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Tuần Ngày Tiết học Nội dung công việc Ghi chú

01

Thứ 5

26/03/2020

Anh văn

Ôn lại các ngữ pháp, từ vựng đã

học  ở học kỳ  II,  hoàn thành các

bài tập ôn tập (nếu có)

Học sinh hoàn thành bài
tập  và  nộp  sản  phẩm
cho  giáo  viên  kiểm tra
qua facebook hoặc zalo
(nếu có).

Liên  hệ  giải  đáp  thắc
mắc  với  giáo  viên
chuyên  môn  trong  quá
trình tự học (nếu có).

Ngữ văn

Ôn lại kiến thức cũ

Đọc  sách  tham  khảo  thầy  giới

thiệu.
Tin học Ôn lại bài cũ, tự học tại nhà.

Toán Ôn lại  các  dạng bài  tập  và  hoàn

thành các bài tập ôn tập (nếu có)Toán

Thứ 6

27/03/2020

Địa lý Tự học và hệ thống hóa kiến thức Học sinh hoàn thành bài
tập và nộp cho giáo viên
kiểm tra  qua  facebook,
zalo  hoặc  gmail  (nếu
có)

Liên  hệ  giải  đáp  thắc
mắc  với  giáo  viên
chuyên  môn  trong  quá
trình tự học (nếu có).

Công nghệ
Đọc sách,  hoàn thành các  nhiệm

vụ ôn tập (nếu có)
Vật lý Hoàn thành bài tập được giao

Thể dục
Thực hiện các bài tập tại nhà nhằm

ôn lại bài cũ và nâng cao sức khỏe

mùa dịch.

Thể dục

Thứ 7

28/03/2020

Ngữ văn
Hoàn thành các nhiệm vụ học tập

được giao.

Đọc trước bài học trong tuần tới.

Học sinh hoàn thành bài
tập và nộp cho giáo viên
kiểm tra  qua  facebook,
zalo  hoặc  gmail  (nếu
có)

Liên  hệ  giải  đáp  thắc
mắc  với  giáo  viên
chuyên  môn  trong  quá
trình tự học (nếu có).

Ngữ văn

Anh văn Luyện các  kỹ  năng tại  nhà  bằng

nhiều phương pháp.

Hoàn thành bài tập được giao.
Anh văn

SHL Đọc  thông  báo  từ  giáo  viên  chủ

nhiệm.

Khắc  phục  những  hạn  chế  trong

tuần tự học.



Phát huy vai trò tự chủ, tự học. Trên tinh thần thực hiện

theo đúng kế hoạch của

nhà trường.

02

Thứ 2

30/03/2020

SH

Đọc thông báo về các phương án

triển khai kế hoạch trong tuần của

BGH.

Học sinh hoàn thành bài

tập và nộp cho giáo viên

kiểm  tra  qua  facebook

hoặc zalo (nếu có)

Toán Hệ thống hóa kiến thức

Hoàn thành bài tập được giaoToán
Lịch sử Tự học, hệ thống hóa kiến thức

Thứ 3

31/03/2020

Hóa học Ôn tập và làm bài tập môn Hóa
Học sinh hoàn thành bài

tập và nộp cho giáo viên

kiểm  tra  qua  facebook

hoặc zalo (nếu có)

Vật lý Hoàn thành bài tập

Toán
Hệ thống hóa kiến thức

Hoàn thành bài tập 
Công nghệ Đọc sách
Công dân Tự học và làm bài tập nếu có

Thứ 4

01/4/2020

Sinh học
Hệ thống, củng cố kiến thức nền

thông qua tài liệu được giáo viên

cung cấp.

Hoàn  thành  các  nhiệm  vụ  được

giao

Học sinh hoàn thành bài
tập và nộp cho giáo viên
kiểm tra  qua  facebook,
zalo  hoặc  gmail  (nếu
có)

Liên  hệ  giải  đáp  thắc

mắc  với  giáo  viên

chuyên  môn  trong  quá

trình tự học (nếu có).

Sinh học

Hóa học Đọc sách

Hệ thống hóa kiến thức nền.

Hoàn thành bài tập được giaoHóa học

Thứ 5

02/4/2020

Anh văn

Hoàn thành nhiệm vụ ôn tập môn

Anh văn theo hướng dẫn của GV

chuyên môn.

Học sinh hoàn thành bài
tập và nộp cho giáo viên
kiểm tra  qua  facebook,
zalo  hoặc  gmail  (nếu
có)

Liên  hệ  giải  đáp  thắc

mắc  với  giáo  viên

chuyên  môn  trong  quá

trình tự học (nếu có).

Ngữ văn Hệ thống hóa kiến thức
Tin học Đọc sách

Toán

Hoàn thành bài tập được giao
Toán

Thứ 6

03/4/2020

Địa lý Đọc sách

Học sinh hoàn thành bài
tập và nộp cho giáo viên
kiểm tra  qua  facebook,

Công nghệ Hoàn thành nhiệm vụ được giao
Vật lý Làm bài tập

Thể dục Thực hiện các bài tập tại nhà nhằm

ôn lại bài cũ và nâng cao sức khỏeThể dục



mùa dịch. zalo  hoặc  gmail  (nếu
có)

Thứ 7

04/4/2020

Ngữ văn

Đọc sách.

