6-й клас

№
пп
1.

Предмет
Укр. мова

2.

Укр. література

3.

Рум. мова

Домашнє завдання
Опрацювати тему,,Займенник.Розряди займенників.
Впр. 387,(ст.189) 407,(197ст.).
ПАВЛО ГЛАЗОВИЙ «НАЙВАЖЧА РОЛЬ»,
«Заморські гості», «КУХЛИК»（один із цих творів
напам’ять）
De copiat în caiet formele de pronume de întărire și cele
nehotărâte.
Exercițiul 2 pag. 152/ Exercițiul 1 pag. 155
De copiat în caiet formele de pronume negative pag.
156 și cele relative pag. 159.
De rezolvat testele de la pag. 162
Selectați un articol din ziar despre faptele oamenilor.
Alcătuiți un anunț de vânzare și cumpărare.
De rezolvat testele pag.162
Alcătuiți un interviu în care să povestiți
despre școala voastră folosind cât mai multe numerale.
De învățat numeralul distributiv și adverbial de la
pag.168-169 și de construit cu ele propoziții.
De copiat în caiet funcțiile sintactice ale numeralelor de
la pag.170
Citiți textul de la pag. 171 și dați răspuns la întrebările
referitoare la text.
De rezolvat testele de la pag. 172
De studiat stilurile funcționale ale limbii de la pag.173
De repetat cerințele și etapele importante în elaborarea
compunerilor de la pag. 176
De repetat părțile de vorbire studiate.

4.

Рум. література

De citit poezia Mama de G. Coșbuc și de observant cu
ce se deosebește de poezia lui G. Vieru.
De memorat poezia Mama de D. Matcovschi
De citit opera Colț Alb de Jack London pag. 141-146.
Redați rezumatul operei în scris.
Compunere Prietenia dintre om și animal (în baza
operei studiate).
De memorat poezia lui Serghei Esenin E-n amurg…Pe
urzici…
De memorat poezia lui Serghei Esenin Cerne mălinul
zăpada.
Compunere Primăvara- ca fundal al iubirii.
De citit romanul lui Mark Twain Aventurile lui Tom
Sawyer pag. 158-172.
Dați răspuns la întrebările de la pag.172
Redactați o scrisoare adresată lui Tom Sawyer.
Faceți o paralelă între viața lui Nică din Amintiri din
copilărie de Ion Creangă și a lui Tom Sawyer din
Aventurile lui Tom Sawyer.
De memorat poezia lui Ion Vatamanu Cuvintele limbii
române.
Explicați semnificația cuvintelor: limbă, destin, cuvânt,
verb, aramă.
De memorat poezia lui Ilie Motrescu, Născutu-m-au
Carpații.
De alcătuit o compunere în care să descrieți locul vostru
de baștină.

5.
6.

Фран. мова
Всесвітня історія

§49, de dat răspuns în scris la întrebările 1-4 pag. 241

7.

Математика

8.
9.
10.

Біологія
Географія
Основи здоров’я.

§50, de dat răspuns în scris la întrebările 1-4 pag. 248
§51, de dat răspuns în scris la întrebarea 2 pag. 252
§52, de dat răspuns în scris la întrebările 1-2pag. 257
§53, de îndeplit de sinestătător lucrarea practică pag.
258-262
§54, punctul 1, pag. 263-266, întrebarea 1pag. 268
§54, punctul 2-3, pag. 266-268, întrebarea 2 pag. 268
§55, însărcinările 1-2, pag. 269-271
§55, însărcinările 3, pag. 271
Generalizare
De prelucrat
§§31-32. De rezolvat ex.N 1415, 1416, 1422,
probl.1442,1444,1446.
І.Tema Cum să ne comportăm in timpul incendiului
(pag.157)
1. De copiat in caiete concluziile și de le însușit pe toată
viata (pag.157).
2. Invață cele mai simple reguli dacă locuiești de o
întreprindere industrială (pag.162).
ІІ. Tema Securitatea circulației bicicletistului
(pag.157)
1. De citit și de însușit tema. ( băieții să citească de
cîteva ori ).
2. Îndeplinește în scris cros-testul la pag.182
IІІ. Tema Regulile de acordare a primului ajutor
(pag.195)
1.De scris în caiete cele mai importante reguli și de
reținut minte.

11.

Образотворче
мистецтво

1. Наша планета.
2. Моя країна — Україна ( найулюбленіший
пейзаж твого села).
3. Символи України (герб, прапор, гімн).
4. Народні символи України (калина,
чорнобривці, мак, лелека, хата…).

12.

Українознавство

1. Моя держава Україна . (Написати твір).
Цінності української держави: її громадяни,
національні традиції, мова, територія,
природні ресурси, технології.
2. Українська мова – державна мова України,
державотворчий об’єднуючий чинник.
Держава твориться перемогами.
3. Україна та українці в світі.

4. Зарубіжні історики, географи, мандрівники
про Україну (Геродот, Г. Л. де Боплан, П.
Алеппський).
13.

Трудове навчання

14.

Інформатика

5. Proiectul: Căsuță pentru păsărele (din carton sau
placaj) (de trimiso fotografie cu căsuța agățată în
copac)
Алгоритми та програми. Створення програмних
об’єктів. Змінювання значень властивостей об’єкта
в програмі. Поняття події. Види подій.

