10.04.2020
8-А клас
Українська мова
(Балабан Л. К)

Українська мова
(Федик Н. Г)

Українська
література

06.04. - Відокремлені додатки. Параграф 37. Впр. 439. 440. 441.
07.04 - Повторити параграф 34-37. Вправа 445.
10.04 - Повторити параграф 34-37. Вправа 443; 444.
____________________________________________________________________
30.03
п. 34 с.224-225. Впр.398.402.
31.03
п. 34 с.225 впр.406.407.
03.04
с.210-213 - інтерв'ю в публ.ст. Впр.377.
_________________________________________________________________
Відокремлені члени речення
Оновлення:
06.04 Відокремлені члени речення. Скласти інструкцію з використанням
відокремлених членів з теми «Як зберегти здоров’я в умовах пандемії»
07.04. Скласти твір-опис місцевості в художньому стилі з використанням
відокремлених членів речення.
10.04. Відокремлені члени речення. Скласти оповідання з використанням
відокремлених членів (тему вибираємо самостійно).
____________________________________________________
03.04 Відокремлені додатки. Письмово виконати всі вправи параграфа.
____________________________________________________
31.03 - Відокремлені прикладки. Вивчити правила. Виконати всі вправи
параграфа.
06.04. - Образи діда Платона і діда Савки. Їхній моральний урок для солдатів.
С.217. Завд. 12; 13; 16.
10.04 - Написати фанфік на основі повісті " Шпага Славка Беркути."
В.Дрозд. " Білий кінь Шептало." Прочитати.

____________________________________________________________________
Н. Бічуя, «Шпага Славка Беркути»
Зарубіжна література Оновлення:
07.04 Завершити читання комедії Мольєра " Міщанин- шляхтич"; викон. завд. 6,
с. 212 ( викон. завд. скинути на мій Вайбер 0938182254).
_________________________________________________________________
Ознаки класицизму як художнього напряму. Опрацювати статтю підручника
(с.190-191), основне записати; читати комедію Мольєра " Міщанин- шляхтич".
____________________________________________________

Англійська мова
(для всіх підгруп)

Опрацювати статтю підручника на с 180-183, прочитати поезію Л. де Гонгори
"Галерник", виконати завд. підр. на с.186.
07.04
Стаття з описом місцевості.
1) SB ex. A-C, p. 95 – опрацювати зразок статті. SB ex. D, p. 95 написати статтю
за зразком.
2) Опрацювати слова до с. 96-97. WB ex. B, C, p. 71.
08.04
Збережемо планету чистою.
1) SB ex. A-D, p. 97
2) WB Ex. A,B, p. 72
3) Повторити правило вживання модальних дієслів Grammar Reference p.
127. Виконати тренувальні вправи WB ex. C,D, p. 73
09.04
Збережемо планету чистою.

Англійська мова
(Рябуха Н. А.)
Англійська мова
(Монарчук Е. А.)
Англійська мова
(Полозюк Ю. О.)

Німецька мова
(Полозюк Ю. О.)