Học thuộc các bài thơ đã học.

Tham  khảo  các  tác  phẩm  nghị

luận,  tìm hiểu các vấn đề xã hội

nổi trội trong thời gian vừa qua.

Hoàn thành các nhiệm vụ học tập

được giao.

Học sinh hoàn thành bài

tập và nộp cho giáo viên

kiểm  tra  qua  facebook

hoặc zalo (nếu có).

Liên  hệ  giải  đáp  thắc

mắc  với  giáo  viên

chuyên  môn  trong  quá

trình tự học (nếu có).

Trên tinh thần thực hiện

theo đúng kế hoạch của

nhà trường.

Hạn  chế  vi  phạm,  lười

nhát  và  không  tự  giác

học tập.

Ngữ văn

Anh văn
Hệ thống hóa kiến thức

Tự  rèn  luyện  các  kỹ  năng  nghe,

nói đọc, viết thông qua sách vở và

các công cụ, phần mềm hỗ trợ.
Anh văn

SHL

Đọc  thông  báo  từ  giáo  viên  chủ

nhiệm.

Khắc  phục  những  hạn  chế  trong

tuần tự học.

Phát huy vai trò tự chủ, tự học.
03 Thứ 2

06/4/2020 SHDC

Đọc thông báo về các phương án
triển khai kế hoạch trong tuần của
BGH.

Học sinh tự xây dựng kế
hoạch  học  tập  cho  bản
thân.

Toán Hoàn thành bài tập được giao. Liên  hệ  giải  đáp  thắc
mắc (nếu có).Toán

Lịch sử
Đọc sách và làm thêm bài tập củng
cố bài học hoặc xem phim tài liệu.

Thứ 3

07/4/2020
Hóa

Hoàn thành bài tập được giao.

Xem  các  video  của  các  phương

trình hóa học.

Học sinh hoàn thành bài
tập và nộp cho giáo viên
kiểm tra  qua  facebook,
zalo  hoặc  gmail  (nếu
có)

Vật lý

Ôn lại kiến thức.

Lên các trang wed tự học để củng

cố kiến thức.

Thực hiện nhiệm vụ học
tập  và  nộp  sản  phẩm
cho  giáo  viên  chuyên
môn.

Toán Hoàn thành bài tập được giao.

Tự  củng  cố  kiến  thức  nền  bằng

cách xem các trang wed dạy học

Trao  đổi  với  giáo  viên
chuyên môn nếu có vấn



trực tuyến. đề cần giải đáp.

Công nghệ Đọc sách.

Công dân Tự học và làm bài tập nếu có

Thứ 4

08/4/2020

Sinh học Tự hoàn thành bài tập được giao.

Tự củng cố  kiến  thức  nền thông
qua tài  liệu được giáo viên cung
cấp.

Nộp sản phẩm cho giáo
viên hướng dẫn chuyên
môn nếu có.Sinh học

Hóa học Đọc thêm sách

Hệ thống hóa kiến thức nền.

Hoàn thành bài tập được giao

Liên  hệ  giải  đáp  thắc
mắc nếu cóHóa học

Thứ 5
09/4/2020 Anh văn

Xem video, đọc sách, kết hợp với
làm bài tập nhằm phát triển toàn
diện các kỹ năng.

Nộp sản phẩm cho giáo
viên hướng dẫn chuyên
mô

Ngữ văn

Ôn lại kiến thức cũ.

Học thuộc thơ.

Phát hiện những điều hay, mới mẻ
của những bài đã học (tự học sinh
tư duy).

Viết  sản  phẩm  và  nộp
lại qua gmail nếu có

Tin học
Ôn lại bài cũ.

Thực hành tại nhà.

Toán
Hoàn thành bài tập

Nộp sản phẩm cho giáo
viên qua facebook, zalo,
hoặc gmail.Toán

Thứ 6
10/4/2020

Địa Lí Hệ thống hóa kiến thức

Hoàn  thành  nhiệm  vụ
học  tập  và  nộp về  cho
giáo  viên  hướng  dẫn
chuyên môn.

Công nghệ Đọc sách
Liên  hệ  giải  đáp  thắc
mắc  trong  quá  trình  tự
học nếu có

Vật lí Làm bài tập được giao.
Hoàn  thành  bài  tập  và
nộp  về  cho  giáo  viên
qua gmail.

Thể dục Thực hiện các bài tập tại nhà nhằm



ôn lại bài cũ và nâng cao sức khỏe
mùa dịch.

Thể dục

 Thứ 7
11/4/2020

Ngữ văn

Đọc và hoàn thành nhiệm vụ học

tập trong quyển bài tập.

