25.05.2020
8-А
Українська мова 25.05. Контрольна робота. Із підручника списати впр. 478. Письмово виконати
завдання до неї. Перше й передостаннє речення проаналізувати й зробити
синтаксичний розбір. Скинути на електронну пошту.
26.05,28.05. Повторення вивченого. Скласти дванадцять тестових запитань (із
трьома варіантами відповідей , правильну відповідь підкреслити ) за вивченим
матеріалом (запитання різних розділів). Скинути на електронну пошту.
______________________________________________________________________
18.05,19.05,22.05. Повторення. Головні та другорядні члени речення. Розділові
знаки в простому ускладненому реченні. Записати шість простих речень із різними
видами ускладнень, зробити синтаксичний аналіз. Скинути на пошту.
___________________________________________________________________
12.05,15.05. Повторення. Словосполучення. Речення, його види. Записати шість
речень,різних за метою висловлення та емоційним забарвленням. Визначити
синтаксичну роль. (На пошту).
04.05, 05.05, 08.05. Повторення теми «Речення з відокремленими членами».
Скласти й записати 4 речення із відокремленими членами (щоб кожне мало
відокремлення). Проаналізувати кожне речення (не забудьте про аналіз головних і
другорядних членів). Підкреслити головні й другорядні члени. Ця робота буде
зарахована контрольною. Скинути на пошту.
27.04,28.04. Відокремлені уточнювальні члени речення. Опрацювати параграф у
підручнику. На вибір виконати дві вправи. Зробити синтаксичний розбір
(розповідне, питальне, …..) трьох речень. Скинути на пошту.
21.04, 24.04. Контрольний письмовий твір – опис місцевості (вулиці)
в
художньому стилі з використанням відокремлених означень та обставин .
(Скинути на електронну пошту fng1971@ukr.net ).
13.04, 14.04 Допис дискусійного характеру до блога «Чи переможе книжку
комп’ютер, а бібліотеку – інтернет»
17.04 Скласти 12 тестових запитань із трьома варіантами відповідей за темою
«Відокремлені означення, додатки, обставини, прикладки», правильну відповідь
підкреслити.
Українська мова 21.04, 24.04
(Балабан Л. К.) Скласти допис дискусійного характеру до блога" Чи переможе книжку комп'ютер,
а бібліотеку-інтернет?" З використанням відокремлених обставин.
13.04- Написати твір-опис вулиці,міста,села на основі власних спостережень
14.04 - §36 впр.424.425.
17.04 - повт.₴36 впр.430.431.
Українська
24.04
література
Проблематика твору: Роздуми про добро і зло, вірність і зраду, доцільність
самопожертви. ( На основі життя героїв)
13.04- алегоричність образу коня Шептало ( цитатна характеристика)
17.04- Ю.Винничук" Місце для дракона" прочитати
19.05 Контрольна робота (завдання в групі класу).
Зарубіжна
21.05 Опрацювати статтю підручника на с.264-266,
література
виконати завд.1.
______________________________________________________________________
12.05 Дати письмову відповідь на запитання 3,5 на с.248 підручника.
Підготуватися до контрольної роботи з теми « Література XX- XXI ст.» (А.де
Сент-Екзюпері, Р. Бах)
05.05 Р.Бах « Чайка Джонатан Лівінгстон». Опрацювати статтю підручника на
с.233; знати зміст I частини твору.
06.05 Р.Бах « Чайка Джонатан Лівінгстон». Прочитати II, III частини твору;
порівняти образи Джонатана та Саллівана
28.04 Скласти табличку « Шлях Маленького принца у Всесвіті»
(планета,представник,коротка характеристика)

29.04 Дати розгорнуту відповідь на запитання « Що зрозумів і чого навчився Маленький
принц під час перебування на планеті Земля ». Скинути у вайбер на номер 0938182254
21.04 А. де Сент-Екзюпері « Маленький принц ». Виписати з різних джерел вислови
відомих людей про письменника; знати зміст I-IX розділів казки-притчі; дати відповіді на
запитання 1-3 на с.221
13.04 Написати контрольний твір на тему « Які вади людей і суспільства викриває
Мольєр у комедії « Міщанин-шляхтич»?» Скинути у вайбер на номер 0938182254

Англійська мова 26.05 Контрольна робота.
Виконати завдання в classroom.
27.05 Test your English level.
Виконати завдання за посиланнями.
https://test-english.com/level-test/
https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/general-english/
28.05 Plans for the summer
Переглянути відео, виписати цікаві ідеї для відпочинку влітку.
https://www.youtube.com/watch?v=8jqDI7r4UhQ
https://www.youtube.com/watch?v=gC-n2sx5fTE
_______________________________________________________________________
19.05 Arts
SB Round up 8. Ex. A-D, F, p. 116
20.05 Arts
WB Ex. A-C, p. 87-88
21.05 Arts
Module 8, p. 139. Exam practice.
______________________________________________________________________
12.05 Arts and Crafts
1) Ex. A, B, (Speaking), p. 112-113. Дати письмові відповіді на питання.
2) Listening. P. 113
13.05 Reading A Report
1) Опрацювати лексику до с. 114-115. WB Ex. A, p. 85
2) SB Ex. A-D, p. 114
3) Повторити Passive Voice. Grammar reference p. 125.
4) SB Ex. E, p. 116, WB Ex C, p. 86
14.05 Writing A Report
1) WB Ex. B, p. 86
2) Опрацювати план написання доповіді на с. 115.
3) SB Ex. F, p. 115
______________________________________________________________________
05.05 Art
1) Опрацювати слова с. 110-111
2) WB Ex. A, p. 82, Ex. BC, p. 83
06.05 Installation Art
Reading practice. SB Ex. A-E, p. 110-111
07.05 At the Museum
1) Опрацювати слова с. 112-113
2) Vocabulary practice SB p. 112, WB Ex. A, p. 84, Ex. B, p. 85
3) Listening practice p. 112
28. 04 Image
1) Повторити слова с. 106-107, WB Ex. A, B, p. 79
2) Опрацювати правило вживання умовних речень 3 типу (Conditionals 3) на с. 128
і на https://grammarway.com/ua/conditionals
3) SB Grammar exercise p. 107 і картка (речення прописати повністю, скинути в
classroom)
29.04 Image
1) Listening SB p. 107 (buzz cut – машинна стрижка, treadmill – бігова доріжка, lend
– давати в борг, borrow-брати в борг)
2) Опрацювати слова до с. 108-109
3) SB Vocabulary exercise p. 108, WB Ex. A-C, p. 81
30.04 A Letter Giving Advice
1) Прочитати лист впр. В, с. 109 (SB) і відповідь на нього впр. С, с. 109
2) Опрацювати план написання листа, в якому дається порада с. 109
3) Написати лист, у якому дати пораду щодо вирішення проблеми впр. D, c. 109
(SB)
21. 04 Image
1) Опрацювати слова до с. 103-105

Німецька мова
(Григор’єва Т.
Л.)

