
Клас  Предмет  Тема уроку Опорні знання Теоретичний матеріал Домашнє завдання 

5 Зарубіжна 
література 

Цікаві пригоди 
хлопчика Чарлі та 
його друзів на 
шоколадній фабриці 

Знайомство з новими розділами повісті " 
Чарлі і шоколадна фабрика, усвідомлення їх 
змісту 

Робота з текстом повісті . Рубрика "Краса 
слова", с.271. 

Знати зміст розділів 
13-20 твору " Чарлі і 
шоколадна фабрика" 

5 Англійська 
мова 

Відкриваємо 
Британію. Теперішній 
перфектний час. 

Активізація ЛО теми, вдосконалення 
граматичних навичок та навичок письма. 

Повторити правило с. 197,198,впр.3с.199. Впр. 
4с.199(письмово). 

5 Фізична 
культура 

Легка атлетика Розминка як перед бігом та метанням: 
човниковий біг 2 підходи( 4 по-9м) , 
повторний біг з низького старту 4 підходи -
по 30 м. ;махи ногами з максимальною 
амплітудою, нахили в широкій 
стійці,рівновага на одній нозі.метання 
малого м'яча в ціль  
з положення стоячи,, з за спини через 
плече,, в ціль з віддалі 5-6 кроків по 20 раз 
кожною рукою. 

Положення рук ,ніг, голови, в положенні 
низького старту ? 

Вправи ранкової 
гімнастики,човникови
й біг,стрибки через 
скакалку, відтискання. 

5 Природознав
ство. 

Екологічні проблеми 
та їх вирішення. 

Екологічна проблема, забруднення: води, 
повітря, ґрунтів, вплив на живі організми 
забрудненого середовища існування, 
вітрова електростанція, сонячна батарея, 
правила поведінки в природі. 

с. 178 - 181. Опрацювати § 46. 
Виконати завдання 3 
с. 182. 

5 Інформатика 
(ІІ підгрупа) 

Додавання малюнків з 
файла та їх 
формування 

Додавання малюнків із файла http://www.myshared.ru/slide/1338200/ Підготуватись до 
тестів, параграф 9 
повторити 

5 Математика Повторення. Шкала, 
координатний 
промінь, порівняння 
натуральних чисел 

Шкала, координатний промінь, координати 
точки, порівняння натуральних чисел 

Текст підручника пп5,6 Повт пп5,6, вик. впр. 
132,134,162 

6 Всесвітня 
історія 

Пізня Римська імперія. Римська імперія в ІІІ ст.н.е: а)кризові явища 
в Римській імперії,б) Солдатські та сенатські 
імператори,в) вторгнення варварів. 

Параграф 51ст. 248249 Параграф &51 ст.248-
249 

6 українська 
мова, І група 

Написання 
займенників із 
прийменниками 
окремо.Розбір 
займенника як 
частини 
мови.Узагальнення і 
систематизація 
вивченого про 
займенник. 

- займенник як частину мови; 
- знаходити займенники в тексті; 
- правильно вживати відмінкові форми в 
усному і писемному мовленні; 
- писати займе нники 
зприйменниками,удосконалювати 
орфографічні вміння й навичкки; 
-доводити й аргументувати свою думку. 

Підручник, с.190 - 211, повторити 
відомості про займенник; 
- вправа 553( виписатизайменник з 
пирийменником, зробити висновок про їх 
написання), виконати завдання до 
вправи, поставте на контроль якість 
виконання вправи. 

С. 214 - 215, виконати 
завдання письмово 

6 Фізична 
культура 

Легка атлетика Вправи як перед бігом і 
метанням,човниковий біг 2-підходи (4 по 

Як правильно виконати розбіг з низького 
старту?В скільки бігових кроків? 

Виконувати вправи 
ранкової 

http://www.myshared.ru/slide/1338200/


9м.),повторний біг на 30 кроків 5 підходів з 
низького старту інтервал на відпочинок 40 
сек,нахили в перед з положення сидячи і 
стоячи 2 по 12 раз, метання дрібних 
предметів (або малого м'яча в ціль) з 
віддалі 6 кроків по 25 разів кожною рукою. 

гімнастики,човникови
й біг, стрибки через 
скакалку 3 по 30 сек. 
стійку на лопатках 
до1 хв. 

6 українська 
мова, ІІ група 

Написання 
займенників з 
прийменникам 
окремо.Розбір 
займенника як 
частини мови. 
Узагальнення і 
систематизація 
вивченого. 

