10.04.2020
7-А клас

Українська мова
(Габович Е. Ф)

Українська мова
(Федик Н. Г)

Українська
література

Оновлення:
06.04-Непохідні та похідні прийменники.
Д/з параграф 34 стр.240 впр.458
08.04- Написання похідних прийменників
Д/З параграф 34 впр.459,460
09.04-Синонімічні й антонімічні прийменники
Впр.462
___________________________________________________
30.03-Узагальнення й систематизація вивченого з теми "Прислівник"(Завдання
с.231)
01.04-Прислівник як службова частина мови
Д/З параграф 34,с.235-236,вправа 443,444,447
02.04-Види прийменників за будовою
Д/З параграф 34,с 237,вправа 452,453,456
03.04-Непохідні і похідні прийменники
Д/З с.240,вправа 458,461
____________________________________________________

Повторити параграф 30, 31, 32.

Опрацювати параграф 33.

Виконати вправу 410,411.

Вивчити параграф 34,35,36
Оновлення:
06.04. Непохідні й похідні прийменники. Написання похідних прийменників разом,
окремо й через дефіс. С.240. Впр.457,458, 459, 460.
08.04. Синонімічні й антонімічні прийменники. Виконати впр. 461, 462, 463.
09.04 Редагування речень, у яких допущено помилки у вживанні прийменників.
Впр.464,465.
_______________________________________________________
02.04, 03.04 Прийменники з непрямими відмінками іменника с.236,види
прийменників за будовою с.237. Впр.455, 456. Твір-мініатюра «Як прокидається
цвіт після квітневих заморозків». Правила вивчити.
______________________________________________________
Прийменник. Вивчити правила с.235-236 , виконати впр.443, 444, 447,448.
01.04 Види прийменників за будовою с.237. Вивчити правила, виконати
впр.449,450, 451, 452, 453.
_________________________________________________________
Прислівник. Написання прислівників разом, окремо, через дефіс.
Оновлення:
07.04. Степан Васильченко «Приблуда». Прочитати. Переказати. Скласти 12
тестових запитань із трьома варіантами відповідей.
10.04. Любов Пономаренко. Короткі відомості про життєвий та творчий шлях
(письмово). «Гер переможений» прочитати, переказати, скласти план.
_______________________________________________________
03.04 М.Павленко «Русалонька із 7-В.…» Символічне значення образів старовинної
шафи та чарівних коралів (письмово).
_______________________________________________________
31.03
Марина Павленко "Русалонька із 7-В"
Написати твір-мініатюру "Добро і зло у сучасному світі"
__________________________________________________________
М. Павленко «Русалонька із 7-В, або прокляття роду Кулаківських» Прочитати.

Зарубіжна
література

Оновлення:
06.04 Написати твір " Мій улюблений детективний герой" Скинути на мій Вайбер.
_______________________________________________________________________
Скласти " Ланцюжок здогадок Шерлока Холмса" за оповіданням " Собака
Баскервілів"; довести,що прочитаний твір є детективним оповіданням. Виконані
завдання скинути на Вайбер 0938182254
____________________________________________________
Прочитати оповідання А. Конан Дойла "Спілка рудих", "Собака Баскервілів"
07/04/ - опрацювати слова 7d (документ Додаток Слова 7а-7е
https://fileview.fwdcdn.com/?url=https%3A%2F%2Fmail.ukr.net%2Fapi%2Fpublic%2Ffile_view%
2Flist%3Ftoken%3D3hOQ8ivovZmYpT_kneasHTqv6MogRjK4JAzi6F4b93Mm5QseWevleVuT_nQbkIlt9_yv4GIYmvG5GNW1ASujdC7jhMBqRO3DVAXjOgsu
A%253AFLmiWWyjuvHGmJTX%26r%3D1586207612885&default_mode=view&lang=uk#start=1),

записати слова у
словник і вивчити, виконати впр.2 (А, В), с.90 (SB): прочитати і
перекласти текст, дати відповіді на запитання після тексту письмово у зошиті;
07/04/ - виконати письмово впр. 3 (А, В), с.91 (SB);
виконати впр. А, D, с.73-74 (WB)
Англійська мова
(для всіх
підгруп)

08/04/ - опрацювати слова 7e (документ Додаток Слова 7а-7е), записати слова у
словник і вивчити, виконати впр. 3 А, В, C, D, с.92-93 (SB);

09/04/ - виконати впр. А, В, с.75 (WB);
виконати Round-up 7 впр. А, C, D, F, G, с.76-77 (WB)
09/04/ - виконати Round-up 7 письмово в зошиті впр. А, B, D, F, с.94 (SB)

31.03Слова 7с, ex. 2, p. 88 (SB), Умовні речення ІІ типу с. 125
https://www.youtube.com/watch?v=cWrUpoEaaEg, ex. 3, p. 89 (SB)
01.04 Ex. A, B, C, p. 71 (WB)
02.04 Ex. D, E, p. 72 (WB)


Англійська мова
(Павлюк Д. І)

Англійська мова
(Сав’юк О.В.)

