Завдання для учнів 6-х класів з 02.11 по 06.11
Предмет

Українська
мова

ПІП вчителя,
e-mail вчителя
Качура Світлана
Володимирівна
sveta.kachura71@gmail.co
m

Українська
література

Качура Світлана
Володимирівна
sveta.kachura71@gmail.co
m

Англійська
мова

Сулейманова Ольга
Сергіївна
xelgya88@gmail.com
Макаренко Олена
Петрівна
karol.makarena@gmail.co
m

Російська
мова

Зарубіжна
литература

Історія

Музичне
мистецтво
Образотворч
е мистецтво

Завдання з 02.11 по 06.11
https://learningapps.org/1708956 виконати 02.11.20
https://learningapps.org/565289 виконати 02.11.20,
виписати по 2 фразеологізми з різних джерел
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3544348
виконати 03.11.20 після 13.00, одна спроба, хто
виконає раніше зазначеного часу, відповідь не
зарахується після 13.00, вивчити правила, впр
131, д/з 06.11.20
с.35(прочит.про автора), с.36-38 вир.чит., с.39 №
1-3,11, дом №2(ПИСЬМ), С.40-41 ознайомитись,
виписати: ліро-епічний твір, поема, літ-ні
роди(табличку в зошит), ліричний геройвизначення виписати в зошит і вивчити
Д.З. в групі Вайбер

Учебник "Русский язык 6 класс" А.Н. Рудяков,
Т.Я. Фролова (зелёная обложка с книгой). Стр.38
ознакомиться с правилом. Посмотреть
видеоматериал по теме: "Морфема"
https://youtu.be/xwie4saA9bM
Параграф 12 стр.40 (правило). Стр.41 Упр.73,
стр.42 Упр.74 (письменно). Стр.40 Упр.70
(устно).
Повторити за підручником розділи "Міфи
Макаренко Олена
народів", "Мудрість байки". Пройти перевірочний
Петрівна
karol.makarena@gmail.co тест за посиланням
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3719581
m
Тест відкритий до 06.11.2020 до 16:00. Спроба
одна, час на виконання 40 хв. Роботи підписувати
своїм справжнім прізвищем. Стор.58-61
опрацювати статтю, стор.61 запитання усно.
https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temuФедченок Юлія
civilizaciya-dolini-nilu-197354.html
Сергіївна
Параграф 9, 10 опрацювати, відповісти на
kruf7578@gmail.com
питання після параграфів усно
Виписати поняття цивілізація. Виконати
завдання на хронологію письмово

Стахнік Василь
Степанович
vasylstachnik@gmail.com
Солдатенко Дар'я
Володимирівна
dashok202008@gmail.co
m

Створення пейзажної замальовки (техніка помокрому)

Математика

Біологія

Географія

Трудове
навчання
Інформатика

Основи
здоров’я
Фізична
культура

Демчишина Вікторія
Мій клас тема Множення і ділення звичайних
Емануїлівна
дробів
demchishina.victoriya@gma
il.com
Параграф 17, мал 67, узагальнення знань
Іванова Маргарита
записати у зошит
Яківна
Pogorelovarita48@gmail. Параграф 18 відповісти на питання стр 70

com
Звягінцева Тетяна
Леонідівна
kyzinrost@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=pUyk43qEqVw
прочитати параграф 14-15 виписати терміни

Солдатенко Дар'я
Володимирівна
dashok202008@gmail.co
m
Сорокіна Ольга
Михайлівна
sorokinaolya1990@gmail.
com

Виготовлення об‘ємної м‘якої іграшки-смішарик
(петельний шов)

Бєлоконова Олена
Миколаївна
elenaeva1959@gmail.co
m

§10-11, ст. 56-66, ст.66 впр.1,2 (на вибір)

Грицай Олександр
Іванович
Gritsaisasha111@gmail.co
m

Підручник: с. 50-55 (читати і відповідати на
питання усно);
Платформа "Мій Клас": тема "Растрові та
векторні зображення, їхні властивості" (читати
теорію, робити тренувальні вправи № 1, 3, 4, 5,
10, 12).
Перевірочна робота на платформі "Мій Клас" –
"Растрові та векторні зображення" (відкрита до
08.11)

1. Переглянути правила гри у футбол:
https://drive.google.com/file/d/1dA-hmW64zpm95ih7rWmIaMSeKOCiDCe/view
2. Виконати вправи для пресу:
https://www.youtube.com/watch?v=vtV5tCTTz7U

