ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 8 класу
з 05.04.2021 по 09.04.2021
Предмет
Українська
література
Праця

Біологія

Алгебра
Геометрія
Фізика
Фізична культура

Хімія

Географія
Історія України
Українська мова
Живопис
Основи здоров’я
Зарубіжна
література

Завдання
05.04.2021
Читати оповідання «Білий кінь Шептало»
Хлопці: Об'єкт проектної діяльності № 4: :
світильник. Тема. Визначення завдань. Планування
проектної діяльності. Моделі-аналоги конструкцій
світильника. Проектування та конструювання виробу.
Дівчата: Проєкт: Панно. Підібрати матеріали до
обраного виробу. Скласти план роботи з виконання
проєкту.
Тема 8. § 44 - 45: опрацювати.
Виконати лабораторне дослідження „Вимірювання
порога слухової чутливості” (стор.195).Поміркуйте і
дайте відповіді на запитання самоконтролю № 1-12 на
стор. 200(усно).
Біквадратні рівняння. §22, №751
Площа прямокутника. §20, №666
§ 33 Опрацювати. Скласти конспект. Відповісти на
контрольні запитання
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/gciY5vD
Виконання ранкової гімнастики, вправи на
гнучкість, розтягування. Повторити правила безпеки
під час занять гімнастикою.
06.04.2021
Опрацювати §37 «Розрахунки за хімічними
рівняннями маси, об’єму, кількості речовини
реагентів і продуктів реакції», с. 193-194.
Виписати в робочі зошити алгоритм розв’язування
задач, с. 197
Розв’язати письмово задачу 133, с. 198
§51 вчити.
§ 31 вчити
Відокремлені означення
С. 147 – вивчити правила, виконати вправу320(І,ІІ)
Намалювати портрет історичної особи.
§25 прочитати, зробити конспект. Скласти кросворд
за темою.
Виконати тестові завдання за твором Мольєра
«Міщанин-шляхтич»

Англійська мова

Фізика
Фізична культура
Історія України
Алгебра
Геометрія
Українська
література
Англійська мова

Біологія

Всесвітня історія
Композиція
Українська мова
Зарубіжна література
Малюнок

Інформатика

07.04.2021
опрацювати ⸹3 – 4 c. 258 – 259 ;⸹9 - 10, c. 262,
повторити граматичні правила Future Simple, Present
Continuous;
4 - 5 б. – впр. 1, с.191 (письмово);
6 - 7б. - впр. 1, с.191, впр.2, с.192 (письмово);
8 – 9 б. - впр. 1, с.191, впр.2, с.192, впр.4, с.192
(письмово);
10 – 12б. - впр. 1, с.191, впр.2, с.192, впр.4, с.192,
впр.6, с.193 (письмово)
§ 33Повторити. Скласти конспект. № 33 (1)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/gciY5vD
Виконання ранкової гімнастики, вправи на
гнучкість, розтягування. Піднімання тулуба в сід з
положення лежачи: юнаки 2*28р., дівчата 2*22р.
§ 32 вчити.
Розв’язування рівнянь. §22, №754 (1 – 4)
Площа паралелограма. §21, №698
Виписати з оповідання В.Дрозда«Білий кінь
Шептало» 7-10 фраз, які навчають бути особистістю.
08.04.2021
с.197 – записати нові слова в словник, перекласти,
вивчити; впр.3(а), с.195 – читати, перекладати, в.р. –
написати та розповісти власне висловлювання за
зразком.
Тема 8. § 46 - 47 „Розмноження та його
значення.Розвиток тварин.” Опрацювати. Виконати
лабораторне дослідження „Дослідження
температурної адаптації рецепторів шкіри”
(стор.207).
Виконайте тест-конструювання 9. Сенсорні системи
на стор.210.
§22 вчити
Намалювати ескіз кімнати підлітка.
Відокремлені означення
С. 147 – повторити правила, виконати вправи 324,
329(І)
Позакласне читання. Прочитати твір Бомарше
«Севільський цирульник»
Переглянути відео про життя та творчість народної
художниці Марії Примаченко:
https://youtu.be/qsxN6PDeRMo
09.04.2021
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/eciRPHv

Хімія

Малюнок
Географія
Фізична культура
Художня культура

Опрацювати § 37 «Розрахунки за хімічними
рівняннями маси, об’єму, кількості речовини
реагентів і продуктів реакції», с. 195-197.
Розв’язати письмово задачу 131, с. 198
Створити образ казкового звіра за мотивами
творчості народної художниці Марії Примаченко
§52 вчити.
Виконання ранкової гімнастики, вправи на
гнучкість, розтягування. Підготувати комплекс ЗРВ з
8 – 10 вправ.
Підготувати повідомлення про розвиток художньої
культури Київської Русі ХІ-ХІІ ст..