Німецька мова
(Павлюк Д. І)

1 тиждень
1. Слова 7b, ex. 2 (a, b, c), p. 86, ex. 3, p. 87 (SB)
2. Personal pronouns/ Reflexive Pronouns c. 87, 124 (записати правила)
https://www.youtube.com/watch?v=MoHet6GSRUM, ex. 4, p. 87 (SB), ex. B, p.
70 (WB)
3. Ex. A, C, D, p. 70 (WB)

 2 тиждень
1. Слова 7с, ex. 2, p. 88 (SB), Умовні речення ІІ типу с. 125
https://www.youtube.com/watch?v=cWrUpoEaaEg, ex. 3, p. 89 (SB)
2. Ex. A, B, C, p. 71 (WB)
3. Ex. D, E, p. 72 (WB)

Написати про святкування (по плану на с.79 в підручнику та зразку впр.В.
с.65 в зошиті)

Опрацювати лексику 7а, 7b, 7c, матеріал про зворотні займенники (с.87, 124 в
підручнику)

Виконати завдання в зошиті с.70
06.04 вивчити слова с. 114, Ub. 2, S. 114 (усно), Ub. 3, S. 115 (пис.), Ub. 5, S. 115
(пис. Про себе)
10.04 вивчити слова с. 116, Ub. 2, S. 117 (пис.), записати та вивчити правило с. 117,

Ub. 4, S. 116 (пис.), Ub. 5, S. 118 (чит., перекл., відповіді на запитання письмово)
13.04 вивчити слова с. 119, записати та вивчити правило с. 119, Ub. 5, S. 120 (пис.),
Ub. 4, S. 120 (усно)
17.04 вивчити слова с. 121, Ub. 1, S. 121 (пис.), Ub. 2, S. 121 (чит., перекл., + пис.
відповіді на запитання), Ub. 4, S. 122 (пис.)
20.04 записати та вивчити правило с. 123, Ub. 3, S. 124 (пис.), Ub. 4, S. 124-125
(пис.)
24.04 вивчити слова с. 126, Ub. 2, S. 126 (перемалювати в зошит), Ub. 3, S. 126 (пис.)
Перевірка с. 190, Ub. 5, S. 128 (чит., перекл.), Ub. 7, S. 128 (пис.) – можна виконати
як проект “Дім моєї мрії” або в зошиті.

Алгебра

Геометрія

Фізика

________________________________________________________________________
30.03 Слова с. 108, Ub. 2, S. 108, Ub. 5, S. 109
03.04 Слова с. 110, Ub. 2, 3, S. 110, Ub. 4, S. 111, Test S. 113 Antworte
___________________________________________________________

1 тиждень
1. Слова с. 102, Правила “Зворотні дієслова” с. 102
https://www.youtube.com/watch?v=xFnA34Xb4VM, Ub. 4, S.103, Ub. 5, S. 103
2. Слова с. 105, Ub. 4, S. 105-106 (чит., перекл.), Ub. 5, S. 107

2 тиждень
1. Слова с. 108, Ub. 2, S. 108, Ub. 5, S. 109
2. Слова с. 110, Ub. 2, 3, S. 110, Ub. 4, S. 111, Test S. 113 Antworte
Оновлення:
Завантажити додаток Google Classroom та приєднатись до класу, код приєднання до
курсу rabdfe7
Інструкція
роботи
з
додатком
https://www.youtube.com/watch?v=F8mDoj67cq0&list=PLXi9AadGyWfpebYM3DfXD1
RKpwzC6hlj0
________________________________________________________
31 березня §24, вправи № 901 – 906
(Пояснення теми https://www.youtube.com/watch?v=9jbNfhpJh4k
https://www.youtube.com/watch?v=XB2db8-hbtw)
02 квітня §24, вправи № 912, 913, 914, 918, 920
_____________________________________________________
Вправи для повторення розділу 3 (ст.219). До §22, до §23.
Оновлення:
Завантажити додаток Google Classroom та приєднатись до класу, код приєднання до
курсу rabdfe7
Інструкція
роботи
з
додатком
https://www.youtube.com/watch?v=F8mDoj67cq0&list=PLXi9AadGyWfpebYM3DfXD1
RKpwzC6hlj0
_________________________________________________________________
01 квітня §25, вправи №659-663
03 квітня §25, вправи №666-669
_________________________________________________________
Вправи для повторення ст.165,166. До §23, до §24.
Оновлення:
Завантажити додаток Google Classroom та приєднатись до класу, код приєднання до
курсу rabdfe7
Інструкція
роботи
з
додатком
https://www.youtube.com/watch?v=F8mDoj67cq0&list=PLXi9AadGyWfpebYM3DfXD1
RKpwzC6hlj0
_________________________________________________________________
30 березня §28, вправа №28 (задача 4, пояснити письмово в зошиті). (Пояснення