25.05.Вивчити тему впр.4, с.142. Записати відео і надіслати.
29.05. Повторити лексику 2 семестру.
РОБОТИ НАДСИЛАТИ НА АДРЕСУ: grygorjewa62@ukr.net
______________________________________________________________________
18.05. С.163 прочитати ситуації, скласти по 2 питання до кожної ситуації.
22.05. КОНТРОЛЬНА РОБОТА: ЧИТАННЯ.
Завдання будуть 22 травня у групі. РОБОТУ ПРОШУ НАДІСЛАТИ ДО 15
ГОДИНИ.
РОБОТИ НАДСИЛАТИ НА АДРЕСУ: grygorjewa62@ukr.net
______________________________________________________________________
15.05. Урок 64-с.161 впр.3 - поради Лукасу (письмово).
РОБОТИ НАДСИЛАТИ НА АДРЕСУ: grygorjewa62@ukr.net
______________________________________________________________________
04.05. Урок 63-с.160-проект впр.1.
08.05. Урок 64(с.160)-впр.2 письмово.

РОБОТИ НАДСИЛАТИ НА АДРЕСУ: grygorjewa62@ukr.net
_____________________________________________________________________
27.04. Урок 62-с.157-слова, впр.3(С.158) -читати, впр.1(с.158)-письмово, впр.7
(с.159) за бажанням письмово.
РОБОТИ НАДСИЛАТИ НА АДРЕСУ: grygorjewa62@ukr.net
_____________________________________________________________________
1.Урок 58-с.149-слова, впр.1,3,4-читати, впр.6(с.150)-письмово.
2.Урок 59-с.151-слова, впр.1-усно, впр.2-письмово, впр.4(с.152)-читати.
3.Урок 60-с.153-слова, впр.2-письмово, впр.3(с.153)-усно, впр.5(с.154)-читати.
4.УРОК 61-с.155-слова, впр.1,2,3-усно, впр.4(с.156)-читати.
Німецька мова 25.05.2020 – 29.05.2020.
(Полозюк Ю. О.) Переглянути фільм “Mein Weg nach Deutschland” на Youtube та написати
відгук.
_______________________________________________________________________
Переглянути фільм “Mein Weg nach Deutschland”
_____________________________________________________________________
Виконати тест на сайті naurok.ua, індивідуальні коди для входу дивіться у
Google Classroom, доступ до тесту відкритий до 15 травня 23:00.
_____________________________________________________________________
1) Перетворити та записати речення в наказовий спосіб (сторінка 161), підручник.
2) Виконати в робочому зошиті письмові завдання до уроків 63-64.
4)Пройти тест ОБОВ’ЯЗКОВО УСІМ до 08.05.2020р. 23:00, код доступу 996242.
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=996242
__________________________________________________________________
27.04.2020 – 01.05.2020.
1) Записати в словник і вивчити слова с.157 (усно і письмово)
2) Виконати впр.1, 2 (с.157) - письмово, впр.3 (с.158) – усно.
3) Виконати в робочому зошиті письмові завдання до уроку 62.
4)Скласти діалог за зразком вправи 3 (с.158).
______________________________________________________________________
21.04.2020 – 24.04.2020.
1) Записати в словник і вивчити слова с.155 (усно і письмово)
2) Виконати впр.1, 2 (с.155), впр.4 (с.156) – усно.
3) Виконати в робочому зошиті письмові завдання до уроку 61.
4) Виконати письмово впр.3а (с.155).

________________________________________________________________
13.04.2020 – 17.04.2020.
1) Записати в словник і вивчити слова с.149, с.151, 153 (усно і письмово)
2) Виконати впр.3 (с.147), впр.2 (с.151), впр.3, 4 (с.152), впр.5 (с.154) – усно.
3) Письмово відповісти на питання (с.147).
4) Виконати в робочому зошиті письмові завдання до уроків 56-60.
5) Скласти і записати три діалоги за зразком впр.5 (с.150).
6) Виконати письмово впр.3 (с.153), впр.4 (с.154).
Алгебра

13.05.




18.05.



20.05.


Повторити §25.
Переглянути відео до уроку у Classroom.
Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал ІНДИГО, УНІАН.
Розв’язати №№ 960.
Повторити §24-26.
Переглянути відео до уроку у Classroom.
Розв’язати «Завдання для перевірки знань» ст..220-221.
Пройти контрольне тестування у Classroom.

25.05., 27.05.
 …спробуємо на хвилину уявити собі, що ми всі втратили елементарні
арифметичні знання. Адже це приведе до справжньої суспільної
катастрофи, бо арифметичний розрахунок супроводить нас на кожному
кроці. (Б. В. Гнєденко)
 Ви вже зрозуміли, що далі мова піде про видатних людей. Тому наступні
завдання будуть пов’язані з видатними людьми, які присвятили математиці
життя.
 А знайдете їх за посиланням:
 https://docs.google.com/document/d/10f37TlYIviOPVr188dCXNTyZ0nZWjda53_JYwYYTHg/edit?usp=sharing
 Для подорожі слід знати декілька правил безпечного користування
Інтернет-ресурсами. Для цього ознайомтесь з інформаційною сторінкою
"Як вільно користуватись Інтернетом і при цьому залишатись безпечним"
 Дякую за співпрацю! :)
______________________________________________________________________
27.04.




29.04.



04.05.





Повторити §27.
Переглянути відео до уроку у Classroom.
Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал ІНДИГО, УНІАН.
Розв’язати №№ 904(усно),906,910.
Повторити §27.
Переглянути відео до уроку у Classroom.
Розв’язати №№912,913(1),915.
Опрацювати §25 п.1.
Переглянути відео до уроку у Classroom.
Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал ІНДИГО, УНІАН.
Розв’язати №№935,937,939.

