 30 сек. 

7 Алгебра Розв'язування вправ Функція, властивості, графік; 
лінійна Функція, властивості 

П.20 - 23 П.20 - 23, впр.880, 882, 
884. 

7 Фізика Лабораторна робота 10 
"З'ясування умов 
плавання тіл" 

Закон Архімеда,. Умови 
плавання тіл, 

П.38, п.39. П.39, с.152, впр.262 

7 Українська 
мова 

Літери и та і в кінці 
прислівників 

Написання прислівників, 
вживання и та і в кінці 
прислівників, вживання в 
мовленні. Засвоїти орфограму 
и та і в прислівниках. 

Підручник с.195-197. система вправ 
421,422,423,424 

С.195, вивчити 
правило, впр. 426 

7 англійська 
мова 

Мій вільний час. Самостійна робота. Впр. 6 с. 175, 7 с. 175, 8 с. 175. Впр. 9 с. 176. 

8 Інформатика 
(І підгрупа) 

Елементи для 
введення даних: 
текстове поле, 
прапорець, випадковий 
список. 

Знати основні властивості поля 
з розкритим списком і 
використання його в 
програмуванні 

Підручник &6.5 Робота з комп'ютером 
https://www.youtube.com/watch?v=NbYIHwwg2Rg 

Підручник &6.5 Робота 
з комп'ютером 
Завдання 6.5.6 

8 Інформатика 
(ІІ підгрупа) 

Елементи для 
введення даних: 
текстове поле, 
прапорець, випадковий 
список 

Знати основні властивості поля 
з розкритим списком і 
використання його в 
програмуванні 

Підручник &6.5 Робота з комп'ютером 
https://www.youtube.com/watch?v=NbYIHwwg2Rg 

Підручник &6.5 Робота 
з комп'ютером 
Завдання 6.5.6 

8 Геометрія Площа трикутника Вивчити теорему про площу 
трикутника, формулу площі 
трикутника 

Підручник(пункт прочитати про площу трикутника, 
записати основне в зошит, розглянути розв'язані 
задачі) 

П. 22 вик впр. 
727,799,732 

8 Фізична 
культура. 

Волейбол Виконувати верхню подачу 
м'яча 2 підходи по 10разів.Та 
відбивання м'яча від стіни 
двома руками зверху та знизу в 
переміщенні праворуч та 
ліворуч 4 підходи по10 разів 

Розказати техніку виконання верхньої подачі м'яча Стрибки через 
скакалку 5 підходів 
по50 разів. 
Відтискання від 
підлоги 2 підходи по 20 
разів хл. 4 підходи по 5 
разів дівч. 

8 Фізика Лабораторна робота 4 
"Дослідження 
електричного кола з 

Закони послідовного з'єднання 
провідників. Формули. 

П.3і, с.136 - 138 П.31, впр.260 



послідовним 
з'єднаннями 
провідників" 

8 українська 
мова 

Відокремлені 
означення. Розділові 
знаки при 
відокремлених 
означеннях. 
Тренувальні вправи. 

Відокремлені означення. 
Вміння знаходити в тексті 
відокремлені означення, 
аналізувати їх, правильно 
будувати речення з 
відокремленими означеннями. 

Підручник, вправи 324, 327, 328. § 32 ( повторити 
правила), вправа 329. 

9 Всесвітня 
історія 

Повторювально-
узагальнюючий урок на 
тему: Утвердження 
індустріального 
суспільства в провідних 
держав світу наприкінці 
ХІХ століття 

1. Франція.,2. Німеччина.,3. 
Велика Британія.,4. США.,5. 
Російська імперія.,6. Японія. 

Параграф &15-20- Всесвітня історія О.В. Гісем,О. 
О Мартинюк Х.-. 2009р.; Параграф &6,15-22 Х.- 
2017.Гісем,О. О Мартинюк. 

Параграф 6, 15-
22.ст187- письмово. 

9 Інформатика 
(ІІ підгрупа) 

Конструювання сайтів Складові структури веб-
сторінки 

Параграф &9.3 Працюємо з комп'ютером Стор.267 Параграф &9.3 

9 Фізична 
культура . 

Волейбол. Верхня по дача м'яча з віддалі 
5-6м. стоячи від стіни 4 підходи 
по 10 разів лів. та прав. рукою. 
Підбивши м'яча над собою на 
висоту понад 1м. рухаючись 
вперед, назад, ,ліворуч 
,праворуч, 4 підходи по 40 
разів. 

Знати та показати 3 вправи для розвитку 
стрибучості та 3вправи для розвитку гнучкості. 

Відтискання 3 підходи 
по16 разів хл. та 5 
підходів по5 разв дівч. 
Піднімання тулуба в 
сід 3 підходи 30 сек. 
Нахили вперед 2 
підоди 10 разів.( ноги в 
колінах прямі) 

9 Фізика Рух тіла під дією 
кількох сил у 
вертикальному 
напрямку 

Сили в механіці. ІІ закон 
Ньютона.Рівняння у векторній 
та скалярній формі. 

П.35, с . 191 - 193, задача 3 П.35, с.191 - 
193.Скласти задачу 
аналогічну до задачі 3. 

9 Українська 
література 

Трагедія жінки-матері, 
боротьба за своє 
материнство, 
жорстокість народної 
моралі(Т. Шевченко «У 
нашім раї на землі »). 
Наскрізний ліризм 
творів Шевченка про 
жіночу долю. 

Ідейно-художній зміст поезії, 
вміння порівнювати, 
узагальнювати, наводити 
переконливі аргументи, робити 
висновки. 

Підручник, " Кобзар" Т. Шевченка ст. 230-232 Аналіз поезії " У нашім 
раї на землі" 

9 англійська 
мова 

Лондон Розвивати навички читання Впр 1 (а, б) с. 201, 202. Впр. 2 (а, б) с. 203,204. 

 


