Завдання для учнів 6-х класів з 16.11 по 20.11
Предмет
Українська
мова

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

Завдання з 09.11 по 13.11

Українська
література

Качура Світлана Володимирівна
sveta.kachura71@gmail.com

Англійська
мова

Сулейманова Ольга Сергіївна
xelgya88@gmail.com

Російська
мова

Макаренко Олена Петрівна
karol.makarena@gmail.com

Параграф 17 стр.57; стр.59 Упражнение
117 (письменно). Параграф 18 стр.61
Упражнеие 122 (устно).

Зарубіжна
литература

Макаренко Олена Петрівна
karol.makarena@gmail.com

Роман "Острів скарбів". Розвиток
зв*язного мовлення. Написати твір
"Найяскравіша пригода Джима Хокінса
та його друзів". Ознайомитися з
пам*яткою по написанню твору Пам'ятка

16.11- п16 впр184, п17(правила) впр192
17.11- с92(правила) впр 198
20.11 повторити правила, виконати тести
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=2
795143
18.11 с45-47 виразно читати с4748(відповідати на питання), №10(письм),
до 20.11 виконати тести
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1
910402
На 16.11 (Пн)
1) Пройти онлайн тест за посиланням.
https://vseosvita.ua/test/gosettings?code=jmd458
2) WB (роб.зош.) ex. 7 (b) p. 12-13, ex.2
p.16 (кросворд).
На 17.11 (Вт)
1) Повторити правило: Спеціальні
запитання / Питальні слова (Whquestions);
2) WB (РЗ) ex. 4 p. 18 (Скласти 11
запитань, пит.слова будуть
повторюватись) ex. 7 p. 20 (підкреслити);
На 19.11 (Чт)
1) WB (РЗ) ex. 9 p. 22 (закресли зайве
слово);
2) Записати правило The Adverb
(Прислівник) ст. 31 у підручнику, Ex.1 p.
32 (підручник)

"Як підготуватися до написання творуроздуму про героя"
1. Твір має складатися з трьох частин:
- вступу;
- основної частини;
- висновків.
2. Вступ може складатися з 2-3 речень,
які б підводили до основної частини. Це
можуть бути речення про письменника,
його твори, про твої уподобання.

Історія

Федченок Юлія Сергіївна
kruf7578@gmail.com

Музичне
мистецтво

Стахнік Василь Степанович
vasylstachnik@gmail.com

Образотворче
мистецтво

Солдатенко Дар'я Володимирівна
dashok202008@gmail.com

Математика

Демчишина Вікторія Емануїлівна
demchishina.victoriya@gmail.com

Приклад: Казки відомого данського
письменника Ганса Крістіана Андерсена
зачаровують і дорослих, і дітей…
3. Основна частина – найбільша за
розмірами. В ній розкривається тема
твору.
В основній частині викладай свої думки
та обов’язково аргументуй їх. Намагайся
уникати простого переказу епізодів
твору. Свої думки можеш
підтверджувати цитатами.
4. Висновки (2-3 речення). У
завершальній частині твору зроби
емоційний обгрунтований висновок щодо
твого ставлення до героя, про якого
пишеш.
5. Спочатку напиши твір на чернетці.
6. Використовуй тільки ті слова, значення
яких ти знаєш. Уникай повторення одних
і тих самих слів.
7. Прочитай написане, перевір зміст,
послідовність викладу, грамотність,
використання розділових знаків.
8. Перепиши роботу начисто (якщо це
домашній твір).
9. Перевір написане, пильнуючи описки
та пропуски літер.
10. Обсяг твору – 0, 5-1 сторінка
учнівського зошита.
на 19.11
Параграфи 10-14 повт
Виконати тести на урок, відкриті до 20.11
до 17.00
Код доступу 4571414, використати цей
код, відкривши посилання
join.naurok.ua. Або посилання :
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=4
571414
https://us04web.zoom.us/j/4516286254?pwd
=ZVNiS2M3eGRSUmxMa0pia3Vjbkt2dz0
9
Идентификатор конференции: 451 628
6254
Код доступа: 2jXjP3
зображення інтер‘єру своєї оселі.
на 17.11 №400, 458(2), 460(4), 510 надіслати фото на пошту; на 18.11 тексти
на сторінці 145-146 - надіслати
розв'язання;
на 19.11 Мій клас, Відношення, завдання
та тренувальні вправи;

на 23.11 Мій клас перевірочна робота.
Біологія

Іванова Маргарита Яківна
Pogorelovarita48@gmail.com

Географія

Звягінцева Тетяна Леонідівна
kyzinrost@gmail.com

Трудове
навчання

Солдатенко Дар'я Володимирівна
dashok202008@gmail.com

Інформатика

Сорокіна Ольга Михайлівна
sorokinaolya1990@gmail.com

Основи
здоров’я

Бєлоконова Олена Миколаївна
elenaeva1959@gmail.com

Фізична культура

Грицай Олександр Іванович
Gritsaisasha111@gmail.com

Параграф 15, завдання: стр. 60 – Завдання
на порівняння, (малюнок +
порівняльна характеристика)
Скласти біологічний словник: терміни
стр.60
На 19.11 прочитати параграф 16-17
На 23.11 пройти перевірочний тест «
Літосфера. Внутрішня будова Землі»
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6
264398
Тест відкритий до 23.11 9.00
презентація виготовлених виробів
«смішарики»
Підручник: с. 72-77 (читати і відповідати
на питання усно);
Пройти тест за посиланням:
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7
262082
(тест відкритий до 22 листопада 20.00)
§12, ст.67-71, виконати тест за
посиланням до 20.11
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=9
745889
Тема "Волейбол" Відвідайте сайт
https://sites.google.com/site/vidbivankasport
ivnagrazmacem/home
https://sites.google.com/site/vidbivankasport
ivnagrazmacem/vidomi-volejbolisti-svitu

