25.05.2020
6-А
Українська мова
(Рудзік С. М.)

Оновлення:
25.05. Повторення. Опрацювати & 67 , виконати впр. письмово 569,570.
26.05. Повторення. Опрацювати & 68 , виконати впр. письмово 574,575.
27.05. Повторення. Опрацювати & 68 , виконати впр. письмово 577,578.
29.05.Підсумковий урок. Виставлення оцінок.
________________________________________________________________
18.05. Написати есе (власний роздум на 10 речень). Теми: «Кого можна
назвати патріотом рідної землі», « У чому полягає життєвий успіх».
Відправити у вайбер або svitlanarudzik@ukr.net
19.05. Повторити & 59-65, Опрацювати запитання та завдання для
самоперевірки с.215 , виконати проект за варіантами, прочитати завдання
на с. 216.
20. 05 Виконати к.р., ( відправити в середу у вайбер або
svitlanarudzik@ukr.net)
22.05. Повторення . Опрацювати & 66 , виконати впр. письмово 564,566.
12.05. Опрацювати & 64 , виконати впр. письмово 547,549, 551, усно 548.
13.05. Опрацювати & 65 , виконати впр. 553 ( І та ІІІ завдання усно, ІІ –
письмово),556 – письмово.
15.05. Повторити & 59-65, підготуватися до к.р., виконати тести на с. 214215( відправити в п’ятницю у вайбер або svitlanarudzik@ukr.net)
_______________________________________________________________
04.05. Опрацювати & 62 , вивчити правила, виконати впр. письмово
529,530, 531.
05.05. Повторити & 62 , виконати впр. письмово 534,535, 528.
06.05. Написати твір розповідного характеру з елементами роздуму в
художньому стилі. Тема: «Що я роблю для здійснення своєї мрії?»(
відправити у вайбер або svitlanarudzik@ukr.net)
08.05. Опрацювати & 63 ,виконати впр. письмово 539, 541. Виконати с.р.,
відправити у вайбер або svitlanarudzik@ukr.net .
_______________________________________________________________
27.04. Опрацювати & 59 , переглянути відео, виконати впр. письмово
504, 506; усно - 503.
28.04. Опрацювати & 60 , переглянути відео, виконати впр. письмово 508,
511, 513, 516; усно - 510, 512.
29.04. Опрацювати & 61 , переглянути відео, виконати впр. письмово 519,
522; усно - 520.
_______________________________________________________________
21.04. Опрацювати & 58 , виконати впр. письмово 496,497,498.
22.04. Повторити & 52-57, підготуватися до к.р., на с.186-187 виконати
тестові завдання, відправити у вайбер.
24.04. Виконати к.р., відправити у вайбер.
_______________________________________________________________
13.04. Переглянути відео, виконати впр. письмово 483
14.04. Переглянути відео. Опрацювати & 57, у зошиті виконати впр.
письмово 487,489.
15.04. Повторити & 57, виконати письмово впр. 490 - 494
17.04. Вивчити правила с. 178, 179, виконати вправи 481, 479.

Українська мова
(Чурай Н. В.)

Українська
література

25.05- Повторити тему «Словотвір.Орфографія», опрацювати вправи
569,570,571.
27.05 – Повторити тему «Морфологія. Орфографія». Узагальнення й
систематизація вивченого. Виконати тести на платформі «На урок».
Завдання необхідно виконати до 21:00 год. 28 травня, відкривши
посилання
join.naurok.ua , код доступу 6182295.
29.05 – Підсумковий урок.
18.05- Повторити тему «Займенник». Виконати тести на платформі «На
урок». Завдання необхідно виконати до 20:00 год. 18 травня, відкривши
посилання
join.naurok.ua , код доступу 104438 .
19.05 –Контрольна робота з теми "Займенник" на платформі «На урок».
Виконати до 20:00 год. 19 травня, відкривши посилання
join.naurok.ua , код доступу 844189 .
20.05 – Повторити тему «Лексикологія». Виконати вправи 562,564,566.
22.05 - Повторити тему «Фразеологія». Вправи 565,567. Виконати тести
на платформі «На урок». Завдання необхідно виконати до 20:00 год. 24
травня, відкривши посилання
join.naurok.ua , код доступу 720216.
________________________________________________________________
12.05 –& 65, вправи 554, 555, 556.
13.05 – Повторити тему «Займенник», вправа 559, фото роботи скинути у
Вайбер на номер +380683346740.
15.05 – Напишіть есе на одну із тем: «Кого можна назвати патріотом
рідної землі», «У чому полягає життєвий успіх». Фото роботи скинути у
Вайбер на номер +380683346740.
________________________________________________________________
04.05 –& 62, вправи 531, 533у, 534, 535.
05.05 – & 63, вправи 537у, 539, 540у, 541, 544.
06.05 – & 64, вправи 545у, 546, 547.
08.05 – & 64, с.209-210, вправи 550, 551.
_________________________________________________
27.04 –&60, вправи 513у,515,516
28.04 – &61, вправи 517у ,518у, 519, 522
29.04 – &62, вправи 525у, 527у, 528, 529, 530
________________________________________________
21.04 – Контрольна робота (завдання дивитися в класній групі Вайбера,
фото роботи скидати мені у Вайбер на номер +380683346740)
22.04 – &59, вправи 502у ,504, 506
24.04 – &60, вправи 507у, 508, 509, 511, 512
______________________________________________________
13.04 – &56, вправи 483, 484
14.04 – &57, вправи 485у, 486у, 487,489,490,491
15.04 – &57, вправи 492, 493,494,495у,497
17.04 – &57, вправи 494, 500, 501+тести.
25.05, 26.05,28.05. Степан Руданський «Добре торгувалось», «Запорожці у
короля». Виразно читати. Будь – який вивчений твір С.Руданського чи
П.Глазового вивчити напам’ять.
_______________________________________________________________
18.05, 20.05. Повторення вивченого. Підготовка до контрольної роботи.
21.05. Контрольна робота. Із підручника с.254-257 – одинадцять запитань

(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12) + твір – мініатюра «Який із прочитаних творів (за 6
клас) мені найбільше сподобався й чому». Скинути на пошту.
_______________________________________________________________
12.05, 14.05. Павло Глазовий «Еволюція», «Найважча роль», «Заморські
гості», «Похвала», «Кухлик». Виразне читання. Скласти запитання за
змістом двох поезій (на вибір). Скинути на пошту.
_______________________________________________________________
04.05,05.05,07.05. Контрольний твір на тему: «Безсмертя і добро, вічність і
краса – основа життя людини на землі» ( За прочитаними творами).
Скинути на пошту.
_______________________________________________________________
27.04,28.04,30.04 Біографія Л. Глібова - опрацювати. Виразне читання
байок «Щука», «Муха і Бджола», «Жаба і Віл». Написати лист Л.Глібову
з повідомленням про те ,чи є сьогодні такі люди , про яких писав автор у
далекому минулому. Скинути на пошту
_______________________________________________________________
21.04, 23.04. «Таємне товариство….» дочитати. С.215 завдання 1-3,12
виконати письмово, с.227 завдання 1-3,11 виконати письмово. (Всі
письмові завдання за твором «Таємне товариство….» скинути на
електронну пошту fng1971@ukr.net ).
_______________________________________________________________
13.04, 14.04, 16.04 Леся Воронина «Таємне товариство боягузів, або засіб
від переляку № 9» Опрацювати с.186-200.Завдання 1,2,3,12- письмово.411-усно.
Зарубіжна література 1.УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ.

А. Ліндгрен. «Брати
НАДІСЛАТИ ВІДГУК.

Лев’яче

Серце».

2.Джанні
Родарі.
«Чарівний
голос
ПРОЧИТАТИ, НАДІСЛАТИ ВІДГУК.

ПРОЧИТАТИ,
Джельсоміно».