Хімія

Географія

Біологія

Історія України

теми https://www.youtube.com/watch?v=Zk4S9_PMw0w)
03 квітня §29, вправа №29 (задача 2).
_________________________________________________
§27, вправа №27 (задача 1-7)
09.04 - Пройти тестування з теми «Кисень» на сайті: join.naurok.ua.
Код доступу: 532504
У полі «ім‟я учня» вказуєте своє прізвище та ім‟я.
Завдання необхідно виконати до 10 квітня 18.00.
Далі сайт закривається.
__________________________________________________________
03.04 – § 21, 22-опрацювати. Зробити конспект, переглянувши відеоурок:
https://www.youtube.com/watch?v=Zi61nuAUAH8
_____________________________________________________
п. 24 - опрацювати самостійно та розв'язати завд.140, 141, 144 (с.118)
Оновлення:
Природні зони Євразії .(продовження).
06.04 - Природні зони Євразії .
___________________________________________________________
02.04 - Озера Євразії
___________________________________________________________
Євразія: клімат та внутрішні води. Виписати кліматичні пояси та найбільші річки та
озера.
________________________________________________________
Євразія. Положення, рельєф та корисні копалини. Зробити таблицю.
Оновлення:
7.04 - п.47 вивчити ст 87 в робочому зошиті опрацювати. Виконати лабораторне
дослідження ст. 87.
08.04 - п.48 вивчити, ст 88 в зошиті опрацювати, практична робота №7 виконати.
____________________________________________________________________
Повторити:Розмноження та розвиток тварин.
На сайті www.classtime буде проходити тестування. Сесія відкриється 31.03 з 10.00
до 12.00
Код:Y3E5D8
________________________________________________________
1.Тривалість життя, ріст тварин. Зошит з друкованою основою с.84-85
2.Зошит з друкованою основою с. 86
3.Поведінка тварин. Зошит с.87.
4.Поведінкові реакції. Зошит с. 88
07.04. - Т.: " Укр.землі у складі Вел.князівства литовського" - опрацювати.
____________________________________________________________
"Галицько-Волинська держава"
31.03 Тестові завдання для 7-х кл.до т."Галицько-Вол.держава"
https://vseosvita.ua/library/testovi-zavdanna-do-temi-galicko-volinska-derzava-mongolskanavala-106711.html

08.04 - Т.: "Північно-Східна Русь. Новгородська республіка. А. Невський" опрацювати.
_________________________________________________________________
01.04 - тестові завд. до т. "Матеріальний і духовний світ європейського.
Всесвітня історія
Середньовіччя" відповіді сфотогр. і скинути на вайбер т.0977769944
https://naurok.com.ua/test/materialniy-i-duhovniy-svit-evropeyskogo-serednovichchya8929.html

Основи здоров‟я

__________________________________________________________
"Культура середньовіччя"
01.04 «Вплив ЗМІ на здоров„я». П.27Рдз відповідно параграфу.

Соціальні чинники здоров„я, вплив найближчого оточення*26, 27, роб.зош.
Оновлення:
1 Монограма - літери, що говорять про тебе. Розробка ескізу власної монограми.
2 Дизайн одягу в житті людини. Розробка ескізу модного і зручного учнівського
вбрання.
https://drive.google.com/drive/folders/1RH4hHbf8cglxypRNco9DPlCxZekenQpD

Образотворче
мистецтво

____________________________________________________________
1) Ознайомитись з ландшафтним дизайном як засобом організації середовища.
Створити дизайн-проект дитячого майданчика.
2) Ознайомитись з ландшафтним дизайном як засобом організації середовища.
Створити дизайн-проект спортивного майданчика.
3) Проглянути телепередачу з показом моделей сучасних дизайнерів.
Ознайомитись з поняттям "сучасний дизайн та імідж людини". Створити модель
власного шкільного рюкзака.
https://drive.google.com/drive/folders/1RH4hHbf8cglxypRNco9DPlCxZekenQpD

