
Клас  Предмет  Тема уроку Опорні знання Теоретичний 
матеріал 

Домашнє завдання 

5 Фізична 
культура. 

легка атлетика Розминка як перед бігом та стрибками.Повторний 
біг на віддалі 30 бігових кроків 5 підходів з 
інтервалом відпочинку до 3 хв. Стрибки в довжину 
з місця відштовхуючись двома ногами 12 раз 
,стрибки через натягнуту резинку на висоті 30 -50 
см.Стрибки через скакалку 3 по- 30 сек. 

Як технічно 
правильно 
виконати стрибок в 
довжину з місця? 

Піднімання тулуба в сід -3 
по 40 сек 

5 Англійська 
мова 

Цікаві місця світу. Узагальнення та систематизація знань про визначні 
місця Лондона. 

Опрацювати 
лексику с. 204, 
впр.3 с. 205. 

Вивчити слова с. 
204,виконати впр4 с. 206 
(письмово). 

5 Українська 
мова 

РМ Складання допису 
дискусійного характеру до 
блогу "Чи переможе книжку 
комп'ютер, а бібліотеку – 
Інтернет" з використанням 
відокремлених обставин. 

Особливості побудови допису дискусійного 
характеру в публіцистичному стилі; формувати 
вміння будувати, висловлювати й відстоювати 
власну громадянську позицію Інтернет-просторі на 
фоні різних, зокрема протилежних, думок 

Додатковий 
матеріал ( у 
вайбері) 

Повторити правила ( про 
відокремлені члени 
речення) 

5 Образотворче 
мистецтво 

День цирку на фестивалі Створення композиції "Улюблений цирковий 
номер" 

Підручник сторінки 
190- 195 

Виконати роботу 

5 Математика Повторення додавання і 
віднімання натуральних чисел 

Властивості додавання і віднімання натуральних 
чисел 

Текст підручника 
пп7,8 

Повт пп7,8 вик впр 178,219 

6 Зарубіжна 
література 

Р. Шеклі. "Запах думки". 
Духовне і фізичне 
випробування Кліві. Роздуми 
автора про майбутнє людини і 
людства 

Ідейно- художнє багатство твору. Наукова 
фантастика 

Матеріал 
підручника. 
Додаткова 
інформація . 
Відеоматеріал. 

Зробити пам'ятку "Як 
вижити в екстремальній 
ситуації. 

6 Математика Приклади графіків залежності 
між величинами 

Координатна площина.Координата точки. Читання 
графіків 

П.46, с. 351 - 353, 
читати. 

П. 46, впр.1285, 1286 

6 Всесвітня 
історія 

Пізня Римська імперія в IV-V 
століття 

1. Реформи Діоклетіана та Констянтина.,2. Розпад 
Римської імперії. 

Параграф 51 ст. 
249-251 

Параграф & 51 ст. 249-
251.Записати реформи. 

6 Англійська 
мова (1 
підгрупа) 

Подорож Україною та 
Великобританією. 

Повторення лексико-граматичного матеріалу за 
темою. 

Повторити вправу 
2(а,б) с. 161-162, 
правило с. 171. 

Впр. 1с.178 (письмово). 

6 Англійська 
мова (2 
підгрупа) 

Подорож Україною та 
Великобританією. 

Повторення лексико-граматичного матеріалу за 
темою. 

Повторити впр. 
2(а, б) с. 161-162,  
правило с. 171. 

Впр. 1 с. 178 (письмово). 

6 Українська 
мова 

Контрольна робота за темою: 
Займенник. 

Контроль, знань, умінь і навичок Вправи: 554, 556, 
557, 558 ( по 3 
бали). 

Повторити с. 190 - 214 

7 Алгебра Розв'язування вправ Системи рівнянь. Графічний метод розв'язування 
та метод підстановки 

П.26, П. 27 Самостійна робота. 
Впр.1037 (1) 

7 Фізика Момент сили.Умови рівноваги 
важеля. 

Важіль. Характеристики важеля.Момент сили. 
Умова рівноваги важеля 

П. 46, с. 188 - 189. П. 46, впр.379, с.196. 

7 Всесвітня Турецька держава 1. Перші турецькі держави.Виникнення Османської Параграф 18 ст. Параграф & 18 конспект, 



історія імперії.,2. Утворення Османської імперії.,3. 
Правління Мехмед ІІ.,4. Державний устрій. 

195-200 ст. 200-201 відповіді на 
запитання. 

7 Фізична 
культура 

Легка атлетика розминка як перед бігом та стрибками 7 -10 хв. 
Повторний біг на 30 кроків 7 підходів з інтервалом 
відпочинку до 3-4 хв.Стрибки через натягнуту 
резинку на висоті 60 см. відштовхуючись двома 
ногами 3 по 7 раз. 

Як правильно 
виконати стрибок в 
довжину з місця? 

Піднімання тулуба в сід 3 
по-50 .,сек. ,піднімання рук 
та ніг з положення лежачи 
на животі 3 по12раз. 