*ХТО ВИВЧИВ ВІРШ (С.178, 179), МОЖЕТЕ СКИНУТИ! Ви
дуже гарно читаєте вірші, мені сподобались ваші записи !!!
Чекаю нових!!!
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ЧИТАННЯ ВЛІТКУ БУДЕ У
ГРУПІ КЛАСУ.
РОБОТИ НАДСИЛАТИ НА АДРЕСУ: grygorjewa62@ukr.net
1.с.248-249-план, с.249-251-прочитати, с.251 – усно відповідати на
питання, письмова відповідь на питання №4.
*ХТО ВИВЧИВ ВІРШ (С.178, 179), МОЖЕТЕ СКИНУТИ! Ви дуже гарно
читаєте вірші, мені сподобались ваші записи !!! Чекаю нових!!!
2.КОНТРОЛЬНА РОБОТА:
6-Б 21.05. 6-В 21.05. 6-А 22.05.
Завдання будуть у класрумі та у вайбері. РОБОТУ ПРОШУ
НАДІСЛАТИ ДО 15 ГОДИНИ.
РОБОТИ НАДСИЛАТИ НА АДРЕСУ: grygorjewa62@ukr.net
________________________________________________________________
1.с.221-222-план, с.223-228-прочитати, с.228 – письмова відповідь на

питання №6.
*ХТО ВИВЧИВ ВІРШ (С.178, 179), МОЖЕТЕ СКИНУТИ! Ви дуже гарно
читаєте вірші, мені сподобались ваші записи !!! Чекаю нових!!!
2.с.229-230-план, с.230-246-прочитати, с.247- відповідати на питання №4
письмово.
*ЗА БАЖАННЯМ: творче завдання (ідея ваша !)
РОБОТИ НАДСИЛАТИ НА АДРЕСУ: grygorjewa62@ukr.net
________________________________________________________________
1.с.194-195-план, с.196-200-прочитати, с.201-усний переказ, с.202 –
письмова відповідь на творче завдання №2.
*УСНИЙ ПЕРЕКАЗ МОЖЕТЕ ЗАПИСУВАТИ НА ТЕЛЕФОН І
СКИДАТИ МЕНІ.
*ХТО ВИВЧИВ ВІРШ (С.178, 179), МОЖЕТЕ ТЕЖ СКИНУТИ!
2.с.203-204-план, с.204-215-прочитати, с.215- усно відповідати на
питання, с.216 – заповнити таблицю письмово.
*ЗА БАЖАННЯМ: творче завдання №2 на с.216 - письмово.
РОБОТИ НАДСИЛАТИ НА АДРЕСУ: grygorjewa62@ukr.net
______________________________________________________________
1.с.180-181-план, с.181-185-прочитати, с.185-усно відповідати на питання,
с.185 – письмова відповідь на питання №8.
2.с.188-189-план, с.190-191-прочитати, с.191-відповідати на питання.
Творче завдання №2 на с.191 - письмово.

Англійська мова

РОБОТИ НАДСИЛАТИ НА АДРЕСУ: grygorjewa62@ukr.net
_______________________________________________________________
1.с.153-155-план, с.155-165-прочитати, усно відповідати на питання після
розділів, заповнити таблицю на с.167.
*Намалювати карту подорожей маленького принца.
2.с.170-171-план, с.172-174-прочитати, с.175-відповідати на питання.
*Творче завдання на с.175.
3.с.176-177-прочитати, вивчити напам’ять вірш на с.178.
*с.179-за бажанням напам’ять.
25.05
Контрольна робота з читання на платформі "На урок". Виконати до 19:
00 25 травня, відкривши посилання
join.naurok.ua код доступу 9162253
27.05
Аналіз контрольних робіт. Перегляд фільму
"A visit to Great Britain"
https://www.youtube.com/watch?v=vgLvWApRhvM
28.05
Плани на літо. https://www.pinterest.com/pin/264445809344565836/
18.05
Виконати Round-up 8 WB p.86, скинути на вайбер
20.05
Прочитати текст "Famous Ukrainians" , виконати ex. B p.130 SB
http://www.ukraine-insight.com.ua/famous_ukrainians.html
21.05
Опрацювати текст "Sights in Kyiv and London" , виконати ex. B p. 131 SB
скинути на вайбер
https://www.youtube.com/watch?v=kbz32zmhCRY
https://www.youtube.com/watch?v=WZ76qbjAAB8
_______________________________________________________________

13.05
Виконати Round-up 8 SB p.108, скинути на вайбер
14.05
Прочитати текст "Popular Musicals" p. 109 (SB), скласти 6 запитань .
Переслати на вайбер.
Виконати ex. 1 p.110(SB)
04.05
Виконати ex. 4 p. 105 (SB) письмово,переслати
Виконати ex. C, D p. 84 (WB) переслати
06.05
Опрацювати лексику 8е; виконати ex.2 p. 106(SB);
Ex. A,B p.85 (WB) переслатити на вайбер
07.05
Ex. B,C p. 107 (SB) , опис улюбленого фільму;
Ex. C p. 85 (WB)
27.04
Виконати ex. 2 p. 103 (SB) ex. 3 p. 103 (SB)- на вайбер
https://www.youtube.com/watch?v=HV_rghP8Ops
29.04
Виконати ex. 5 p.103(SB) 4 речення і скинути на вайбер;
Виконати ex. B,C,D p.82 (WB) дві останні на вайбер;
Прочитати і перекласти текст 1А p.104(SB) ex. A p.83(WB)
30.04
Відповісти на 6 запитань ex. 1B p.104 (SB);
Опрацювати граматичний матеріал Past Simple Passive ex. 2 p. 105 (SB)
скинути на вайбер
https://www.youtube.com/watch?v=h6qZYFhhED0

Німецька мова
(Полозюк Ю. О)

22.04
Ex. 1,2 p.100 SB, learn the words
Ex. A p.80 WB make up 6 sentences with the words (скинути на вабер)
https://www.engvid.com/english-grammar-so-neither/
23.04
Ex.3 p.101 SB; ex. 1A, B p. 102 SB; learn the words
ex. B,C,E p.89-81WB відповіді на питання скинути на вайбер
____________________________________________________
13.04
Ex. Е p.95 (to write)SB
15.04
Round-up 7 p. 76-77 (WB) ex.1 A, B,C SB; ex .A,B p.78 WB
16.04
Ex. 2, 3 p. SB; ex. C, D, E, F p. WB
25.05.2020 – 29.05.2020.
Переглянути фільм “Mein Weg nach Deutschland” на Youtube та написати
відгук
_______________________________________________________________
Виконати тест на сайті naurok.ua, індивідуальні коди для входу
дивіться у Viber, доступ до тесту відкритий до 15 травня 23:00.
_______________________________________________________________
05.05.2020.
Письмово відповісти на питання 1-15 (сторінка 152-153).
08.05.2020.
Письмово відповісти на питання 16-29 (сторінка 152-153).

______________________________________________________________
27.04.2020 – 01.05.2020.
1) Записати в словник і вивчити слова на с.150.
2) Виконати впр.1 (с.150) – письмово, впр.2 (с.150) – усно.

Німецька мова
(Павлюк Д. І.)

21.04.2020 – 24.04.2020.
1) Записати в словник і вивчити слова на с.147.
2) Читати і перекладати впр.4 (с.148).
3) Виконати впр.2 (с.147) – письмово.
________________________________________________________________
13.04.2020 – 17.04.2020.
1) Записати в словник і вивчити слова на с.140, 142, 145.
2) Читати і перекладати впр.3 (с.140), впр.4 (с.143), впр.3 (с.146).
3) Виконати впр.2 (с.142), впр.2 (с.145) – усно.
4) Записати в зошит для правил таблицю з с.146.
12.05 вивчити слова с. 131, Ub. 2, S. 131 (усно), Ub. 3, S. 132 (чит.,
перекл.), Ub. 5, S. 132 (пис.) – Viber.
15.05 вивчити слова с. 136, 138, Ub. 3, S. 138 (пис.) – Viber, Ub. 5, S. 139
(пис.) – Viber.
19.05 вивчити слова с 140, 142, Ub. 4, S. 143 (усно), Ub. 7, S. 144 (пис.) –
про наше місто – Viber.
22.05 контроль навичок читання
26.05 вивчити слова с. 145, Ub. 2, S. 145 (Написати, які екологічні
проблеми є в нашому місті) – Viber, опрацювати та записати правила
“Сполучник denn” c. 161
29.05 ch w nsche Ihnen einen unglaublischen Sommer und vergesse die
deutsche Sprache nicht :))))
________________________________________________________________
28.04 вивчити слова с. 125, Ub. 2, S. 125 (пис.), Ub. 3, S. 125 (усно), Ub. 4,
S. 126 (чит., перекл.), Ub. 5, S. 125 (пис.)
05.05 вивчити слова с. 127, Ub. 2, S. 127 (усно), Ub. 3, S. 127 (чит., перекл.,
пис. заповнити пропуски), Ub. 5, S. 128 (Написати 10 речень про Україну)

Математика

08.05 вивчити слова с 129, Ub. 4 (а – усно, b – пис.), S. 130. Написати 6-8
речень про наше місто.
13.05.
 Повторити §§33 – 35.
 Підготуватись до контрольного тестування.
 Переглянути відео до даних тем.
 Розвязати тестові завдання до розділу 5 №2 ст.286
14.05.
 Пройти контрольне тестування, яке триватиме 45 хв, з 11.00. до
12.00. на сайті: join.naurok.ua 14.05.
 Код буде повідомлено у день тестування.
 Обов’язково вкажіть своє прізвище та ім’я.
15.05.
 Аналіз контрольної роботи.
18.05. – 26.05.
 …спробуємо на хвилину уявити собі, що ми всі втратили
елементарні арифметичні знання. Адже це приведе до справжньої
суспільної катастрофи, бо арифметичний розрахунок супроводить
нас на кожному кроці.
(Б. В. Гнєденко)

