
 

Графік 

 проведення онлайн уроків  

під час дистанційного навчання з 25.03.2021 по 09.04.2021  

учнів 6-А класу 

школи І-ІІІ ступенів №289 Дарницького району м. Києва  

 

 

Завдання на час дистанційного навчання з 25.03.2021 по 09.04.2021 

 

6-А 

Українська мова 1. Повторити п. 52, 53. Підготувати запитання 

 однокласникам  ( щонайменше 3) за даними 

параграфами. 

2. Опрацювати параграф 54, с. 171- 174.Виконати 

вправи: 457(п,), 458(п),463(п.), 462( усно) 

3. Опрацювати параграф 55, 56, 

 с. 175-181. Виконати вправи: 477( усно), 483 

  ( усно),478(п.),481(п,) 

4.Підготуватися до усного твору - роздуму про 

доцільне використання вільного часу, вживаючи  у 

творі числівники. 

 Орієнтовні теми:” Вільний час - можливість для 

розвитку здібностей”, “ Гайнування часу - 

найбільше марнотратство” 

( на вибір учня) 

Ковальчук Олена  

Іванівна 

olena1981kovalchuk@ 

gmail.com 

Українська література 1. С. 195-196. Опрацювати тему “Сюжет”.  

2.С.196,  рубрика домашнє завдання : 

 ( запитання 1-3-  усно), 4 - письмово)  

3. Леся Воронина.  Прочитати повість  

 “ Таємне товариство боягузів, або засіб від 

переляку №9” 

4. С. 200. Поміркуй над прочитаним, завдання 1-9  

( усно), 10 ( письмово). 

 5. С. 210- 211. Поміркуй над прочитаним. 

Завдання 1-7 ( усно), 8-10( письмово). 

 6.  С. 211. Домашнє завдання. Склади план 

характеристики Клима, користуючись пам’яткою 

на с. 236 ( письмово). 

Англійська мова S.B. p.64 слова вивчити + читати текст) 

р.64 ех.4 - письмово 

р.65 ex.7 - вивчити правило) 

р.65 ех.1 (письмово) 

Терентьєва Наталія 

Ростиславівна 

tnata1990@gmail.com 

 

№ 

з/п 
Предмет ПІБ вчителя 

Графік уроків 

(день тижня/час) 

1 Математика Морська Н.М. Вт 10.00-10.30 

Чт 10.00-10.30 

2 Англійська мова Терентьєва Н.Р. Пн 09.00-09.30 

Ср 10.00-10.30 

3 Українська мова Ковальчук О.І. Пн 09.30-10.00 

Пн 10.05-10.35 



 

W.B. Unit 6b 

S.B. p.66 ex.1 (слова вивчити, текст читати) 

р.66 ех.3 (письмово) 

W.B. Unit 6c 

S.B. p.67 ex.1 (слова вивчити, текст читати) 

р.67 ех.3 (усно дати відповідь) 

W.B. Unit 6d 

Зарубіжна література Підготувати повідомлення про життя і творчість 

Роберта Бернса. 

Вивчити напам’ять вірш Р.Бернса “Моє серце в 

верховині…” на с.196-197. 

Виписати у зошит визначення поняття “ліричний 

герой”, його особливості у вірші (с.196). 

Написати роздум на тему “Про що змушує 

замислитися вірш “Моє серце в верховині…” 

Р.Бернса?”. 

С.202-204 (опрацювати статтю підручника, читати 

вірш “Листівки з видами міст”, аналізувати його, 

висловлювати свої думки та враження). 

Остапенко Оксана Сергіївна 

oksanaostapenko19@gmail.com 

Історія Параграф 48 читати; практичні завдання на 

стор.182-183 виконати у контурній карті. 

Параграф 49 читати; питання 1-4  на стор. 185 

письмово 

 

sl.gumen@gmail.com 

Гумен Л.В. 

Музичне мистецтво Жанрова палітра симфонічної музики. 

с.166-171 опрацювати. 

Прослухати та написати свої враження 

https://www.youtube.com/watch?v=Zpw4jTaIxFc 

Вивчити пісню А.Мігай “Козацька пісня” с.169 

https://www.youtube.com/watch?v=LP8hU_YEP50 

 

Зустріч з увертюрою (с.172-177) 

Послухати: Г.Свиридов. Оркестрова увертюра  

https://www.youtube.com/watch?v=LP8hU_YEP50 

Сулейкіна Наталія 

.Станіславівна 

natsul@ukr.net 

Образотворче 

мистецтво 

Опрацювати підручник авторів: Железняк С.М., 

Ламонова О.В. 

Параграф 27-28, ст. 155-156, ст. 157-158. 

Намалювати будь-який сюжет античного міфу у 

стилі грецького вазопису. 

https://www.pinterest.com/pin/155303887280110629/ 

 
 

andreaklim@ua.fm 

Клименко Л.М. 

Математика Повторити параграф 30  

Опрацювати параграф 31 

Виконати завдання 1393, 1395, 1397, 1416, 1418, 

1422 

Морська Наталія Миколаївна  

morskanm@gmail.com 

Біологія & 44 - 46 читати, відповідати на запитання 

письмово 

Підготувати міні - проект “Як утворилося кам’яне 

вугілля” 

Гресь Олена 

Миколаївна 

gresolena36@gmail.com 

Географія Закінчити  практичну роботу№7.С.161. Читати пар 

44. 45 Мал 134 с.164 намалювати. 

Читати пар.46. Запит 1.2.4.(стор.168 письмово) 

Пархоменко Марія Євгенівна 

mailto:sl.gumen@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=Zpw4jTaIxFc
https://www.youtube.com/watch?v=LP8hU_YEP50
mailto:natsul@ukr.net
https://www.pinterest.com/pin/155303887280110629/
mailto:andreaklim@ua.fm
mailto:gresolena36@gmail.com


 

Трудове навчання Проект " Писанка". 

Види писанок. Знаки-символи в писанкарстві. 

Практична робота. Створити ескіз або малюнок 

писанки з використанням знаків-символів на 

аркуші А4 або іншому. 

Лепеха Л.М. 

Lepehalidia@gmail.com 

Інформатика Пар. 19-20 читати. Дати письмові відповіді (в 

зошит) на питання розділу “Обговорюємо” с. 160-

161  

Ульянова Анна Ігорівна 

manyta2298@gmail.com 

Солодуха Світлана 

Ярославівна 

lanasolobukha@gmail.com  

Основи здоров'я  &27 читати,виписати причини виникнення пожеж Гресь Олена 

Миколаївна 

gresolena36@gmail.com 

Фізична культура    Комплекс вправ ранкової гімнастики. Стрибки на 

скакалці(50 стрибків). Біг 10 хвилин по черзі з 

ходьбою. 

Бондарчук Лідія Борисівна 
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