7 клас індивідуальне
Дата Предмет

12.03.2020

Укр. мова

Геометрія

13.03.2020

Трудове
Навчання

Біологія

Іст.
України

16.03.2020

Хімія

Зарубіжна
література

Алгебра

17.03.2020

Музичне
мист.

Укр. мова

Завдання

Вчитель

Написання прислівників разом, окремо, через
дефіс.
Петручик С.Д.
С. 135 (запам’ятати правопис прислівників)
Вправа 250 (виписати складні прислівники)
Основні задачі на побудову: поділ даного відрізка
навпіл; побудова прямої, перпендикулярної до
даної
Вміти виконувати побудову прямої,
Солдатенко Н.Г.
перпендикулярної до даної: а) через точку, що
належить прямій; б) через точку, що не належить
прямій
Тема. Практична робота. Шліфування елементів
виробу. Наклеювання на основу.
Завдання: 1. Повторити правила безпеки при
роботі шліфувальним папером, з клеєм.
Неводнічик О.М.
2. Пошліфувати випиляні елементи виробу.
3. Наклеїти на основу шліфовані елементи (З
допомогою батьків) .
Розмноження, його форми та значення. Статеві
клітини та запліднення. Розвиток тварин.
Періоди та тривалість життя тварин. Опрацювати Любежаніна Л.М.
§ 39-40. Виконати тестові завдання № 20-26 на ст.
180.
Інкорпорація руських удільних князівств до
складу Великого князівства Литовського.
Кревська унія 1385 року.
Вакуліч Л.Г.
Підготувати розповідь «Діяльність литовських
князів з династії Гедиміновичів на українських
землях».
Вода, склад її молекули, поширеність у природі,
фізичні властивості. Вода- розчинник.
Сафронова О.О.
Прочитати §31. Записати в зошит формулу води,
фізичні властивості води.
О. Генрі – майстер новели. Моральні цінності в
новелі «Дари волхвів».
Приймачук Г.В.
Прочитати новелу «Дари волхвів» О. Генрі.
Підготувати стислий переказ твору.
Рівняння з двома змінними. Лінійне рівняння з
двома змінними та його графік.
Солдатенко Н.Г.
Опрацювати матеріал § 4.25, розглянути
приклади 1, 2, 3, с. 183
Авторська бардівська пісня. Слухання музики О.
Розенбаума, Ю. Візбор. Прослухати пісню Ю.
Ковч Н.В.
Візбор «Изгиб гитари желтой» і вивчити її слова
Написання прислівникових словосполучень
с. 138 (запам’ятати правопис складних
прислівників)
Петручик С.Д.
Скласти і записати два речення із
прислівниковими сполуками: один в один, з ранку
до вечора.

18.03.2020
19.03.2020
20.03.2020

Прослухати вірші Василя Симоненка. Вивчити
напам’ять один із віршів.
Укр. літ.
«Ти знаєш, що ти – людина…».
«Лебеді материнства»
«Гей, нові Колумби й Магеллани…».
Природні зони та вертикальна поясність Євразії.
Географія Завд. $-47-49. Порівняльна характеристика
окремих територій на материку Євразія.
Лікар та пацієнт. Перша допомога. Зробити
Англ. мова
тестове завдання, вправа 8, с.128-129.
Виштовхувальна сила. Плавання тіл. Виконати
Фізика
тести с. 159
Монограма – літери, що говорять про себе.
Обр. мист.
Завд. Створити монограму з літер в крузі.
Коло, вписане в трикутник
Геометрія Вміти виконувати побудову кола, вписаного в
трикутник
Скласти індивідуальний план здорового способу
життя.
Осн. здор. Щодня, з 21.03 по 03.04.2020р., записати в зошит
корисні звички, які проявлятимуться в ці дні
особисто в тебе, Максиме.
Поведінка тварин, методи її вивчення. Вроджена і
набута поведінка. Способи орієнтування тварин.
Хомінг. Міграції тварин. Опрацювати § 42-44.
Біологія
Засвоїти нові терміни та поняття: етологія,
етограма, знаковий стимул, модель, вроджена та
набута поведінка, інстинкт, таксис, міграція,
хомінг. Виконати творче завдання на с. 186.
Архітектураі мистецтво. Раннє Відродження.
Гуманізм.
Вс. історія Прочитати параграфи 25,26
Підготувати ілюстровану уявну екскурсію
«Середньовічні замки та собори».

Петручик С.Д.

Касянчук В.С.
Колядюк Р.В.
Галімук Т.І.
Касянчук В.С.
Солдатенко Н.Г.

Неводнічик О.М.

Любежаніна Л.М.

Вакуліч Л.Г