 Ви вже зрозуміли, що далі мова піде про видатних людей. Тому
наступні завдання будуть пов’язані з видатними людьми, які
присвятили математиці життя.
 А знайдете їх за посиланням:
 https://docs.google.com/document/d/10f37TlYIviOPVr188dCXNTyZ0nZWjda53_JYwYYTHg/edit?usp=sharing
 Для подорожі слід знати декілька правил безпечного користування
Інтернет-ресурсами. Для цього ознайомтесь з інформаційною
сторінкою "Як вільно користуватись Інтернетом і при цьому
залишатись безпечним"
Дякую за співпрацю! :)
27.04.
 Опрацювати §34 .
 Переглянути відео до уроку:
https://www.youtube.com/watch?v=KXNM_BtyGIs&feature=youtu.be
&fbclid=IwAR21P89x3nACUE4foLIkvK94BLb1wuaTqXhj9axpT1Kz6Yh6gmsUj1yS
6g
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал ZOOM, NEWSONE (3-ій урок за розкладом).
 https://www.youtube.com/watch?v=Lygxae4Gqk8
 Розв’язати №№ 1528, 1531,1533.
29.04.
 Повторити §34.
 Переглянути відео (за потреби):
https://www.youtube.com/watch?v=hHhNIStpgo0
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал ZOOM, NEWSONE (3-ій урок за розкладом).
 Розв’язати №1537,1538.
30.04.
 Повторити §34.
 Переглянути відео до уроку:
https://www.youtube.com/watch?v=9YI-8e8srqU
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал ZOOM, NEWSONE (3-ій урок за розкладом).
 Розв’язати №№1540.
04.05.
 Повторити §34.
 Переглянути відео до уроку:
https://www.youtube.com/watch?v=tsJ5GF73VoY
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал ZOOM, NEWSONE (3-ій урок за розкладом).
 Розв’язати №№1544,1549.
 Пройти тест до 18.00 06.05 за посиланням:
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=437430
 Обов’язково вкажіть своє прізвище та ім’я. Результати
автоматично зберігаються. Переслати їх на вайбер не потрібно.
06.05.
 Опрацювати §35.
 Переглянути відео до уроку:
https://www.youtube.com/watch?v=UUSPlCA708E
 Розв’язати №№1568,1569.
07.05.
 Повторити § 35.

 Переглянути відео до уроку:
https://www.youtube.com/watch?v=JBxzcfzNs6s
 Розв’язати №1571,1573,1575 .
08.05
 Повторити §§33-35.
 Підготуватись до контрольної роботи.
 Пройти тестування для підготовки до контрольної роботи до
18.00. год. 12.05. за посиланням:
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=145882
 Обов’язково вкажіть своє прізвище та ім’я. Результати
автоматично зберігаються. Переслати їх на вайбер не потрібно.
______________________________________________________________
13.04.
 Повторити § 32.
 Пройти тестування на сайті www.classtime
за кодом NDDD59
 Тестування проходитиме з 11.00 год до 12.00 год.
15.04.
 Повторити §30 - 32.
 Переглянути відео: «Підготовка до контрольної роботи. 6 клас»
https://www.youtube.com/watch?v=S8Se1CIjc4&list=UU3mz0yfnVadj42T2GVXLIsA&index=9
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал ZOOM, NEWSONE (3-ій урок за розкладом). Початок о 10.00 год.
 Розв’язати завдання №1 на ст..286.
16.04.
 Контрольна робота з теми: «Вирази. Рівняння»
 Пройти тестування на сайті www.classtime.com.
 Тестування проходитиме з13.00 год. Код сесії: R374VP
17.04.
 Повторити § 30 - 32.
 Розв’язати №1434,1481 .
22.04.
 Опрацювати § 33 пункт 1.
 Переглянути відео:
 https://www.youtube.com/watch?v=RO7tHvNA2UA&list=UU3mz0yfn
Vadj42T2GVXLIsA&index=11
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал ZOOM, NEWSONE (3-ій урок за розкладом). Початок о 10.00 год.
 Розв’язати № 1490,1492,1494.
23.04.
 Опрацювати § 33 пункт 2.
 Переглянути
відео:
https://www.youtube.com/watch?v=d9j4fp2SqI8&list=UU3mz0yfnVad
j42T2GVXLIsA&index=12
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал ZOOM, NEWSONE (3-ій урок за розкладом). Початок о 10.00 год.
 Розв’язати №1496,1498,1500.

Біологія

Географія

Історія

Музичне мистецтво

24.04.
 Повторити § 33.
 Переглянути, за потреби,попередні відео.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал ZOOM, NEWSONE (3-ій урок за розкладом). Початок о 10.00 год.
Розв’язати №1504,1506.
25.05- повторити тему " Різноманітність рослин"
18.05, 22.05 - к. р. : дати відповіді на запитання с. 217 - 2,3,4 / с. 221 - 2 / с.
225 - 3 / с. 239 - 2, роботу переслати на ел. пошту
kozlova.biohim@gmail.com до 24.05.2020
________________________________________________________________
15.05 опрацювати §52-54, повторити §47-51, підготуватись до
контрольної роботи
04.05, 08.05 опрацювати §50-51, скласти 5 тестових завдань про гриби, які
б містили по декілька правильних відповідей. (Роботу надіслати на ел.
пошту kozlova.biohim@gmail.com)
27.04 - §49, с.225 завдання рожеве виконати письмово та скинути мені на
пошту kozlova.biohim@gmail.com
24.04 - 48, відповідні сторінки в РЗ13.04, 17.04 - §47, с. 218 завдання 1, 2
04.05.1) Опис річки
2) Завдання на стр. 211 ( письмово)
3) Контурна карта
Всі ці завдання вислати на електр. пошту.
07.05 Повторити тему:" Гідросфера"
_______________________________________________________________
27.04-П53
30.04-Зробити завдання на стр.211
23.04 -П52
________________________________________________________________
13.04 – Болото. Штучні Водойми. Виписати терміни.
16.04
19.05. Опрацювати &55. Виконати практичну роботу: завд. 1,2,3 (1,2).
Здати до 22.05.
21.05. Контр.роб. https://naurok.com.ua/test/rimska-imperiya-471549.html
Здати 21.05.
______________________________________________________________
12.05. Пр. роб. &53. Виконати 3 завд. "Працюємо самостійно". (Скинути
на вайбер)
14.05 опрац. &54
_______________________________________________________________
28.04. Контр. роб.https://naurok.com.ua/urok-tematichnogo-ocinyuvannya-ztemi-starodavniy-rim-za-carsko-ta-respublikansko-dobi-168718.html.Роботи
здати до30.04.
30.04.Опрац.&.48,49.
21.04. Опрац.&.46.
23.04. Практична робота &.47. Вик.усі 3 завд. "Працюємо самостійно.
Здати до 27.04.на Вайбер тел.0977769944
________________________________________________________________
14.04..п.45. Скласти розповідь про життя мешканців рабовласницького
маєтку, с.223. 16.04.п.46.
28.05 Тема: «Звучить симфонічна музика». Опрацювати матеріал
https://sites.google.com/view/dist-muz-kondratova/6%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-

%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2
%D0%BE/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-34?authuser=0
14.05 Тема: «Симфонічна сюїта». Опрацювати матеріал
https://sway.office.com/cKpwUCV5pHIBTGxM?ref=Link
https://sites.google.com/view/dist-muz-kondratova/6%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B
E/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-34?authuser=0
30.04 Тема: «Шляхами симфонії. Українська симфонічна поема»
Опрацювати матеріал
https://sway.office.com/AKt0429ebS5ghIVl?ref=Link
https://sway.office.com/vdAAzYLE15FjaT1C?ref=Link
16.04 Тема: «Концерт для друга. Симфонічні варіаціі». Опрацювати
матеріал https://sway.office.com/Ou0dXxKACBcyBMW4?ref=Link та https
://sway.office.com/KkEe5Bmqu1Ngk4Hg?ref=Link
Інформатика
(Ніколова О. Б.)

Трудове навчання
(Гальчук А. А.)

27.05
Перегляд кінострічки 12+ про інформатику «Пірати Кремнієвої долини»

20.05 Продовження реалізації власного проекту «Перешкоди» в Скретч
13.05
Реалізація власного проекту «Перешкоди»(до 10 секунд)Роботи надіслати
на nikaxena966@gmail.com
Переглянути навчальне відео:
https://www.youtube.com/watch?v=R3oq2uPr7tE
________________________________________________________________
30.04
Безпеки в Інтернеті
https://onlinetestpad.com/ua/testview/64395-6_5_2-ponyattya-pro-globalnumerezhu-іnternet-osnovnі-sluzhbi-іnternetu
______________________________________________________________
22.04
•Узагальнення знань з теми: «Алгоритми та програми»
Пройти тест за посиланням https://onlinetestpad.com/ua/testview/213508algoritmi-i-programi
в кінці тесту ввести мій nikaxena966@gmail.com і відправити результат.
________________________________________________________________
15.04
Пройти інтерактивну вправу:
https://learningapps.org/7235044
Тема: Розв’язування задачі методом поділу на 10ід задачі
Пройти тест:
https://naurok.com.ua/test-z-temi-algoritmi-ta-programi-informatika-6-klas132785.html
26.05 - Технологія догляду за волоссям. Зовнішній вигляд волосся.
Предмети та засоби догляду за волоссям.
05.05 – Технологічний процес виготовлення металевих деталей для
оздоблення.
28.04 – Технологічний процес виготовлення деталей виробу з деревини:
свердління, шліфування, складання.

