6 клас

15.04.2020

14.04.2020

13.04.2020

Дата

Предмет

Завдання
Вчитель
Роздільне написання складених числівників. Написання
разом порядкових числівників з -тисячний.
Українська
Д/з §55, с. 197, с. 205 (вивчити правила)
Устинова В.А.
мова
Вправа 459, або написати твір "Як я прямую до своєї мрії",
використавши порядкові числівники з -тисячний.
Тема. Розв'язування задач за допомогою рівнянь
Математика
Приймачук В.Г.
Завдання: п. 41, 42. №1187, №1190.
Історія
Диктатура Юлія Цезаря.
Вакуліч Л.Г.
України
Прочитати параграф 47. Виконати завдання ІІІ,3,с.179
Визначними місцями Лондона. Вправа 2(b), с.
Англійська
162(прочитати про визначні місця Лондона, назви
Колядюк Р.В.
мова
визначних місць записати у зошит).
Леся Воронина. "Таємне Товариство боягузів, або Засіб від
переляку номер 9". Робота над змістом твору. Проблеми
Українська
сміливості й боязгуства в повісті.
Устинова В.А.
література
Д/з Прочитати розділ ХІІ, ХIV, ХVI, ХIХ, ХХI, ХХII (с.
201 - 205)
Завдання 1 - 8 (с. 205), 1 - 3 (с. 206).
Музика і візуальні види мистецтва. Ознайомитись з новим
матеріалом. Прослухати М. Мусоргський п’єса № 10
Музичне м-во
Ковч Н.В.
«Богатирські ворота». Співати пісню О. Злотника та
О. Вратарьова «Школярі-школярики» під плюсовку.
Біг 30 і 60 м. Стрибки у довжину з розбігу. Ігри
Фізична
Д. з. Стрибкова і бігова підготовки. Опрацювати
Солдатенко В.М.
культура
теоретичний матеріал: «Десять доведених фактів про
користь фізкультури» за посиланням.
Узагальнення знань з теми «Різноманітність рослин».
Повторити § 38-46. Опрацювати текст в підручнику на ст.
Біологія
211-212. Пройти онлайн-тест «Різноманітність рослин (
Любежаніна Л.М.
узагальнення вивченого)» за посиланням Покритонасінні
(Квіткові) рослини
Тема. Рівняння. Розв'язування рівнянь
Математика
Завдання. п. 41-42. Завдання №6 (1-8,12) підручник, с. 359- Приймачук В.Г.
360.
Тема. Ти велосипедист.
Основи
Завдання. Опрацювати § 29. Записати в зошит вимоги
Неводнічик О.М.
здоров’я
щодо справності велосипеда, правила дорожнього руху
велосипедиста .
Узгодження числівників з іменниками.
Д/з Написати рецепт приготування святкового салату,
Укр. Мова
Устинова В.А.
вказавши інгредієнти та їхню кількість (дивись додаток до
уроку)
Математика

Тема. Рівняння. Розв'язування рівнянь.
Завдання. п. 41-42. №1305 (1-4, 14-17)

Географія

Значення вод суходолу для природи і людини. Охорона
вод Світового океану і суходолу.
Завд. $-54. Води суходолу та їх характеристика. Основне
призначення вод суходолу. Проблемне питання: чи варто
охороняти води Світового океану і суходолу. Виконати
завд. №7,8 на с.196 в підручнику.

Приймачук В.Г.

Касянчук В.С.

Зарубіжна
література

Англ. Мова
Інформатика

16.04.2020

Труд.
навчання

Трудове
навчання

Тема. Позакласне читання. Р. Бредбері "Все літо в один
день"
Завдання.1. Прослухати аудіокнигу "Все літо в один день"
Р. Бредбері за посиланням.
2. Дати письмову розгорнуту відповідь на запитання
"Чому навчає нас оповідання Р. Бредбері?"
Київ. Визначні пам’ятки Києва. Записати слова у словник,
с. 164. Вправа 5, с. 164-166.
Вкладені алгоритмічні структури повторення та
розгалуження. Д/З $3.3 с.100. Виконати завдання на с.105.
Тема. Технологічний процес виготовлення гачка з дроту:
випрямляння, поділ на частини, обпилювання торців,
згинання.
Завдання. Записати в зошит назви інструментів, що
використовуються при роботі з дротом. Повторити
правила техніки безпеки при роботі слюсарними
інструментами. З стального дроту виготовити гачок для
вішака (плечики) (Засторога: без допомоги батьків не
виготовляти). З алюмінієвого дроту виготовити ланцюжок:
довжина ланцюжка 10-15 см, діаметр кілець 1,5-2 см.
(Підказка: Для виготовлення кілець підшукати металевий
стержень потрібного діаметру). Роботи присилати на
приват (Viber)

Історія
України
Біологія

17.04.2020

Укр. Мова

Географія

Математика

Укр.
література

Приймачук Г.В.

Колядюк Р.В.
Приймачук І.В.

Неводнічик О.М.

Вакуліч Л.Г.
Контрольна робота з теми «Різноманітність рослин»
Завдання у Viber.
Правильне вживання числівників на позначення дат і часу.
Створення інформаційного допису типу оголошення про
певну подію з використанням числівників на позначення
дат і часу для розміщення в соцмережі.
Д/з Скласти діалог на побутову тему, використовуючи
числівники на позначення дат і часу, або створити
інформаційний допис типу оголошення про певну подію з
використанням числівників на позначення дат і часу для
розміщення в соцмережі.
Практична робота №6. Позначення на контурній карті
морів, проток, заток, островів, річок, озер.
Завд. Виконати практичну роботу. Порівняти виконану
роботу з фізичною картою світу, зробити висновки.
Тема. Контрольна робота
Завдання. 1.Повторити: пряма, відрізок, промінь,
координатна пряма.
2. Виконати завдання з контрольної роботи по темі
"Рівняння"
Роль сім'ї у формуванні життєвих переконань людини.
Стосунки між різними поколіннями в родині. Клим Джура
- рятівник світу. Його друзі й вороги. Еволюція Клима від
боягуза до супергероя.
Д/з Дочитати повість до кінця
Завдання 1 - 11, 1 - 2 (с. 210 - 211)
Скласти і записати інструкцію, як знайти справжнього
друга.
Прочитати ці вказівки молодшому братові чи сестричці.

Любежаніна Л.М.

Устинова В.А.

Касянчук В.С.

Приймачук В.Г.

Устинова В.А.