1) Опрацювати лексику до с. 98-101
2) WB Ex. A, B, p. 73, ex. A, p. 74
_____________________________________________________________________
31.03.2020
1) записати у словник і вивчити слова до с. 92-93
2) SB ex. A, B, p. 92
3)WB ex. A-C, p. 69
01.04
1) повторити правило вживання so, such
2)SB ex. C, p. 92,ex. E, p. 93
3)WB ex, D, p. 70
02.04
1) записати у словник і вивчити слова до сторінок 94-95
2)SB ex. A, B, p. 94
3)WB ex. A, B, p. 70-71
1) Слова 7А записати у словник і вивчити
2) по підручнику вправи на сторінках 89-92, 94
3) по зошиту впр. А, В, с. 67, впр. А, В, с. 69, впр. С, А, В, с. 70-71
Round-up 6 в зошиті, лексика 7а с. 89, 90 вправи с. 90 підручник, вправа A c. 67
зошиті.
На 17.03.2020.
 Words p.86-87
 Round-up 6
На 18.03.2020.
 Words 7cover
 WB Ex.D (p.64)
На 19.04.2020.
 Words p.90-91
 SB Ex.A,B (p.90)
 WB Ex.A (p.67)
06.04
1) Вивчити слова с.141 (усно і письмово)
2) Виконати впр.1, 3 (с.141) - усно
3) Виконати впр.2 (с.141) - письмово
4) Виконати впр.4 (с.142) – усно
5) Виконати в робочому зошиті письмові завдання до уроку Wiederholung, Stunde
54.
10.04
1) Вивчити слова с.143 (усно і письмово)
2) Виконати впр.2 (с.143-144) - письмово
3) Виконати впр.4 (с.144) – усно, впр.5 (с.144) – письмово.
4) Виконати в робочому зошиті письмові завдання до уроку 55
_____________________________________________________________________
30.03.2020.
Тема: ми відвідуємо Берлін.
Слова с.132, 135
Впр.3 (с.132-133) - усно
Робочий зошит с.85-87.
03.04.2020.
Тема: Це наша Батьківщина.
Вивчити слова с.138
Виконати впр.2 (с.138)
Записати в зошит для правил впр.3 (с.139)
Читати впр.4 (с.139-140)
Переглянути відео
https://www.youtube.com/watch?v=x0CBBDSlkAA&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=Ks16Ys6-OSY&feature=share

Письмово виконати впр.7 (с.140)

Алгебра

_____________________________________________________________________
На16.03.2020.
 Слова с.118, 120
 РЗ Впр.2-4 (с.79-80)
На 20.03.2020.
 Слова с.126-129
 Впр.4(с.130)у, впр.5(с.131) - записати в зошит для правил, РЗ Впр.2(с.81),
РЗ Впр.1-3(с.83), РЗ Впр.6 (с.84)
На 30.03.2020.
 Слова с.132, 135
 Впр.3 (с.132-133) усно
На 03.04.2020.
 Слова с.138
 Впр.2 (с.138)
Оновлення:
06.04.

Геометрія

 Опрацювати §23.
 Переглянути відео до 25 хв:
https://www.youtube.com/watch?v=bxerN1aTrzo
 Розв’язати №863,865,868,871.
08.04.
 Повторити §23.
 Переглянути відео з 25 хв.
https://www.youtube.com/watch?v=bxerN1aTrzo
 Розв’язати №873, 876,878.
 Виконати самостійну роботу, розміщену у “Classroom”
 Підготуватись до контрольної роботи.
_____________________________________________________________________
Опрацювати параграф 22.
Переглянути відео у "Класі".
Розв'зати:834,835,836,839,840,841,845.
Пройти експрес у "Класі".
01.04.
Повторити параграф 22.
Розв'язати: 846,848,850,852( приклади розв'язування є у підручнику).
Розв'язати самостійну роботу, розміщену у "Класі", результати відправити згідно
інструкції.
______________________________________________________________________
опрацювати параграф 21, розв'язати завдання 813, 815,817, 819, 821, 823;
https://www.youtube.com/watch?v=7mJebGHVw14&app=desktop
09.04.
 Опрацювати § 26.
 Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=U62BgE34KLs
 Розв’язати №№ 946,948,950,954.
10.04.
 Повторити §26.
 Переглянути відео з 18 хв.
https://www.youtube.com/watch?v=U62BgE34KLs
 Розв’язати №№956,961,963,970.
 Пройти тестування у Classroom.
02.04, 03.04.
Опрацювати параграф 25.
Переглянути відео-урок у "Класі".
02.04.Розв'язати: 909,911,913,915,917.
03.04. Розв'зати:919,921,924,929,(933).На повторення 938.
Виконати експрес, розміщений у "Класі".
______________________________________________________________________
Параграф 23, номери 870, 872, 874.

