
Завдання для самостійного опрацювання

учнів __6____     класу на період з 13.04 по 17.04 2020 року

№ Предмет Вчитель Тема Завдання Термін
виконання Форма опрацювання

1 українська
мова

Кузакова
Н.А.

Особові займенники.

Зворотній займенник
себе.

Питальні та відносні
займенники, їх
відмінювання.

§ 60 Вивчити правила.

§60 Вивчити правила (ст . 196 - 197)

§61 Вивчити правила

13.04.

14.04.

15.04.

Прослухати відео урок https://www.youtube.com/watch?v=JLB2fAOFFyE

Виконати впр. 509; 511

Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=jfRF2TWD-lg

Виконати вправи 513; 516

Виконати впр.519; 522

2 українська
література

Покутня
Л.П..

Підготовка до
самостійної роботи за
вивченими творами:
В. Нестайко, Я.
Стельмах, Л.
Воронина.

Самостійна робота за
вивченими творами

Повторити вивчений матеріал за запитаннями на ст. 212-213.

Ст. 212-213. : виконати тестові завдання з розділу 2 “Вибери одну
відповідь”( 1-5), завдання з розділу 3 “Продовж речення”(1-6).

14.04.

17. 04.

Повторити вивчений матеріал за запитаннями на ст. 212-213.

Ст. 212-213. : виконати тестові завдання з розділу 2 “Вибери одну відповідь”( 1-5), завдання з розділу 3 “Продовж
речення”(1-6).

3 англійська
мова Чайка О.Г. Види транспорту. В

аеропорту

Опрацювати нову лексику ст 142.в.1(усно). Прочитати та перекласти
текст на ст 144.в.1(усно)

Опрацювати текст на ст 146 (усно)

14.04

16.04

Дати відповіді на запитання по прочитаному тексту в зошиті письмово ст 145 в..

Записати і перекласти слова у словник ст 145(Vocabulary box)

Виконати вправу на ст 147 впр.6

4 зарубіжна
література Покутня Л.П.

Рей Бредбері.
Знайомство з
письменником-
фантастом.

Оповідання “Усмішка”

Опрацювати статтю “Рей Бредбері” та статтю “Характерні ознаки
соціальної фантастики(ст. 194-195).

Зміст оповідання опрацювати ( ст. 196-201). Виконати письмове
завдання : визначити тему та головну думку твору.

13.04.

16.04.

Експрес-урок за творчістю Р. Бредбері : https://www.youtube.com/watch?v=dws066gvgCE

"Усмішка" Бредбері аналіз | Dovidka.biz.ua

dovidka.biz.ua › usmishka-bredberi-analiz

5 історія
України Гордий А.В.

6 всесвітня
історія Гордий А.В.

1.Перетворення
християнства на
офіційну релігію
імперії.

2.Поділ Римської
імперії.

§ 45, Повторити § 47.
До 16.04

17.04.

Письмово пит. 2 та 4, с.200; самостійна робота на Classtime.

Подивитись відеоуроки.

https://www.youtube.com/watch?v=pJEifibA-go

https://www.youtube.com/watch?v=yHTphh_IamE

7 математика Інкала А.М. Вирази та їх
спрощення . §30 стр 235-236 до 14.04 №1384,№1386,№1388, тести

8 географія Кучмак І.М.
Льодовики та
багаторічна
мерзлота.

https://classroom.google.com/w/NzQxNzMwMjc1MDla/t/all

https://drive.google.com/file/d/1pxkFJlgZ3rHazl4vE1rGne61Ug5OMuF8/view

https://drive.google.com/file/d/1imZ7mUjc_akp1JzhbVzxAzCI_2rto5FM/view

13.04.

2020

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNJVYGLPvRNkNfsPwO0MhEUwHfC3dmPsRw98-
bdWJc1pks5Q/viewform

https://www.youtube.com/watch?v=JLB2fAOFFyE
https://www.youtube.com/watch?v=jfRF2TWD-lg
https://www.youtube.com/watch?v=pJEifibA-go
https://www.youtube.com/watch?v=yHTphh_IamE
https://classroom.google.com/w/NzQxNzMwMjc1MDla/t/all
https://drive.google.com/file/d/1pxkFJlgZ3rHazl4vE1rGne61Ug5OMuF8/view
https://drive.google.com/file/d/1imZ7mUjc_akp1JzhbVzxAzCI_2rto5FM/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNJVYGLPvRNkNfsPwO0MhEUwHfC3dmPsRw98-bdWJc1pks5Q/viewform


географія Кучмак І.М. Підземні води https://classroom.google.com/w/NzQxNzMwMjc1MDla/t/al
15.04.

2020
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeDuoxLGaNNT233U9RMHJtdqm3dpf4IWuOpKzBUMqyU_RnqQ/viewform

9 біологія Кондратьєва
О.В.

1. Життєві форми
рослин. Рослинні
угруповання.

2.Значення рослин
для існування життя
на планеті Земля, для
людини.
Сільськогосподарські
рослини.

§45-46 Заповнити таблицю на с 210

Повторити §46 . Опрацювати матеріал на платформі
https://classroom.google.com/

16.04

17.04

https://classroom.google.com

https://classroom.google.com

10 основи
здоров’я

Кондратьєва
О.В.

Причини виникнення
пожеж. Стадії
розвитку пожежі.
Захист органів
дихання в зоні
пожежі.Дії в разі
загоряння одягу.

Опрацювати §27 та матеріал на

https://classroom.google.com
17.04

https://classroom.google.com

Виконати тести.

11 російська
мова Бєжина Н.В.

Однорідні члени
речення

Кома при
безсполучниковому
зв’язку при
однорідних членах
речення

ст.193-194 - читати

ст.196 - читати

впр.503-А - письмово

впр.499 - читати

16.04

17.04
Виконати тест, натиснувши на покликання https://www.classtime.com/code/7EYQRP

12 інформатика Моцьо В.М.

№27 Вкладені
алгоритмічні
структури
розгалуження

Опрацювати матеріали в папці на сайті. 17.04 https://drive.google.com/drive/folders/1rWm00IxL9q1WWs8dbrIK-sOVU8lKdA6K?usp=sharing

13 образотворче
мистецтво

Шевченко
Г.В. Міфологічний жанр Намалювати ілюстрацію на міфологічний сюжет (грецькі, римські міфи).

Матеріали за вибором 15.04 Намалювати, зробити фото, надіслати у Viber особисто Шевченко Г.В.

14 трудове
навчання Бєжина Н.В.

Для тих,хто не зробив

Брелок для флешки
(технологія
виготовлення виробів
з бісеру)

Зробити брелок та надіслати фото у Viber особисто Шевченко Г.В. 13.04
Перегляд майстер-класу

https://www.youtube.com/watch?v=ZSJGIQQ-2BE

15 музичне
мистецтво Марчук О.М. Жанрова палітра

симфонічної музики. Підручник ст.166 - 169. до 17.04
Перегляд презентації

https://naurok.com.ua/prezentaciya-zhanrova-palitra-simfonichno-muziki-163754.html , стислий опорний конспeкт.

https://classroom.google.com/w/NzQxNzMwMjc1MDla/t/all
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeDuoxLGaNNT233U9RMHJtdqm3dpf4IWuOpKzBUMqyU_RnqQ/viewform
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.classtime.com/code/7EYQRP
https://www.youtube.com/watch?v=ZSJGIQQ-2BE
https://naurok.com.ua/prezentaciya-zhanrova-palitra-simfonichno-muziki-163754.html