Трудове навчання
Основи здоров’я

Фізичне виховання

Образотворче
мистецтво

______________________________________________________
21.04 – Технологічний процес виготовлення деталей виробу з деревини:
розмічання, пиляння, обробка крайок.
_______________________________________________________
14.04 – Декоративний свічник. Конструювання деталей виробу.
Складання композиції для оздоблення виробу.
14.04
Листівка до Великодня ( на вибір вишиванка чи витинанка)
19.05. "Поведінка в екстримальних ситуаціях". опрацювати параграф.
05.05. "Правила дорожнього руху для велосипедистів". опрацювати
параграф.
28.04. "Безпека руху велосипедиста", скласти пам’ятку для
велосипедистів.
21.04. "Види небезпечних промислових обектів", §28, виконати завдання в
робочому зошиті.
______________________________________________________
14.04. «Проживання в промисловій зоні».§28, виконати завдання в
робочому зошиті.
https://www.youtube.com/watch?v=yOB-Wpekwd8
Повторити
правила
гри
у
футбол:
https://sites.google.com/site/footballnvk17ua/home/pravila-gri-u-futbol
Повторити техніку виконання ударів по м’ячу ногою в русі, зупинки м’яча
внутрішньою стороною стопи, прискорення та ривків з м’ячем, стрибків з
імітуванням удару головою, правила взаємодії двох і більше гравців у
нападі, взаємодія з партнерами під час організації атаки.
Елементи гри воротаря: https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/6422
Техніка
виконання
комплексу
ЗРВ:
https://www.youtube.com/watch?v=iVaMGTVWXDY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=124&v=mzzPLx3NmZ0&feat
ure=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Y29EjInDIU&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Y29EjInDIU&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=0RQjiPyxNNY
https://www.youtube.com/watch?v=ZJvnixbmiDg
Тема : «Легка атлетика»
Комплекс ЗРВ (загально-розвиваючих вправ), спеціальні вправи для
метань, бігові та стрибкові вправи, вправи на формування постави
Повторити техніку виконання метання малого м’яча на дальність.
https://www.youtube.com/watch?v=_buX6YvXSPg
https://www.youtube.com/watch?v=ZghDt1NSHUY
https://nvk1distance.bitrix24site.ua/dystantsiynenavchannyanvk1mnemyrova32
32222222222223/#block1276
30.04; 07.05 Тема: «Батальний жанр»
Малюнок: Сюжетна композиція «Іду на ви!»
14.05 Тема: «Міфологічний жанр»
Малюнок: Сюжетна композиція «Герої українських міфів та легенд»
28.05 Тема: «Узагальнення вивченого за рік»
https://drive.google.com/drive/folders/15STjRx4K6DmbZWvv_Y830DZ6oVpQ4Euz
Цікавий сайт: http://www.supercoloring.com/ua/sections/uroky-malyuvannya

6-Б
Українська мова
(Федик Н. Г.)

Українська мова
(Кушнір Н. А.)

26.05,27.05,28.05,29.05. Повторення вивченого. Скласти дванадцять
тестових запитань (із трьома варіантами відповідей , правильну відповідь
підкреслити ) за вивченим матеріалом (запитання різних розділів). Скинути
на електронну пошту.
_________________________________________________________________
19.05,20.05. 21,05. Контрольна робота. Із підручника с.11 списати впр.17. У
першому й другому реченнях визначити головні й другорядні члени. Слово
«Сад» проаналізуйте як частину мови (за таблицею с.122 впр.324) .
22.05.Самостійна робота впр.326. Скинути на пошту.
12.05,13.05,14.05,15.05. Повторення. Словотвір та орфографія. С.52-71.
Самостійна робота с.72(6 запитань),с.73(1,3,7). Скинути на пошту.
_______________________________________________________________
05.05, 06.05, 07.05, 08.05.Узагальнення й повторення . Повторити
параграфи 1-15. Виконати впр.14, 26,27,28. Контрольна робота с.48-49
завдання 1,2,3,4,5,6, (с.48) 7,8,9,10(с.49). Скинути на пошту.
______________________________________________________________
28.04, 29.04, 30.04. Написання займенників із прийменниками
окремо.Впр.559. Твір-мініатюра «Кого можна назвати патріотом рідної
землі» . Скинути на пошту.
________________________________________________________________
21.04, 22.04. Написання разом і через дефіс неозначених займенників.
Параграф 62. Твір-мініатюра «Великодні традиції моєї родини» (надіслати
на електронну пошту fng1971@ukr.net )
23.04. Написання заперечних займенників. Параграф 62. Впр. 533.
Написання займенників з прийменниками окремо. Впр.552, 553.
_________________________________________________________________
14.04 Письмовий твір на тему: «Що я роблю для здійснення своєї мріі» (із
використанням займенників, що належать до різних розрядів). (скинути на
вайбер 0632949170).
15.04 Відмінювання займенників усіх розрядів . (Провідміняти займенники
Я, СЕБЕ,МИ, ХТО, ЯКИЙ, ДЕЯКИЙ, НІЧИЙ, СВІЙ , ЦЕЙ, ЖОДНИЙ.
16.04, 17.04 Правопис заперечних займенників. (с.202).
Скласти твірмініатюру(тема довільна) із використанням заперечних займенників.(на
вайбер). Правила вивчити напам’ять.
26.05. Повт. Прикметник. &40-51, впр.411,412.
27.05. Повт.Числівник. &52-58, впр.497,498.
28.05. Повт. Займенник.&59-65, впр.558(Б)
29.05. Повторення в кінці року. Впр. 562,570.
19.05 Повторення .Іменник.§24, впр.201,204
20.05 Повторення, Іменник§25-28,впр.217,222,229,236
21.05 Повторення. Прикметник. §40-51, впр.352,369,379,385
22.05 Контрольна робота(тестування)
_________________________________________________________________
12.05. Повторення.Словотвір.Орфографія.
§18-21, впр. 149,151,152,153.
13.05 повторення. Складні слова. Правопис складних слів.§19,
впр.163,164,166.
14.05 Повторення. Творення й правопис складноскорочених слів.§20,
впр.169,170,174.
15.05 повторення. Морфологія. Орфографія.

§22,23, впр.185,191,192.
_________________________________________________________________
05.05Контрольна робота.Займенник(тестування)
06.05 (2 уроки)
Повторення.Лексикологія. Редагування речень, у яких допущено лексичні
помилки.§7-11,впр.58,63,82
07.05(2 ур)
Повторення.Фразеологія.§впр.88,91,92,107
08.05 Повторення.Словотвір та орфографія.§впр.122,124,133
28.04
Вказівні та означальні займенники, §64, впр.549,551
29.04(пара)
РЗМ Есе світоглядного змісту(«Кого можна назвати патріотом рідної землі» або
«Учому полягає життєвий успіх»)
30.04
Узагальнення та систематизація вивченого з теми «Займенник»
30.04
Розбір займенника як частини мови.Повт.§59-65, викон. тести с.214-215, впр. 553
(розібрати 5 займенників)

Українська
література

21.04. Запереченні й неозначені займенники. §62, впр.525 (у), 526
22.04 (два уроки) Правопис заперечних і неозначених займенників. С.202,
впр.529, 530, 531.
23.04.Правопис заперечних і неозначених займенників. С.202, впр.533(А),
534, 535.
23.04.Присвійні займенники. §63, впр.539, 542.
24.04. Вказівні й означальні займенники. §64, впр.546, 547.
_______________________________________________________________
14.04
Контрольна робота. Числівник.
15.04
Розряди займенників за значенням. Вивч. табл.розрядів с.191, впр.506
15.04
Особові та зворотний займенники. §60, вивч.особові займенники(с.194),
впр.508, 509
16.04
§60, впр.511, 512,513
16.04
Питальні та відносні займенники. §61, впр.519, 522
17.04
Питальні і відносні займенники. §61, впр.523
26.05,29.05. Степан Руданський «Добре торгувалось», «Запорожці у
короля». Виразно читати. Будь – який вивчений твір С.Руданського чи
П.Глазового вивчити напам’ять.
_________________________________________________________________
19.05 Контрольна робота. Із підручника с.254-257 – одинадцять запитань
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12) + твір – мініатюра «Який із прочитаних творів (за 6
клас) мені найбільше сподобався й чому». Скинути на пошту.
22.05. Урок літератури рідного краю. Виразне читання поезій земляків (на
вибір).
12.05, 15.05. Павло Глазовий «Еволюція», «Найважча роль», «Заморські
гості», «Похвала», «Кухлик». Виразне читання. Скласти запитання за

змістом двох поезій (на вибір). Скинути на пошту.
05.05, 08.05. Контрольний твір на тему: «Безсмертя і добро, вічність і краса
– основа життя людини на землі»( За прочитаними творами). Скинути на
пошту.
28.04. Біографія Л. Глібова - опрацювати. Виразне читання байок «Щука»,
«Муха і Бджола», «Жаба і Віл». Написати лист Л.Глібову з повідомленням
про те ,чи є сьогодні такі люди , про яких писав автор у далекому
минулому. Скинути на пошту.
21.04, 24.04. с.228-229- опрацювати,с.229-230 завдання 1-5 виконати
письмово. Усі письмові роботи за твором «Таємне товариство…» (скинути
на ел.пошту fng1971@ukr.net ).
15.04 «Таємне товариство боягузів……» опрацювати с.201-215.Завдання 13,12 виконати письмово. Завдання 4-11 виконати усно.
17.04 «Таємне товариство боягузів …».С. 216-227 опрацювати.Завдання 1-3
письмово.
Зарубіжна
література

1.УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ.
А. Ліндгрен. «Брати Лев’яче Серце».
НАДІСЛАТИ ВІДГУК.