- займенник як частина мови; 
- написання займенників з прийменниками 
окремо; 
- вживання відмінкових форм займенників; 
- орфографічні уміння та навики щодо 
займенників; 
- вживання займенників в усному і 
писемному мовленні. 

С. 190 - 211, повторити відомості про 
займенник; 
- вправа 553, виписати займенники з 
прийменниками, зробити висновок про 
написання, записати його, виконати всі 
завдання до вправи. Виконання вправи 
поставити на контроль. 

с.212 -213, виконати 
завдання. 
Підготуватися до 
контрольної роботи. 

6 Біологія Рослинні угруповання. Ліс (широколистяний, хвойний, мішаний), 
луки ( заплавні, суходільні) , степ, цілиннний 
степ, болото, флора, рослинність. 

с. 184 - 186. Опрацювати § 49. 
Завдання на с.186 
Поміркуйте (опишіть 
склад одного 
рослинного 
угруповання). 

7 Англійська 
мова 

Київ. Історичні 
пам'ятки. 

Активізація лексичного та граматичного 
матеріалу, розвиток навичок письма. 

Повторити & 6 с. 205, слова с. 
156,167.впр.1с.171.(письмово). 

Впр. 
2с.171(письмово). 

7 Історія 
України 

Українські землі під 
владою Литви та 
Польщі наприкінці 
ХІV- y XV століття 

1. Політика Великого князівства литовського 
за Вітовта.,2. Повстання Свидригайла., 3. 
Відновлення та остаточна ліквідація 
Київського та Волинського князівства. 

Параграф 22 ст. 159-161 Параграф & 22 
конспект. 
Характеристика 
політики Вітовта. 

7 Фізична 
культура 

Легка атлетика Розминка як перед бігом метанням 
,,човниковий біг,, 2 підходи (4 по 9м), 
повторний біг 5 підходів по 30м ,( інтервал 
на відпочинок 30 сек).,вправи на 
заспокоєння дихання ,рівновага на одній 
нозі (по 15 сек на кожній нозі) Метання 
малого м'яча в ціль з віддалі 7 кроків-по 20 
разів кожною рукою 

Як правильно виконати розбіг,біг по 
дистанції і фінішування на дистанції в 
60м.? 

Вправи ранкової 
гімнастики( 6-8 вправ 
по12 раз кожну) 
стрибки через 
скакалку -3 по 30сек( 
з інтервалом на 
відпочинок в 30сек.) 
відтискання 3 по 16 
раз. 

7 українська 
мова 

РМ.Письмовий твір- 
оповідання за 
поданим сюжетом. 

- повторити про стилі і типи мовлення; 
- складати твори- оповідання за поданим 
сюжетом; 
- усвідомлення теми та оновної думки твору; 
- розвивати комунікативні уміння, логічне 
мислення, фантазію, культуру писемного 
мовлення. 

Підручник с.218 - 219, опрацювати 
теоретичний матеріал. 
Вправи: 482 -484 ( усно), 485 ( письмово) 

Вправа 485 
( обсяг: 1,5- 2 
сторінки, 
оцінюватимуться 
тільки власні думки і 
міркування; роботи 
надіслати на Вайбер) 

7 Біологія. Контрольна робота з 
теми: " Процеси 

Видільна, опорно- рухова, нервова системи, 
типи симетрії, покриви тіла тварин, 

с.135 - 179. Повторити § 32- 41. 
Виконати на 



життєдіяльності 
тварин". 

пристосування до захисту і нападу, органи 
чуття, розмноження, розвиток тварин. 

листочках завдання 
контрольної роботи ( 
завдання скину на 
вайбер класу). 

7 Інформатика 
(І підгрупа) 

Створення та 
оформлення таблиць 
з розрахунками 

Використання функцій у формулах Параграф 4.5 https://ppt-online.org/426812 Опрацювати 
параграф 4.5 
Працюємо з 
комп'ютером стор.123 
Мал.4.55 

7 Основи 
здоров'я 

ВІЛ/ СНІД і права 
людини 

Закон України, дискримінація, 
стигматизація, права ВІД інфікованих людей 

Підручник, ₴29 Опрацювати ₴ 29, 
дати відповідь на 
запитання с. 113 

8 Історія 
України 

Правобережна 
Україна та 
національно- 
визвольна боротьба 

1. Соціально- політичне та економічне 
становище на Правобережній Україні.,2. 
Гайдамацький рух.,3. Коліївщина. М. 
Залізняк. 

