7 клас
Українська мова: ст. 185,

вправа 395; § 34, вправа 405, 406, 410, 411, 414;

ст. 195 вправа 418, 419; ст. 195 - вивчити правила, виконати вправи: 421,
426, ст. 201 - правила, вправи 438, 440, ст. 203 - правила , вправи 442,
444, 451, 453.
Українська література: 1. Василь Симоненко ст. 170 -178 ( читати), Вивчити
напам'ять « Лебеді материнства», «Ти знає, що ти людина», Відповісти на
запитання ст. 176 – 177, 2. Марина Павленко ст. 179. Прочитати повість – казку
« Русалонька із 7 – В, або прокляття року Кулонівських»

ст. 179 – 201.

Відповідати на запитання ст. 201 . Прочитати статтю « Справжнісінька
сучасна казка» ст. 201 – 202.
Зарубіжна література: Р. Акутагава “Павутинка” стр.252. №6. ШоломАлейхем “Пісня пісень” стр.160 запит. Усно.
Англійська мова: Unit 7.St.B. p.84-95, Word Store 7 p.15, Workbook: 7.1 -7.10
опрацювання вправ р.80-91
Німецька мова: Вивчити слова до теми «Ми переїжджаємо», підручник ст.
121-122, ст.124 впр. 3 (письмово в зошиті); робочий зошит ст.61-62, вивчити
правило ст.123 впр. 1.
Алгебра: § 21 “Способи задання функції”, д/з № 796;802;804., § 22 “Графік
функції”, д/з № 826;829;832;833.
Геометрія: § 19 “Геометричне місце точок. Коло. Круг”, д/з №477;482;486;488.,
§ 20 “Властивості кола”. д/з № 508;510;516;517;522.
Всесвітня історія: Опрацювати в підручнику самостійно тему: Держави
східного Середземномор„я. Зробити план-конспект. Фото вислати на:
tvi4978@gmail.com. Зробити презентацію за темою: Реконкіста в Іспанії та
вислати на імейл
Історія Украіни: Переглянути навчальний відеофільм Оборона Києва від
монголів 1240 р https://youtu.be/dM7wW71CBK4. Написати аналіз фільму і
скинути мені на емейл tvi4978@gmail.com

Хімія: Тема: Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.
Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Обчислення
масової частки , маси розчиненої речовини.
Опрацювати: Параграфи 25, 26; вправи 10, 11, 12, 13 (ст.147 в підручнику).
Географія: §39 «Природні зони. Вертикальна поясність в горах материка
Північна Америка», §40 «Зміни природи материка людиною», §41 «Населення.
Держави Північної Америки» .
Біологія: 7 А клас
1.

Поведінка тварин у природі та методи її вивчення. § 42. Провести

спостереження за поведінкою тварин, або скористатися спогадами про
поведінку за тваринами та описати їх на с 92 зошита.
2.

Вроджена та набута поведінка. §43.

3.

Працюємо над проектами за вибором (групи організуються за вибором).

Теми проектів: 1.Турбота про потомство. 2 Як тварини визначають напрям
руху. 3 Чому мігрують тварини. 4. Як спілкуються тварини.. Як навчаються
пташенята.
7 Б клас
1.

Поведінка тварин у природі та методи її вивчення. § 42. Провести

спостереження за поведінкою тварин, або скористатися спогадами про
поведінку за тваринами та описати їх за зразком зі с 92 зошита. Роботи
оформити в зошитах для конспектування.
2.

Вроджена та набута поведінка. §43.

3.

Працюємо над проектами за вибором (групи організуються за вибором).

Теми проектів: 1.Турбота про потомство. 2 Як тварини визначають напрям
руху. 3 Чому мігрують тварини. 4. Як спілкуються тварини.. Як навчаються
пташенята.
Фізика: Тиск твердих тіл на поверхню .Сила тиску., Тиск газів і рідин. Закон
Паскаля . Гідростатичний тиск . Атмосферний тиск і його вимірювання .
Барометри . § 22, § 23 п.1,2,3, § 23 п.4,5, § 24, § 25

Інформатика: Підручник Н.В. Морзе, О.В. Барна. Інформатика 7 клас (2015р.)
1. Алгоритми з повтореннями.. Ст. 84-88., Д/з вправи 1, 2 ст. 89., 2. Алгоритми з
розгалуженням.. Ст. 96-101., Д/з вправа 2, ст. 102.
Християнська етика: стор.54-55 № І-ІІ, стор.57, № І-ІІ
Онови здоров’я: 1. Конфлікти і здоров‟я. §§ 21, 22. 2. Соціальні чинники
здоров‟я. §§ 23, 24
Образотворче мистецтво: намалювати писанку.
Трудове навчання: Продовжити роботу з виготовлення виробів плетених із
бісеру.

