ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 10 класу
з 12.04.2021 по 16.04.2021
Предмет
Біологія

Фізика
Живопис
Фізична
культура

Малюнок

Англійська
мова
Географія
Українська
мова

Завдання
12.04.2021
Понеділок
1. Тема 5 параграф 85- 87. Опрацювати.
2. Використовуючи інтернет-ресурси та інші джерела інформації,
підготуйте повідомлення (або реферат) на тему: ”Поняття про
онкологічні фактори та онкологічні захворювання. Профілактика
онкологічних захворюваннь”.
§ 40 Опрацювати. Скласти конспект. Відповісти на контрольні
запитання
Створити фешен скетч обличчя.
- Повільний біг по пересічній місцевості до 15хв; вправи на гнучкість,
розтягування (10 вправ)
- Піднімання тулуба з положення лежачи: юнаки – 2 підходи по 27
раз, дівчата – 2 підходи по 25 раз;
згинання та розгинання рук в упорі лежачі: юнаки – 2 підходи по 25
раз, дівчата – 2 підходи по 12 раз.
Намалювати екстер’єр будинку дотримуючись обраного стилю та
враховуючи закони перспективи.
Етапи малювання екстер’єру:
1.
Малюємо лінію горизонту
2.
Намічаємо точку сходження
3.
Малюємо передню сторону куба
4.
Від кутів зводимо лінії в точку сходу
5.
Намічаємо, де буде закінчуватися бокова частина куба
6.
Проводимо паралельні до куба горизонтальні і вертикальні
лінії в межах ліній, що йдуть у точку сходження
7.
Далі домальовуємо вікна і двері
8.
На останньому етапі оформлюємо екстер’єр відповідно до
обраного стилю
перевірити знання з теми за допомогою впр.1,2,3,4, с.216 – 217 –
усно; в.р. – впр. 1, 2, 4, с.221 – 222 – усно. Письмово виконати
контрольну
роботу (Дод.)
Параграф 37 вчити.
13.04.2021
Вівторок
Контрольне есе « Які людські якості найбільше потрібні молоді в
сучасному світі?»
Роботу виконати на подвійних аркушах в лінійку. Надіслати через
Viber.
Прочитати драму-феєрію Л.Українки «Лісова пісня»

Українська
література
Громадянська Практичне заняття с.156.

освіта
Хімія

Фізика
Історія
України
Всесвітня
історія
Композиція

Підручник О.Г.Ярошенко Хімія 10 клас
1. Опрацювати тему «Каучук. Гума. Найпоширеніші полімери та
сфери їхнього використання» § 30
2. Виконати письмово в робочих зошитах тестові завдання 1-4, с.
176
§ 41. Опрацювати. Скласти конспект. № 41 (2)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/ccLJKSM
Параграф 30 (3,4).
Параграф 32 вчити.

Розробити ескіз вітражного малюнку
14.04.2021
Середа
Мистецтво Розглянути китайські та японські музичні інструменти. Прослухати
їх звучання
Художня
Підготувати повідомлення на тему: Українська архітектура та
культура
скульптура бароко, переглянути
відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=P0ky0rLLu94
Зарубіжна
Знати літературні терміни: «нова драма», символ, драма-феєрія,
література
підтекст.
Алгебра
Повторити §18
Розібрати і записати завдання в розділі «Виконаємо разом»
стор. 142 – 143, №658
Геометрія
Скачати підручник:
https://pidruchnyk.com.ua/1140-geometriya-10-klas-merzlyakprof.html
Вивчити §4.16 №16.3, 16.4
Захист
1.Силові вправи та їх значення.
України
2.Вимоги до виконання силових вправ
Фізична
- Повільний біг по пересічній місцевості до 15хв; вправи на гнучкість,
культура
розтягування (10 вправ)
- Піднімання тулуба з положення лежачи: юнаки – 2 підходи по 27
раз, дівчата – 2 підходи по 25 раз;
згинання та розгинання рук в упорі лежачі: юнаки – 2 підходи по 25
раз, дівчата – 2 підходи по 12 раз.
15.04.2021
Четвер
Громадянська с.149-151 вчити.
освіта
Фізика
§ 41. Повторити. № 41 (3)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/ccLJKSM
Алгебра
№659, №660, №663
Біологія
1. Тема 5 параграф 88 - 90. Опрацювати.
2. Використовуючи інтернет-ресурси та інші джерела інформації,
пілготуйте міні-проект: ”Трансплантація тканин та органів у людини,
її перспективи. Правила біологічної етики”.

Інформатика
Географія
Українська
література
Англійська
мова
Українська
мова
Фізична
культура

п. 24. Опрацювати
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/2cLKJjn
Параграф 38 вчити.
Урок розвитку мовлення.
Порівняння образів Мавки й Килини (письмово)
16.04.2021
П’ятниця
с.226 – записати слова, перекласти, вивчити; впр.2, с.224 – 226 –
читати, перекладати; впр. 3, с.227 - усно
§ 41 вивчити правила, виконати вправу 386 (І,ІІ)

- Виконання ранкової гімнастики; вправи на гнучкість, розтягування
(10 вправ)
- Піднімання тулуба з положення лежачи: юнаки – 2 підходи по 27
раз, дівчата – 2 підходи по 25 раз;
згинання та розгинання рук в упорі лежачі: юнаки – 2 підходи по 25
раз, дівчата – 2 підходи по 12 раз.
Хімія
Підручник О.Г.Ярошенко Хімія 10 клас
1. Опрацювати тему «Синтетичні волокна: фізичні властивості і
застосування» § 31
2. Опираючись на текст параграфа виписати коротку
характеристику наведених у підручнику волокон
Геометрія
№16.8, 16.9
Комп’ютерна Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/6cLK9JD
графіка
Трудове
Хлопці: Технологічний процес виготовлення деталей виробу.
навчання
Технологічний процес оздоблення виробу геометричним різьбленням.
Дівчата: Продовження роботи над виробом. Виконання
технологічних операцій відповідно до обраного виробу