Параграф 34 ст. 226-231 Параграф & 34 ст. 
226-231 конспект, 
дати характеристику 
визвольних повстань 

8 Всесвітня 
історія 

Країни Сходу. 
Османська імперія. 
Персія 

1. Османська імперія та її зовнішня 
політика.,2. Перське царство. Правління 
Надиршаха. 

Параграф 19,28 ст. 228-230 Параграф & 19, 28 ст. 
228-230 конспект. 

8 Біологія Поняття про 
гомеостаз і нервову 
регуляцію функцій 
організму людини. 

Гомеостаз, нервова регуляція, синапс, 
нейромедіатори. 

с. 245 - 247. Опрацювати § 53. 
Завдання на с. 247 - 
Поміркуйте. 

8 Інформатика 
(ІІ підгрупа) 

Практична робота 
№12 "Складання та 
виконання алгоритмів 
з повторенням та 
розгалуженям для 
опрацювання 
величин" 
 

Алгоритми повторення і розгалуження https://www.youtube.com/watch?v=vEbAla
BfcJU  

Ознайомитись з 
практ. роб. №12 
стор.220 

8 Алгебра Квадратний тричлен. 
Розв'язування вправ, 
самостійна робота 
 

Розкладання квадратного тричлена на 
лінійні множники 

Текст підручника п21 Повт п.21 , вик. впр. 
737,748 

8 Основи 
здоров'я 

Види правопорушень. 
Поведінка підлітків у 
разі затримання 
поліцією 

Злочин, проступок, цивільний проступок, 
адміністративний проступок, 
дисциплінарний проступок 

Підручник ₴ 27 Описати види 
правопорушень 
Посилання на 
алгоритм дій під час 
затримання підлітка 
поліцією 
https://varta1.com.ua/b
azovi-porady-dlya-
pidlitkiv-u-razi-
zatrymanni-politsiyeyu/ 

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


9 Зарубіжна 
література 

Р.Бредбері."451 
градус з 
Фаренгейтом". Тема 
знецінення культури. 
Провідні мотиви 
твору- книги 
(читання), пожежі, 
тотального контролю, 
інакомислення. 

Значення теми знецінення культури, знання 
провідних мотивів твору 

Робота з текстом твору Р . Бредбері (І і ІІ 
частини). Додатковий матеріал . 

Дочитати роман "451 
градус за 
Фаренгейтом", 
характеризувати його 
героїв 

9 Правознавст
во 

Наслідки злочину 1. Наслідки злочину для особи та 
суспільства.,2. Як не стати жертвою 
злочину. 

Параграф 22 ст. 157-162 Параграф & 22 ст. 
157-162 конспект 

9 Фізична 
культура 

Легка атлетика Розминка як перед бігом та 
метанням,човниковий біг 2 підходи (4 по 9м) 
повторний біг на 60 кроків 4підходи з 
інтервалом на відпочинок до1хв.вправи на 
відновлення дихання, рівновага на одній 
нозі (ластівка) по10 сек .,метання дрібних 
предметів в горизонтальну ціль з віддалі 12 
кроків, розмір цілі 1м квадратний.Піднімання 
тулуба в сід 3 по 30 сек. нахили вперед з 
положення стоячи та сидячи 2 по 12 раз 

Під яким кутом випускаєм м . м'яч при 
метанні його на максимальну віддаль? 

Виконувати вправи 
ранкової гімнастики 
,вправи ЗФП, стрибки 
через скакалку 5 
підходів по 30 сек 
(інтервал відпочинку 
до 30 сек., 
відтискання 3-по20 
раз. 

9 Біологія. Основні групи 
організмів: Бактерії, 
Археї, Еукаріоти. 

Бактерії, різноманітність бактерій, Археї, 
Еукаріоти, Рослини, Гриби, Тварини. 

с. 220 - 226. Опрацювати § 52 - 
53. Виконати 
завдання на 
порівняння с.227. 

9 Основи 
здоров'я 

Екологічне 
законодавство 
України 

Закони України, Кодекси України Підручник ₴30 
Посилання на документи екологічного 
законодавства 
https://pidruchniki.com/1405100356668/ekol
ogiya/ekologichne_zakonodavstvo_ukrayini 

Опрацювати і коротко 
описати закони("Про 
охорону 
навколишнього 
природного 
середовища", "Про 
охорону 
атмосферного 
повітря", "Про 
охорону здоров'я", 
"Про відходи", " Про 
тваринний світ","Про 
рослинний світ", " Про 
екологічну 
експертизу", "Про 
природно-заповідний 
фонд України". 

 