Параграф 24 - номери 893,895,897.
https://www.youtube.com/watch?v=Wl0YeqiOYFs&app=desktop
Історія України

Всесвітня історія

Географія

Хімія

10.04 &33 дати письмово відповіді на питання 1,2 на с.225.Відповіді мені на
вайбер.
06.04 Вивчити&33.Дати на початку &.
_________________________________________
вивчити парагр. 32-34
Оновлення:
08.04 Вивчити&22.Скласти таблицю за зразком на с.210 .Відповідь мені на
вайбер 097 70 11 548.
__________________________________________
01.04. Опрацювати &23.Дати письмову відповідь на питання 5,6 і скинути мені
на вайбер 0977011548.
__________________________________________________________________
вивчити парагр. 22, 23
Оновлення:
06.04 &51-52
___________________________________________________________
02.04 - п. 50 Практична робота12.
_____________________________________________________________
П.48-49 Виписати терміни.
_____________________________________________________________
Чорне та Азовське моря. Порівняти природу
Оновлення:
08.04 - §32, с.180 завдання 254, 256
https://www.youtube.com/watch?v=rb7ecpzNiKs&feature=youtu.be
______________________________________________________________

01.04
Хімічні властивості кислоти п. 30,с.168 завдання 238,242
https://www.youtube.com/watch?v=gdeX08iOqXs&feature=youtu.be

Фізика

____________________________________________________________________
Опрацювати п. 31
Оновлення:
Працюємо згідно розкладу. Заходимо за посиланням. Визначення та формули
записуємо в зошит. Задачі розв'язуємо в зошиті і надсилаєте
мені на
marinaderesov77@gmail.com або на вайбер 0985183141, до кінця робочого дня (
коли є фізика). Запитання по темі на вайбер.
https://drive.google.com/drive/folders/13HJw4JOYC5u3nOP34b3vQ4ke6bfblrb6
_____________________________________________________________________________

Біологія

"Послідовне та паралельне з'єднання провідників" п. 31-32, зробити конспект,
впр 31-32
Надсилати виконані завдання marinaderesov77@gmail.com
Оновлення:
7.04 - п.41 вивчити,ст 88-89 в зошиті опрацювати.
09.04 - п.42 вивчити, ст 89-90 в зошиті виконати. Лабораторне дослідження ст.
90-91 виконати.
___________________________________________________________________
Повторити тему "Нервова система"
Тестування на сайті www.classtime 31.03 з 12.00 до 14.00. Код:Q6QPGK
_____________________________________________________________________
1.Профілактика захворювання нервової системи. Зошит з друкованою основою
с.85-86
2.зошит з друкованою основою с. 87.
3.Загальна характеристика сенсорних систем. Зошит з друкованою основою с.88

Мистецтво

Фізична культура

Основи здоров’я
Трудове навчання

Інформатика

4.Зорова сенсорна система. Зошит з друкованою основою с. 89-91
Оновлення:
1 Стиль романтизм в архітектурі та скульптурі. Д/з: Проект на тему "Романтизм у
мистецтві: архітектура, скульптура"
2 Стиль романтизм в живописі, музиці та театрі. Д/з Проек на тему "Музика
стилю романтизм"
3 Стиль реалізм в архітектурі та скульптурі. Д/з Презентація на тему "Шедеври
архітектури та скульптури реалізму"
https://drive.google.com/drive/folders/11XBZ0VIdPcqlL_gOtmPFnLZTfQ2-NwMy
____________________________________________________________________
1. "Українські пам'ятки класицизму"
2. "Стиль романтизм в архітектурі, живописі, музиці й театрі"
Створити презентації на тему:
1.
"Класицизм в архітектурі мого краю"
2.
"Романтизм у мистецтві"
https://drive.google.com/drive/folders/11XBZ0VIdPcqlL_gOtmPFnLZTfQ2-NwMy
Повторити техніку виконання акробатичних вправ, лазання по канату, стрибки
через козла
Виконання комплексу ЗРВ (загально розвиваючих вправ)
Піднімання в сід за 30 сек.
Волейбол. Повторити техніку виконання передачі м'яча.
Повторити техніку виконання подачі м'яча верхньої, нижньої, бокової
Повторити тактику гри у нападі, захисті та індивідуальних і командних діях
07.04 - "Віктимна поведінка"п.27 р.з.
01.04 – Небезпека інфікування ВІЛ»п.26рдз відповідно.
09.04 – Технологічний процес виготовлення світильника. Виготовити шаблони
деталей світильника.
____________________________________________________________________
02.04 Проектування та конструювання світильника. Технологія ручної обробки
деревини, технологія електротехнічних робіт. Користуючись зразками в мережі
інтернет, виконати в робочому зошиті ескіз настінного або настільного
світильника.
06.04 - Опрацювати §6.3
Виконати вправи
https://learningapps.org/7092948