Трудове
навчання

Фізична
культура

Музичне
мистецтво

Обрати моделі - аналоги декоративних подушок
10.04 – Розмічання деталей рамки на заготовках. Підготувати шаблони для
виготовлення деталей рамки.
_______________________________________________________
03.04 Технологічний процес виготовлення рамки для фото. Використовуючи
додаткові джерела інформації, розробити в робочому зошиті ескіз рамки для фото,
вказати розміри. 7-Б 02.04, 7-В 31.03 Тема і завдання ті самі.
Повторити техніку виконання акробатичних вправ, лазання по канату, стрибки
через козла
Виконання комплексу ЗРВ (загально розвиваючих вправ)
Піднімання в сід за 30 сек.
Волейбол. Повторити техніку виконання передачі м'яча.
Повторити техніку виконання подачі м'яча верхньої, нижньої, бокової
Повторити тактику гри у нападі, захисті та індивідуальних і командних діях
31.03 - Тема уроку: «Музика театру»
https://www.youtube.com/watch?v=Mjnt7pDW-nI

7-Б клас

Українська мова

Оновлення:
06.04-Непохідні й похідні прийменники
Параграф 34 стр.147
08.04-Написання похідних прийменників
Параграф 35 впр.281,282
10.04-Параграф 33-35 впр283,284
____________________________________________________________________
30.03-Узагальнення й систематизація вивченого з теми "Прислівник"
Д/З с.141,повторити параграф 24,32.вправа 249,259
03.04-Прийменник як службова частина мови.Види прийменників за будовою
Д/З параграф33,34.вправа 240,277
______________________________________________________________
 Повторити "Прислівник".
 Підготуватися до контрольної роботи.
 Опрацювати правила"Прийменник", "Сполучник"
Оновлення:
08.04 Літературний диктант за твором М. Павленко "Русалонька із 7-В..."
пройти тестування з 15.00 до 16.00 на сайті www.classtime.com код сесії R38EG6
робота розрахована на 30 хв.
10.04 позакласне читання С. Васильченко "Приблуда" (відгук у зошиті)
https://www.youtube.com/watch?v=G8X-He51wQ0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YWq2nInOujA&feature=youtu.be

Українська
література

Зарубіжна
література

Англійська мова
(для всіх
підгруп)

_______________________________________________________________
01.04 Характеристика образів дітей та дорослих, аналіз їхніх учинків (у зошити)
03.04 Твір-роздум "Добро і зло в повісті, у сучасному світі та в людині" (у зошити)
__________________________________________________________________
 Прочитати повість-казку Марини Павленко "Русалонька із 7-В, або
Прокляття роду Кулаківських" в повному обсязі або за підручником с. 212-241;
 опрацювати завдання до твору на с. 224-225, 231-232, 241-242.
https://www.youtube.com/watch?v=bNaUkfEMt-4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PNsmSu7rIuA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UDKtptlFOkQ&feature=youtu.be
Оновлення:
06.04 Написати твір " Мій улюблений детективний герой" Скинути на мій Вайбер.
________________________________________________________________________
Скласти " Ланцюжок здогадок Шерлока Холмса" за оповіданням " Собака
Баскервілів"; довести,що прочитаний твір є детективним оповіданням. Виконані
завдання скинути на Вайбер 0938182254
____________________________________________________
Прочитати оповідання А. Конан Дойла "Спілка рудих", "Собака Баскервілів"
______________________________________________________________
30.03 - впр.5, с.81 (РЗ),
01.04 - впр.1, с.143, впр.13, с.85 (РЗ),
03.04 - впр.7, с.82 (РЗ)

06.04 – опрацювати лексику зі с.145, 149 (П), опрацювати матеріал про
відносні займенники (с.145), переглянути відео
https://www.youtube.com/watch?v=tvOKYmOpaXE , впр.4, с.145 (П)
08.04 – впр.15, с. 86 (РЗ)
Англійська мова
10.04 – зворотні займенники – с.146 (П), переглянути відео
(Сав’юк О.В.)
https://www.youtube.com/watch?v=MoHet6GSRUM, впр.1, с. 147 (П)
__________________________________________________________
 Вивчити лексику теми «Фільми»
 Написати про фільм за планом на с.85 в зошиті і с.152 в підручнику

 Впр.1, 3, с. 143-144 в підручнику
Англійська мова
(Бондарчук Т. О)

