ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 8 класу
з 12.04.2021 по 16.04.2021
Предмет
Українська
література
Праця

Біологія
Алгебра
Геометрія
Фізика
Фізична культура

Хімія

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

Завдання
12.04.2021
Ю. Винничук. «Місце для дракона»
Читати І, ІІ, ІІІ розділи повісті-казки, переказувати
Хлопці: Об'єкт проектної діяльності № 4: світильник.
Тема. Технологія електротехнічних робіт. Монтажні
схеми. Правила безпеки.
Дівчата: Проєкт: Панно. Робота над виробом з
дотриманням технологічної послідовності
Тема 9 . §48. Опрацювати. Виконати практичне
дослідження „Визначення типу ВНД та властивостей
темпераменту” (стор.213).
Рівняння, що розв’язуються за допомогою заміни
змінної §22, №755, с.177 (зразки)
Розв’язування задач §21, №700
§ 34 Опрацювати. Скласти конспект. Відповісти на
контрольні запитання
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/wcLIreu
Виконання ранкової гімнастики, вправи на
гнучкість, розтягування. Повторити правила безпеки
під час занять гімнастикою.
13.04.2021
Опрацювати тему «Значення експериментального
методу в хімії. Технологія розв’язування
експериментальних задач» § 44 с. 228-230 (крім
практичної роботи). Виписати в робочі зошити
визначення експерименту та його значення в хімії.
Виконати вправу 172, 173 (письмово).
§53 вчити.
§ 33 вчити
Відокремлені прикладки. С. 152-153 – вивчити
правила, виконати вправу 336 (І), 339
Намалювати портрет Ярославни.
§26 прочитати, зробити конспект. Розробити буклет
«Правова відповідальність неповнолітніх».
Підготуватися до контрольної роботи з теми «Бароко
й класицизм»
14.04.2021
с.201 - опрацювати правило та таблиці. Письмово
виконати тестове завдання. Переглянути відео за

посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=OSKg0szED0
Фізика
§ 34 Повторити. Скласти конспект. № 34 (2)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/wcLIreu
Фізична культура
Виконання ранкової гімнастики, вправи на
гнучкість, розтягування. Піднімання тулуба в сід з
положення лежачи: юнаки 2*28р., дівчата 2*22р.
Історія України
§ 34 (п.1,2) вчити.
Алгебра
Розв’язування задач. §23, №779 (1 – 4)
Геометрія
Площа трикутника. §22, №721
Українська
Ю. Винничук. «Місце для дракона»
література
Читати ІV розділ повісті казки, переказувати.
Виписати в робочі зошити незрозумілі слова.
15.04.2021
Англійська мова
с.208 – опрацювати правило; 4-6 б. – впр.3, с.209 –
письмово; 7 – 9 б. - впр.3, с.209, впр.4, с.209 – 210 –
письмово; 10 – 12 б. - впр.3, с.209, впр.4, с.209 – 210;
впр.5, с. 210 – письмово
Біологія
Тема 9. § 49- 50. Опрацювати. Виконати лабораторне
дослідження „Визначення реакції зіниць на світло”.
(стор.217). Заповнити таблицю „Порівняльна
характеристика безумовних та умовних рефлексів” на
стор. 222.
Всесвітня історія
§23 вчити
Композиція
Тема. Композиція інтер'єру. Завдання. Намалювати
ескіз оформлення навчального закладу.
Українська мова
Розділові знаки при відокремлених прикладках
С. 152-153 – повторити правила, виконати вправи
337(І), 343
Зарубіжна література Підготувати цікаві факти про Антуана де СентЕкзюпері. Прочитати І-5 розділи повісті-казки
«Маленький принц».
Малюнок
Створити композицію «Мелодія весни».
16.04.2021
Інформатика
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/0cLOqe3
Хімія

Опрацювати тему «Значення експериментального
методу в хімії. Технологія розв’язування
експериментальних задач» § 44 с. 228-230 (крім
практичної роботи). Виконати домашній експеримент
на с.230, результати записати в робочі зошити.

Малюнок
Географія

Створити композицію «Мелодія весни».
§54 вчити.

Фізична культура
Художня культура

Виконання ранкової гімнастики, вправи на
гнучкість, розтягування. Підготувати комплекс ЗРВ з
8 – 10 вправ.
Підготувати повідомлення про історію написання
«Слово о полку Ігоревім».