ПРОЧИТАТИ,

2.Джанні Родарі. «Чарівний голос Джельсоміно». ПРОЧИТАТИ,
НАДІСЛАТИ ВІДГУК.
*ХТО ВИВЧИВ ВІРШ (С.178, 179), МОЖЕТЕ СКИНУТИ! Ви
дуже гарно читаєте вірші, мені сподобались ваші записи !!!
Чекаю нових!!!
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ЧИТАННЯ ВЛІТКУ БУДЕ У
ГРУПІ КЛАСУ.
РОБОТИ НАДСИЛАТИ НА АДРЕСУ: grygorjewa62@ukr.net
1.с.248-249-план, с.249-251-прочитати, с.251 – усно відповідати на питання,
письмова відповідь на питання №4.
*ХТО ВИВЧИВ ВІРШ (С.178, 179), МОЖЕТЕ СКИНУТИ! Ви дуже гарно
читаєте вірші, мені сподобались ваші записи !!! Чекаю нових!!!
2.КОНТРОЛЬНА РОБОТА:
6-Б 21.05. 6-В 21.05. 6-А 22.05.
Завдання будуть у класрумі та у вайбері.
НАДІСЛАТИ ДО 15 ГОДИНИ.

РОБОТУ ПРОШУ

РОБОТИ НАДСИЛАТИ НА АДРЕСУ: grygorjewa62@ukr.net
_________________________________________________________________
1.с.221-222-план, с.223-228-прочитати, с.228 – письмова відповідь на
питання №6.
*ХТО ВИВЧИВ ВІРШ (С.178, 179), МОЖЕТЕ СКИНУТИ! Ви дуже гарно
читаєте вірші, мені сподобались ваші записи !!! Чекаю нових!!!
2.с.229-230-план, с.230-246-прочитати, с.247- відповідати на питання №4
письмово.
*ЗА БАЖАННЯМ: творче завдання (ідея ваша !)

РОБОТИ НАДСИЛАТИ НА АДРЕСУ: grygorjewa62@ukr.net
_________________________________________________________________
1.с.194-195-план, с.196-200-прочитати, с.201-усний переказ, с.202 –
письмова відповідь на творче завдання №2.
*УСНИЙ ПЕРЕКАЗ МОЖЕТЕ ЗАПИСУВАТИ НА ТЕЛЕФОН І СКИДАТИ
МЕНІ.
*ХТО ВИВЧИВ ВІРШ (С.178, 179), МОЖЕТЕ ТЕЖ СКИНУТИ!
2.с.203-204-план, с.204-215-прочитати, с.215- усно відповідати на питання,
с.216 – заповнити таблицю письмово.
*ЗА БАЖАННЯМ: творче завдання №2 на с.216 - письмово.
РОБОТИ НАДСИЛАТИ НА АДРЕСУ: grygorjewa62@ukr.net
________________________________________________________________
1.с.180-181-план, с.181-185-прочитати, с.185-усно відповідати на питання,
с.185 – письмова відповідь на питання №8.
2.с.188-189-план, с.190-191-прочитати, с.191-відповідати на питання.
Творче завдання №2 на с.191 - письмово.

Англійська мова
(для всіх груп)

РОБОТИ НАДСИЛАТИ НА АДРЕСУ: grygorjewa62@ukr.net
________________________________________________________________
1.с.153-155-план, с.155-165-прочитати, усно відповідати на питання після
розділів, заповнити таблицю на с.167.
*Намалювати карту подорожей маленького принца.
2.с.170-171-план, с.172-174-прочитати, с.175-відповідати на питання.
*Творче завдання на с.175.
3.с.176-177-прочитати, вивчити напам’ять вірш на с.178.
*с.179-за бажанням напам’ять.
26.05 – Зробити роботу над помилками.
27.05 – Скласти розповідь про плани на майбутнє літо.
28.05. – Скласти розповідь про омріяну подорож до англомовної країни.
19.05 – Впр. 115, с. 63 Робочий зошит
(скинути вчительці)
20.05 –Впр. 4,5, с. 187-189 (Виконати контрольне читання, скинути
вчительці.)
21.05. – Повторити відомості про англомовні країни.
_________________________________________________________________
12.05 – Впр. 1, 180
13.05 – Впр. 2, с. 180-181
14.05 –Впр. 11, с. 185-186 (скинути вчительці)
_________________________________________________________________
05.05 – Впр. 1(а) – письмово, (b) - усно
06.05 – Впр. 114, с. 3 (Робочий зошит)
07.05 –Пройти тестування на сайті:
join.naurok.ua
Код доступу 308630
У полі «ім’я учня» вказуйте своє ім’я та прізвище.
Здати необхідно до 8 травня до 19.00
Далі сайт закривається.
28.04 – Впр. 2, с. 174, впр. 3,с. 175
29.04 – Впр. 113(а), с. 62 (Робочий зошит)
30.04 – Впр.5, с. 176- 177
21.04 – Опрацювати правило с. 171

Польська мова

Математика

Впр. 1,2, с. 172
22.04 – Правило параграф 3,4, с. 197-198
Впр. 3, с. 173
23.04 – Впр.110,111,112, с.61 (Робочий зошит)
_________________________________________________________________
__
14.04 – Робота з текстом
Впр. 1,2, с 160 – 162
Впр. 105, с.58 (WB)
15.04 – Впр. 3, с.163
Впр. 4, с.164 (письмово)
16.04 – Впр.107, с.59 (WB)
Впр. 108, с.60 (WB)
Табличка на с. 150 (переписати у зошит)
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=tVLYRxuPE00
Впр.21 с. 150 (вибрати з таблички 3 займенники та відмінити їх в однині та
множині)
Впр. 22 с. 151
Впр. 23 с. 151
Увага ! Контрольні роботи:
12.05 (тестові завдання) ,
19.05 (розуміння тексту, аудіювання)
_________________________________________________________________
виконати впр 11 с. 142-143
с. 144 (усно)
с.145 (таблиця)
виконати впр. 12 с. 145
виконати впр.14 с. 146
Також ви можете повторювати граматику преглядаючи уроки за
посиланням:
https://www.youtube.com/channel/UCj1YhRoN9Qe_6DewBMRGAYQ
Виконані завдання відправляти на ел. адресу: masza9311@gmail.com
Будьте здорові! Do zobaczenia w szkole!
18.05-повторити параграф 30,№ 1319, 1397.
19.05- повторити параграф 31,№ 1423,1426.
20.05- повторити параграф 32,№ 1445,1448.
21.05- Контрольна робота
_____________________________________________________________
12.05-повторити параграфи 27,№ 1219, 1217.
13.05- повторити параграф 28,№ 1264,1272.
14.05- повторити параграф 29,№ 1350,1352.
___________________________________________________________
04.05-повторити параграфи 21-22,№ 932, 967.
05.05- повторити параграф 23,№ 942, 970, 1006.
06.05- повторити параграф 24-25,№ 1059, 1097.
07.05-повторити параграф 26 ,№1148,1156(1-4).
_________________________________________________________
27.04 Повторити параграф 12-13 номери 533,572.
28.04 Повторити параграф 14 -15 номери 612,617,658.
29.04 Повторити параграф 16-17 номери 703(1) 696,735.
30.04 Повторити параграф 19 номери 819,821,831.