Геометрія

06.05.
 Повторити §25.
 Переглянути відео до уроку у Classroom.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал ІНДИГО, УНІАН.
Розв’язати №№943,947.
______________________________________________________________________
13.04.
 Повторити §§ 20 - 23.
 ПЕРЕГЛЯНУТИ відео, розміщенні у попередніх уроках.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал ІНДИГО, УНІАН.
Початок о 10.00 год.
 Пройти тестування на сайті www.classtime.com.
 Тестування проходитиме з12.00 год до 13.00 год. Код сесії: EJK6NN
 Розв’язати «Завдання для перевірки знань до §§ 20 – 23»
 Підготуватись до контрольної роботи.
15.04.
 Пройти контрольне тестування на сайті www.classtime.com.
 Тестування розпочнеться о 11.00 год та закінчиться о 12.00 год.
 Код сесії: Q3N752
22.04.
 Опрацювати §24.
 Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=mq7dF5Cv_Xs до 47
хв.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал ІНДИГО, УНІАН.
Початок о 10.00 год.
 Розв’язати №896,898,903.
 На повторення: №923.
14.05.
 Опрацювати §26.
 Переглянути відео до уроку у Classroom.
 Розв’язати №№969,971,974.
15.05.
 Повторити §26.
 Переглянути відео до уроку у Classroom.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал ІНДИГО, УНІАН.
 Розв’язати №№976,978.
21.05.
 Повторити § 26.
 Переглянути відео до уроку у Classroom.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал ІНДИГО, УНІАН.
 Розв’язати №№981.
22.05.
 Повторити § 26.
 Переглянути відео до уроку у Classroom.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал ІНДИГО, УНІАН.
 Розв’язати №№983.
28.05.-29.05.
 Виконати завдання, розміщене у розділі «Алгебра» за 25.05.
 Дякую за співпрацю! :)
______________________________________________________________________
30.04.
 Повторити §24.
 Переглянути відео до уроку у Classroom.

Історія України

Всесвітня
історія

Хімія

 Розв’язати №№917,919.
07.05.
 Повторити §25.
 Переглянути відео до уроку у Classroom.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал ІНДИГО, УНІАН.
 Розв’язати №№949.
08.05.
 Повторити § 25.
 Переглянути відео до уроку у Classroom.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал ІНДИГО, УНІАН.
Розв’язати №№941,952.
______________________________________________________________________
16.04.
 Повторити §§23 – 26.
 Пройти тестування по даних темах на сайті www.classtime.com.
 Код сесії: M7VK5D.
 Тестування проходитиме з 11.00 до 12.00.
17.04.
 Повторити §§22 – 26.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал ІНДИГО, УНІАН.
Початок о 10.00 год.
 Підготуватись до контрольної роботи.
 Розв’язати №980,989,995.
23.04.
 Повторити §§22 – 26.
 Підготуватись до контрольної роботи.
 Розв’язати « Завдання для перевірки знань до§§22 – 26»
24.04.
 Пройти контрольне тестування на сайті www.classtime.com.
 Код сесії: 6KV7RN
Тестування проходитиме з 12.00 до 13.00. год.
18.05. КОНТРОЛЬНА РОБОТА.
22.05. 29.05. Повторення.
__________________________________________________________________
04.08.Виконати практичну роботу & 37.Роботу відправити на вайбер 097 79 11 548.
08.08. Підготуватися к/р. Повторити && 31-36
24.04. Вивчити& 36.
17.04. Вивчити& 35.
20.05. 27.05. Повторення.
___________________________________________________________________
13.05. КОНТРОЛЬНА РОБОТА. ЗАВДАННЯ В ГРУПІ КЛАСУ ВРАНЦІ 13.05.
Відповіді прислати на вайбер 0 97 70 11 548.
______________________________________________________________________
06.05. Вивчити && 27,28. Підготуватися до к/р. Повторити && 22-25.
29.04.Виконати практичну роботу. Повсякденне життя в країнах Західної
Європи.& 26. Надіслати мені на вайбер 0 97 70 11 548.
22.04. Вивчити &25.
15.04. 22.04 Вивчити &25.
27.05 - повторити теми " Періодичний закон " і
"Кількість речовини"
20.05, 22.05 - к. р. : завдання в ґуґл класі
______________________________________________________________________

13.05, 15.05- опрацювати §36-38, повторити §23-38, підготуватись до контрольної
роботи, с. 212 завдання 310 (а, ґ)
06.05, 08.05 опрацювати §34-35, с. 196 - 197 розв'язати задачі 284, 285
29.04 опрацювати &33, с. 189 завдання 265-266 в гугл клас
Добування оксидів https://naurok.com.ua/zagalni-sposobi-dobuvannya-oksidiv-i-kislot169536.html
22.04 - повторити §23 - 32,
24.04 - пройти тестування
Відповіді скинути на електронну пошту dodplanes@ukr.net до 25.04.
https://naurok.com.ua/test/samostiyna-robota-z-temi-osnovni-klasi-neorganichnihspoluk-himichni-vlastivosti-248688.html
15.04, 17.04
опрацювати §32, с. 180-181 завдання 254, 256, 257
Біологія
21.04-П.45 опрацювати,ст.96-97 в зошиті виконати.
23.04-П.46 опрацювати,ст.98-100 в зошиті виконати.
_________________________________________________________________
1. П. 43 вивчити, ст.92-94 в зошиті опрацювати. Переглянути презентацію:
https://www.youtube.com/watch?v=SVSaluTRcnM
2. П. 44 вивчити, ст94-96 в зошиті виконати, лабораторне дослідження:
Вимірювання порогу слухової чутливості .виконати. Переглянути
презентацію: https://www.youtube.com/watch?v=no1NUR3yVG0
(будова органа слуху)
Географія
23.04 - П55-56. Завдання 5, стор. 231 (письмово)
13.04 - §53
16.04 - §54. Виписати світові міста.
Трудове
28.05 – Види одягу та взуття. Засоби догляду.
навчання
07.05 – Складання виробу.
(Гальчук А. А.) 30.04 – Електромонтажні роботи.
23.04 – Технологічний процес виготовлення деталей світильника: шліфування,
виконання елементів зєднань.
16.04 – Технологічний процес виготовлення деталей світильника: пиляння,
стругання, обпилювання рашпілями (за потреби).
Трудове
16.04
навчання
Виготовлення бісерної писанки
Основи здоров’я 19.05. "Соціальна безпека", опрацювати параграф.
28.04. "Мотоцикл, скутер і безпека", скласти пам’ятку відповідно темі.
14.04. «Безпека на дорозі». §28, виконати завдання в робочому зошиті.
Мистецтво
28.04 Тема: «Стиль реалізм у живописі, музиці, театрі».
Д/з: Створити презентацію на тему «Реалізм у мистецтві»
05.05 Тема: «Українське мистецтво романтизму та реалізму»
Д/з: Створити презентацію на тему «Шедеври українського мистецтва епохи
романтизму та реалізму»
19.05 Тема: «Зустрілися стилі в мистецтві»
Д/з: Твір-роздум на тему «Мистецтво – зв’язок минулого з майбутнім»
https://drive.google.com/drive/folders/11XBZ0VIdPcqlL_gOtmPFnLZTfQ2-NwMy
Фізична культура Тема : «Легка атлетика»
Комплекс ЗРВ (загально-розвиваючих вправ), спеціальні вправи для метань, бігові
та стрибкові вправи, вправи на формування постави
Повторити техніку виконання метання малого м’яча на дальність.
https://www.youtube.com/watch?v=_buX6YvXSPg

https://www.youtube.com/watch?v=ZghDt1NSHUY
https://nvk1distance.bitrix24site.ua/dystantsiynenavchannyanvk1mnemyrova323222222
2222223/#block1276