https://learningapps.org/4816880
10.04 - Опрацювати §6.4. Виконати завдання 5, с. 206
__________________________________________________________________
30.03 – Опрацювати §6.1; виконати завдання 2, 4, с 187
03.04 - Опрацювати §6.2; https://www.youtube.com/watch?v=r8x4r8kY7DU
Виконані завдання надсилати на електронну пошту вчителю

8-Б клас
Українська мова

07.04 - параграф 37. Вправа 439; 440; 441.
09.04 - Повторити параграф 34-35. Вправа 415; 417; 419.
10.04 - Параграф 37. Вправа 441; 445.

_______________________________________________________
31.03 – п. 34 с.224-225. Впр.398.402.
02.04 - с.225 впр.407.406.
03.04 - с.210-213- інтерв' ю в публ.ст. Впр.377.
__________________________________________________________
Відокремлені члени речення
Українська література 08.04 - Написати фанфік на основі повісті " Шпага Славка Беркути'.'
_____________________________________________________________
06.04. - Образи діда Платона і діда Савки. Їхній моральний урок для
солдатів. С.217. Завд. 12; 13; 16.

__________________________________________________________
Н. Бічуя, «Шпага Славка Беркути»
Зарубіжна література

Оновлення:

Історичні умови,філософське підгрунтя класицизму.Характерні
ознаки класицизму,як художнього напрямку.Мольєр"Міщаниншляхтич"(читати).Т.л.:сатира,сарказм.Поняття про гумор та іронію.
________________________________________________
Дж.Донн «Щоб мучить мене…»(філософський вірш)
Англійська мова

Алгебра

07.04- -Ex 8 p.198 SB ,Ex 7a p.197 SB
09.04--Ex 1b p.199 SB (письмово )
10.04--Ex 2 p. 185-186 SBВивчити тему(16 речень)
31.03 - 1) слова до розділу Daily, weekly, monthly виачити
2)вправи на с. 182-189 з підручника
02.04- PB:ex. 2-6 p. 192-193(повторити часи)
03.04 - PB: ex. 1-4 p. 195-196
Скласти 6 речень у різних часових формах.
Оновлення:
06.04
 Опрацювати §23.
 Переглянути відео до 25 хв:
https://www.youtube.com/watch?v=bxerN1aTrzo
 Розв’язати №863,865,868,871.
08.04
 Повторити §23.
 Переглянути відео з 25 хв.
https://www.youtube.com/watch?v=bxerN1aTrzo
 Розв’язати №873, 876,878.
 Виконати самостійну роботу, розміщену у “Classroom”
 Підготуватись до контрольної роботи.
_______________________________________________________________
Опрацювати параграф 22.
Переглянути відео у «Класі».
Розв’зати:834,835,836,839,840,841,845.
Пройти експрес у «Класі».
01.04.
Повторити параграф 22.
Розв’язати: 846,848,850,852( приклади розв’язування є у підручнику).
Розв’язати самостійну роботу, розміщену у «Класі», результати відправити
згідно інструкції.

