6 клас

22.04.2020

21.04.2020

Дата

Предмет

Завдання
Вчитель
Дизайн. Основи художнього моделювання. Професія –
художник-модельєр. Ескіз шкільної форми або вечірньої
Образотворче сукні.
Касянчук В.С.
м-во
Завд. Випробувати свої вміння в ролі художникамодельєра та створити ескіз шкільної форми чи вечірньої
сукні.
Фізична
Повільний біг 1000 м. Бігові та стрибкові вправи
Солдатенко В.М.
культура
Д. з. Стрибки зі скакалкою або резинкою. Тест
Особливості живлення, життєдіяльності та будови грибів:
грибна клітина, грибниця, плодове тіло. Опрацювати §
Біологія
47- 48. Виписати та засвоїти ключові терміни і поняття.
Любежаніна Л.М.
Виконати завдання № 1 на ст. 218.
Відео. Онлайн-тест пройти до 24.04
Тема. Контрольна робота №5. Поетичне бачення світу.
Образ майбутнього в літературі. Різнорівневі тести
Завдання. 1. Повторити матеріал розділів " Поетичне
Зарубіжна л-ра бачення світу", "Образ майбутнього в літературі"
Приймачук Г.В.
(підручник, с. 192-202, с. 208-224).
2. Виконати різнорівневі тести за темами: " Поетичне
бачення світу", "Образ майбутнього в літературі".
Тема. Безпека руху велосипедиста.
Завдання. §29. Записати в зошит правила дорожнього
Основи
руху велосипедиста. «Велосипедисту забороняється» –
Неводнічик О.М.
здоров’я
записати та вивчити напам’ять. ( Роботи присилати на
приват(Viber))
Числівник. Тренувальні вправи.
Укр. Мова
Вправа 480, с. 207
Устинова В.А.
Вправа 481, с. 207- 208
Тема. Перпендикулярні прямі
Математика
Приймачук В.Г.
Завдання. п. 43. №1212, №1219, №1226
Дослідження. Дослідити гідрологічні особливості
найближчої місцевої водойми та її використання.
Географія
Касянчук В.С.
Завд. Описати особливості водних об’єктів свого краю
(озеро, ставок, канал).
Тема. А. Ліндгрен "Міо, мій Міо". Основні відомості про
життя і творчість письменниці, популярність її творів у
різних країнах.
Завдання. 1. Ознайомитися із сторінками життя і
творчості А. Ліндгрен (підручник, с. 226-228,
переглянути експрес-урок про письменницю).
Зарубіжна
2. Дати письмові відповіді на запитання:
Приймачук Г.В.
література
1) Як називали А. Ліндгрен?
2) Які нагороди вона отримала?
3) Коли прийшов до неї успіх?
4) Які найвідоміші персонажі письменниці?
5) Хто в Україні перекладав твори А. Ліндгрен?
3. Завдання 1, с. 245.
Активізація граматичних навичок. Означений артикль
the. Записати слова у словник, с. 167. Прочитати таблицю,
Англ. Мова
Колядюк Р.В.
с. 171. Вправа 2(А), с. 172 ( поставити артикль і записати
речення у зошит).

23.04.2020

Інформатика
Фізична
культура
Труд.
навчання
Трудове
навчання
Історія
України
Біологія

24.04.2020

Укр. Мова

Географія

Математика

Укр.
література

Вкладені алгоритмічні структури повторення та
Приймачук І.В.
розгалуження. Д/З $3.3 с.100. Виконати завдання на с.105.
ЗРВ в русі. Вправи для метання м’яча на дальність. Ігри
Солдатенко В.М.
Д. з. Піднімання тулуба в сід. Відео
Тема. Захист проекту.
Завдання. Оформити проектну документацію в окремий
файл: вступну частину (опис роботи над виробом),
Неводнічик О.М.
технологічну карту на виготовлення вішака для одягу,
моделі-аналоги вішака(розпечатати 3-4 моделі) ( Роботи
присилати на приват(Viber))
Узагальнення. Тематичний контроль. Завдання отримаєте
Вакуліч Л.Г.
в приват.
Розмноження та поширення грибів. Повторити § 48.
Виписати висновки на ст. 220. Дати відповідь на
Любежаніна Л.М.
запитання № 4 на ст. 221. Відео. 10 фактів про гриби та
цікавинки з грибного царства
Контрольна робота. Числівник. (дивись додаток до уроку
Устинова В.А.
- фото )
Складові біосфери, особливості їх поширення на земній
кулі.
Завд. $-55. Біосфера – жива оболонка Землі. Межі
Касянчук В.С.
біосфери. Особливості поширення рослинного і
тваринного світу на земній кулі. Завдання 7,8 на с.203
підручника.
Тема. Паралельні прямі
Приймачук В.Г.
Завдання. п. 44. №1239, №1243, №1241
Контрольна робота. Письмовий твір на одну з тем:
1. "Мій улюблений герой пригодницького твору..."
2. "Чого навчив мене пригодницький твір..."
3. "Безсмертя і добро, вічність і краса - основи життя
Устинова В.А.
людини на землі" (за вивченими творами Всеволода
Нестайка "Теодори з Васюківки", Ярослава Стельмаха
"Митькозавр з Юрківки... ", Лесі Ворониної "Таємне
товариство боягузів".

