Англійська мова
Завдання для учнів на термін 27.04-15.05
Сова Н.М.
Моб. 0976700748 (Viber) rodsinka@ukr.net
4 клас (27.04 - 15.05)
Тема: Світ природи
ст. 109 - вчити слова
Ступені порівняння прикметників (пояснення на "Мій канал" Ютуб)
ст. 110 - вчити правило
ст. 111 впр. 4 (письмово)
Тварини
ст. 112 - вчити слова
ст. 113 - читати текст впр. 3
ст. 117 впр. 4 (письмово)
"Дивовижна природа"
Написати проект на тему
5-А клас (27.04 - 15.05)
Тема: Дозвілля і відпочинок.
ст. 163 впр. 3 (письмово)
Тепер. неозначений час ("Мій канал" Ютуб)
Вчити правило.
ст. 165 впр. 2,
ст. 170 читати текст,
ст. 170 впр. 6 (письмово)
ст. 173-174 читати "Краса природи"
Написати проект на тему "Моє дозвілля"
6 клас (27.04 - 15.05)
Тема: Подорож. Транспорт
ст. 99 впр. 4 (письмово) Граматика ("Мій канал" Ютуб)
ст. 100 вчити фрази,
ст. 103 впр. 3 (діалог), ст. 105 читати текст
ст. 115 впр. 2 (письмово)
Відео "Лондон"
Написати проект "Подорож до Лондону"
7 класс (27.04 - 15.05)
Тема. Визначні місця Києва. (Відео "Моє місто" на Ютуб)
Впр. 3 ст. 172 (читати і перекладати),
Впр. 3 ст. 174 (вивчити слова)
Впр. 3 ст. 176 (письмово)
Граматичний матеріал "Мій канал" Ютуб
Впр. 5 ст. 177 - вивчити вірш
Написати проект "Моє місто"
9 клас (27.04 - 15.05)
Тема. Мас - медіа. За і проти., Впр. 8 ст. 252 (читати і перекладати)
Впр. 2 ст. 246 (вчити слова), Впр. 1 ст. 243 (письмово)
"Мій канал" на Ютуб (пояснення грамат. матеріалу)
Написати есе на тему: "Мас - медіа. За і проти"

10 клас (27.04 - 15.05)
Тема. Світ мистецтва Впр. 1 ст. 110 (читати, перекладати)
Впр. 5 ст. 112 (вивчити слова), Впр. 1 ст. 114 (усно), Впр. 6 ст. 117 (письмово)
"Мій канал" на Ютуб (пояснення грамат. матеріалу)
Написати есе на тему: "Мій улюблений музей"

Головатюк В.В.
Моб. 0974634427 Vibergolovatukvalentuna@gmail.com
1 клас
Тема : Одяг ,
P.B. ст.72,74,75
Тема : The robot,
P.B. ст.80,81,82 – Частини тіла вивчити слова, прописати в зошит
2 клас
Тема : In the countryside,
P.B. ст.62-69 – вивчити назви тварин
P.B. ст.70-77 – завдання письмово – прописати слова (park,tree,side,bag,toy)
3 клас
Тема : Будинок.
P.B. ст. 88-92 Прийменники місця on,behind,above,under,next,to
ст. 92 впр.1 (усно)
P.B. ст.93-94 впр. 1 – вивчити слова, P.B. ст.95 впр. 4 – читати, впр. 3а - письмово
P.B. ст.96 впр. 2 – читати,
P.B. ст.98 впр. 2 – письмово (за зразком)
P.B. ст.99 впр. 5 – письмово
5 клас
Тема : Природа
P.B. ст.166 – вивчити правило
P.B. ст.167 впр. 2 письмово
P.B. ст.168впр. 4 усно, впр. 5 письмово, W.B. ст.73
P.B. ст. 171 впр. 1 усно, W.B. ст.74
P.B. ст. 172 - читати, W.B. ст.75
P.B. ст.174 впр. 3 письмово
P.B. ст. 175 впр. 4 прочитати,W.B. ст.76
P.B. ст. 178 – діалог усно, W.B. ст.77
P.B. ст. 180 - читати
P.B. ст. 181 - читати
Бєлавіна Оксана Андріївна
Моб.тел. і Viber0982119618
7-а клас (27.04-15.05)
Тема.Визначні місця Києва
Впр.3 ст.172 (читати і перекладати текст), впр.3,ст..174,впр.2 ст.176 (вивчити слова),
впр.3, ст..177(письмово), впр.5 ст.177-вивчити вірш, пройти тест за посиланнямhttps://
www.classtime.com/code/J2K6DJ
Посилання на онлайн уроки в Skypeзгідно графіку https://join.skype.com/lZ70jUFa7BO6

Презентація по темі: http://www.myshared.ru/slide/1242200/
8-а і 8-б класи(27.04-15.05)
Тема. Мас-медіа
Впр.1 ст.267 (читати і перекладати текст), впр.6,ст..271, (вивчити слова), впр.2,
ст.273(письмово), впр.4 ст.278-скласти діалог, пройти тест за посиланням
https://www.classtime.com/code/W2GRNM (8-а клас)
https://www.classtime.com/code/ZZR2ZM (8-б) клас
Посилання на онлайн уроки в Skype згідно графікуhttps://join.skype.com/oIfV7LwAUz5P
(8-Б )

https://join.skype.com/oIfV7LwAUz5P (8-а клас)
Презентація по темі: http://www.myshared.ru/slide/1331361/
9 клас(27.04-15.05)
Тема. Мас-медіа-за і проти
Впр.8 ст.252 (читати і перекладати текст), впр.2,ст..246, (вивчити слова), впр.1, ст.253
(письмово), написати есе на тему «Masmedia-prosandcons», пройти тест за посиланням
https://www.classtime.com/code/93DP7G
Посилання на онлайн уроки в Skype згідно
графікуhttps://join.skype.com/ootWPaURvPPV
Презентація по темі: http://www.myshared.ru/slide/1165000/

10 клас (27.04-15.05)
Тема. Світ мистецтва
Впр.1 ст.110 (читати і перекладати текст), впр.5,ст.112, (вивчити слова), впр.1, ст.114,
впр.6, ст..117 (письмово), написати есе на тему «Myfavoritemuseum», пройти тест за
посиланням
https://www.classtime.com/code/ZZPVKK
Посилання на онлайн уроки в Skypeзгіднографікуhttps://join.skype.com/nYioGiucEd4b
Презентація по темі: http://www.myshared.ru/slide/1165000/
11клас(27.04-15.05)
Тема. Люди і суспільство
Впр.2 ст.228 (читати і перекладати текст), впр.4,ст.230, (вивчити слова), впр.1, 2 ст.232,
(письмово), написатиесе на тему «ActivitiesforyoungpeopleinUkraine », пройти тест за
посиланням
https://www.classtime.com/code/G27DZE
Посилання на онлайн уроки в Skypeзгіднографікуhttps://join.skype.com/mqjzwMRlncVt
Презентація по темі: http://www.myshared.ru/slide/529801/