Алгебра

Геометрія

Фізика

Хімія

Виписати слова в словник з с.137-152, вчитись їх читати
__________________________________________________
Виписати слова в словник з теми Entertain Yourself! та вчитись читати їх.
Повторити слова з теми"Doctor"(в словнику)
06.04 Повторити §21.
Виконати тест (посилання у групі)
10.04 Контрольна робота.
Посилання у групі.
____________________________________________________
1) Опрацювати §19
https://www.youtube.com/watch?v=CefiUyNsCW4
https://www.youtube.com/watch?v=hWp4wO5_gbI&t=888s
Розв‟язати №717, 725,727, 733, 737
2) Опрацювати §20
https://www.youtube.com/watch?v=yWv7UwC052w
Розв‟язати №749, 755, 757, 763,
3) Опрацювати §21
https://www.youtube.com/watch?v=8RkMVKHUShI
Розв‟язати №778, 783, 785, 789, 804, 806
07.04-08.04 - Виконати тест (посилання у групі)
Опрацювати §23-24
Переглянути відео: https://youtu.be/ULLf8x8Zfnw
Розв‟язати №624, 634, 647.
____________________________________________________________
1) Опрацювати §21
Вивчити теоретичний матеріал:
https://miyklas.com.ua/p/geometria/7/kolo-i-krug-24777/dotichna-do-kola-14529/re58999b8f-991f-44c7-a2ac-1f4ab62dc7e7
Розв‟язати завдання по рівнях.
2) Опрацювати §22
https://www.youtube.com/watch?v=oYZFA11GGH4
Розв‟язати завдання по рівнях.
Виконати завдання:
https://miyklas.com.ua/p/geometria/7/kolo-i-krug-24777/dotichna-do-kola-14529
Оновлення:
Завантажити додаток Google Classroom та приєднатись до класу, код приєднання до
курсу hzogr3l
Інструкція
роботи
з
додатком
https://www.youtube.com/watch?v=F8mDoj67cq0&list=PLXi9AadGyWfpebYM3DfXD1
RKpwzC6hlj0
________________________________________________________________________
_
31 березня §28, вправа №28 (задача 4, пояснити письмово в зошиті). (Пояснення
теми https://www.youtube.com/watch?v=Zk4S9_PMw0w)
01 квітня §29, вправа №29 (задача 2).
_________________________________________________
§27, вправа №27 (задача 1-7)
09.04 - Пройти тестування з теми «Кисень» на сайті: join.naurok.ua.
Код доступу: 532504
У полі «ім‟я учня» вказуєте своє прізвище та ім‟я.
Завдання необхідно виконати до 10 квітня 18.00.
Далі сайт закривається.
_____________________________________________________
03.04 – § 27- опрацювати. Зробити конспект, переглянувши відеоурок:
https://www.youtube.com/watch?v=Zi61nuAUAH8
___________________________________________________________
п. 29 - опрацювати самостійно та розв'язати завд. 7 (с.121), 9 (с.122)

Географія

Біологія

Історія України

Оновлення:
Природні зони Євразії .( продовження).
07.04 - Природні зони Євразії
_________________________________________________________________
02.04 – п. 55.
_____________________________________________________________
31.03 - П.50-54. Виписати типи клімату та найбільші річки та озера.
________________________________________________________
Євразія. Положення, рельєф та корисні копалини. Зробити таблицю.
Оновлення:
7.04 - п.47 вивчити ст 87 в робочому зошиті опрацювати. Виконати лабораторне
дослідження ст. 87.
08.04 - п.48 вивчити, ст 88 в зошиті опрацювати, практична робота №7 виконати.
________________________________________________________________
Повторити:Розмноження та розвиток тварин.
На сайті www.classtime буде проходити тестування. Сесія відкриється 31.03 з 10.00
до 12.00
Код:Y3E5D8
________________________________________________________________
1.Тривалість життя, ріст тварин. Зошит з друкованою основою с.84-85
2.Зошит з друкованою основою с. 86
3.Поведінка тварин. Зошит с.87.
4.Поведінкові реакції. Зошит с. 88
07.04. - Т.: " Укр.землі у складі Вел.князівства литовського" - опрацювати.
___________________________________________________________
"Галицько-Волинська держава"
31.03 - Тестові завдання для 7-х кл.до т."Галицько-Вол.держава"
https://vseosvita.ua/library/testovi-zavdanna-do-temi-galicko-volinska-derzava-mongolskanavala-106711.html

09.04 - Т.: "Північно-Східна Русь. Новгородська республіка. А. Невський" опрацювати.
_____________________________________________________________________
02.04 - тестові завд. до т. "Матеріальний і духовний світ європейського.
Всесвітня історія
Середньовіччя" відповіді сфотогр. і скинути на вайбер т.0977769944
https://naurok.com.ua/test/materialniy-i-duhovniy-svit-evropeyskogo-serednovichchya8929.html

