
Домашнє завдання на 3 жовтня 

Садочок і 1 клас (вчитель - п. Олена) 

Буквар.ст 26-27б  Повторити букву "И" 

"Вчимось писати без проблем" - Ст.4 

"Вчимось рахувати" - ст.2 розфарбувати геометричні фігури. 

Вивчити вірш: 

Як червоне світло світить 

Треба зупинитись діти 

 

А як жовте світло світить 

Будьте обережні діти 

 

Як зелене світло світить 

Сміло можуть іти діти. 

2 клас (вчитель - п. Світлана) 

Читанка с. 7 - вивчити вірш "Хто чого вчиться", читати і відповідати на питання після вірша 

Рідна мова: с. 6 вправа 8 (в робочому зошиті письмовими буквами) 

Жовтий зошит с. 2 

 

3 клас (вчитель - п. Марія) 

Читанка с. 27-30 (виразно читати) або "Наталка" с. 8-11 

Рідна Мова: с. 6 - завчити алфавіт, прочитати текст "Папір і слово" на с. 7-8 

Я і Україна: зошит с. 8, записати свій режим дня 

 

4-6 клас  

Укр. Література: Навчитись переказувати своїми словами оповідання "Нічна пригода" 

Укр. Мова - Вправа 1, ст. 2-3.   

Історія - ст.70-74 дочитати 

Географія: Запам'ятати сторони світу (українською мовою) та повторити роботу з компасом. 

 

7-9 клас 

Укр. Література: Виконати завдання на розданих листочках.  

Історія: знайти цікаві факти про Івана Мазепу 

Укр.мова: у диктанті підкреслити підмет, присудок 

Географія: Адміністративні області України. вивчити та показати на карті. 



10-11 клас 

Укр. Література: Дати розгорнуту відповідь на запитання: "Розстріляне Відродження" - суто національне явище чи 

загальна риса тоталітарної доби? 

Укр.мова: виписати з диктанту усі прикметники і розібрати:частина мови,однина/множина,рід, число, відмінок 

Історія: Промисловий розвиток на території України у 19-му столітті. 

 

Гурток "народознавство та рукоділля" (п. Надя) 

Принести ножиці, клей, кольорові олівці/фломастери. 

 

Гурток гри на бандурі (п. Оксана) 

Бандури для учнів випозичила керівник Юнацької Капели Бандуристів ім. Віри Зелінської "Золоті Струни" пані Оксана 

Зелінська. 

Учням не потрібно платити за користування інструментом, тільки треба принести чек (депозит) на $150 

доларів, виписаний на "Ivan Franko Saturday School".  Цей чек потрібний як депозит за бандуру і буде вам 

повернутий в кінці року, коли ви повернете інструмент.  

Якщо хтось уже має свою бандуру, то дайте знати п. Оксані: oksanazelinska@rogers.com  

Батьки - не забувайте приносити бандуру кожну суботу зранку і залишати в першому класі в кутку, де вони 

будуть зберігатись до уроку. Також не забувайте забирати інструмент додому. 

Кожна дитина повинна мати тверду папку (binder) для нот (для листочків з трьома дірками) і підставку для 

нот (music stand) - на наступну суботу ще не обов"язково. 

Батьківський комітет 

http://rogers.com/