Історія

_________________________________________________________
21.04-повторити параграфи 6-8,№ 220, 255, 311.
22.04- повторити параграф 9-10,№ 390, 392, 441, 98.
23.04- повторити параграф 9-10,№ 384, 440, 445.
_________________________________________________________________
13.04- параграф 35,№ 1571, 1572, 1574.
14.04- параграф 33-35,№ 1548, 1535, 1573.
15.04- повторення: параграф 1- 3,№ 18, 26, 59, 98.
16.04- повторення : параграф 4-5,№ 128, 135, 152.
18.05. КОНТРОЛЬНА РОБОТА.
19.05. 25.05. 26.05. Повторення.
_______________________________________________________________
12.05. Практична робота & 55. Роботу прислати на вайбер 0 97 70 11 548.
18.05 .Готуватись до к/р && 45-54.
_______________________________________________________________
04.05. Виконати практичну роботу &53. Відправити мені на вайбер 097 70
11 548.
05.05. Вивчити & 54.
_________________________________________________________________
27.04. Вивчити & 51.
28.04. Вивчити &52.
________________________
21.04. Вивчити & 50.
________________________
13.04. 14.04 .Вивчити & 48.

Біологія

25.05- повторити тему " Різноманітність рослин"
18.05, 22.05 - к. р. : тести в ґуґл класі
_________________________________________________________________
15.05 опрацювати §52-54, повторити §47-51, підготуватись до контрольної
роботи
04.05, 08.05 опрацювати §50-51, скласти 5 тестових завдань про гриби, які б
містили по декілька правильних відповідей
27.04 - §49, с.225 завдання рожеве виконати письмово та скинути мені на
пошту kozlova.biohim@gmail.com
24.04 - §48, відповідні сторінки в РЗ
13.04, 17.04 - 47, с. 218 завдання 1, 2

Географія

21.04 - П52
_________________________________________________________________
13.04 – Болото. Штучні Водойми. Виписати терміни.
16.04

Інформатика
(Ніколова О. Б.)

27.05
Перегляд кінострічки 12+ про інформатику «Пірати Кремнієвої долини»

20.05 Продовження реалізації власного проекту «Перешкоди» в Скретч
13.05
Реалізація власного проекту «Перешкоди»(до 10 секунд)
Роботи надіслати на nikaxena966@gmail.com
Переглянути навчальне відео:
https://www.youtube.com/watch?v=R3oq2uPr7tE
_________________________________________________________________
29.04
Безпеки в Інтернеті

https://onlinetestpad.com/ua/testview/64395-6_5_2-ponyattya-pro-globalnumerezhu-іnternet-osnovnі-sluzhbi-іnternetu
22.04

Музичне
мистецтво

•Узагальнення знань з теми: «Алгоритми та програми»
Пройти тест за посиланням https://onlinetestpad.com/ua/testview/213508algoritmi-i-programi ,
в кінці тесту ввести мій nikaxena966@gmail.com і відправити результат.
_________________________________________________________________
15.04
Пройти інтерактивну вправу:
https://learningapps.org/7235044
Тема: Розв’язування задачі методом поділу на підзадачі
Пройти тест:
https://naurok.com.ua/test-z-temi-algoritmi-ta-programi-informatika-6-klas132785.html
28.05 – Підсумковий урок.
Відповісти на запитання на с. 211-212 підручника «Музичне мистецтво»
Л.Г. Кондратової
https://pidruchnyk.com.ua/563-muzyka-6klas-kondratova.html
_________________________________________________________________
21.05 – Тема уроку: «Звучить симфонічна музика»
Опрацювати с. 206-213 підручника «Музичне мистецтво» Л.Г. Кондратової
https://pidruchnyk.com.ua/563-muzyka-6klas-kondratova.html
14.05 – Тема уроку: «Симфонічна сюїта»
Опрацювати с. 198-205 підручника «Музичне мистецтво» Л.Г. Кондратової
https://pidruchnyk.com.ua/563-muzyka-6klas-kondratova.html
https://www.youtube.com/watch?v=RnagP3cgu9U
07.05 – Тема уроку: «Українська симфонічна поема»
Опрацювати с. 194-197 підручника «Музичне мистецтво» Л.Г. Кондратової
https://pidruchnyk.com.ua/563-muzyka-6klas-kondratova.html
https://www.youtube.com/watch?v=YIDRlb0pmg0
30.04 – Тема уроку: «Шляхами симфонії»
Опрацювати с. 188-193 підручника «Музичне мистецтво» Л.Г. Кондратової
https://pidruchnyk.com.ua/563-muzyka-6klas-kondratova.html

Трудове
навчання
(Гальчук А. А.)

https://www.youtube.com/watch?v=uNGbOLbvuCc
23.04 – Тема уроку: «Симфонічні варіації»
Опрацювати:
https://sway.office.com/KkEe5Bmqu1Ngk4Hg?ref=Link
_________________________________________________________________
16.04 – Тема уроку: «Зустріч із увертюрою»
Опрацювати:
https://www.youtube.com/watch?v=Kvoth_EzqbU
29.05 - Технологія догляду за волоссям. Зовнішній вигляд волосся.
Предмети та засоби догляду за волоссям.
08.05 - Технологічний процес виготовлення металевих деталей для

Трудове
навчання
Основи здоров’я

Фізичне
виховання

оздоблення.
24.04 – Технологічний процес виготовлення деталей виробу з деревини:
розмічання, пиляння, обробка крайок.
________________________________________________
17.04 – Декоративний свічник. Конструювання деталей виробу. Складання
композиції для оздоблення виробу.
17.04
Листівка до Великодня ( на вибір вишиванка чи витинанка)
18.05. "Поведінка в екстримальних ситуаціях", опрацювати параграф.
04.05. "Правила дорожнього руху для велосипедистів". опрацювати
параграф.
27.04. "Безпека руху велосипедиста", скласти пам’ятку для велосипедистів.
13.04. "Проживання в промисловій зоні". §28, виконати завдання в
робочому зошиті.
https://www.youtube.com/watch?v=yOB-Wpekwd8
Повторити
правила
гри
у
футбол:
https://sites.google.com/site/footballnvk17ua/home/pravila-gri-u-futbol
Повторити техніку виконання ударів по м’ячу ногою в русі, зупинки м’яча
внутрішньою стороною стопи, прискорення та ривків з м’ячем, стрибків з
імітуванням удару головою, правила взаємодії двох і більше гравців у
нападі, взаємодія з партнерами під час організації атаки.
Елементи гри воротаря: https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/6422
Техніка
виконання
комплексу
ЗРВ:
https://www.youtube.com/watch?v=iVaMGTVWXDY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=124&v=mzzPLx3NmZ0&featu
re=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Y29EjInDIU&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Y29EjInDIU&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=0RQjiPyxNNY
https://www.youtube.com/watch?v=ZJvnixbmiDg
Тема : «Легка атлетика»
Комплекс ЗРВ (загально-розвиваючих вправ), спеціальні вправи для
метань, бігові та стрибкові вправи, вправи на формування постави
Повторити техніку виконання метання малого м’яча на дальність.
https://www.youtube.com/watch?v=_buX6YvXSPg
https://www.youtube.com/watch?v=ZghDt1NSHUY
https://nvk1distance.bitrix24site.ua/dystantsiynenavchannyanvk1mnemyrova323
2222222222223/#block1276

Образотворче
мистецтво

30.04; 07.05 Тема: «Батальний жанр»
Малюнок: Сюжетна композиція «Іду на ви!»
14.05; 21.05 Тема: «Міфологічний жанр»
Малюнок: Сюжетна композиція «Герої українських міфів та легенд»
28.05 Тема: «Узагальнення вивченого за рік»
https://drive.google.com/drive/folders/15STjRx4K6DmbZWvv_Y830DZ6oVpQ4Euz
Цікавий сайт: http://www.supercoloring.com/ua/sections/uroky-malyuvannya

6-В
Українська мова

26.05. Повт. Іменник. &24-28, впр.202,204,217.
27.05. Повт. Прикметник. &40-51, впр.352,369,379.
28.05.Повт. Числівник. &52-58, впр. 497,498.
29.05. Повторення. Займенник. &59-65
_________________________________________________________________
19.05 Повторення. Словотвір, орфографія§18-121, впр. 149,151,153
20.05 Повторення, Складні слова.§19-20, впр.164,169,170
21.05 Повторення.Морфологія. Орфоепія. §22-23, впр.185,191,192
22.05 Контрольна робота(тестування)
_________________________________________________________________
12.05 Розбір займенника як частини мови. С.211,впр.533(розібрати 5
займенників)
13.05.Контрольна робота»Займенник»
14.05 Повторення. Лексикологія. Редагуванняречень, в яких допущено
лексичні та граматичні помилки.§7-11, впр.58,63,82
15.05 Повторення. Фразеологія.§12-14, впр.88,91,92
_____________________________________________________________________

05.05 (2 уроки) Вказівні й означальні займенники.§64, впр.546,547,549,551
06.05 РЗМ Есе світоглядного змісту(«У чому полягає життєвий успіх» або
«Кого можна назвати патріотом рідної землі») Написати есе.
07.05 Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Займенник».
Повт.§59-65, впр. 523,539
08.05 Узагальнення й систематизація вивченого з теми»Займенник».
Повт.§59-65, впр.556, тест с.214-215
28.04
Питальні і відносні займенники.
28.04
Заперечні й неозначені займенники
§впр.525(ус.), 526.
29.04
Правопис заперечних і неозначених займенників. С. 202, впр.529, 530, 531
30.04
Правопис заперечних і неозначених займенників. С. 202, впр. 533(ус.), 534,535