7 Англійська 
мова 

Вільям Шекспір. Життя і 
творчість. 

Вдосконалення навичок читання та усного 
мовлення. 

Впр. 1 с. 179, 
(прочитати, дати 
відповіді на 
запитання). 

Впр. 2с.180, 4 с. 182 
(письмово) 

7 Українська 
мова 

Сполучник як службова 
частина мови 

-сполучник, роль сполучників у реченні; 
- розряди та групи за значенням, за вживанням та 
будовою; 
-правильно вживати сполучники у реченні, 
будувати речення. 
-  
значенням; 
- 

С. 220 - 227, 
опрацювати 
теоретичний 
матеріал; 
Виконати вправи: 
497 (усно), 
497,498. Зразок с. 
226 

С.220 - 227.Вправа 499. 

7 Українська 
мова 

Сполучник як службова 
частина мови 

-сполучник, роль сполучників у реченні; 
- розряди та групи за значенням, за вживанням та 
будовою; 
-правильно вживати сполучники у реченні, 
будувати речення. 
-  
значенням; 
- 

С. 220 - 227, 
опрацювати 
теоретичний 
матеріал; 
Виконати вправи: 
497 (усно), 
497,498. Зразок с. 
226 

С.220 - 227.Вправа 499. 

8 Фізика Електричний струм у розчинах 
і розплавах електролітів 

Електроліти.Позитивні і негативні 
йони.Електролітична дисоціація.Електроліз.Закон 
Фарадея.Електрохімічний еквівалент 

П.37, с. 153 - 156, 
задача 2, с.167. 

П. 37, впр.306. 

8 Фізична 
культура. 

Легка атлетика Розминка як перед бігом та стрибками .Повторний 
біг на 30м 8 підходів з інтервалом відпочинку 3 -5 
хв. Перестрибування через резинку 
,відштовхуючись двома ногами ,закріплену на 
висоті 60 см 

Як правильно 
виконати стрибок в 
довжину з місця? 

Стрибки через скакалку 3 
по 50 сек з відпочинком 
до3-5 хв.Піднімання тулуба 
та рук з положення лежачи 
на животі 3 по10 раз. 

8 Інформатика ( І 
підгрупа) 

Розв'язання компетентнісних 
задач 

Комп'ютерні програми і мови програмування Повторити 
підручник 
стор.154- 168 

Підготуватись до тестів 

8 Інформатика ( 
ІІ підгрупа) 

Розв'язання компетентнісних 
задач 

Комп'ютерні програми і мови програмування Повторити 
підручник 
стор.154- 168 

Підготуватись до тестів 

8 геометрія Розв'язування вправ на 
повторення 

Чотирикутники, їх ознаки і властивості Текст підручника 
пп 5-8 

Повт пп. 5-8 вик. 
впр.813,824 

9 Всесвітня 
історія 

Народи Африки під владою 
європейських колонізаторів 

1. Шляхи поділу Африки на регіони.,2. Участь 
європейських країн в колоніальному поділі Африки. 

Параграф 22 ст. 
187-191. Гісем 

Параграф 22 конспект,ст. 
191( 7-9,12-14) відповіді на 



Харків 2009. запитання. Гісем Харків 
2009 

9 Фізика Розв'язування задач Закон збереження механічної енергії та імпульсу П. 36 - 39 П. 36 - 39, задача 2 

9 Фізична 
культура 

Легка атлетика Розминка як перед бігом та стрибками.Повторний 
біг на 30 м. 9 під ходів з інтервалом відпочинку 3-5 
хв.,вправи на заспокоєння дихання,Стрибки через 
натягнуту резинку закріплену на висоті 70-см. 90см. 
10 -20 раз. 

Як правильно 
дихати при бігові 
на дистанції в 
60м? 

Вправи ЗФП з гантелями 1-
2 кГ. 

9 Англійська 
мова 

Об'єднане Королівство 
Великобританії та Північної 
Ірландії. 

Повторення лексико-граматичного матеріалу за 
темою. 

Впр. 2(а) с. 218 
(читати, перекл.) 

Впр. 2(б) с. 218 (письмово 
дати відповіді на 
запитання). 

9 Українська 
література 

"Чорна рада" П. Куліша. 
Динамічний, інтригуючий 
сюжет. Непросте життя та 
романтичні пригоди головних 
героїв. 

Вміння робити порівняльну характеристику героїв, 
критично оцінювати їх поведінку 

Підручник, текст 
твору, додатковий 
матеріал ( у 
вайбері). 

Знайти вислови відомих 
людей( зокрема Т. 
Шевченка) про роман 
«Чорна рада», Виписати 
цитати до характеристики 
Петра, Лесі, божого 
чоловіка. 

9 Інформатика (ІІ 
підгрупа) 

Розв'язування 
компетентнісних задач 
"Табличні величини та 
алгоритми їх опрацювання" 

Табличні величини та алгоритми їх 
опрацювання 

Підручник розділ 6 
повторити 

Підручник розділ 6 
повторити 

 