опрацювати параграф 21, розв’язати завдання 813, 815,817, 819, 821,
823;

https://www.youtube.com/watch?v=7mJebGHVw14&app=desktop
Геометрія

Оновлення:
09.04.
 Опрацювати § 26.
 Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=U62BgE34KLs
 Розв’язати №№ 946,948,950,954.
10.04.
 Повторити §26.
 Переглянути відео з 18 хв.
https://www.youtube.com/watch?v=U62BgE34KLs
 Розв’язати №№956,961,963,970.
Пройти тестування у Classroom.

02.04, 03.04.
Опрацювати параграф 25.
Переглянути відео-урок у «Класі».
02.04.Розв’язати: 909,911,913,915,917.
03.04. Розв’зати:919,921,924,929,(933).На повторення 938.
Виконати експрес, розміщений у «Класі».
Параграф 23, номери 870, 872, 874.
Параграф 24 – номери 893,895,897.
https://www.youtube.com/watch?v=Wl0YeqiOYFs&app=desktop
Історія України

06.04 Вивчити&33.Дати на початку &.
07.04 Письмово дати відповіді на питання 1,2 с.225.Відповіді мені на
вайбер.

____________________________________________
вивчити парагр. 32-34
Всесвітня історія

Оновлення:
08.04 Вивчити&22.Скласти таблицю за зразком на с.210 .Відповідь мені на
вайбер. 097 70 11 548.
______________________________________________________
01.04. Опрацювати &23.Дати письмову відповідь на питання 5,6 і скинути
мені на вайбер 0977011548.
_________________________________________________________________

вивчити парагр. 22, 23
Географія

Оновлення:

07.04 - &51-52
01.04 ₽50 Практична робота 12.
___________________________________________________________
31.03 - П.48-49.Виписати терміни.
Чорне та Азовське моря. Порівняти природу
Хімія

Оновлення:
08.04 – § 30-опрацювати.
Зробити конспект, переглянувши відеоурок:
https://www.youtube.com/watch?v=TFvSJ3d8S6E.
____________________________________________________
02.04. – § 28-опрацювати і зробити по ньому конспект. Виконати письмово
завдання № 214(с.152)
_______________________________________________________________

п. 27, розв. Завд. 207, 209 (с.146-147);
Фізика

Працюємо згідно розкладу. Заходимо за посиланням. Визначення та
формули записуємо в зошит. Задачі розв'язуємо в зошиті і надсилаєте мені
на marinaderesov77@gmail.com або на вайбер 0985183141, до кінця
робочого дня ( коли є фізика). Запитання по темі на вайбер.

https://drive.google.com/drive/folders/13HJw4JOYC5u3nOP34b3vQ4ke6bfblrb6

________________________________________________________
«Послідовне та паралельне з’єднання провідників» п. 31-32, зробити
конспект, впр 31-32
Надсилати виконані завдання marinaderesov77@gmail.com
Біологія

Оновлення:
09.04 - п.42 вивчити, ст 89-90 в зошиті виконати. Лабораторне дослідження
ст. 90-91 виконати.
06.04 - п.41 вивчити,в робочому зошиті ст.88-89 опрацювати
Повторити тему «Нервова система»
Тестування на сайті www.classtime 31.03 з 12.00 до 14.00. Код:Q6QPGK

1.Профілактика захворювання нервової системи. Зошит з друкованою
основою с.85-86
2.зошит з друкованою основою с. 87.
3.Загальна характеристика сенсорних систем. Зошит з друкованою
основою с.88
4.Зорова сенсорна система. Зошит з друкованою основою с. 89-91
Мистецтво

