
Уроки 7А клас 

 

 

І тиждень 

Українська мова Горенко М.І. 

Написання прислівників окремо, разом, через дефіс. П.39, впр. 390, 395, 396. 

Написання прислівникових словосполучень. П.40, таблиця с.143, впр. 411, 413. 

Узагальнення вивченого. Написання прислівників. Повторити п.39-40, впр. 429, 

430. Виконати тести. 

 

7А українська мова       Виконання завдань та опрацювання матеріалу на сервісі 

Google Classroom «7А клас Краснопільська ЗОШ» 

Тема: Написання прислівників окремо, разом, через дефіс. 

Тема: Написання прислівників окремо, разом, через дефіс. Тренувальні вправи 

 

7А клас Українська література 

Виконання завдань та опрацювання матеріалу на сервісі Google Classroom «7А 

клас Краснопільська ЗОШ» 

Тема: Марина ПАВЛЕНКО. «Русалонька із 7–В, або Прокляття роду 

Кулаківських»  Казкове й реалістичне в повісті-казці. 
 Прочитати повість-казку, підручник с. 212 – 241 

 

Хімія Чуприна В.М. 

18.03. Тема: Хімічні властивості кисню: взаємодія зі складними 

речовинами(повне окислення метану, гідроген сульфіду) 

 

 Опрацювати  параграф 18 с.134-135 (скласти опорний конспект) 

 №1,4,9 с.136  

 

Основи здоров’я  Чуприна В.М.  

 Тема: Конструктивне розв’язання конфліктів 

 Опрацювати  параграф 22 

 

Біологія Сунцова Н.М. 

Тема: Поведінка тварин 

 Опрацювати  параграф 42 

 У зошиті –практикумі «лабораторне дослідження» с. 15 

 Дати відповіді на питання 1-5 с.186 

 Опрацювати  параграф 43 

 Дати відповіді на питання 1-5 с.190 

 

Інформатика Заітченко Р.В., Фесенко Н.В. 



Опрацювати: п.4.3. Типи даних: числові, грошові, дати, текст, відсотки. 

Введення, редагування й форматування даних основних 

типів, с. 101 – 106.  

Робота за комп’ютером: Працюємо за комп’ютером, с. 106 – 107. 

Давати відповіді на запитання: с.108. 

Виконати завдання: №2, №5* с. 108. 

 

Фізика  Демченко І. М. 

 Тема: 
 Опрацювати  параграфи 26,27,28( скласти конспект) 

 Експеримент.завдання с.180 

 Вправа 27(1,2), вправа 28 (1,4,6) 

 

Історія Ткаченко О.С. 

 

 Опрацювати  параграф 25. див. завдання від 12.03 

 Опрацювати  параграф 26 (вивчити визначення, №1-4 (усно), №5 

с.190(письмово)) 

 Опрацювати  параграф 28 (вивчити визначення, №1-7 (усно)с.207, 

№2(2) с.207(письмово)) 

 

Зарубіжна література  Завгородня Т.Д. 

 Прочитати твори Едгара По «Золотий жук» та «Спілка рудих» 

 

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО Кулик О.О. 

Мюзикл. Дитячий мюзикл. 

Пригадати опери та мюзикли, які ви слухали раніше. Поміркуйте, у чому 

полягають відмінності між ними? 

У чому полягають відмінності між дитячою театральною виставою та 

мультфільмом? 

У чому виявляються особливості кінофільмів-мюзиклів? Переглянути 

фрагменти мюзиклів: «Собор Паризької Богоматері» (музика Р.Кочіанте, вірші 

Л.Пламондона); 

дитячий мюзикл «Король лев»; «Русалонька»; дитячий кінофільм-мюзикл 

«Незнайко з нашого двору». 

*Створіть афіші для улюблених мюзиклів. 

 

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ  Корнієнко О.І., Дубина О.С. 

Розділ .Технологія побутової діяльності та самообслуговування. 

Основи технології малярних робіт. 

Опрацювати матеріал за посиланням 

с.114-124 

7 клас   https://pidruchnyk.com.ua/721-trudove-7-klas-hodzicka-dlya-divchat-

2015.html 
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