Đọc trước bài học trong tuần tới.

Viết  thành  sản  phẩm

dưới dạng bài tập được

chỉ  định,  nộp  về  cho

giáo viên chuyên môn.

Liên hệ giải đáp nếu có.

Ngữ văn

Anh văn Luyện các  kỹ  năng tại  nhà  bằng

nhiều phương pháp.

Hoàn thành bài tập được giao.

Liên hệ giáo viên để tìm
những  trang  thông  tin
chính xác.Anh văn

SHL

Đọc  thông  báo  từ  giáo  viên  chủ

nhiệm.

Khắc  phục  những  hạn  chế  trog

tuần tự học.

Phát huy vai trò tự chủ, tự học.

Trên tinh thần thực hiện

theo đúng kế hoạch của

nhà trường.

Hạn  chế  vi  phạm,  lười
nhát  và  không  tự  giác
học tập.

04

Thứ 2

13/4/2020 SHDC

Đọc thông báo về các phương án
triển khai kế hoạch trong tuần của
BGH.

Học sinh tự xây dựng kế
hoạch  học  tập  cho  bản
thân.

Toán
Hoàn thành bài tập được giao.

Liên  hệ  giải  đáp  thắc
mắc (nếu có).Toán

Lịch sử
Đọc sách và làm thêm bài tập củng
cố bài học.

Thứ 3

14/4/2020
Hóa Hoàn thành bài tập được giao.

Học sinh hoàn thành bài
tập và nộp cho giáo viên
kiểm tra  qua  facebook,
zalo  hoặc  gmail  (nếu
có)

Vật lý Ôn lại kiến thức.

Thực hiện nhiệm vụ học
tập  và  nộp  sản  phẩm
cho  giáo  viên  chuyên
môn.

Toán
Hoàn thành bài tập được giao.

Tự củng cố kiến thức nền

Trao  đổi  với  giáo  viên
chuyên môn nếu có vấn
đề cần giải đáp.



Công nghệ Đọc sách.

Công dân Tự học và làm bài tập nếu có

Thứ 4

15/4/2020

Sinh học Tự hoàn thành bài tập được giao.

Tự củng cố  kiến  thức  nền thông
qua tài  liệu được giáo viên cung
cấp.

Nộp sản phẩm cho giáo
viên hướng dẫn chuyên
môn nếu có.Sinh học

Hóa học Đọc thêm sách

Hệ thống hóa kiến thức nền.

Hoàn thành bài tập được giao

Liên  hệ  giải  đáp  thắc
mắc nếu cóHóa học

Thứ 5

16/4/2020
Anh văn

Xem video, đọc sách, kết hợp với
làm bài tập nhằm phát triển toàn
diện các kỹ năng.

Nộp sản phẩm cho giáo
viên hướng dẫn chuyên
mô

Ngữ văn

Ôn lại kiến thức cũ.

Học thuộc thơ.

Phát hiện những điều hay, mới mẻ
của những bài đã học (tự học sinh
tư duy).

Viết  sản  phẩm  và  nộp
lại qua gmail nếu có

Tin học
Ôn lại bài cũ.

Thực hành tại nhà.

Toán
Hoàn thành bài tập

Nộp sản phẩm cho giáo
viên qua facebook, zalo,
hoặc gmail.Toán

Thứ  6
17/4/2020

Địa Lí Hệ thống hóa kiến thức

Hoàn  thành  nhiệm  vụ
học  tập  và  nộp về  cho
giáo  viên  hướng  dẫn
chuyên môn.

Công nghệ Đọc sách
Liên  hệ  giải  đáp  thắc
mắc  trong  quá  trình  tự
học nếu có

Vật lí Làm bài tập được giao.
Hoàn  thành  bài  tập  và
nộp  về  cho  giáo  viên
qua gmail.

Thể dục Thực hiện các bài tập tại nhà nhằm
ôn lại bài cũ và nâng cao sức khỏeThể dục



mùa dịch.
Thứ 7

18/4/2020

Ngữ văn

Đọc và hoàn thành nhiệm vụ học

tập trong quyển bài tập.

Đọc trước bài học trong tuần tới.

Viết  thành  sản  phẩm

dưới dạng bài tập được

chỉ  định,  nộp  về  cho

giáo viên chuyên môn.

Liên hệ giải đáp nếu có.

Ngữ văn

Anh văn Luyện các  kỹ  năng tại  nhà  bằng

nhiều phương pháp.

Hoàn thành bài tập được giao.

Liên hệ giáo viên để tìm
những  trang  thông  tin
chính xác.Anh văn

SHL

Đọc  thông  báo  từ  giáo  viên  chủ

nhiệm.

Khắc  phục  những  hạn  chế  trog

tuần tự học.

Phát huy vai trò tự chủ, tự học.

Trên tinh thần thực hiện

theo đúng kế hoạch của

nhà trường.

Hạn  chế  vi  phạm,  lười
nhát  và  không  tự  giác
học tập.


