
Українська мова (Гринюк М.С.) 

  

Клас Тема уроку Домашнє завдання 

7-Б 
Правопис часток не і ні з 

різними частинами мови 

& 50 (опрацювати правила, виписати їх у словник) 

Вправи: 532,533, 536 

  

Переглянути матеріал на платформі classroom. 

Виконати завдання 

10 

Визначення роду 

невідмінюваних 

іменників та абревіатур, 

правила вживання їх 

& 49 

Вправа: 5 

  

Переглянути матеріал на платформі classroom. 

Виконати завдання 

  

Українська література (Гринюк М.С.) 

  

  

7-А, 7-Б 

Олександр Гаврош. 

«Неймовірні пригоди 

Івана Сили». Повість про 

пригоди українського 

силача 

У зошиті намалювати фейсбук сторінку Олександра 

Гавроша, виписати цікаві факти про нього. 

Ст. 236-260 

Переглянути фільм:  

  

https://www.youtube.com/watch?v=zQIAnUMZ4HU 

  

Переглянути матеріал на платформі classroom. 

Виконати завдання 

10 

Драма-феєрія «Лісова 

пісня». Фольклорно-

міфологічна основа. 

Символічність образів 

Мавки і дядька Лева – 

уособлення духовності і 

краси 

ТЛ: драма-феєрія 

Прочитати «Лісову пісню», проаналізувати твір 

  

  

Переглянути матеріал на платформі classroom. 

Виконати завдання 

Укр. Мова та література, зарубіжна література. Вчитель – Токарчик О. М.   

Клас Тема уроку Домашнє завдання 

5-Б,  

5-В 

Марина Іванівна Цвєтаєва 

(1892-1941). «Книги в 

червоній палітурці». Образ 

ліричної героїні, котра 

любить читати. 

https://bit.ly/2V19duB 

  

5-А 
Контрольна робота. Світ 

дитинства. 

Виконати контрольну роботу 

на Classroom. 

Дмуховський 

Р. , 

Підгурський 

В. (укр. літ) 

Євген Гуцало. «Лось».  
-ст. 203-211 (прочитати 

оповідання «Лось») 

https://www.youtube.com/watch?v=zQIAnUMZ4HU
https://bit.ly/2V19duB


Підгурський 

В. (укр. 

мова) 

Односкладне та 

двоскладне речення. 
Пар. 34. Впр. 317, 318 

Українська мова  Українська література  

    Білозор О. І.  

Клас Тема уроку Домашнє завдання 

11 літ. 

Ліна Костенко. Творчий шлях. Поезія 
«Страшні слова, коли вони 
мовчать»(роль слова в житті 
людини, суспільства.) 
«Недумано, негадано…»(зразок 
інтимної лірики 

  
Піручник. ст. 209-212, напам’ять 
одну з поезій (у підручнику)  
  

9-Б літ. 
Лірика Т. Шевченка періоду арешту 
й заслання. Риси автобіографізму в 
образі ліричного героя «Доля» 

Опрацювати статтю на ст. 
239,переглянути презентацію 
https://prezi.com/gwblcrxte6xj/1847-
1857-pp/переглянути  
Вірш напам’ять 

9-А літ. 
  

Лірика Т. Шевченка періоду арешту 
й заслання. Риси автобіографізму в 
образі ліричного героя «Доля» 

  
Опрацювати статтю на ст. 
239,переглянути презентацію 
https://prezi.com/gwblcrxte6xj/1847-
1857-pp/переглянути  
Вірш напам’ять 

  

Українська мова             Кавчак Л.П.             

Клас Тема уроку Домашнє завдання 

6-А Відмінювання числівників, шо означають цілі 

числа. 

& 54, с.173 - 174завдання на 

платформі Googl classroom 

6-Б Відмінювання числівників, шо означають цілі 

числа. 

& 54, с.173 - 174завдання на 

платформі Googl classroom 

  

Зарубіжна література   

Вчитель: Павлюк Н.І. 

Клас Тема уроку Домашнє завдання 

6-А 

Контрольна робота №5 «Поетичне 

бачення світу» (завдання на платформі 

Classroom) 

с. 194 – 195 Ознайомитися 

зі статтею підручника про 

Р. Бредбері 

7-Б О. Генрі «Останній листок»  

Прочитати новелу. 

Відповідати на запитання 

підручника усно (с. 235-

236). Питання №7 – 

письмово. 

9-А, 

9-Б 

Позакласне читання. Драматургія А. 

Чехова 

Прочитати п’єсу «Чайка» 

або «Вишневий сад» (на 

вибір) 

 

https://prezi.com/gwblcrxte6xj/1847-1857-pp/переглянути
https://prezi.com/gwblcrxte6xj/1847-1857-pp/переглянути
https://prezi.com/gwblcrxte6xj/1847-1857-pp/переглянути
https://prezi.com/gwblcrxte6xj/1847-1857-pp/переглянути