Основи здоров‟я

___________________________________________________________
"Культура середньовіччя"
06.04 - "Найближче оточення дитини" пар.№29 р.з. відповідно
____________________________________________________________________
30.03 - «Вплив ЗМІ на здоров„я». П.27Рдз відповідно параграфу.
_____________________________________________________________________
Соціальні чинники здоров„я, вплив найближчого оточення*26, 27, роб.зош.
Оновлення:
1 Монограма - літери, що говорять про тебе. Розробка ескізу власної монограми.
2 Дизайн одягу в житті людини. Розробка ескізу модного і зручного учнівського
вбрання.
https://drive.google.com/drive/folders/1RH4hHbf8cglxypRNco9DPlCxZekenQpD

Образотворче
мистецтво

____________________________________________________________
1) Ознайомитись з ландшафтним дизайном як засобом організації середовища.
Створити дизайн-проект дитячого майданчика.
2) Ознайомитись з ландшафтним дизайном як засобом організації середовища.
Створити дизайн-проект спортивного майданчика.
3) Проглянути телепередачу з показом моделей сучасних дизайнерів.
Ознайомитись з поняттям "сучасний дизайн та імідж людини". Створити модель
власного шкільного рюкзака.
https://drive.google.com/drive/folders/1RH4hHbf8cglxypRNco9DPlCxZekenQpD

Трудове
навчання

Фізична
культура

Музичне
мистецтво

Обрати моделі - аналоги декоративних подушок
09.04 – Розмічання деталей рамки на заготовках. Підготувати шаблони для
виготовлення деталей рамки.
_______________________________________________________________
02.04 - Технологічний процес виготовлення рамки для фото. Використовуючи
додаткові джерела інформації, розробити в робочому зошиті ескіз рамки для фото,
вказати розміри.
Повторити техніку виконання акробатичних вправ, лазання по канату, стрибки
через козла
Виконання комплексу ЗРВ (загально розвиваючих вправ)
Піднімання в сід за 30 сек.
Волейбол. Повторити техніку виконання передачі м'яча.
Повторити техніку виконання подачі м'яча верхньої, нижньої, бокової
Повторити тактику гри у нападі, захисті та індивідуальних і командних діях
09.04 – Тема уроку: «Мюзикл»
Опрацювати:
https://www.youtube.com/watch?v=zSVqC61FOPo
________________________________________________________________________
31.03 - Тема уроку: «Музика театру»
https://www.youtube.com/watch?v=Mjnt7pDW-nI

7-В клас

Українська мова
(Балинська В. С)

Українська мова
(Рахманова В. П)

Українська
література

Зарубіжна
література

Оновлення:
 06.04 узагальнення матеріалу, підготовка до контрольної роботи,
Перегляд відео https://youtu.be/RM8nvWnMmhY
 06.04контрольна робота
"Прийменник. Сполучник"
пройти тестування на сайті www.classtime.com код сесії ND82JW з 14.00 до 16.00,
робота розрахована на 45 хв
 08.04 -08.04 РМ Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю
з
елементами роздуму. Опрац пар. 53, вик. впр.416: 1. Прочитайте текст, запишіть
ключові слова. 2. Складіть простий план тексту (у чернетці). 3. Підготуйте (усно)
докладний переказ публіцистичного тексту.
 09.04 Частка як службова частина мови. Опрацювати пар. 39, впр. 318,
319, 329
Перегляд відео https://www.youtube.com/watch?v=jhzJ1oDS9CA&feature=youtu.be
_________________________________________________________________
Зошити # 2
30.03 Систематизація вивченого про прийменник: параграфи 33-35, впр.267,
270, 273, 282.
30.03 Виконання самостійної роботи впр. 286, 287 у зошиті #2
01.04 узагальнення й систематизація з теми "Сполучник": повторити пар. 36-38,
вик впр. 289, 298, 308
01.04 Самостійна робота "Сполучник" впр. 312, 313,
02.04 РМ Портретний нарис у публіцистичному стилі пар. 62, впр. 443, 444
(усно), у зошити створити портретний нарис у публіцистичному стилі
видатного українського мовознавця за пам'яткою с. 246-247
_________________________________________________________________
 опрацювати параграф 33-38 "Прийменник", "Сполучник"
 вивчити правила, розглянути таблиці,
 вик. впр.283, 292, 299, 302; 307, 316, 330
Оновлення:
на 06., 08., 09 04.
Повтор парагр з 33 до 41, викон впр.286, 312, 342 письмово тести
____________________________________________________
Опрацювати тему «Частка» виконати 6 вправ на вибір, виписати з підручника з
укр.літ 10 речень на закріплення правил з теми
_______________________________________________________________
Опрацювати параграф 33-38 "Прийменник", "Сполучник"
До кожного правила з теми ,,Прийменник.Сполучник ,,підібрати приклади з
художньої літератури
Оновлення:
08.04 - Урок позакласного читання. С.Васильченко. "Приблуда."
10.04 Скласти тести до твору " Шпага Славка Беркути."
______________________________________________________________
01.04.- скласти план до розділу,(за вибором).
03.04.- твір- мініатюра,,Сенс мого життя"
__________________________________________________________________
М.Павленко «Русалонька із 7 В класу»
Оновлення:
О.Генрі "Останній листок"(прочитати).Образи дівчат
динаміка.Образ Бермана,найкращий"шедевр"митця.
_________________________________________
О.Генрі "Дари волхвів"

