Завдання для самостійної роботи учнів в дистанційному режимі з 21.04. по 24.04.2020р.
Середня і старша школа,
 Галака В.І.,
7-а клас
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7-а клас
Українська мова
№ з/п 
дата
Завдання
1-21. 04
Опрацювати  теоретичний матеріал за  підручником -§34,      (стор.134----135).

 Виконати вправу№398.






2-23. 04
Переглянути відео за посиланням у групі Viber :

Модуль№6. Заняття5: Частка як службова частина мови.













































































 



Середня і старша школа,
 Галака В.І.


7 –а клас
Українська література
№ з/п


Завдання

1
Підготувати повідомлення про життєвий і творчий шлях Марини Павленко
 "https://www.ukrlib.com.ua/bio/printit.php?tid=12847"https://www.ukrlib.com.ua/bio/printit.php?tid=12847



2
Прочитати повість-казку «Русалонька із 7 – В або прокляття роду Кулаківських » (ст. 212-223).

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=12852


3
Скласти декілька тестових завдань за прочитаним твором.


4
 "https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=12852"https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=12852
прослухати аудіокнигу





9-а,б  класи
Українська література
№ з/п

Завдання

1
Опрацюйте літературно –критичний  матеріал  підручника  з теми «Жіноча доля

у творах Шевченка»( стор.228-238), дайте відповіді на  запитання до теми,

вміщені у підр.; запишіть у зошиті тези опрацьованої статті.



2
Прочитайте поеми «Катерина», «Наймичка». Складіть план порівняльної

характеристики головних героїнь - Катерини та Ганни, доберіть відповідні

цитати .За бажанням створіть мультимедійну презентацію до теми .



3
Підготуйте матеріал для усного твору-характеристики героїнь поем

«Катерина», «Наймичка».



Прочитайте поему «Марія», складіть літературний паспорт твору.



4
Опрацюйте статтю підручника «Лірика Шевченка періоду арешту, заслання й

останніх років життя»(стор.239-242); складіть 12 тестових завдань до теми.



5
Вивчіть  вірш «Доля» напам'ять.





Українська мова
1
Завдання




Перепишіть речення й розставте розділові знаки. Виконайте синтаксичний розбір поданих речень.

Солов'ї ці невтомні співці весни і кохання заливчасто перетьохкуються у вербах по садках і коли вони тьохкають здається що все на світі стихає. Чомусь не кожен розуміє і не написано ніде якщо душа співать не вміє то розум пісню не складе. Піфагор якого всі знають як відомого філософа і математика часто брав участь в атлетичних змаганнях а на Олімпійських іграх двічі був увінчаний лавровим вінком вибореним у кулачному бою. Вечір був тихий угорі займались маленькі небесні ватри а з-за Чорногори виповзав поволі немов хтось підштовхував його знизу величезний круглий місяць. Люблю я дощ рясний що густо з неба ллється після дощу того уся земля цвіте і ліс покритий краплями блискучими сміється.

	2. Напишіть 5-6 аудіо диктантів за збірником О.Авраменка дла підготовки до ДПА з української мови (9 клас). За потреби виконайте аналіз допущених помилок.





10-а клас

Українська література

№


 
	Скласти тези статті про Лесю Українку (стор. 205-214) або підготувати презентацію про життєвий і творчий шлях поетеси.


	Прочитати драму-феєрію Лесі Українки «Лісова пісня», скласти план сюжетної лінії та 2 тестових завдання з чотирма варіантами відповідей.
	


виконати такі завдання:
- знати історію створення;
- опрацювати с.221-227(підручник 10 класу О. Авраменка);
- завдання 1,2,3 с.227,


4. Вивчити із теорії літератури: неоромантизм, драма-феєрія.
                - скласти паспорт твору;
         - характеризувати образи Мавки та Лукаша;
- повідомлення " Новаторство Л.Українки в драматургії,   оригінальність жанру";
- скласти схему чи таблицю  з коментарями та цитатами
" Роздвоєність душі Лукаша"

Підготувати усну цитатну характеристику образів Лукаша, Мавки, дядька Лева, матері Лукаша, Килини.
6.

Вивчити напам’ять поезію «Contra spem spero!»




     10-а клас

Українська мова

№
Завдання


	Опрацювати збірник О.Авраменка »Підготовка ло ЗНО»(стор.408-410).
	Пройдіть онлайн тестування за посиланням:

              "https://onlinetestpad.com/ua/test/75898-testi-z-ukrainskoi-movi-dlya-10-11-klas%D1%96v"https://onlinetestpad.com/ua/test/75898-testi-z-ukrainskoi-movi-dlya-10-11-klas%D1%96v





	Ознайомитися з вимогами до написання ділового листа. Написати діловий лист.


	Підготуватись до контрольного тестування з теми «Морфологія».















































































