
КУЧМИНДА М.Л.                            АНГЛІЙСЬКА МОВА                        
  

Клас Тема уроку Домашнє завдання 

5-А 

Факти про їжу.  
SB p. 55 

WB p. 45 

Слова WB p. 97 

https://www.youtube.com/watch?v=zQPDkeyL5M0 
https://www.youtube.com/watch?v=FXgFXVyOaPs 
https://www.youtube.com/watch?v=VBh29jdYAAk 
https://www.youtube.com/watch?v=3JixwKwIHvw 
https://www.youtube.com/watch?v=sCTnesjej8g 
https://www.youtube.com/watch?v=T4l_T4bK940 
https://www.youtube.com/watch?v=XFb_SeMSSRo 

  1-А 

  

Пишемо літери 

x , y , z . 
РB p. 83 (вивчити букви, звуки, 
слова) 
АB p. 67 

Повторити ABC. 

Написати прописи букв 

 Xx , Yy, Zz  та слів  fox, 

yo-yo, zebra  в зошитах 

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=84B1R1LsSKs 

Читати ex.14 

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

  3-А 

  
Олімпіада у зоопарку.  

РB p. 70 (виписати в 
словник і вивчити 
слова  p. 70 , 
прослухати , прочитати  
і перекласти історію, 
виконати вправу) ; 
РB p. 71 (співати пісню ) 
; 
АB p. 68 

  

   2-А кл.      Чорнобай Л.В.    

Предмет   Тема уроку Домашнє завдання 

Англійська 
мова    

Гра з друзями 
SB ст.89 
AB ст. 73 

 

Англійська мова    Чорнобай Л.В.       

Клас   Тема уроку Домашнє завдання 

11 кл.   Предмети в кімнаті 
SB ст.47(впр 11) 
  

5-В кл Їжа та здоров’я 
SB ст.52-53(вивчити 
слова) 

7-А кл. Пісня 
SB ст.116 (впр.4) 
  

8 кл. ІІ  гр. Розкажи про своїх родичів 
SB ст.46 (вивчити слова) 
Впр.5 

https://www.youtube.com/watch?v=zQPDkeyL5M0
https://www.youtube.com/watch?v=FXgFXVyOaPs
https://www.youtube.com/watch?v=VBh29jdYAAk
https://www.youtube.com/watch?v=3JixwKwIHvw
https://www.youtube.com/watch?v=sCTnesjej8g
https://www.youtube.com/watch?v=T4l_T4bK940
https://www.youtube.com/watch?v=XFb_SeMSSRo
https://www.youtube.com/watch?v=84B1R1LsSKs
https://www.youtube.com/watch?v=bPd_RhaqQRg
https://classroom.google.com/w/NTY2MjMzMTgzODRa/tc/NTc3MzU2NzY4OTda


Польська мова. Канівець В.О.  

iijpsut – 7-Б       v6r64rz – 7-А(2 група)      pqhymj5 – 7-А (1 група)      eue2p2m – 10 

Клас Тема уроку Домашнє завдання 

7-А Екскурсія Вінницею Впр.14 ст.160 

7-Б Екскурсія Вінницею Впр.14 ст.160 

10 

Світова спадщина 
ЮНЕСКО 

Прочитати та перекласти 
текст ст..168-169 

  

 Предмет: Польська мова  Вчитель: Власюк О.В.      

Skype: Oxana Vlasyuk          e-mail:vlasyuk.oxana@gmail.com 

Клас Тема уроку Домашнє завдання 

5-А Kim jesteś ? 

https://www.youtube.com/

watch?v=r-nXQj8uTtw 

 

https://drive.google.com/op

en?id=1rutllETN1TwRb0Z

4IdztgJf252URsxyW 

 

https://drive.google.com/op

en?id=1ZEuwHuQBnrhmb

5_ajk0-A8Ok6R7zAfwx 

 

1) Пройти тест в google classroom. 

2) Вивчити правила на ст. 52.( 

пояснювальна записка за 

посиланням). 

3)Виконати вправи ст.52 з 

підручника, ст. 32 у зошиті. 

4) Перекласти один діалог ( на 

вибір) зі ст.52 (підручник) . 

5) Раджу також переглянути 

чудовий відеоурок в YouTube. 

 

 

 

6-А Co jesz na śniadanie ? 

https://drive.google.com/op

en?id=1Fox5V3aO4ltYHyL

AaCGj9Bn9XAb2rvV0 

 

1) Повторити назви одягу та 

магазинів, виконати тест в google 

classroom. 

2) Вивчити слова за посиланням. 

3) Повторити Орудний відмінок ( 

Narzędnik ст. 52 в підручнику) та 

Знахідний відмінок ( Biernik ст.75 

в підручнику) 

4) Виконати вправи на ст.100 з 

підручника, на ст. 62 в зошиті. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r-nXQj8uTtw
https://www.youtube.com/watch?v=r-nXQj8uTtw
https://drive.google.com/open?id=1rutllETN1TwRb0Z4IdztgJf252URsxyW
https://drive.google.com/open?id=1rutllETN1TwRb0Z4IdztgJf252URsxyW
https://drive.google.com/open?id=1rutllETN1TwRb0Z4IdztgJf252URsxyW
https://drive.google.com/open?id=1ZEuwHuQBnrhmb5_ajk0-A8Ok6R7zAfwx
https://drive.google.com/open?id=1ZEuwHuQBnrhmb5_ajk0-A8Ok6R7zAfwx
https://drive.google.com/open?id=1ZEuwHuQBnrhmb5_ajk0-A8Ok6R7zAfwx
https://drive.google.com/open?id=1Fox5V3aO4ltYHyLAaCGj9Bn9XAb2rvV0
https://drive.google.com/open?id=1Fox5V3aO4ltYHyLAaCGj9Bn9XAb2rvV0
https://drive.google.com/open?id=1Fox5V3aO4ltYHyLAaCGj9Bn9XAb2rvV0


Р. 

Дмуховський 

Zawody 

https://www.youtube.com/

watch?v=K8RkKgg5TII 

 

https://drive.google.com/op

en?id=1mQ8qzk1pUOWT6

wGLQJ5WAhXwgAfU8K

Ys 

1) Вивчити слова за посиланням ( 

лише частину першу), виконати 

вправи за посиланням. 

2) Вивчити правила за 

посиланням , або в підручнику на 

ст.71. 

3) Переглянути відео на YouTube. 

 
 

Англійська мова   Книш Х.Я.    

Клас Тема уроку Домашнє завдання 

1-В   
Подивися, що  я вмію. PB p. 85 (повторити 
вивчений матеріал)   

  

  

2-В   
Що зараз відбувається в зоопарку? 
PB p.94, (послухати історію, прочитати і 
перекласти) Ex. 1, вивчити слова 

  

4-А   
Навіщо їм Тото? PB p. 92 

(послухати, прочитати і перекласти 
історію). 

PB p.92 вивчити слова 

8  Міжособистісні стосунки.  WB p. 47 

  

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K8RkKgg5TII
https://www.youtube.com/watch?v=K8RkKgg5TII
https://drive.google.com/open?id=1mQ8qzk1pUOWT6wGLQJ5WAhXwgAfU8KYs
https://drive.google.com/open?id=1mQ8qzk1pUOWT6wGLQJ5WAhXwgAfU8KYs
https://drive.google.com/open?id=1mQ8qzk1pUOWT6wGLQJ5WAhXwgAfU8KYs
https://drive.google.com/open?id=1mQ8qzk1pUOWT6wGLQJ5WAhXwgAfU8KYs