(Сью,Джонсі),їхня

Англійська мова
(для всіх підгруп)

Алгебра

06.04 – Робота над текстом
“Some famous landmarks of London “
Слова с. 156
08.04 - Після текстове завдання
Ex. 2, p. 157
09.04 – Ex. 9,10,p. 93-95
10.04 - Ex. 3, p.90-91
_______________________________________________________________
30.03
Відповісти на запитання
Ex. 3, p.149
Remember! p. 150
01.04
Виконати письмову роботу за зразком
' A Short Film Review' p. 152
02.04, 03 04
Лексичний матеріал
Ex. 1, p.153
Ex. 2, p. 90 WB
___________________________________________________________________
Unit 4, Lesson 1
Ex. 13, 14, 15, 16 WB
Оновлення:
06.04
Опрацювати п.20, виконати №755, 757
07.04
Опрацювати п.21 та навчальне відео:
https://www.youtube.com/watch?v=8RkMVKHUShI
Розв‟язати №778,780
______________________________________________________________________
Поняття функції.Область визначення.
П.19.Розв'язати 715,717,720
31.03
П.20, розв'язати 747,753,755,757
__________________________________________________________________
ДСР√3. Завдання з перевірки знань.
Оновлення:

02.04
Опрацювати параграф 21
Дати відповіді на запитання в кінці параграфа.
Розв'язати √580, 592

Геометрія

03.04
Тема: Коло.Круг.
Опрацювати за п.21 та навчальним відео:
https://dianababiyk.blogspot.com/p/blog-page_8.html
Виконати практичні завдання:
https://dianababiyk.blogspot.com/p/blog-page_8.html
Розвязати № 594, 597
10.04
Тема: Дотична до кола, її властивості.
Переглянути навчальний ресурс:
https://www.youtube.com/watch?v=oYZFA11GGH4&t=38s
Опрацювати п.22 (теореми і наслідок з них)
Розвязати № 610, 616
_________________________________________________________________

Фізика

Хімія

Географія

Біологія

Історія України

ДСР√3. Завдання з перевірки знань.
Оновлення:
Завантажити додаток Google Classroom та приєднатись до класу, код приєднання
до курсу aq5rsfr
Інструкція
роботи
з
додатком
https://www.youtube.com/watch?v=F8mDoj67cq0&list=PLXi9AadGyWfpebYM3DfX
D1RKpwzC6hlj0
________________________________________________________________
01 квітня §28, вправа №28 (задача 4, пояснити письмово в зошиті). (Пояснення
теми https://www.youtube.com/watch?v=Zk4S9_PMw0w)
02 квітня §29, вправа №29 (задача 2).
_________________________________________________
§27, вправа №27 (задача 1-7)
09.04 - Пройти тестування з теми «Кисень» на сайті: join.naurok.ua.
Код доступу: 532504.
У полі «ім‟я учня» вказуєте своє прізвище та ім‟я.
Завдання необхідно виконати до 10 квітня 18.00.
Далі сайт закривається.
_____________________________________________________________
02.04 – § 30 –опрацювати; виконати письмово завдання №7, 8(с.142).
_____________________________________________________________
п. 29 - опрацювати самостійно та розв'язати завд. 7 (с.121), 9 (с.122);
Оновлення:
Природні зони Євразії .(продовження).
06.04 - Природні зони Євразії .
_____________________________________
01.04 - Озера Євразії .
_____________________________________________________________
Євразія: клімат та внутрішні води. Виписати кліматичні пояси та найбільші річки
та озера.
________________________________________________________
Євразія. Положення, рельєф та корисні копалини. Зробити таблицю.
Оновлення:
7.04 - п.47 вивчити ст 87 в робочому зошиті опрацювати. Виконати лабораторне
дослідження ст. 87.
08.04 - п.48 вивчити, ст 88 в зошиті опрацювати, практична робота №7 виконати.
____________________________________________________________________
Повторити:Розмноження та розвиток тварин.
На сайті www.classtime буде проходити тестування. Сесія відкриється 31.03 з
10.00 до 12.00
Код:Y3E5D8
______________________________________________________________
1.Тривалість життя, ріст тварин. Зошит з друкованою основою с.84-85
2.Зошит з друкованою основою с. 86
3.Поведінка тварин. Зошит с.87.
4.Поведінкові реакції. Зошит с. 88
07.04. - Т.: " Укр.землі у складі Вел.князівства литовського" - опрацювати.
__________________________________________________________________
"Галицько-Волинська держава"
31.03 Тестові завдання для 7-х кл.до т."Галицько-Вол.держава"
https://vseosvita.ua/library/testovi-zavdanna-do-temi-galicko-volinska-derzava-mongolskanavala-106711.html

