
Домашнє завдання на 17 жовтня 

 

Садочок і 1 клас (П. Олена) 

Сховалась буква: розмалювати і знайти букву.Перші 2 сторінки. 

Вчимося писати : ст.6 

Вчимося рахувати: ст.6-7 

Буквар: ст.30 - знати, як називається буква. 

Яна Чикішев;Анна Клименко;Діана Сенчак; Софія Мазур - В червоному зошиті:ст.2-3-4  спробувати 

прочитати склади. 

ВЧИТИ ПІСНЮ ДО СВЯТА СВЯТОГО МИКОЛАЯ 

 

Яка радість,який рай 

Іде Святий Миколай 

Несе він пакуночки 

Для дітей даруночки 

 

Кому кожух,кому шапку 

Кому бублик,шоколадку 

Кому куртку новеньку 

Ще й сорочку біленьку. 

 

Шановні батьки! прослідкуйте, будьте ласкаві,щоб в дітей були прості олівці,кольорові олівці або 

фломастери,а також клей.допоможіть дітям скласти всі зошити і книжку в сумку.Гарно дякую. 

2 клас (п. Світлана) 
Читанка с. 8 "У лісовій музичній школі" - виразно читати, відповідати на запитання 

Письмо - в робочих зошитах - написати 2 рядка 3 жовтня; Класна робота 

Жовтий зошит - письмовими буквами закінчити речення ст. 3, підкреслити ЬО 

 

3 клас (п. Марія) 
Читанка с. 31-32, вивчити напам"ять вірш "Суперечка" 

У кого замість читанки "Наталочка" - читати с. 8-11 

Рідна мова - с. 12 вправа 20 - списати в робочий зошит 3-4 прислів"я 

Хто не отримав цього підручника - написати в зошиті такі прислів"я: 
       Від теплого слова й лід розмерзає.  

        Гостре словечко коле сердечко. 

Усно пояснити,як розуміти такі вислови? 
 

Зошит "Я і Україна" с.10-11 - завчити правила "Щоб бути здоровим" 

Шкільний календар прикріплений на останній сторінці зошита "Я і Україна" 

 
Батьки! Не всі учні мають ручки із синім чорнилом,або зовсім не мають...та прості олівці. Будь ласка, перевіряйте, щоб ваші 

діти мали чим писати. Дуже дякую вам за допомогу. 

 
4-6 клас  

Укр. Мова: Вправа 3, ст. 3. Вправи пишемо в зошитах в лінійку.  

* Учні одержали сьогодні перевірений диктант. Прошу батьків підписати і повернути до школи. * 

 

Укр. Література : Намалювати малюнок одного з міфологічних богів до ст. 15 з підручника.  

Запам'ятати що таке міф і легенда (правила ст. 13-14) 

 

Решта завдань в зошитах/щоденниках 

 

7-9 клас  

Укр. Література: Що таке літопис ( в зошитах) 

"Слово о полку Ігоревім". Прочитати перші дві сторінки.  

* Прошу учнів мати папки на три дірки, щоб підкріплювати і зберігати роздатковий матеріал до кредиту. 



 

Географія: Адміністративні центри України: рік або століття заснування, та доба заснування (Київська Русь, Річ 

Посполита...). 

 

Решта завдань в зошитах/щоденниках 

 

10-11 клас 

Історія: Російсько-японська війна 1904-1905 рр. Наслідки. 

Решта завдань в зошитах/щоденниках 

 

Гурток Народознавства   

Мати ножиці, клей, кольорові олівці та фломастери.  

* Зібрати різноманітне осіннє листя, підсушити під пресом, принести на 17 жовтня.  

 

Завдання для гуртка бандури: 

Бандура - грати вправи: 

1) Кожним пальчиком (1-им, 2-им, 3-ім і 4-им) від G до G по чотири рази на кожній струні/нотці; 

2) Чергувати 2-ий і 3-ій, а також 3-ій і 4-ий від G до G по чотири рази на кожній нотці.  Граючи, треба співати нотки 

називаючи їх вголос (G-G-G-G, A-A-A-A, B-B-B-B і т.д. 

 

До відома батьків:  

щоб забрати інструмент додому, підійдіть до вчителя бандури, пані Оксани, щоб заповнити аплікацію і внести чек-депозит 

за інструмент. Бандури приносити щосуботи зранку і залишати в класі пані Світлани для настроювання.  

Також на наступний тиждень треба придбати: музичний стенд (пульт) і папочку для нот. Прошу підписати ці речі, щоб 

діти не плутали де чиє, і тримати все в окремій музичній торбі. Дякую! 

 

Дякуємо за вашу підтримку школи, і бажаємо всім смачного індика та веселого Дня подяки! 

 

Батьківський комітет 