21.04. Розряди займенників за значенням. Вивчити напам’ять 21ід з. С.191,
впр.504
21.04. Особові та зворотний займенники. §60, впр.508, 509, вивчити особи
(с.194).
22.04. Особові та зворотний займенники. §60, впр.511, 512, 513.
23.04. Питальні й відносні займенники. §61, впр.519, 522, 21ід з. С. 200.
24.04.Питальні й відносні займенники. §61, впр.523.
14.04
РЗМ Створення інформаційного допису типу оголошення про певну подію
з використанням числівників на позначення дат і часу для розміщення в
21ід мережі.С.226-227. Написати оголошення.
14.04
Узагальнення та систематизація вивченого з теми «Числівник». Повторити
§ 52-53, впр.435,437,441.
15.04
Узагальнення та систематизація вивченого з теми «Числівник». Повторити
§54-58, виконати тести на с.186-187.
16.04
Контрольна робота. Числівник(тестування)

17.04
Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
§59, впр.502(ус), 504
Українська
література

25.05, 26.05,29.05. Степан Руданський «Добре торгувалось», «Запорожці у
короля». Виразно читати. Будь – який вивчений твір С.Руданського чи
П.Глазового вивчити напам’ять.
_________________________________________________________________
19.05 Контрольна робота. Із підручника с.254-257 – одинадцять запитань
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12) + твір – мініатюра «Який із прочитаних творів (за 6
клас) мені найбільше сподобався й чому». Скинути на пошту.
_________________________________________________________________
12.05, 15.05. . Павло Глазовий «Еволюція», «Найважча роль», «Заморські
гості», «Похвала», «Кухлик». Виразне читання. Скласти запитання за
змістом двох поезій (на вибір). Скинути на пошту.
04.05, 05.05, 08.05. Контрольний твір на тему: «Безсмертя і добро, вічність і
краса – основа життя людини на землі» ( За прочитаними творами).
Скинути на пошту.
27.04, 28.04 Біографія Л. Глібова – опрацювати. Виразне читання байок
«Щука», «Муха і Бджола», «Жаба і Віл». Написати лист Л.Глібову з
повідомленням про те ,чи є сьогодні такі люди , про яких писав автор у
далекому минулому. Скинути на пошту.
21.04, 22.04, 24.04. «Таємне товариство….» дочитати. С.215 завдання 13,12 виконати письмово, с.227 завдання 1-3,11 виконати письмово. (Всі
письмові завдання за твором «Таємне товариство….»
скинути на
електронну пошту fng1971@ukr.net ).
13.04, 14.04, 17.04 Леся Воронина «Таємне товариство боягузів, або засіб
від переляку № 9» Опрацювати с.186-200.Завдання 1,2,3,12- письмово.411-усно.

Зарубіжна література 1.УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ.

А. Ліндгрен. «Брати
НАДІСЛАТИ ВІДГУК.

Лев’яче

Серце».

ПРОЧИТАТИ,

2.Джанні Родарі. «Чарівний голос Джельсоміно». ПРОЧИТАТИ,
НАДІСЛАТИ ВІДГУК.
*ХТО ВИВЧИВ ВІРШ (С.178, 179), МОЖЕТЕ СКИНУТИ! Ви
дуже гарно читаєте вірші, мені сподобались ваші записи !!!
Чекаю нових!!!
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ЧИТАННЯ ВЛІТКУ БУДЕ У
ГРУПІ КЛАСУ.
РОБОТИ НАДСИЛАТИ НА АДРЕСУ: grygorjewa62@ukr.net
1.с.248-249-план, с.249-251-прочитати, с.251 – усно відповідати на питання,
письмова відповідь на питання №4.
*ХТО ВИВЧИВ ВІРШ (С.178, 179), МОЖЕТЕ СКИНУТИ! Ви дуже гарно
читаєте вірші, мені сподобались ваші записи !!! Чекаю нових!!!

2.КОНТРОЛЬНА РОБОТА:
6-Б 21.05. 6-В 21.05. 6-А 22.05.
Завдання будуть у класрумі та у вайбері.
НАДІСЛАТИ ДО 15 ГОДИНИ.

РОБОТУ ПРОШУ

РОБОТИ НАДСИЛАТИ НА АДРЕСУ: grygorjewa62@ukr.net
_________________________________________________________________
1.с.221-222-план, с.223-228-прочитати, с.228 – письмова відповідь на
питання №6.
*ХТО ВИВЧИВ ВІРШ (С.178, 179), МОЖЕТЕ СКИНУТИ! Ви дуже гарно
читаєте вірші, мені сподобались ваші записи !!! Чекаю нових!!!
2.с.229-230-план, с.230-246-прочитати, с.247- відповідати на питання №4
письмово.
*ЗА БАЖАННЯМ: творче завдання (ідея ваша !)
РОБОТИ НАДСИЛАТИ НА АДРЕСУ: grygorjewa62@ukr.net
________________________________________________________________
1.с.194-195-план, с.196-200-прочитати, с.201-усний переказ, с.202 –
письмова відповідь на творче завдання №2.
*УСНИЙ ПЕРЕКАЗ МОЖЕТЕ ЗАПИСУВАТИ НА ТЕЛЕФОН І СКИДАТИ
МЕНІ.
*ХТО ВИВЧИВ ВІРШ (С.178, 179), МОЖЕТЕ ТЕЖ СКИНУТИ!
2.с.203-204-план, с.204-215-прочитати, с.215- усно відповідати на питання,
с.216 – заповнити таблицю письмово.
*ЗА БАЖАННЯМ: творче завдання №2 на с.216 - письмово.
РОБОТИ НАДСИЛАТИ НА АДРЕСУ: grygorjewa62@ukr.net
1.с.180-181-план, с.181-185-прочитати, с.185-усно відповідати на питання,
с.185 – письмова відповідь на питання №8.
2.с.188-189-план, с.190-191-прочитати, с.191-відповідати на питання.
Творче завдання №2 на с.191 – письмово.
РОБОТИ НАДСИЛАТИ НА АДРЕСУ: grygorjewa62@ukr.net
1.с.153-155-план, с.155-165-прочитати, усно відповідати на питання після
розділів, заповнити таблицю на с.167.
*Намалювати карту подорожей маленького принца.
2.с.170-171-план, с.172-174-прочитати, с.175-відповідати на питання.
*Творче завдання на с.175.
3.с.176-177-прочитати, вивчити напам’ять вірш на с.178.
*с.179-за бажанням напам’ять.
Англійська мова

25.05. Виконати завдання олімпіади з англ.. мови( запрошення надіслано у
вайбер)
26.05. заповнити інформацію для порт фоліо(ст.192).
29.05. Вікторина на кращого знавця англ.. мови(завдання в google
classroom)
_________________________________________________________________
18.05. . виконати впр. 113,115(зошит).
19.05 Повторити слова по темі» Покупки. Магазини.» Пройти тест за
посиланням
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=142005
22.05. Виконати контрольну роботу
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=384388
_________________________________________________________________
12.05. повторити лексику теми.

15.05. виконати впр. 113, 115(зошит).
4.05. 1). Повторити лексику усієі теми. 2).Написати список визначних місць
Лондону та Києва.
5.05. прочитати текст на с.187-189 та скласти запитання до тексту.
08.05. виконати впр. 10,с. 185.
27.04. виконати впр. 1,с.175,впр.3,с.175.
28.04. повторити лексику попередніх уроків та пройти тест на сайті «На
урок» ,використавши посилання join.naurok.ua,код доступу 732935.
21.04. Прочитати текст впр.2б,24ід.161,письмово дати відповіді на
запитання впр.2а,24ід.161(скинути на вайбер 0671591669). Виконати
впр.105(з).
24.04. виписати в словник слова з 24ід.164,167,вивчити правило вживання
артикля the на 24ід.171. виконати впр.106а,110(з).
Всі виконані завдання скинути на вайбер 0671591669.
Повторити назви країн та національності, виконати впр. 100а, 103, 104.