8-Б
Українська
мова

Українська
література

Зарубіжна
література

Англійська
мова

21.04, 22.04
Скласти допис дискусійного характеру до блога" Чи переможе книжку комп'ютер, а
бібліотеку-інтернет?" З використанням відокремлених обставин.
24.04
Повторити ₴ 34-37. Вправа 445.
___________________________________________________________
14.04 - Написати твір-опис вулиці,міста,села на основі власних спостережень
16.04 - -₴36 впр.424.425. (
17.04 - повт.₴36 впр.430.431
22.04
Ю.Винничук" Місце для дракона" - опрацювати.
______________________________________________________________
13.04- алегоричність образу коня Шептало ( цитатна характеристика)
15.04- Ю.Винничук" Місце для дракона" прочитати
21.05. Контрольна робота. Виконати за посиланням:
http://school.ucoz.net/publ/pidsumkova_kontrolna_robota_z_svitovoji_literaturi_8_klas_ii_sem
estr/1-1-0-26
22.05. Урок позакласного читання. М. Аромштам "Коли відпочивають янголи".
14.05. Барбара Космовська "Буба". Ідея поваги та любові до людини.
15.05. Барбара Космовська "Буба". Сімейні цінності у творі.
_____________________________________________________________________________
07.05. Річард Бах "Чайка Джонатана Лівінгстон". Утілення прагнення до високої мети в
образі чайки Джонатана.
08.05. Художній конфлікт і можливість його подолання. Алегоричні образи повісті.
Ознаки притчі у творі. (Записати в зошит визначення "алегорія")
29.04 Антуан де Сент-Екзюпері "Маленький принц". Людські взаємини, моральні
цінності у казці-притчі.
30.04. Антуан де Сент-Екзюпері "Маленький принц". Художні образи.
_____________________________________________________________
23.04 Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання рецензії, анотації до твору Мольєра
"Міщанин- шляхтич".
24.04 Контрольна робота. Різнорівневі завдання з теми "Бароко і класицизм".
16.04 Мольєр "Міщанин-шляхтич". Прочитати твір. Визначити тематику та проблематику
твору.
17.04 Дочитати комедію" Міщанин-шляхтич". Скласти план-характеристику персонажів:
пана та пані Журден, графа Доранта і маркізи Дорімени.
26.05- Ex 8-9 , p.228 (письмово)
28.05 –Ex 1a ,b p.233-235(читати і перекладати)
29.05 - Ex 3,4 p.236 SB (усно)
19.05- Ex 1-2 , p.225 (усно)
21.05 - Reading test відповіді скинути на пошту Donets_olya@ukr.net протягом дня.
22.05 - Ex 4а, p.225-226 SB (усно)
____________________________________________________________________________
12.05- Ex 2 , p.220-221-216 SB (усно),завдання true false(письмово)
14.05 -Ex 2а, p.223-224 SB (усно)
15.05 - Ex 3, p.224 SB (написати електронного листа)
Скинути листа на пошту Donets_olya@ukr.net
_____________________________________________________________________________
05.05- Ex 4a ,b p.214-216 SB (усно)
07.05 -Ex 5,7 p.216-217 SB (письмово)
08.05 - Ex 8 p.218-219 SB (усно)
Всі попередні роботи скинути на пошту Donets_olya@ukr.net
_________________________________________________________

Алгебра

28.04 Ex 5,6 p.210-211 SB(письмово)
30.04. Ex 2а p.212-213 SB(чит +переклад), Ex 3 p.214
21.04- Ex 5 p.202 SB (письмово)
23.04-Ex 1 p.203-204 Quiz SB (письмово). Вживання артикля «THE».Правило стр. 201. Ex
3а p.205 SB (письмово)
24.04-Present Perfect Passive правило стр .208-209
14.04- Опрацювати всі слова стр. 200-232 .Записати у словник і вивчити.
16.04-Ex 1 а b p.200 SB (усно ).Вживання артикля «THE».Правило стр. 201. Ex 3 p.201202 SB (письмово)
17.04-Ex 4 p. 202 (письмово). Ex 1 p.203-204 SВ(письмово)
13.05.
 Повторити §25.
 Переглянути відео до уроку у Classroom.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал ІНДИГО, УНІАН.
 Розв’язати №№ 960.
18.05.
 Повторити §24-26.
 Переглянути відео до уроку у Classroom.
 Розв’язати «Завдання для перевірки знань» ст..220-221.
20.05.
 Пройти контрольне тестування у Classroom.
25.05., 27.05.
 …спробуємо на хвилину уявити собі, що ми всі втратили елементарні
арифметичні знання. Адже це приведе до справжньої суспільної катастрофи, бо
арифметичний розрахунок супроводить нас на кожному кроці.
(Б. В. Гнєденко)
 Ви вже зрозуміли, що далі мова піде про видатних людей. Тому наступні завдання
будуть пов’язані з видатними людьми, які присвятили математиці життя.
 А знайдете їх за посиланням:
 https://docs.google.com/document/d/10f37TlYIviOPVr188dCXNTyZ0nZWjda53_JYwYYTHg/edit?usp=sharing
 Для подорожі слід знати декілька правил безпечного користування Інтернетресурсами. Для цього ознайомтесь з інформаційною сторінкою "Як вільно
користуватись Інтернетом і при цьому залишатись безпечним"
 Дякую за співпрацю! :)

27.04.




29.04.



04.05.





Повторити §27.
Переглянути відео до уроку у Classroom.
Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал ІНДИГО, УНІАН.
Розв’язати №№ 904(усно),906,910.
Повторити §27.
Переглянути відео до уроку у Classroom.
Розв’язати №№912,913(1),915.
Опрацювати §25 п.1.
Переглянути відео до уроку у Classroom.
Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал ІНДИГО, УНІАН.
Розв’язати №№935,937,939.