Всесвітня історія

09.04 - Т.: "Північно-Східна Русь. Новгородська республіка. А. Невський" опрацювати.
___________________________________________________________________
02.04 - тестові завд. до т. "Матеріальний і духовний світ європейського.
Середньовіччя" відповіді сфотогр. і скинути на вайбер т.0977769944
https://naurok.com.ua/test/materialniy-i-duhovniy-svit-evropeyskogo-serednovichchya-

8929.html

Основи здоров‟я

"Культура середньовіччя"
08.04 - "Найближче оточення дитини" п.29 р.з.
01.04 - «Вплив ЗМІ на здоров„я». П.27Рдз відповідно параграфу.
_________________________________________________________________
Соціальні чинники здоров„я, вплив найближчого оточення*26, 27, роб.зош.
Оновлення:
1 Монограма - літери, що говорять про тебе. Розробка ескізу власної монограми.
2 Дизайн одягу в житті людини. Розробка ескізу модного і зручного учнівського
вбрання.
https://drive.google.com/drive/folders/1RH4hHbf8cglxypRNco9DPlCxZekenQpD

Образотворче
мистецтво

Трудове навчання

Трудове навчання

____________________________________________________________
1) Ознайомитись з ландшафтним дизайном як засобом організації
середовища. Створити дизайн-проект дитячого майданчика.
2) Ознайомитись з ландшафтним дизайном як засобом організації
середовища. Створити дизайн-проект спортивного майданчика.
3) Проглянути телепередачу з показом моделей сучасних дизайнерів.
Ознайомитись з поняттям "сучасний дизайн та імідж людини". Створити модель
власного шкільного рюкзака.
https://drive.google.com/drive/folders/1RH4hHbf8cglxypRNco9DPlCxZekenQpD
07.04 – Розмічання деталей рамки на заготовках. Підготувати шаблони для
виготовлення деталей рамки.
________________________________________________________________
31.03- Технологічний процес виготовлення рамки для фото. Використовуючи
додаткові джерела інформації, розробити в робочому зошиті ескіз рамки для
фото, вказати розміри.
31.03 - Створення малюнка для вишивання
31.03 - Тема: " Музика театру. Мюзикл." Опрацювати матеріал
1) https://www.youtube.com/watch?v=cYmMkBHHar4

Музичне мистецтво

Фізична культура

Інформатика
(Ніколова О. Б)

2)
https://sway.office.com/uopH11vlIcKSCKbf?ref=Link&loc=play&fbclid=IwAR3l8UB4dJCYB_zx2
oZhgbU53GQTcXgXy4f1bA7TMl9vdI-kSyx61xiR8cc
____________________________________________________________________________
__

Підготувати повідомлення про виконавця у стилі диско. Виконувати з текстом
пісню "Пісня про рушник" (муз. П. Майбороди).
Повторити техніку виконання акробатичних вправ, лазання по канату, стрибки
через козла
Виконання комплексу ЗРВ (загально розвиваючих вправ)
Піднімання в сід за 30 сек.
Волейбол. Повторити техніку виконання передачі м'яча.
Повторити техніку виконання подачі м'яча верхньої, нижньої, бокової
Повторити тактику гри у нападі, захисті та індивідуальних і командних діях
03.04
Програмування випадкових процесів.
Створення ігрового проекту. Переглянути презентації:
1)
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=5E09107D37E2B173!397&ithint=file%2cp
ptx&authkey=!ANTjuzpsV9pWQok
2)
https://drive.google.com/file/d/1iqMzfpoCCJr6F00LGKa4_ohuSs87m2Z4/view
10.04
Практична робота по створенню власного ігрового проекту.