Оновлення:
1 Стиль романтизм в архітектурі та скульптурі. Д/з: Проект на тему
«Романтизм у мистецтві: архітектура, скульптура»
2 Стиль романтизм в живописі, музиці та театрі. Д/з Проек на тему
«Музика стилю романтизм»
3 Стиль реалізм в архітектурі та скульптурі. Д/з Презентація на тему
«Шедеври архітектури та скульптури реалізму»
https://drive.google.com/drive/folders/11XBZ0VIdPcqlL_gOtmPFnLZTfQ2NwMy

1. «Українські пам’ятки класицизму»
2. «Стиль романтизм в архітектурі, живописі, музиці й театрі»
Створити презентації на тему:
1. «Класицизм в архітектурі мого краю»
2. «Романтизм у мистецтві»
https://drive.google.com/drive/folders/11XBZ0VIdPcqlL_gOtmPFnLZTf
Q2-NwMy
Фізична культура

Основи здоров’я
Трудове навчання

Інформатика

Повторити техніку виконання акробатичних вправ, лазання по канату,
стрибки через козла
Виконання комплексу ЗРВ (загально розвиваючих вправ)
Піднімання в сід за 30 сек.
Волейбол. Повторити техніку виконання передачі м’яча.
Повторити техніку виконання подачі м’яча верхньої, нижньої, бокової
Повторити тактику гри у нападі, захисті та індивідуальних і командних
діях
30.03 «Небезпека інфікування ВІЛ» п.26рдз відповідно.
06.04 – Технологічний процес виготовлення світильника. Виготовити
шаблони деталей світильника.
________________________________________________________________
30.03 Проектування та конструювання світильника. Технологія ручної
обробки деревини, технологія електротехнічних робіт. Користуючись
зразками в мережі інтернет, виконати в робочому зошиті ескіз настінного
або настільного світильника.
06.04 - Опрацювати §6.3
Виконати вправи
https://learningapps.org/7092948

https://learningapps.org/4816880
07.04 - Опрацювати §6.4. Виконати завдання 5, с. 206
_______________________________________________________________

30.03 – Опрацювати §6.1; виконати завдання 2, 4, с 187
31.03 - Опрацювати §6.2; https://www.youtube.com/watch?v=r8x4r8kY7DU
Виконані завдання надсилати на електронну пошту вчителю

8-В клас
Українська мова
(Балинська В. С.)

 06.04 відеоурок "Звертання" https://youtu.be/lp0JQUm3Nwg
 06.04 самостійна робота "Звертання, розділові знаки при звертанні"
 пройти тестування на сайті www.classtime.com код сесії 6K9P57 3
16.00 до 18.00, робота розрахована на 30 хв
 07.04 відеоурок "Вставні слова, словосполучення, речення"
https://youtu.be/1moEiEzoJIY

 10.04 Систематизація і узагальнення вивченого матеріалу.
Повторити пар. 32-33, вик впр. 355, 356, 388, 394
 10.04 самостійна робота "Речення зі звертаннями, вставними і
вставленими конструкціями"
пройти тестування на сайті www.classtime.com код сесії Q3YKKK з 16.00
до 18.00, робота розрахована на 45 хв
________________________________________________________________
Зошит #2
30.03 Повт. пар. 32, викон впр.352, 363, 365;
30.03 впр. 366, 367, 369
31.03 Самостійна робота впр. 373 + тести (інстаграм група)
03.04 Повт пар. 33, викон впр. 382, 383, 385;
03.04 впр. 386, 387, 389
______________________________________________________
Параграфи 32-33, вивчити правила, опрацювати таблиці, вик. впр. 350, 353,
361, 371, 374, 381, 384, 390, 395.
Українська мова
(Чурай Н. В.)

06.04 (пара) & 34, вправи 402, 403, 404у, 405,406.
07.04 & 34, вправи 407, 408, 410.
10.04 (пара) & 35, вправи 412у, 413, 414, 415, 417,418у,420.

