6 клас
Українська мова : §42

вправа 353, 355., §43

вправа 358, 361., § 44

вправа 365, 368, 369, 372., § 45 вправа 374, 377, 378, 379, 380., §46
вправа 384, 385, 387, 389, 391., §47
404., §49

вправа 411, 412, 413., §50

вправа 393, 397., § 48 вправа 401,
вправа 423, §51

вправа 424 (ІІ),

тестові завдання на сторінці 160.
Українська література 6 клас: 1.Ярослав Стельмах ст . 178 читати,
переказувати, відповідати на запитання ст. 179 2. Прочитати повість Я.
Стельмаха «Митькозавр із Юрківки, або Химера лісового озера» ст. 179 – 193.
Відповідати на запитання ст 182. Виконати домашнє завдання 1, 2 ст 182 ст.
188 – 1, 2 ст. 193 3. Леся Воронина ст. 194 4. Сюжет, ст 195 5. Прочитати
повість «Таємне Товариство боягузів, або засіб від переляку №9» ст 196 ст
206 – 1, 2, 3 ст 211 – 1,2 6.

Сторінки 212, 213

Зарубіжна література: Дж. Родарі “Листівки з видами міст”, Р. Шеклі “Запах
думки”. Стр. 215, письмово завд. №7, усно 1-3.
Німецька мова: Вивчити слова до теми « На вихідних», «Улюблені страви»,
підручник ст.92 впр. 1, робочий зошит: ст. 55 впр. 2,3; ст.56 впр. 2; ст. 57,
впр.2,3.
Математика: § 47 “Ділення раціональних чисел, д/з №,
1298;1301;1302;1305;1309;1314;1319;1320;1321.
Англійська мова: Опрацювати: ст. 82-87 (в підручнику), в зошиті від 7.1 до 7.5
Граматика : ступені порівняння прикметників ( ст. 84)
Всесвітня історія: Написати есе або зробити презентацію за темою «Грекоперські війни: чому греки перемогли персів» або презентація за темою
Історичний портрет Александра Македонського. І скинути мені на перевірку
на: tvi4978@gmail.com
Біологія: 1.Голонасінні. §42.
2.

Покритонасінні. Дводольні та однодольні покритонасінні. §§43, 44. В

зошитах для конспектування заповнити таблицю зі с.193 підручника.
3.

Екологічні групи рослин. § 45.

4.

Рослинні угруповання. §46.

Географія: Підготувати проект по темі : «Води суходолу»
Закінчити практичну роботу 6 «Позначення на контурній карті
гідрологічних об’єктів».
Основи здоров’я: 1. Навігатор у м’ясному та бакалійному відділі магазину.
Робота в зошиті «Навігатор по етикетках» уроки №6 та7. 2. Безпека в побуті.
Пожежна безпека оселі. Засоби пожежогасіння. §§20, 21.
Християнська етика: параграф 22- 23 (опрацювати)
Інформатика: 1.Поняття події. Програмне опрацювання події 2. § 12, ст. 104111., Д/з вправи 1, 2 ст. 109.
Образотворче мистецтво: намалювати писанку
Трудове навчання: Попрацюйте з інформаційними джерелами та підберіть
матеріал для проектів з тем: «Обрядові функції народної ляльки», «Традиційні
типи хатніх вузлових народних ляльок», «Одяг народної ляльки, його
залежність від традицій українського національного вбрання».

