
Історія . Івашко Г.В.   

Клас                  Тема уроку           Домашнє завдання 

  
6-А,6-Б 
Історія 

  
Римська республік в V – I 
ст.до н.е:  
соціальний  устрій та 
організація влади. 

  
Переглянути урок за посиланням   
https://www.youtube.com/watch?v=Rcddn-
Hzkec&list=PLKryum2977DH7P4fYygbu4TvrglOsbFz4&index=4 
опрацювати § 44-45 (ст.. 168-170); § 46 (ст. 171) 
Виконайте завдання. 
1). Уявіть  себе народним трибуном, який захищатиме 
права плебеїв на засіданні сенату. Підготуйте свою 
доповідь. 
2) з історією підкорення Римом Італії 
пов’язаний крилатий вислів  «Піррова перемога». 
Дізнайтесь з додаткових джерел історію його виникнення. 
3) виконайте тренувальні вправи за посиланням: 
https://learningapps.org/watch?v=p9e9dzkpj18 
https://learningapps.org/watch?v=pmg8kfpna20 
  

  
7-А, 7-Б 
Всесвітня 
історія 

  
Архітектура і мистецтво. 
Раннє відродження. Гуманізм. 

  
§ 23,§ 24;  
виконати завдання: 
1) складіть запитання до тексту § 23, починаючи кожне  
такими словами : 
Коли___? Що____? Хто___? Де___? Звідки ми можемо 
дізнатися про____? Чому___? Як___?  
Які наслідки___? (8 запитань) 
2)підготувати ілюстровану уявну екскурсію (це має бути 
невеличка презентація )  - «Середньовічні замки та 
собори: візитна картка туристичної Європи». 

  

Природознавство    Бавдис  Г. М.  

Клас Тема уроку Домашнє завдання 

5-Б Організм і його властивості. 
Клітинна будова організмів 

 

 опрацювати матеріал параграфа 33, відповісти 
письмово на питання 1-6 на с.146 (оцінюється 
по 2бали). Завдання зробити у зошиті, зробити 
його фото (чітке) або відсканувати, відправити 
файлом. Прохання підписати роботу, вказавши 
прізвище, ім'я, клас. 

 

Основи здоров’я Бавдис Г. М. 

Клас Тема уроку Домашнє завдання 

5-Б Права й обов'язки 

 

 опрацювати матеріал параграфа 16, обговорити ситуаційні 
завдання на с.96, виписати значення термінів "конституція", 
"конвенція" в зошит. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rcddn-Hzkec&list=PLKryum2977DH7P4fYygbu4TvrglOsbFz4&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Rcddn-Hzkec&list=PLKryum2977DH7P4fYygbu4TvrglOsbFz4&index=4
https://learningapps.org/watch?v=p9e9dzkpj18
https://learningapps.org/watch?v=pmg8kfpna20


Біологія    Бавдис  Г. М.  

Клас Тема уроку Домашнє завдання 

6 Плауни, хвощі, папороті 

Переглянути відео 
https://classroom.google.com/c/NTY2O
DUyNDQyMzZa/a/NjYzMDcxOTg4MTBa/
details 

 

 опрацювати матеріал параграфа 43, 
виконати тестовий самоконтроль на с. 163; 
виконати завдання в робочому зошиті на с. 
73-75. 

7 Поведінка тварин у природі та 
методи її вивчення 

Переглянути відео 
https://classroom.google.com/c/MjAzMj
g5MDc4ODJa/a/NjYzMDcxOTg1Njda/det
ails 

опрацювати матеріал параграфа 42, усно 
відповісти на питання 1-5 на с. 186, за 
бажанням виконати творче завдання на с. 
186 (презентацію прислати для 
оцінювання); виконати завдання в 
робочому зошиті на с. 92. 

8 Загальна характеристика сенсорних 
систем організму людини 

Переглянути відео 
https://classroom.google.com/c/NTY2O
DkzOTg2MDZa/a/NjYzNDMwMDYzNzNa/
details 

Опрацювати матеріал параграфа 41, 
зробити тести на с. 197. 

9 Етапи еволюції людини 

 

Опрацювати матеріал параграфа 44, 
повторити параграфи 38-43, зробити 
письмово завдання на с. 183-185: тести 1-
12 (по 0.5 бали); завдання 19,20,21 (по 1 
балу); завдання 24,25 (по 1.5 бали). 
Завдання зробити у зошиті, зробити його 
фото (чітке) або відсканувати, відправити 
файлом. Прохання підписати роботу, 
вказавши прізвище, ім'я, клас. 

10 Еволюція геному людини 

Переглянути відео 
https://classroom.google.com/c/NTY2OT
A0MTI1MzVa/a/NjYzMTkyNTY3NDBa/de
tails 

Опрацювати матеріал параграфа 42, 
повторити матеріал параграфа 41, 
відповісти письмово на питання 1,2 на с. 
164, питання 1-4 на с. 166 (оцінюється по 2 
бали). Завдання зробити у зошиті, зробити 
його фото (чітке) або відсканувати, 
відправити файлом. Прохання підписати 
роботу, вказавши прізвище, ім'я. Роботи 
здавати вчасно. 

11 Екологічна політика в Україні 

 

Опрацювати матеріал параграфа 52, 
повторити матеріал параграфа 51, 
заповнити письмово таблицю на с.203. 
Завдання зробити у зошиті, зробити його 
фото (чітке) або відсканувати, відправити 
файлом. Прохання підписати роботу, 
вказавши прізвище, ім'я. Роботи здавати 
вчасно. 



 Географія, Гуняк А.С. 

Клас Тема уроку Домашнє завдання 

4 опрацювати пар 50 робочий зошит с.51 

7-А  пар.50  виконати відповідні завдання 
в практичному зошиті 
пр.роб.№10 

8  пар48   

  

 

 

 