_______________________________________________________________
03.04 & 34, виконати вправи 396у,397у, 398,399, 401.
______________________________________________________________
30.03
#32 виконати вправи 363,364, 365, 367, 371
31.03
#32,впр. 374; #33,впр. 383, 384,386,390.
________________________________________________________________
Опрацювати &32, виконати вправи 353, 356, 358, 359. Вправу 361 виконати
і скинути на мій номер у Вайбер +380683346740.
Українська література

06.04 Майстерність письменниці у змалювання образів. Художні особливості
твору.
(фото із завданнями скину в групу у Вайбер)
09.04 Написати фанфік на основі повісті «Шпага Славка Беркути».
(фото фанфіка скинути на номер +380683346740 у Вайбер)
10.04 Контрольна робота. М Коцюбинський,О. Довжнко, Н. Бічуя. Виконувати
перший варіант за посиланням або фото у Вайбері.
https://vseosvita.ua/library/tematicna-kontrolna-robota-z-ukrainskoi-literaturi-8-klas-mkocubinskij-o-dovzenko-n-bicua-58874.html

____________________________________________________________
03.04 - У зошиті охарактеризувати (за зразком на форзаці підручника)
образи Славка Беркути, Юлька, Стефка та Лілі.
_______________________________________________________________
30.03
Ніна Бічуя. Коротко про письменницю в зошиті, Прочитати повість "Шпага
Славка Беркути". Особливості композиції.
_________________________________________________________
Опрацювати біографію О. Довженка, основне записати у робочий зошит.
Прочитати оповідання «Ніч перед боєм». Образи діда Платона і діда Савки
охарактеризувати у зошиті.

Зарубіжна література

Англійська мова
(для всіх)

Алгебра

Геометрія

Історія України

Всесвітня історія

Географія

Хімія

Оновлення:
06.04 Знати зміст усієї комедії Мольєра " Міщанин- шляхтич" ; виконати
завдання 6 на с. 212 підр. Виконане письм завд. скинути на мій Вайбер
0938182254
______________________________________________________________
Ознаки класицизму як художнього напряму. Опрацювати статтю
підручника (с.190-191), основне записати; читати комедію Мольєра "
Міщанин- шляхтич".
____________________________________________________
Опрацювати статтю підручника на с 180-183, прочитати поезію Л. де
Гонгори "Галерник", виконати завд. підр. на с.186.
06.04 – PB: ex.3 p. 195( усно)
09.04 – PB: ex. 1(a) p. 199 (усно читати і перекладати); ex. 1(b) p. 199
(письмово)
____________________________________________________________
31.03 - PB:ex. 2-6 p. 192-193(повторити часи)
02.04 - PB: ex. 1-4 p. 195-196
____________________________________________________________
1) слова до розділу Daily, weekly, monthly.
2)вправи на с. 182-189 з підручника
1) Опрацювати §21
Розв'язати №813, 815,817, 819, 821, 823.
2) Опрацювати §22
https://www.youtube.com/watch?v=1oJxDxg9tnw
Розв'язати №838, 841, 844, 846,
3) Опрацювати §23
Розв’язати задачі по рівнях
1) Опрацювати §22
Розв'язати №821, 823, 827, 829, 831
2) Опрацювати §23
Розв'язати № 870, 872, 874
3) Опрацювати §24
Розв'язати №893,895,897
https://www.youtube.com/watch?v=Wl0YeqiOYFs&app=desktop
Оновлення:
02.04.Практ.роб.с.176,
03.04. п. 30
______________________________________
опрацювати п. 23-26; 28-29
Оновлення:
31.03
Завд.2,4,5 на с.176
_______________________________________________
опрацювати п. 18-21.
&51-52.
_______________________________________________________________
02.04 - п. 50 Практична робота12.
_____________________________________________________________
01.04 ₽ 48-49. Виписати терміни.
Чорне та Азовське моря. Порівняти природу
Оновлення:
10.04 –§ 28-опрацювати і зробити по ньому конспект. Виконати письмово
завдання № 214(с.152)
_______________________________________________________________
03.04 – § 27-опрацювати. Зробити конспект, переглянувши відеоурок:
https://www.youtube.com/watch?v=k8jxbEMSNWw
_______________________________________________________________
п. 25, 26, розв. завд. 199, 200 (с.140)

