
Зарубіжна література   

Вчитель: Павлюк Н.І. 
Клас Тема уроку Домашнє завдання 

6-А 
Джанні Родарі «Листівки з видами 

міст» 

с. 191. творче завдання 

письмово (на вибір питання 1 

або 2)   

7-Б 
Світова новела. Новела як 

літературний жанр. Едгар По 
с. 228-230. Конспект 

9-А, 

9-Б 

Б. Шоу. «Пігмаліон». Динаміка образу 

Елізи Дулітл 
Характеристика образу Елізи 

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

Клас Тема уроку Домашнє завдання 

5-Б,  

5-В 

Подальші пригоди 

головної героїні. 

Особливості художньої мо

ви твору. 

Опрацювати 

презентацію: https://bit.ly/2QXO

0Al 
  

Виконати самостійну роботу на 

платформі Classroom. 

5-А 

Марина Іванівна Цвєтаєва 

(1892-1941). «Книги в 

червоній 

палітурці». Чарівний світ 

літератури й мистецтва у 

вірші. 

Опрацювати презентацію: 

   https://bit.ly/2vWjqjg 

Прочитати ст. 232-234 

(підручник 2018 року); ст. 259-

263 (2013 року видання). 

Дмуховський Р.  

Підгурський В. 

(укр. літ) 

Павло Тичина. Коротко 

про поета і край, де 

він народився. «Не 

бував ти у наших краях!». 

Ст. 199-200;  

https://bit.ly/2wu6cKP  

(Слайди 1-13; виписати із 

презентації тему, ідею та осн. 

думку вірша «Не бував ти у 

наших краях»)  

Підгурський В. 

(укр. мова) 

Синтаксис і пунктуація. 

Словосполучення 

Пар. 33 (вивчити правила), впр. 

404, 406 

  

 Українська мова             Кавчак Л.П.             

Клас Тема уроку Домашнє завдання 

6-А Числівник: загальне значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль. Тренувальні вправи. 

Повт.& 52, завдання на 

платформі Googl classroom. 

6-Б Числівник: загальне значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль. Тренувальні вправи. 

Повт.& 52, завдання на 

платформі Googl classroom. 

 

 

 

 

https://bit.ly/2QXO0Al
https://bit.ly/2QXO0Al
https://bit.ly/2vWjqjg
https://bit.ly/2wu6cKP


Українська мова  Українська література     Білозор О. І.  

Клас Тема уроку Домашнє завдання 

11 літ. 

Григір Тютюнник. «Три зозулі з 
поклоном». Вічна тема любовного 
трикутника в новітній інтерпретації.  
  

  

Вивчити напам’ять уривок з 
новели від слів «Марфа серцем 
чула»..до слів… «Дядечку 
Левку..» 

9-Б літ. 
УМР. Усний твір- характеристика 
Катерини і Ганни ( поеми Т. 
Шевченка «Катерина», «Наймичка») 

Міні- твір (10 речень) «Спільне і 
відмінне в образах Катерини і 
Ганни 

  

9-А літ. 
  

УМР. Усний твір- характеристика 
Катерини і Ганни ( поеми Т. 
Шевченка «Катерина», «Наймичка») 

Міні- твір (10 речень) «Спільне і 
відмінне в образах Катерини і 
Ганни 

  

  

  

 Українська мова (Гринюк М.С.) 

  

Клас Тема уроку Домашнє завдання 

7-Б 
Частка як службова 

частина мови 

&48, вправи.508, 509 

Переглянути матеріал на платформі classroom. 

Виконати завдання 

7-Б клас українська мова – oczecyd 

10 

  

Іменники спільного і 

подвійного роду 

&49, вправи: 5,7 

Переглянути матеріал на платформі classroom. 

Виконати завдання 

10 клас  українська мова та література  - dyu7fml 

  

Українська література (Гринюк М.С.) 

  

7-А, 7-Б 

Олег Ольжич. Українські 

національні герої, лицарі 

духу. «Захочеш – і 

будеш». Романтичний 

максималізм, сила духу, 

життєрадісність, 

шляхетність, патріотизм, 

висловлені образним 

словом 

Ст. 224-228, виписати цікаві факти про Олена 

Ольжича, проаналізувати поезію «Захочеш – і 

будеш». Вивчити вірш напам’ять (можна зняти 

відео, як розповідаєте вірш і скинути мені на пошту) 

  

Переглянути матеріал на платформі classroom. 

Виконати завдання 

7-А Українська література– drszolb 

7-Б клас українська література - pdgny4i 

10 

Призначення поета й 

поезії, мужність ліричної 

героїні, автобіографічні 

мотиви («Слово, чому ти 

не твердая криця…») 

Ст 216, проаналізувати поезію 

Переглянути матеріал на платформі classroom. 

Виконати завдання 

10 клас українська література - 4tslova 

  

 