Геометрія

06.05.
 Повторити §25.
 Переглянути відео до уроку у Classroom.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал ІНДИГО, УНІАН.
Розв’язати №№943,947.
_____________________________________________________________________________
_
13.04.
 Повторити §§ 20 - 23.
 ПЕРЕГЛЯНУТИ відео, розміщенні у попередніх уроках. Переглянути відео-уроки
по телебаченню. Канал ІНДИГО, УНІАН. Початок о 10.00 год.
 Пройти тестування на сайті www.classtime.com.
 Тестування проходитиме з12.00 год до 13.00 год. Код сесії: EJK6NN
 Розв’язати «Завдання для перевірки знань до §§ 20 – 23»
 Підготуватись до контрольної роботи.
15.04.
 Пройти контрольне тестування на сайті www.classtime.com.
 Тестування розпочнеться о 11.00 год та закінчиться о 12.00 год.
 Код сесії: Q3N752
22.04.
 Опрацювати §24.
 Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=mq7dF5Cv_Xs до 47 хв.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал ІНДИГО, УНІАН. Початок о
10.00 год.
 Розв’язати №896,898,903.
 На повторення: №923.
14.05.
 Опрацювати §26.
 Переглянути відео до уроку у Classroom.
 Розв’язати №№969,971,974.
15.05.
 Повторити §26.
 Переглянути відео до уроку у Classroom.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал ІНДИГО, УНІАН.
 Розв’язати №№976,978.
21.05.
 Повторити § 26.
 Переглянути відео до уроку у Classroom.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал ІНДИГО, УНІАН.
 Розв’язати №№981.
22.05.
 Повторити § 26.
 Переглянути відео до уроку у Classroom.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал ІНДИГО, УНІАН.
 Розв’язати №№983.
28.05.-29.05.
 Виконати завдання, розміщене у розділі «Алгебра» за 25.05.
Дякую за співпрацю! :)
30.04.
 Повторити §24.
 Переглянути відео до уроку у Classroom.
 Розв’язати №№917,919.

Історія
України

Всесвітня
історія

07.05.
 Повторити §25.
 Переглянути відео до уроку у Classroom.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал ІНДИГО, УНІАН.
 Розв’язати №№949.
08.05.
 Повторити § 25 п.2.
 Переглянути відео до уроку у Classroom.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал ІНДИГО, УНІАН.
Розв’язати №№941,952.
_____________________________________________________________________________
_
16.04.
 Повторити §§23 – 26.
 Пройти тестування по даних темах на сайті www.classtime.com.
 Код сесії: M7VK5D.
 Тестування проходитиме з 11.00 до 12.00.
17.04.
 Повторити §§22 – 26.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал ІНДИГО, УНІАН. Початок о
10.00 год.
 Підготуватись до контрольної роботи.
 Розв’язати №980,989,995.
23.04.
 Повторити §§22 – 26.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал ІНДИГО, УНІАН. Початок о
10.00 год.
 Підготуватись до контрольної роботи.
 Розв’язати « Завдання для перевірки знань до§§22 – 26»
24.04.
 Пройти контрольне тестування на сайті www.classtime.com.
 Код сесії: 6KV7RN
Тестування проходитиме з 12.00 до 13.00. год.
18.05. 22.05. 29.05. Повторення.
04.05. Підготуватися до к /р. Повторити &&31-36.
05.05. Контрольна робота. Завдання 05.05 буде розміщено у групі класу. Відповіді на
мій вайбер 097 70 11 548 приймаю тільки один день 05.05 згідно розкладу уроків.
______________________________________________________________________
28.04. Виконати практичну роботу &37.Надіслати мені на вайбер 0 97 70 11 548.
___________________________
21.04. Вивчити & 36
____________________
14.04. Вивчити & 35
20.05. 27.05. Повторення.
13.05. КОНТРОЛЬНА РОБОТА. ЗАВДАННЯ В ГРУПІ КЛАСУ ВРАНЦІ 13.05.
Відповіді прислати на вайбер 0 97 70 11 548.
___________________________________________________________________________
06.05. Вивчити 27, 28. Підготуватися до к /р. Повторити && 22-25.
29.04.Виконати практичну роботу.Повсякденне життя в країнах Західної Європи у 18
ст. & 26. Надіслати мені на вайбер.
22.04. Вивчити &25.

15.04. 22.04 Вивчити &25.
Біологія

Географія

Трудове
навчання
(Гальчук А.
А.)

Основи
здоров’я

Хімія

1.П.45 опрацювати, ст.96-97 в зошиті виконати.
23.04-П.46 опрацювати, ст.98-100 в зошиті виконати.
_____________________________________________________________
1. П. 43 вивчити, ст.92-94 в зошиті опрацювати. Переглянути презентацію:
https://www.youtube.com/watch?v=SVSaluTRcnM
2. П. 44 вивчити, ст94-96 в зошиті виконати, лабораторне дослідження: Вимірювання
порогу
слухової
чутливості
.виконати.
Переглянути
презентацію:
https://www.youtube.com/watch?v=no1NUR3yVG0
(будова органа слуху)
21.04 - П55
22.04 - П56. Завдання 5, стор. 231 (письмово)
_______________________________________________________________
14.04 - §53
15.04 - §54. Виписати світові міста.
25.05 – Види одягу та взуття. Засоби догляду.
04.05 – Складання виробу.
27.04 – Електромонтажні роботи.
____________________________________________________
13.04 - Технологічний процес виготовлення деталей світильника: пиляння, стругання,
обпилювання рашпілями (за потреби).
18.05. "Соціальна безпека", опрацювати параграф.
04.05. "Екологічна безпека", опрацювати параграф.
27.04. "Мотоцикл, скутер і безпека", скласти пам’ятку відповідно темі.
13.04. "Безпека на дорозі". §28, виконати завдання в робочому зошиті.
19.05 - Контрольна робота.
Завдання з’являться у вайбері в групі класу.
(Фото роботи надіслати на ел.пошту kazmirova.87@gmail.com або на вайбер тел.
0680129374).
________________________________________________________________________
12.05 - § 37-опрацювати. Виконати № 296-302 (с.207).
13.05 - § 38-опрацювати. Виконати № 309, 310(а,б), 312, 313 (с. 212-213).
(Фото виконаних робіт надіслати мені на ел.пошту kazmirova.87@gmail.com або на
вайбер тел. 0680129374).
_______________________________________________________________________
05.05, 06.05:
1) § 33-опрацювати.
2) Пройти тестування по темі «Способи добування оксидів» на сайті: join.naurok.ua
Код доступу: 174310
У полі «ім’я учня» вказуєте своє прізвище та ім’я.
Завдання необхідно виконати до 11 травня 20.00.
Результати вашої роботи вчителю буде приходити автоматично, надсилати не потрібно.
_____________________________________________________________________________
_
28.04, 29.04 :
1) § 28-опрацювати.
2) Переглянути відео-урок:
https://www.youtube.com/watch?v=gLVTsXIMjWU
3) Виконайте письмово завдання, що знаходиться за посиланням:
https://drive.google.com/drive/folders/16TnFDFvIQdpyp_Y8ARq8u_u40GpHvZgV
(Роботу, яку виконували за посиланням, сфотографуйте та надішліть на ел.пошту
kazmirova.87@gmail.com або на вайбер тел. 0680129374).

