7 клас
№
1
2
3

Предмет
Українська
мова
Українська
література
Румунська
мова

Домашнє завдання
«Службові частини мови» （опрацювати） Впр.327,ст.151
та Впр.362, ст.166
ВОЛОДИМИР ІВАСЮК «ЧЕРВОНА РУТА»（НАПАМ’ЯТЬ)
De precizat Adevărat sau Fals de la pag. 123.
De citit ce este locuțiunea adverbială și de completat tabelul
pag. 125.
De citit ce este prepoziția și de scris prepozițiile simple și
compuse în caiet pag. 138.
De alcătuit câte trei enunțuri care să cuprindă diferite tipuri de
prepoziție.
De rezolvat exercițiul 4 pag. 140.
De rezolvat exercițiul 4 pag. 145 ( de transformat locuțiunile
prepoziționale în locuțiuni adverbiale.
De rezolvat testele de la pag. 147
De citit un text, de extras din el prepozițiile și de precizat tipul
prepozițiilor.
De învățat ce este conjuncția și locuțiunile conjuncționale la
pag. 149.
De grupat conjuncțiile în funcție de rolul pe care îl au în ex. 2
pag.151.
De alcătuit un dialog despre florile de primăvară.
Faceți un monolog în care să descrieți persoana cea mai iubită
vouă.
Ex.1pag.155 (substituiți locuțiuni conjuncționale prin conjuncții
sinonime).
De învățat ce este interjecția, tipurile de interjecții de la
pag.161
De alcătuit enunțuri în care să folosiți diverse interjecții.
Ex. 4 pag. 167 ( de clasificat interjecțiile după sens și structură)
De rezolvat testele de la pag. 169

De rezolvat sarcinile pag. 171-173
4

Румунська
література

De memorat poezia Florii de V. Voiculescu.
De aflat ce semnificație are sărbătoarea Floriile.
De găsit sinonime pentru cuvintele: aburi, dangăte, cătune, pâlc,
veșmânt.
De memorat poezia Hristos a înviat de Alexandru Vlahuță pag.
195
De selectat și de scris în caiete figurile de stil. De seletați
termenii religioși și dați explicația lor.
De citit nuvela Sania a lui Ion Druță. De alcătuit rezumatul
operei.
Compunere Munca e legea vieții și rodul ei cel mai bun.
De selectat personajele din nuvelă și de alcătuit un dialog cu ei.
De citit despre Adam Mickiewicz și de știut ce este sonetul.
De citit sonetele lui Adam Mickiewicz și de memorat una la
alegere.
De memorat poezia lui Vasile Romanciuc Duminica.
Dați răspuns la întrebările de la pag. 216 și
particularitățile artistice.
Pregătiți un discurs despre Mihai Eminescu.

extrageți

De memorat poezia lui M. Lermontov Pânza.
De precizat tema, ideea și motivele din poezie, de selectat în
caiet cuvintele care se referă la furtună.
De cules 10 maxime despre carte și limbă.
De alcătuit un acrostih
De cules poezii despre satul natal și de scris o scrisoare mamei.
De scris cele zece porunci din Biblie.
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Французька
мова

7

Історія
України

8

Всесвітня
історія

9

Географія

10
11
12

Біологія
Хімія
Фізика

13

Алгебра

14

Геометрія

15

Інформатика

16

Основи
здоров’я

17

Образотворче
мистецтво

Трудове
навчання

§25 de studiat pag. 177-184, de învățat conspectul
§26 de studiat pag. 184-188, lecția practică nr. 5
Generalizare
Repetarea termenologiei
Repetarea cronologiei
§27, de îndeplit de sinestătător lucrarea practică pag. 191-196
§28, de studiat pag. 199-207, de dat răspuns la întrebările 1-2
pag. 207
§29, de studiat pag. 208-212, de dat răspuns la întrebările 1-3
pag. 212
§30, de studiat pag. 213-216, de dat răspuns la întrebare 2 pag.
216
Generalizare

De prelucrat §30-31. De dat răspuns la întrebări. De rezolvat
ex.30 (4-7), 31 (1-5)
De prelucrat § (26-27). De rezolvat ex. 1035, 1037, 1048, 1050,
рrobl. 1081, 1083
De prelucrat § 4 (19-21). De dat răspuns la întrebările §4
pag.193
Опрацювати теми:
Створення комп’ютерної моделі
рівномірного прямолінійного руху об’єкта. Програмування
випадкових процесів.
І.Tema Bolile civilizației și publicitatea (pag.160)
1. De citit concluziile la pag.166
ІІ. Tema Principiile și consecințele de droguri (pag.167)
1.De copiat in caiete generalizările și de știut a povesti (pag.17
0)
2. De indeplinit in scris testele de la (pag.180)
1. Творче завдання: виготовлення Великодніх
композицій для оздоблення інтер’єру.
2. Творче завдання: створення макету парку «сад моєї
мрії».
3. Творче завдання: розробити макет головної нагороди
фестивалю кубку.
4. Творче завдання: розробити ескіз проекту «Вулиця
майбутнього», «Транспорт ХХХ століття».
Proiectul: Vopsirea suprafețelor (dacă aveți ceva de vopsit –
trimite-ți fotografii, dacă nu trimite-ți fotografii cu lucrări de
îngrijire a plantelor)
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Креслення

