27 квітня Понеділок

7-Б клас
1

Укр. мова

Сполучники сурядності й
підрядності. Сполучники й
сполучні слова

2

Укр. літ.

Олександр Гаврош. «Неймовірні
пригоди Івана Сили». Повість про
пригоди українського силача

3
4

Образ. мист.
Геометрія

5

6

7

1

28 квітня Вівторок

Завдання для опрацювання

Основи здор.

Опрацювати п.46, виконати
впр. 486
Опрацювати матеріал
підручника с.254-258

Контрольна робота

Наркотична залежність.Ні наркотикам.

П.27;28.
1. Які психологічні прийоми
використовують люди, які
пропонують наркотики?
2. Прочитайте ситуацію на с
173. Дайте відповідь на
запитання:
- як ви думаєте, у Сергія
виникла залежність чи він за
крок до неї?
- що ви порадили б другу,який
потрапив у таку ситуацію?
Виконати впр.№2 стр.157 .
Прочитати , перекласти і
виписати незнайомі слова.

Англ. мова

Розрахувати собівартість
виробу в зошиті для проектів.
Почати виготовляти виріб.

Труд. навч.

Проєкт «Брелок». Розрахунок
собівартості виробу.

Алгебра

Розв’язування систем двох лінійних
рівнянь способом додавання, § 4, § 4, пункт 28, № 1050.
пункт 28, № 1049.

2

Хімія

3

Укр. мова

4

Домашнє завдання

Історія Укр.

Обчислення масової частки, маси
розчиненої речовини, маси і
об’єму води в розчині
Написання сполучників.
Розрізнення сполучників і
однозвучних слів
культура украінських земель у
другій половині 14-15ст.

№ 27 р.з №43-45с.110-112
Опрацювати п.47, виконати
впр. 497
п.22 вивчити до стор.
211.виписати наві поняття та
терміни.

28 квітня Ві
5

Зар. літ.

6
7

Рос. мова

1

29 квітня Середа

2

Англ. мова

Фізика

§ 36, експериментальне
завдання
Створити проект за посиланням:
https://onedrive.live.com/view.aspx
?resid=5E09107D37E2B173!435&ith
int=file%2cdocx&authkey=!APKtNPR
F-mZU7Vc

Опрацювати параграф 56

Інформатика

4

Біологія

Еволюція поведінки тварин, її
пристосувальне значення.

Географія

6
7

Фізкультура
Етика

Алгебра

2

Англ. мова

3

Укр. мова

4

Хімія

Опрацювати п.60 , впр.356

Прості механізми. Коефіцієнт
корисної дії механізмів.
Розв’язування задач . § 36, впр. 36
(7)

3

5

Виконати к.р.

Прочитати і перкласти тест
ст.159-160, коротко описати
найбільш цікавих для вас
визначних місць Києва.

Реалізація програмного проекту
відповідно до розробленого
сценарію.

1

30 квітня Четвер

Контрольна робота за розділом
«Світова новела»
Вигук як частина мови.

Острови в Тихому океані, їх
походження.

Опрацювати параграф 55.
Переглянути відео. Знайти на
карті острови:Нова
Зеландія,Нова
Гвінея,Гавайські,Соломонові,То
нга.
Ранкова зарядка

Розв’язування задач за допомогою
систем лінійних рівнянь , § 4, пункт § 4, пункт 29, № 1079; № 1081.
29, № 1078; № 1082.
Прочитати і перкласти тест
ст.159-160, коротко описати
найбільш цікавих для вас
визначних місць Києва.
Опрацювати п.47, виконати
впр. 503

Синонімічні й антонімічні
сполучники
Виготовлення розчину. Обчислення
масової частки, маси розчиненої
№ 27 р.з №43-45с.113-116
речовини, маси і об’єму води в
розчині

30 квітня Четв
01 травня
П'ятниця

5

Муз. мист.

6
7

Всесв. історія

1
2
3
4
5
6
7

Зар. літ.
Геометрія
Біологія
Фізика
Укр. літ.
Географія
Фізкультура

Музика з телеекрану, музика
кінофільмів, телесеріалів та
мультфільмів. Особливості
жанрів. Пісні про війну.
Утворення Османськоі імперіі.

Слухати музику

п.27 опрацювати.