Мистецтво

Фізична
культура

__________________________________________________________________
21.04, 22.04 - § 31 – опрацювати. Виконати завдання №246, 247 (с.174).
_______________________________________________________________
14.04
 § 32-опрацювати.
 Зробити конспект, переглянувши відеоурок:
https://www.youtube.com/watch?v=i1vposFVy6g
 Виконати письмово завдання № 254 (с.180), №259,260 (с.181).
15.04 - Тестові завдання до теми «Хімічні властивості середніх солей»:
https://naurok.com.ua/test/himichni-vlastivosti-serednih-soley-207450.html
Відповіді переслати на вайбер т. 0680129374 до 21 квітня.
30.04 Тема: «Стиль реалізм у живописі».
Д/з: Створити презентацію на тему Створити презентацію на тему «Реалізм у живописі»
07.05 Тема: «Українське мистецтво романтизму та реалізму»
Д/з: Створити презентацію на тему «Шедеври українського мистецтва епохи романтизму
та реалізму»
14.05 Тема: «Реалізм та романтизм в мистецтві»
Д/з : Створити презентацію на тему «Українське мистецтво мого краю»
21.05 Тема: «Зустрілися стилі в мистецтві»
Д/з : Твір-роздум на тему «Мистецтво – зв’язок минулого з майбутнім»
28.05 Тема: «Стилі в мистецтві»
https://drive.google.com/drive/folders/11XBZ0VIdPcqlL_gOtmPFnLZTfQ2-NwMy
Тема : «Легка атлетика»
Комплекс ЗРВ (загально-розвиваючих вправ), спеціальні вправи для метань, бігові та
стрибкові вправи, вправи на формування постави
Повторити техніку виконання метання малого м’яча на дальність.
https://www.youtube.com/watch?v=_buX6YvXSPg
https://www.youtube.com/watch?v=ZghDt1NSHUY
https://nvk1distance.bitrix24site.ua/dystantsiynenavchannyanvk1mnemyrova323222222222222
3/#block1276

8-В
Українська мова 18.05– §37, впр. 441, 444
(Балинська В. С.) https://youtu.be/rQUzSpI-RaM
Інтерактивна вправа https://learningapps.org/1292519
19.05 – Контрольна робота (classroom)
22.05 – § 38, впр447 (у.), 449 (п.) https://youtu.be/pIQorGuapQs
25.05 – Інтерактивна вправа: https://learningapps.org/3775860
26.05 – Інтерактивна вправа: https://naurok.com.ua/test/start/126985
29.05 – Мовний марафон: https://learningapps.org/4069170
_____________________________________________________________________
12.05–§ 36, впр. 423у., 427 п.
https://youtu.be/Qec0Qcw_ezw
15.05 – с. 241-243, впр. 428, 431
https://youtu.be/QCGY1Rp3x1M
04.05– Самостійна робота (classroom)
05.05 – § 35, впр. 412 у., 414 п.
https://www.youtube.com/watch?v=JS0cXILNXRY
08.05 – с. 234-236, впр. 416, 420
https://www.youtube.com/watch?v=UYpVuzeKxqU
27.04– с.224-225, опрацювати, впр. 402, 403
https://www.youtube.com/watch?v=09kOkyE1I0U
28.04 – повторити § 34, впр. 405 у., 410 п.
https://www.youtube.com/watch?v=uoJ8wunGot4
Пам’ятай! Усі виконані завдання надсилаємо на перевірку в classroom
________________________________________________________________
Приєднатися до класу (Classroom). Код класу - 4qcgqxw
21.04– Контрольна робота «Речення зі звертаннями, вставними словами,
словосполученнями, реченнями»
24.04 –§ 34, впр. 398(у.), 399 (у.), 400(п.)
https://www.youtube.com/watch?v=MOL0WQk8joQ&list=PLgPJeYhhhB9zjJEVjSq
ueJAueUEmnI80k&index=9&app=desktop (робити записи у зошиті)
__________________________________________________________________
13.04– § 28-30 (повт.), впр. 304, 313
https://www.youtube.com/watch?v=XXHjhNYvYyE
14.04 –§ 31 (повт.), впр. 336, 343
https://www.youtube.com/watch?v=yIAkiB70NQ4
17.04– § 32 (повт.), впр. 358, 364
https://www.youtube.com/watch?v=pW0_vJUBxxQ
Українська мова 25.05 – Повторення. Виконання тестів. Виконати до 26 травня 21:00 за
посиланням join.naurok.ua , код доступу 6293147.
(Чурай Н. В.)
26.05 – Повторення на платформі «На урок». Виконати завдання до 21:00 год.
28 травня, відкривши посилання
join.naurok.ua , код доступу 7716080 .
29.05 –– Підсумковий урок.
_____________________________________________________________________
18.05 – Повторити & 28-38, вправа 471, 472, 473,474. 18.05 – Самостійна
робота «Просте ускладнене речення». Виконати до 18 травня 20:00 за
посиланням join.naurok.ua , код доступу 346199.
19.05 – Підсумкова контрольна робота на платформі «На урок». Виконати до
20:00 год. 19 травня, відкривши посилання
join.naurok.ua , код доступу 538789 .
22.05 –– Виконати вправу 479.
__________________________________________________________________
12.05 – Повторити & 6-7, 20-24, вправа 462,463, виконати тестові завдання
«Односкладні речення» до 14 травня 20:00 за посиланням join.naurok.ua , код

