ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 8 класу
з 19.04.2021 по 23.04.2021
Предмет
Українська
література
Праця

Біологія
Алгебра
Геометрія
Фізика
Фізична культура

Хімія

Географія
Історія України
Українська мова

Живопис
Основи здоров’я

Завдання
19.04.2021
Ю. Винничук. «Місце для дракона»
Читати V, VІ розділи повісті-казки, переказувати
Хлопці: Об'єкт проектної діяльності № 4: : світильник.
Тема. Добір матеріалів, інструментів та обладнання.
Технологічний процес виготовлення виробу:
виготовлення макету.
Дівчата: Проєкт: Панно. Робота над виробом з
дотриманням технологічної послідовності
Тема 9. § 51 - 52. Опрацювати. Виконати завдання на
порівняння(стор.229) та завдання на дослідження
швидкості мислення(стор. 230).
Самостійна робота §22, 23 №781, №750(4), №756(4)
Розв’язування задач §22, №722
§ 35 Опрацювати. Скласти конспект.
Відповісти на контрольні запитання
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/6va6dvI
Виконання ранкової гімнастики, вправи на гнучкість,
розтягування. Повторити правила безпеки під час
занять гімнастикою.
20.04.2021
Виконати практичну роботу № 3( у підручнику вона
має № 2) «Розв’язування експериментальних задач»
(без виконання дослідів), с. 234:
Експериментальна задача 1.
Експериментальна задача 6.
Експериментальна задача 9 (скласти рівняння хімічних
реакцій). Оформити у зошитах звіт про виконану
роботу.
§55 вчити.
§ 34 (1) вчити
Відокремлені обставини
Переглянути навчальне відео
https://www.youtube.com/watch?v=zb55SsprVmg
С. 152-153 – вивчити правила, виконати вправу 336 (І),
339
Намалювати пейзаж «Садок вишневий коло хати».
§28 прочитати, записати опорні точки. Розробити
пам’ятку «Правила і прийоми самозахисту»

Зарубіжна
література
Англійська мова
Фізика
Фізична культура
Історія України
Алгебра
Геометрія
Українська
література
Англійська мова

Біологія

Всесвітня історія
Композиція
Українська мова

Зарубіжна
література

Дочитати твір Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький
принц». Намалювати ілюстрації
21.04.2021
с.212 - 213(записати нові слова в словник, перекласти,
вивчити); впр.2, с.212 – 213 (читати, перекладати); В.р.
– вивчити, навчитись писати текст.
§ 36 Опрацювати. Скласти конспект.
Виконати: № 36 (2)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/mva6mrk
Виконання ранкової гімнастики, вправи на гнучкість,
розтягування. Піднімання тулуба в сід з положення
лежачи: юнаки 2*28р., дівчата 2*22р.
§ 34 (п.2) вчити.
Розв’язування вправ. §22, 23, №779 (784)
Площа трапеції. §23, №781
Ю. Винничук. «Місце для дракона»
Читати VІІ розділ повісті казки, переказувати. Дати
письмову відповідь на 10 питання (с. 207)
22.04.2021
впр.4(а), с. 214(записати нові слова в словник,
перекласти, вивчити); впр.4(в), с.215(читати,
перекладати); В.р. – (вивчити, навчитись писати текст).
Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=pNJlcdGfs8E
Тема 9. § 53. Опрацювати. Виконати лабораторне
дослідження. Дослідження різних видів пам’яті”.
(стор.233). Про цікаві факти про пам’ять людини
більше дізнайтесь на сайтах:
https://www.youtube.com/watch?v=kmd6jCX3WwM
https://eventukraine.com/health/cikavi-fakti-pro-pam-yatljudini-top-20/
http://autta.org.ua/ua/materials/material/TS-kav--fakti-propam-yat-lyudini/
§24 вчити
Тема. Композиція інтер'єру. Завдання. Намалювати
ескіз оформлення кав'ярні.
Розділові знаки при відокремлених обставинах
Переглянути навчальне відео
https://www.youtube.com/watch?v=_ibXNJg09Lk
С. 152-153 – повторити правила, виконати вправи
337(І), 343
Дібрати матеріал про подорожі Маленького принца;
виписати з твору філософські вислови про сенс життя,
його цінності.

Малюнок

Інформатика
Хімія
Малюнок
Географія
Фізична культура
Художня культура

Створити композицію «Моя країна - Україна»
Композиція має об'єднувати декілька жанрів одночасно
(портрет та натюрморт на фоні пейзажу тощо)
23.04.2021
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/0cLOqe3
Підготуватись до контрольної роботи
Виконання тренувальних вправ
Створити композицію «Моя країна - Україна»
Композиція має об'єднувати декілька жанрів одночасно
(портрет та натюрморт на фоні пейзажу тощо)
§56 вчити.
Виконання ранкової гімнастики, вправи на гнучкість,
розтягування. Підготувати комплекс ЗРВ з 8 – 10 вправ.
Підготувати повідомлення про історичну основу
«Слова о полку Ігоревім».

