Iwata City Toyota Minami Junior Ensino Médio ２

Trabalho Temporário 2ª

série
1 Período ５ prolongado de férias temporárias 11 de maio (sem) - 31 de maio (domingo)
Retomada programada da escola para a escola 1 º de junho (sena)
2 Lista de atribuições de aprendizagem
Faculdade
de
Educação
Língua

Aprendendo a estar dentro

Anote no livro e escreva-o em uma página (120
caracteres) por dia. A gama é a aula de aprendizagem
kanji da deeratura, e mesmo em feriados, o mês e a
sexta-feira são página 1 todos os dias. É pera aos
sábados e domingos. )
Baseado na memorização da parte superior de
"Makurasoko", ele lê a tradução da linguagem moderna
inferior 10 vezes. Compare a parte superior e inferior para
aprender mais. É fácil de entender quando eu escrevo
lado a lado em um caderno.
Social
♦ Preencha as três impressões a seguir olhando para
livros didáticos, materiais e atlas.
・"Montanhas e Costas do Japão" (1) - (5)
２⃣ 1⃣ trabalho de "Topografia do Japão"
・Apenas a parte sublinhada de "Rio japonês e planície"
(1) a (5)
* As primeiras turmas após o currículo escolar (6/1 ou
posterior) の serão "Orientação" e "Teste de palavras
importantes mestre". O "Teste Mestre de Palavras
Críticas" varia de 147 do History Work P.48-53 ao
Geographic Work P.74-80(a faixa de teste foi emitida
como um problema fechado).
Por favor, continue
minaminá-lo.
Matemática Três impressões
(Uma impressão é distribuída para cada dia de aula.)
Vamos reresolvê-lo. )

Sobre
submissão
6/1 (mês)

Sem submissão

Não
há
necessidade de
submetê-lo, mas
será usado em
sala de aula. Por
favor, faça sem
perdê-lo.

1º 5/19 (ter)
A primeira data
escolar desde o
segundo 25/5 (sede)
3ª 5/29 (sex)

Ciência

Preparação: Caderno de Ciências do Ensino Médio 29
deMaio
P.42~P.64 (Nome da unidade "Vida e Transição (Ouro)
Biológica", P.44 não faz)
* Uselivros didáticos de dois anos e escaneia o banheiro
para preencher os espaços em branco na página esquerda
do open-up. A página à direita Página é usada em sala
de aula.
* Notas e detalhes de ciências do ensino médio serão Um
papel separado distribuídos no dia 12 de maio.
Vamos dar uma olhada no 、 próprio YouTube de Isobe
(URL está conectado) Listado em） e nos preparar para
mudanças químicas e átomos e moléculas. Mudanças
químicas E Atômica・Molecular

Seguido pelo segundo...
Inglês

Música
Arte

[Estudantes 2-1, 2-2, 2-3, 2-5]
(1) p.2~p.4
(2) Estude o significado de novas palavras e renwords no
livroS.E.R.A.eB, e escreva-as nas notas do estudo.
* Verifique o método no papel anexado e siga-o.
*As coletas básicas de problemas e as notas de estudo serão
repassadas à escola na terça-feira, 12 de maio.
♦2-4 Atribuições de Estudantes]
Escreva uma tradução em japonês na impressão de texto
da pré-aula a B e a Lesson1 A B C.
(2) Livro didático p16Memorize as palavras de "família e
parentes". ESCREVACINCO NA PÁGINA14,15 P DO
NOVO CADERNO DE ESTUDO(SNOOPY).
(3) Dois testes de confirmação de fixação
(4) Conteúdo de 1 na série de recapitulação
Escreva notas de 1p para 10 páginas.
(Notas de 15
passos em inglês ou 15 linhas de notas universitárias.)
Cada pessoa deve estar preparada para suas próprias
anotações. Você pode usar a continuação das notas da
primeira série. )
[No dia da escola na terça-feira, 12 de maio, eu vou dar-lhe os
detalhes em um jornal separado. ]
Sem

① 5/19 (Fogo)
② A primeira
data escolar
desde
segundafeira, 25 de
maio
(1),(2), (5) é
segunda-feira, 1
de junho
(3)E(4)O onthe-5O on-the19

Corte duas impressões da pintura e coloque-a em um saco
com um zíper. (Veja a impressão da descrição)
(2) Imprima para pensar sobre o tema de design do
trabalho em que você está trabalhando. Responderei a

(1) Usado na
primeira aula de
arte.
(2) Data da

10 perguntas.

Proteção
corporal

◗ Use esmolas para tentar se exercitar em casa.
(2) Não é uma tarefa, Você pode usar o mas O on-theprepare o hachimaki e a faixa de cabelo para uso na aula de
educação física (cor da classe).
Como posso comprá-lo
nas seguintes lojas, por favor prepare-o o máximo
possível durante o período de férias escolares.
Loja de Roupas Kazuya Mitsuhana Ohashi Loja de
Roupas
Tecnologia Não há submissões, mas a aula começará a partir da
continuação da ingenuidade do caso do tecido do ano
passado, então, por favor, venha com idéias e prepare os
materiais necessários.
Família
Sem
Outros

escola na terçafeira, 19 de
maio.
Sem submissão
(2) Por favor,
até 25 de Maio
(sede)
tanto
quanto possível.

+ Revise e prepare cada assunto nas notas do estudo do Sexta-feira,
teste, uma página por dia
de maio
(10 páginas E novamente de re-encerramento)
▪ Preencha seu cartão de exame de saúde, perspectiva e
agenda todos os dias.
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Esta lista, matérias detalhadas, impressões, trabalho, etc. serão
distribuídas no dia da escola na terça-feira, 12 de maio.