Математика

25.05 Переглянути пізнавальне відео
https://www.youtube.com/watch?v=nanlYwx4oD8
27.05
https://www.youtube.com/watch?v=L0PM9v0bJwg28.05
28.05
______________________________________________________________________

18.05 Повторення. Дії з раціональними числами. Завдання в Сlassroom
20.05 Контрольне тестування
21.05 Корекція знань та вмінь
_______________________________________________________________________

13.05
Повторення вивченого матеріалу.Арифметичні дії з дробами. Переглянути
навчальне відео:
https://www.youtube.com/watch?v=D3_wLiaTLCs
14.05
Повторення вивченого матеріалу.Арифметичні діЇ з робами . Виконати тест
в Classroom.
15.05 Повторення навчального матеріалу. Відношення і пропорції.
Відсоткові розрахунки.Переглянути навчальне відео:
https://www.youtube.com/watch?v=oGJJurr_V54
Пройти тест в Classroom.
_________________________________________________________________
04.05 Приклади графіків залежностейміж величинами. Опрацювати §35
Розвязати №1567(ус), 1581
06.05(2 урока)Розвязати «1569, 1573
Пройти тестуванняhttps://onlinetestpad.com/ua/testview/14448-chitannyagrafіkіv-zalezhnostej-mіzh-velichinami
07.05 Контрольна робота (завдання в Google Classroom
_________________________________________________________________
27.04.20 Виконати і здати тест гугл класі
29.04 Здати контрольну роботу.
29.04 Опрацювати тему за підручником «Координатна площина»
https://onlinetestpad.com/ua/testview/13842-koordinatna-ploshhina-urok-1
30.04 Пройти тест з теми «Координатна площина»
https://onlinetestpad.com/ua/testview/14119-koordinatna-ploshhina-urok-2
22.04 (2 урока)
•Пройти тест по темі: «Рівняння. Розв’язування задач за допомогою
рівнянь».
https://onlinetestpad.com/ru/testview/38856-rіvnyannya-osnovnі-vlastivostіrіvnyan
Результат теста відправити на nikaxena966@gmail.com
23.04
•Виконати в зошиті
дистанційну
контрольну
роботу
за
посиланням:
https://drive.google.com/file/d/1KkzzIdLky8Qvpm_4hll9EjdcGNGzKVS_/view
Результат відправити на nikaxena966@gmail.com
13.04
Опрацювати параграф 33
Розв’язати 1481,1489
15.04
Розв’язати 1492, 1493
16.04
Розв’язати 1497,1495

Історія

18.05.Підготуватись до к.р. Повторити && 45-54.
22.05. КОНТРОЛЬНА РОБОТА.
26.05. 29.05 Повторення.
_________________________________________________________________
18.05. Практична робота &55. Роботу прислати на вайбер 097 70 11 548.
Готуватись до к/р && 45-54.
_________________________________________________________________
04.05. Вивчити & 52 і виконати практичну роботу & 53. Відправити мені
на вайбер 097 70 11 548.
08.05. Вивчити & 54.
05.05. Опрац. &50,51.
07.05. - &52
27.04. Вивчити &51
24.04. Вивчити &50

Біологія

13.04. 17.04. Вивчити &48.
26.05- повторити тему " Різноманітність рослин"
19.05, 21.05 - к. р. : тести в ґуґл класі

____________________________________________________
12.05, 14.05 опрацювати §52-54, повторити §47-51, підготуватись до
контрольної роботи
05.05, 07.05 опрацювати §50-51, скласти 5 тестових завдань про гриби, які
б містили по декілька правильних відповідей
28.04, 30.04 - §49, с.225 завдання рожеве виконати письмово та скинути
мені на пошту kozlova.biohim@gmail.com
21.04, 23.04 – 48, відповідні сторінки в РЗ
14.04, 16.04 - §47, с. 218 завдання 1, 2
Географія

Музичне мистецтво

21.04 – П52
13.04 – Болото. Штучні Водойми. Виписати терміни.
16.04
28.05 – Підсумковий урок.
Відповісти на запитання на с. 211-212 підручника «Музичне мистецтво»
Л.Г. Кондратової
https://pidruchnyk.com.ua/563-muzyka-6klas-kondratova.html
21.05 – Тема уроку: «Звучить симфонічна музика»
Опрацювати с. 206-213 підручника «Музичне мистецтво» Л.Г. Кондратової
https://pidruchnyk.com.ua/563-muzyka-6klas-kondratova.html
14.05 – Тема уроку: «Симфонічна сюїта»
Опрацювати с. 198-205 підручника «Музичне мистецтво» Л.Г. Кондратової
https://pidruchnyk.com.ua/563-muzyka-6klas-kondratova.html
https://www.youtube.com/watch?v=RnagP3cgu9U
07.05 – Тема уроку: «Українська симфонічна поема»
Опрацювати с. 194-197 підручника «Музичне мистецтво» Л.Г. Кондратової
https://pidruchnyk.com.ua/563-muzyka-6klas-kondratova.html
https://www.youtube.com/watch?v=YIDRlb0pmg0
30.04 – Тема уроку: «Шляхами симфонії»
Опрацювати с. 188-193 підручника «Музичне мистецтво» Л.Г. Кондратової
https://pidruchnyk.com.ua/563-muzyka-6klas-kondratova.html

https://www.youtube.com/watch?v=uNGbOLbvuCc
23.04 – Тема уроку: «Симфонічні варіації»
Опрацювати:
https://sway.office.com/KkEe5Bmqu1Ngk4Hg?ref=Link
16.04 – Тема уроку: «Зустріч із увертюрою»
Опрацювати:
https://www.youtube.com/watch?v=Kvoth_EzqbU
Інформатика
(Ніколова О. Б)

27.05
Перегляд кінострічки 12+ про інформатику «Пірати Кремнієвої долини»
21.05 Продовження реалізації власного проекту «Перешкоди» в Скретч
14.05 Реалізація власного проекту. «Перешкоди»(до 10 секунд).
Переглянути навчальне відео
https://www.youtube.com/watch?v=R3oq2uPr7tE
Роботи здати в Classroom.
.________________________________________________________________
07.05
Реалізація програмного проекту на вільну тему
30.04
Безпеки в Інтернеті
https://onlinetestpad.com/ua/testview/64395-6_5_2-ponyattya-pro-globalnumerezhu-іnternet-osnovnі-sluzhbi-іnternetu
_________________________________________________________________
23.04
•Узагальнення знань з теми: «Алгоритми та програми»
Виконати тест за посиланням: https://onlinetestpad.com/ua/testview/213508algoritmi-i-programi
Результат відправити на nikaxena966@gmail.com

Трудове навчання
(Гальчук А. А.)

Основи здоров’я

16.04
Пройти інтерактивну вправу:
https://learningapps.org/7235044
Тема: Розв’язування задачі методом поділу на 27ід задачі
Пройти тест:
https://naurok.com.ua/test-z-temi-algoritmi-ta-programi-informatika-6klas-132785.html
25.05 - Технологія догляду за волоссям. Зовнішній вигляд волосся.
Предмети та засоби догляду за волоссям.
04.05 - Технологічний процес виготовлення металевих деталей для
оздоблення.
27.04 – Технологічний процес виготовлення деталей виробу з деревини:
свердління, шліфування, складання.
13.04 – Декоративний свічник. Конструювання деталей виробу. Складання
композиції для оздоблення виробу.
20.05. "Поведінка в екстримальних ситуаціях", опрацювати параграф.
06.05. "Правила дорожнього руху для велосипедистів". опрацювати
параграф.
29.04. «Безпека руху велосипедиста», скласти пам’ятку для велосипедистів.
22.04. «Види небезпечних промислових об’єктів». §28, виконати завдання в
робочому зошиті.

Образотворче
мистецтво

15.04. «Проживання в промисловій зоні».§28, виконати завдання в
робочому зошиті.
30.04 Тема: «Батальний жанр»
Малюнок: Сюжетна композиція «Іду на ви!»
14.05; 21.05 Тема: «Міфологічний жанр»
Малюнок: Сюжетна композиція «Герої українських міфів та легенд»
28.05 Тема: «Узагальнення вивченого за рік»
https://drive.google.com/drive/folders/15STjRx4K6DmbZWvv_Y830DZ6oVpQ4Euz
Цікавий сайт: http://www.supercoloring.com/ua/sections/uroky-malyuvannya

Фізична культура

https://www.youtube.com/watch?v=yOB-Wpekwd8
Повторити
правила
гри
у
футбол:
https://sites.google.com/site/footballnvk17ua/home/pravila-gri-u-futbol
Повторити техніку виконання ударів по м’ячу ногою в русі, зупинки м’яча
внутрішньою стороною стопи, прискорення та ривків з м’ячем, стрибків з
імітуванням удару головою, правила взаємодії двох і більше гравців у
нападі, взаємодія з партнерами під час організації атаки.
Елементи гри воротаря: https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/6422
Техніка
виконання
комплексу
ЗРВ:
https://www.youtube.com/watch?v=iVaMGTVWXDY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=124&v=mzzPLx3NmZ0&featu
re=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Y29EjInDIU&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Y29EjInDIU&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=0RQjiPyxNNY
https://www.youtube.com/watch?v=ZJvnixbmiDg
Тема : «Легка атлетика»
Комплекс ЗРВ (загально-розвиваючих вправ), спеціальні вправи для
метань, бігові та стрибкові вправи, вправи на формування постави
Повторити техніку виконання метання малого м’яча на дальність.
https://www.youtube.com/watch?v=_buX6YvXSPg
https://www.youtube.com/watch?v=ZghDt1NSHUY
https://nvk1distance.bitrix24site.ua/dystantsiynenavchannyanvk1mnemyrova323
2222222222223/#block1276