Українська
література

доступу 877238
15.05- Повторити & 8-12, вправи 464, 465, 469.
15.05 –– Самостійна робота на платформі «На урок» за посиланням
join.naurok.ua , код доступу 879391. Виконати до 20:00 год. 17 травня.
__________________________________________________________________
04.05 – Повторити & 34-38, вправа 455 ( 1,2,3 речення зробити повний
синтаксичний розбір), фото роботи скинути у Вайбер на номер +380683346740).
05.05- Контрольна робота (завдання дивитися в класній групі Вайбера, фото
роботи скинути у Вайбер на номер +380683346740).
08.05 –– Повторити & 5, вправи 459, 460, 461.
__________________________________________________________________
27.04 – Самодиктант (текст дивитися в класній групі Вайбера, фото роботи
скидати мені у Вайбер на номер +380683346740)
27.04- Самостійна робота (завдання дивитися в класній групі Вайбера, фото
роботи скидати у Вайбер на номер +380683346740)
28.04 пара – Контрольний твір-оповідання на основі почутого (з обрамленням).
Пояснення дивитися в класній групі Вайбера, фото роботи скидати у Вайбер на
номер +380683346740.
_________________________________________________________________
21.04 – &38, вправи 446у, 447у, 448,449
24.04 пара – &38, вправи 450у, 451,452, 454
____________________________________________________________
13.04 пара– &36, вправи 422у, 423у, 424,425,427
14.04 – &36, вправи 428, 429у, 430у,431
17.04– &36, вправи 432, 433, 434у, 437
17.04– &37, вправи 439у, 440, 441, 443у,444
21.05 – Аналіз контрольної роботи. Додаткова сесія на платформі «На урок».
Виконати до 21:00 год. 26 травня, відкривши посилання
join.naurok.ua , код доступу 1032669.
22.05 - Урок літератури рідного краю. Ознайомитися з творчістю
письменників-земляків. Скласти біографічну довідку ( фото роботи надіслати у
вайбер на номер +380683346740), прочитати один із творів.
25.05 – Згадайте твори, що вивчалися впродовж року. Літературна гра на
платформі «На урок». Виконати до 21:00 год. 28 травня, відкривши посилання
join.naurok.ua , код доступу 5186128.
29.05 – Підсумковий урок.
_____________________________________________________________________
18.05 – Контрольна робота. Виконати тестові завдання до 21 травня 20:00.
Використати цей код доступу 971353 , відкривши посилання join.naurok.ua
15.05 – Ознайомитися із життям і творчістю Валентина Чемериса (конспект або
хронологічна таблиця). Прочитати твір «Вітька + Галя, або повість про перше
кохання». Виконати тестові завдання за твором до 17 травня 21:00.
Використати цей код доступу 910299, відкривши посилання join.naurok.ua
__________________________________________________________________
04.05 – Позакласне читання. Оксана Думанська «Школярка з передмістя»
(прочитати).
06.05 – Написати відгук про твір «Школярка з передмістя» , фото роботи
скинути у Вайбер на номер +380683346740).
________________________________________________________
27.04 – Які ідеї сповідує Дракон, а які князь? Запишіть у вигляді таблички.
____________________________________________________
23.04 – Юрій Винничук. Стисло про письменника в зошиті. Прочитати «Місце

Зарубіжна
література

Англійська мова

для дракона».
24.04– Проблематика твору (в зошиті). Скласти і записати 6 питань у формі
тесту по змісту твору з трьома варіантами відповідей .
__________________________________________________________
13.04 – В. Дрозд. Основні відомості про письменника (в зошиті). Прочитати
«Білий кінь Шептало».
17.04– Проблематика твору (в зошиті). Скласти і записати 6 питань у формі
тесту по змісту твору з трьома варіантами відповідей .
18.05 Опрацювати статтю підручника ( с.264-266).
20.05 Контрольна робота ( завдання в групі класу)
_____________________________________________________________________
14.05 Виконати завд. 3,5 на с.248 підручника; підготуватися до контрольної
роботи за творами
А.де Сент-Екзюпері, Р.Баха
_______________________________________________________________
04.05 Р.Бах « Чайка Джонатан Лівінгстон». Опрацюва статтю підручника на
с.233; знати зміст I частини твору.
06.05 Р. Бах « Чайка Джонатан Лівінгстон ». Прочитати II,III частини твору;
порівняти образи Джонатана та Саллівана
______________________________________________
27.04 Скласти схему « Шлях Маленького принца у Всесвіті»
29.04 Дати розгорнуту відповідь на запитання « Що зрозумів і чого навчився
Маленький принц, перебуваючи на планеті Земля ». Скинути у вайбері на мій
номер
_____________________________________________
22.04 А. де Сент-Екзюпері « Маленький принц ». Прочитати статтю підручника
про письменника, знати зміст I-IX розділів казки – притчі А . де Сент-Екзюпері
« Маленький принц »; записати правила маленького принца ( за розд .V)
_____________________________________________________
13.04 Написати контрольний твір на одну з тем: « Які вади людей і суспільства
викриває Мольєр у комедії « Міщанин- шляхтич»? або « Мої враження від
комедії Мольєра « Міщанин- шляхтич» . Скинути у вайбер на номер
0938182254
25.05 – семестрова контрольна робота (google claroom)
26.05 - перегляд фільму на youtube
28.05 - обговорення планiв на лiто
18.05 – PB: ex. 8 p.218 (читати перекладати); WB: ex. 17 p.99-100
19.05 – PB: ex. 2 p. 220-221(письмово)
21.05 – PB: ex. 2 p. 223-224 (а – усно; б - письмово)
________________________________________________________________
12.05 - PB: p. 213( опрацювати слова) ; ex p. 212( читати і перекладати) ; WB:
ex8, 9
14.05 - PB: ex. 4 p. 215 ( читати і перекладати) ;p. 216( опрацювати слова) ; ex 5
p216( письмово)
04.05 - повторити артиклі з географічними назвами, WB:ex. 2 p. 92
05.05 - тест "Артиклі з географічними назвами" (код bki5ian)
07.05 - повторити present perfect passive, PB: ex p. 210( письмово)
27.04 – PB: ex.1,2 p. 203 (усно,аудо на https://www.libra-terra.com.ua/nadopomohu-vchyteliu/audiododatky/);ex. 5 p. 202(пис)
28.04 – PB: p. 206 (опрацювати слова); ex. 7 p. 207( письмово)
30.04 – добре опрацювати Артикль p.201, картка