Біологія

Фізика

Оновлення:
08.04 - п.41 вивчити,ст. 88-89 опрацювати в зошиті
09.04 - п.42 вивчити, ст 89-90 в зошиті виконати. Лабораторне дослідження
ст. 90-91 виконати.
_______________________________________________________________
Повторити тему "Нервова система"
Тестування на сайті www.classtime 31.03 з 12.00 до 14.00. Код:Q6QPGK
________________________________________________________________
1.Профілактика захворювання нервової системи. Зошит з друкованою
основою с.85-86
2.зошит з друкованою основою с. 87.
3.Загальна характеристика сенсорних систем. Зошит з друкованою основою
с.88
4.Зорова сенсорна система. Зошит з друкованою основою с. 89-91
Працюємо згідно розкладу. Заходимо за посиланням. Визначення та
формули записуємо в зошит. Задачі розв'язуємо в зошиті і надсилаєте мені
на marinaderesov77@gmail.com або на вайбер 0985183141, до кінця
робочого дня ( коли є фізика). Запитання по темі на вайбер.
https://drive.google.com/drive/folders/13HJw4JOYC5u3nOP34b3vQ4ke6bfblrb6

Мистецтво

Фізична культура

Основи здоров’я
Трудове навчання

Інформатика

_______________________________________________________________
"Послідовне та паралельне з'єднання провідників" п. 31-32, зробити
конспект, впр 31-32
Надсилати виконані завдання marinaderesov77@gmail.com
Оновлення:
1 Стиль романтизм в архітектурі та скульптурі. Д/з: Проект на тему
"Романтизм у мистецтві: архітектура, скульптура"
2 Стиль романтизм в живописі, музиці та театрі. Д/з Проек на тему
"Музика стилю романтизм"
3 Стиль реалізм в архітектурі та скульптурі. Д/з Презентація на тему
"Шедеври архітектури та скульптури реалізму"
https://drive.google.com/drive/folders/11XBZ0VIdPcqlL_gOtmPFnLZTfQ2NwMy
_________________________________________________________________
1.
"Українські пам'ятки класицизму"
2.
"Стиль романтизм в архітектурі, живописі, музиці й театрі"
Створити презентації на тему:
1.
"Класицизм в архітектурі мого краю"
2.
"Романтизм у мистецтві"
https://drive.google.com/drive/folders/11XBZ0VIdPcqlL_gOtmPFnLZTfQ2NwMy
Повторити техніку виконання акробатичних вправ, лазання по канату,
стрибки через козла
Виконання комплексу ЗРВ (загально розвиваючих вправ)
Піднімання в сід за 30 сек.
Волейбол. Повторити техніку виконання передачі м'яча.
Повторити техніку виконання подачі м'яча верхньої, нижньої, бокової
Повторити тактику гри у нападі, захисті та індивідуальних і командних
діях
30.03 «Небезпека інфікування ВІЛ» п.26рдз відповідно.
07.04 – Технологічний процес виготовлення світильника. Виготовити
шаблони деталей світильника.
_______________________________________________________________
31.03 - Проектування та конструювання світильника. Технологія ручної
обробки деревини, технологія електротехнічних робіт. Користуючись
зразками в мережі інтернет, виконати в робочому зошиті ескіз настінного
або настільного світильника.
06.04 - Опрацювати §6.3
Виконати вправи
https://learningapps.org/7092948

https://learningapps.org/4816880

10.04 - Опрацювати §6.4. Виконати завдання 5, с. 206
_______________________________________________________________
30.03 – Опрацювати §6.1; виконати завдання 2, 4, с 187
03.04 - Опрацювати §6.2; https://www.youtube.com/watch?v=r8x4r8kY7DU
Виконані завдання надсилати на електронну пошту вчителю

