
Завдання для учнів 6-х класів з 12.05 по 15.05.2020 

Предмет ПІП вчителя, 
e-mail вчителя 

Завдання  
 

Українська  
мова  

Тур'янська Тетяна 
Миколаївна 
tatyanatyr70@gmail.com 
 

с.215-216.с.218 правила опрацювати, впр.487,491,  
с.221-224 правила, впр.508    
Перегляньте відео урок https://www.youtube.com/watch?v=ukUkMtQrBPk  
Виконайте  перевірочну роботу в "Мій клас» 

Українська 
література 

Тур'янська Тетяна 
Миколаївна 
tatyanatyr70@gmail.com 
 

с.250 -253 питання 1-4, 9 письмово.  
Вивчити напам’ять 1 гумореску.  
Переглянути відео 
https://www.youtube.com/watch?v=2f3L1YhoVJM                             
  Виконати тест .Одна спроба. 
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=733941    до 18.05. 

Англійська  
мова  

Янченко Олена Миколаївна 
yanchenko.om@gmail.com 
 

Як писати листи і есе англійською мовою? 
https://drive.google.com/open?id=11-9SGnPFI5dD-5WWk4i5Ks9ueMZFfkCD   
Написати листа (90-100 слів).  Imagine that you are travelling now. Write the 
letter to your friend (brother, father, mother, sister…) and describe the place, 
where you are. Write what you think about it. (Уявіть, що ви подорожуєте зараз 
(де саме, виберіть самі). Напишіть листа своєму другові (брату, татові, мамі, 
сестрі…) і опишіть місце, де ви знаходитесь. Напишіть, що ви думаєте про 
це місце (свої враження). Можна робити опору на в.3а, с.181 

Російська 
мова 

Макаренко Олена Петрівна 
karol.makarena@gmail.com 
 

Контрольная работа. Выполнять в тетради, во время ответа пишем: номер 
вопроса, букву и сам ответ, который относится к этой букве. 
https://drive.google.com/open?id=1rH_7IyYTKLWV7tBjpt9m3MkUWlmFVPNC  

 Зарубіжна 
литература 

Макаренко Олена Петрівна 
karol.makarena@gmail.com 
 
 

Стор.226-236 прочитати художній твір. Переглянути художній фільм.  
Посилання  https://www.youtube.com/watch?v=qf4WUlFpuV8   

Історія Федченок Юлія Сергіївна 
kruf7578@gmail.com 
 

Виконати тести 
join.naurok.ua  
Код доступу 199838 
Увага до 14.05. 14.00 
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Музичне 
мистецтво 

Стахнік Василь Степанович 
vasylstachnik@gmail.com 
 

join.naurok.ua     
6 клас Код доступу 436447 
 

Образотворче 
мистецтво 

Солдатенко Дар'я 
Володимирівна 
dashok202008@gmail.com 
 

створення ескізів(малюнок) костюмів до казки про Кирила Кожум’яку. 
 

Математика Тур Марина 
Володимирівна 
mi2505806@gmail.com 

Відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=Z0Q3E5CW3rM&t=781s  
П.46 читати 
№1285, 1288, 1289 
Тест http://join.naurok.ua/  код доступу 844684 доступно  до 16.травня  20.00 1 
спроба,  час виконання 30 хв  
 

Біологія Іванова Маргарита Яківна 
Pogorelovarita48@gmail.com 
 

§54 мал.220 перенести в зошит, мал.222 виконати завдання 
“Розмноження шапинкових грибів” при малюнку 

Географія Звягінцева Тетяна 
Леонідівна 
kyzinrost@gmail.com 

прочитати § 51-52  
Підготувати дослідження у вигляді повідомлення, презентації (на вибір) 
«Розробка міні проекту з утилізації побутових відходів» 

Трудове  
навчання 

Солдатенко Дар'я 
Володимирівна 
dashok202008@gmail.com 

виготовлення та оздоблення органайзера 

Інформатика Четверікова Наталія 
Раісовна 
nataly0956@gmail.com 
 

https://xtndthbrjdf.blogspot.com/p/blog-page.html  

Основи  
здоров’я 

Бєлоконова Олена 
Миколаївна 
elenaeva1959@gmail.com 
 

§32-33, ст..180-190,   пройти тест за 
посиланням:   https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=821350 
До кого звертатися по допомогу 
 

Фізична 
культура 

Позняков Ілля Ігорович 
poznakovila874@gmail.com 
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