Алгебра

Геометрія

Географія

Біологія

Історія України

22.04 – PB: p. 201 (опрацювати);ex. 3 p. 201(пис)
23.04 – PB: p. 208 (опрацювати); ex. 3 p. 209( письмово)
15.04 – Контрольна робота. Посилання у класі.
17.04 – Опрацювати §24
https://youtu.be/mq7dF5Cv_Xs (до 49 хв)
Розв’язати №895, 898, 903.
22.04 – Розв’язати №906, 908, 910
https://youtu.be/mq7dF5Cv_Xs (до 1:10)
Самостійна робота. Посилання на тест в класі.
24.04 – Розв’язати №912, 915, 917.
14.04 - 16.04 Опрацювати §25
https://youtu.be/N04PBjWSoYc
Розв’язати №909, 911, 913, 917, 919.
21.04 - 23.04 Опрацювати §26
https://youtu.be/fiDZnKHGVf8
Розв’язати завдання по рівнях.
06.05. Параграф 59
07.05
Повторити тему:" Населення"
_______________________________________________________________
29.04 - П57
30.04 - П58
_______________________________________________________________
22.04 - П55
23.04 - П56. Завдання 5, стор. 231 (письмово)
______________________________________________________________
15.04 - §53
16.04 - §54. Виписати світові міста.
Завдання з біології на класрумі. Прохання, швидше приєднуйтесь і виконуйте
завдання. Код для приєднання – wzh32ip
__________________________________________________________________
06.05-07.05
П.48-51 опрацювати.В зошиті с.103-111 виконати.
Здати:(zannasegeda733@gmail.com)
Л.дослідження:“Визначення акомодації ока”,”Виявлення сліпої
плями”,”Вимірювання слухової чутливості”.
1.П.47 опрацювати,в зошиті с.100-102 виконати.Підготуватись до
тестування,повторити п.41-46
2.30.04.о 9.00 протягом 30 хв.буде проходити сесія кластайм. Код
сесії DVKR8V
22.04-П.45 опрацювати, ст.96-97 в зошиті виконати.
23.04-П.46 опрацювати, ст.98-100 в зошиті виконати.
П. 43 вивчити, ст.92-94 в зошиті опрацювати. Переглянути презентацію:
https://www.youtube.com/watch?v=SVSaluTRcnM
1. П. 44 вивчити, ст94-96 в зошиті виконати, лабораторне дослідження:
Вимірювання порогу слухової чутливості .виконати. Переглянути
презентацію: https://www.youtube.com/watch?v=no1NUR3yVG0
(будова органа слуху)
20.05.Практична робота: "Історичні пам"ятки рідного краю"(короткий опис).
Здати до 22.05.
21.05. К.р.https://naurok.com.ua/test/uzagalnyuyuche-testuvannya-z-rozdilu-ukra-navropa-svit-464926.html Здати 21.05.

__________________________________________________________________
14.05. Опрац. &36
15.05 Пр. роб. &37. Виконати завдання 1, 2, 3 "Працюємо самостійно" (Скинути
на вайбер)
________________________________________________________________
06.05. Опрац. &35.
29.04. Опр.&.33, 30.04-&.34
Всесвітня історія 21.05. К.р.https://naurok.com.ua/test/doba-prosvitnictva-shidniy-svit-8-kl468798.html Здати 21.05.
_____________________________________________________________________
14.05. Опрац. &28.
07.05. Опрац.&27.
Викон.тести с.224.Здати до05.05.
Трудове
26.05 – Види одягу та взуття. Засоби догляду.
навчання
05.05 – Складання виробу.
(Гальчук А. А.) 28.04 – Електромонтажні роботи.
_________________________________________________
21.04 – Технологічний процес виготовлення деталей світильника: шліфування,
виконання елементів зєднань.
___________________________________________________________
14.04 – Технологічний процес виготовлення деталей світильника: пиляння,
стругання, обпилювання рашпілями (за потреби).
Трудове
14.04
навчання
Виготовлення бісерної писанки
Основи здоров’я 19.05. "Соціальна безпека", опрацювати параграф.
04.05. "Екологічна безпека", опрацювати параграф.
27.04. "Мотоцикл, скутер і безпека", скласти пам’ятку відповідно темі.
13.04. "Безпека на дорозі". §28, виконати завдання в робочому зошиті.
22.05 - Контрольна робота.
Хімія
Завдання з’являться у вайбері в групі класу.
(Фото виконаних робіт надіслати мені на ел.пошту kazmirova.87@gmail.com
або на вайбер тел. 0680129374).
13.05 - § 37-опрацювати. Виконати № 296-302 (с.207).
15.05 - § 38-опрацювати. Виконати № 309, 310(а,б), 312, 313 (с. 212-213).
(Фото виконаних робіт надіслати мені на ел.пошту kazmirova.87@gmail.com
або на вайбер тел. 0680129374).
_____________________________________________________________
06.05, 08.05:
1) § 33-опрацювати.
2) Пройти тестування по темі «Способи добування оксидів» на сайті:
join.naurok.ua
Код доступу: 174310
У полі «ім’я учня» вказуєте своє прізвище та ім’я.
Завдання необхідно виконати до 11 травня 20.00.
Результати вашої роботи вчителю буде приходити автоматично, надсилати не
потрібно.
_________________________________________________________________
29.04 :
1) § 28-опрацювати.
2) Переглянути відео-урок:
https://www.youtube.com/watch?v=gLVTsXIMjWU
3) Виконайте письмово завдання, що знаходиться за посиланням:
https://drive.google.com/drive/folders/16TnFDFvIQdpyp_Y8ARq8u_u40GpHvZgV

(Роботу, яку виконували за посиланням, сфотографуйте та надішліть на
ел.пошту kazmirova.87@gmail.com або на вайбер тел. 0680129374).
___________________________________________________________
22.04, 24.04:
 § 32-опрацювати.
 Зробити конспект, переглянувши відеоурок:
https://www.youtube.com/watch?v=i1vposFVy6g
 Виконати письмово завдання № 254 (с.180), №259,260 (с.181).
______________________________________________________________
15.04
 § 30-опрацювати.
 Зробити конспект, переглянувши відеоурок:
https://www.youtube.com/watch?v=TFvSJ3d8S6E
 Виконати письмово завдання № 236, 244 (с.168).
17.04 - Тестові завдання до теми «Хімічні властивості кислот»:
https://naurok.com.ua/test/himichni-vlastivosti-kislot-176683.html
Відповіді переслати на вайбер т. 0680129374 до 22 квітня.
Мистецтво
28.04 Тема: «Стиль реалізм у живописі».
Д/з: Створити презентацію на тему «Реалізм у живописі»
05.05 Тема: «Українське мистецтво романтизму та реалізму»
Д/з: Створити презентацію на тему «Шедеври українського мистецтва епохи
романтизму та реалізму»
12.05 Тема: «Реалізм та романтизм в мистецтві»
Д/з : Створити презентацію на тему «Українське мистецтво мого краю»
19.05 Тема: «Зустрілися стилі в мистецтві»
Д/з : Твір-роздум на тему «Мистецтво – зв’язок минулого з майбутнім»
26.05 Тема: «Стилі в мистецтві»
https://drive.google.com/drive/folders/11XBZ0VIdPcqlL_gOtmPFnLZTfQ2-NwMy
Фізична культура Тема : «Легка атлетика»
Комплекс ЗРВ (загально-розвиваючих вправ), спеціальні вправи для метань,
бігові та стрибкові вправи, вправи на формування постави
Повторити техніку виконання метання малого м’яча на дальність.
https://www.youtube.com/watch?v=_buX6YvXSPg
https://www.youtube.com/watch?v=ZghDt1NSHUY
https://nvk1distance.bitrix24site.ua/dystantsiynenavchannyanvk1mnemyrova3232222
222222223/#block1276

