6 клас
Дата

Предмет

12.03.2020

Інформатика

Трудове
навчання

Трудове
навчання
Історія
України
Біологія

13.03.2020

Укр. Мова

Географія

Математика

Укр.
література

Українська
мова

16.03.2020

Математика
Історія
України
Англійська
мова
Українська
література

Завдання
Вчитель
Поняття події. Види подій. Програмне опрацювання події.
Приймачук І.В.
Д/З $3.1 с 81
Тема. Деревина як конструкційний матеріал. Технологія
обробки деревини. Технологічний процес виготовлення
виробу (вішак для одягу): розмічання, пиляння, стругання.
Правила тб при роботі.
Завдання: 1. В робочих зошитах виконати ескіз вішака для
Неводнічик О.М.
одягу.
2. Накреслити елементи вішака, проставити їх розміри.
3. В Інтернеті знайти інформацію про ручні інструменти для
стругання, їх назви записати в зошити.
Александр Македонський.
Створити історичний портрет Александра Македонського.
Вакуліч Л.Г.
Виконати завдання 3. с.158
Голонасінні. Прочитати параграф 42. Опрацювати малюнки
Любежаніна Л.М.
№ 179- 182. Заповнити таблицю на ст. 189.
Написання -н- і -нн- у прикметниках
Вивчити теоретичний матеріал підручника с. 189. Створити
мікротекст з висловленням захоплення, схвалення вчинку
Устинова В.А.
знайомої людини з використанням прикметників типу
несказанний, незрівнянний, неоціненний
Води суходолу – поверхневі і підземні. Річка: річкова
система, басейн річки, річкова долина.
Касянчук В.С.
Завд. $-48 с.173-176 підручника. Відмінність між
рівнинними та гірськими річками.
Множення і ділення раціональних чисел. § 37-40.
1. І рівень: № 1122.
Приймачук В.Г.
2. ІІ рівень: № 1126.
Смішне і комічне у творі «Тореодори з Васюківки» В.
Нестайка
Причитати частину ІІІ с. 167-176, переказати комічні
Устинова В.А.
епізоди від імені дійових осіб (Яви, Павлуші, міліціонера та
ін. своїм рідним). Підготуватися до характеристики образів
Яви, Павлуші, дібрати цитати
Написання складних прикметників разом і через дефіс.
Вивчити зміст таблиці у підручнику с. 182, вправа 435 або
Устинова В.А.
436
Множення і ділення раціональних чисел. § 37-40.
Домашня самостійна робота.
Приймачук В.Г.
Завдання № 6(1–5) (підручник, с. 359-360)
Елліністичні держави. Культура елліністичної доби.
Вакуліч Л.Г.
Підготувати презентацію «Сім чудес світу.»
Мій улюблений вид подорожі. Записати лексику із
Vocabulary Box у словники, с.148. Вправа 3, с.149
Колядюк Р.В.
(прочитати, погодитись або заперечити)
Світ природи у творі «Тореодори з Васюківки». Образи Яви
та Павлуші. Характеристика улюбленого героя.
Записати в зошиті характеристику Яви та Павлуші за
Устинова В.А.
поданим планом:
1.Персонаж

Образотворче
м-во

17.03.2020

Фізична
культура
Біологія

Математика/
Зарубіжна лра

Основи
здоров’я

18.03.2020

Укр. Мова

Математика
Географія
Зарубіжна
література

19.03.2020

Англ. Мова
Інформатика
Фіз. Культура
Трудове
навчання

2.Риси характеру і вчинки персонажа
3.Роль персонажа у творі
4.Висловлення героя, яке найбільше вразило, схвилювало
Створити невеликий фанфік «Я у Васюківці» (Завдання за
вибором)
Пропорції постаті людини. Начерки постаті людини з
натури.
Касянчук В.С.
Завд. Проаналізувати пропорції постаті людини. Виконати
ескіз постаті людини.
Повторний біг 1500 м. Бігові та стрибкові вправи
Солдатенко В.М.
Д. з. Бігова та стрибкова підготовка
Покритонасінні. Опрацювати параграф 43. Виписати
основні терміни і поняття: покритонасінні, дводольні,
Любежаніна Л.М.
однодольні. Дати відповідь на запитання 1-3 (усно).
Заповнити таблицю на ст. 193.
Генрі Лонгфелло «Пісня про Гайавату». Ідеї миру,
національного єднання, служіння народові.
1. Навчитися виразно читати уривок «Люлька згоди» (з
«Пісні про Гайавату»).
Приймачук Г.В.
2. Дібрати і записати 5 прислів’їв, приказок, близьких за
змістом до вислову «Ваша сила тільки в згоді, // А безсилля
– в ворожнечі!»
Прочитати в підручнику «Пожежна безпека твоєї оселі».
Записати в зошити номери телефонів служб: пожежної
охорони, екстреної медичної допомоги, газової служби,
поліції. Записати в зошит модель виклику по телефону
Неводнічик О.М.
однієї із вище згаданих служб (всі слова, які потрібно
сказати черговому при їх виклику). Роботи переслати мені
на вайбер.
Написання призвіщ прикметникової форми
Д/з §53, с. 184 - 186 (вивчити правила).
1. Вправа 444
2. Написати твір про актора, письменника, художника,
Устинова В.А.
спортсмена чи співака, призвіще якого є прикметником за
походженням. Використати різні форми цього та іншого
прізвищ.
Подібні доданки та їх зведення. § 39.
1. І рівень: № 1080.
Приймачук В.Г.
2. ІІ рівень: № 1081.
Живлення, водний режим і робота річок.
Завд. $-49. Пояснити відмінності між повінню і паводком,
Касянчук В.С.
причини та час їх утворення.
Тривога за руйнування духовних цінностей в оповіданні
Бредбері «Усмішка».
Приймачук Г.В.
Прочитати оповідання «Усмішка» Бредбері, сласти план
твору.
На автостанції. Питальні речення. Вправа 1, с. 151 (вставити
Колядюк Р.В.
слова у речення та записати у зошит).
Практична робота 8. Програмне опрацювання події. Д/З $3.1
Приймачук І.В.
с 81
Біг 60 м. Стрибки в довжину з розбігу. Ігри
Солдатенко В.М.
Д. з. Піднімання тулуба в сід (1 хв)
На форматі А4 скласти технологічну карту на виготовлення
Неводнічик О.М.
вішака для одягу. Роботу переслати мені на Viber.

Історія
України

20.03.2020

Біологія

Укр. Мова

Географія

Практичне заняття: Суспільне,господарське і побут в
античних полісах на території України.
Виконати письмово завдання 4с.161
Екологічні групи рослин (за відношенням до світла, води,
температури). Життєві форми рослин. Опрацювати § 45.
Виписати та засвоїти нові терміни та поняття: умови
середовища, екологічний фактор, екологічна група, життєва
форма рослин. Виконати завдання 1 на ст. 202.
Прикметник. Тренувальні вправи.
1. Вправа 447, 448 с. 188 - 190 (усно)
2. Підготувати розповідь про своє село чи навчальний
заклад, використовуєчи складні прикметник (написати твір
чи підготувати презентацію, підписавши слайди).
Озера, їх різноманітність за площею, походження озерних
улоговин, солоністю. Найбільші та найглибші озера земної
кулі. Штучні водойми: ставки, водосховища, канали.
Завд. $-50. Наводити приклади озер, різних за походженням
улоговин. Навести приклади ви-користання штучних
водойм у своїй місцевості.

Вакуліч Л.Г.

Любежаніна Л.М.

Устинова В.А.

Касянчук В.С.

