ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 8 класу
з 26.04.2021 по 30.04.2021
Предмет

Завдання
26.04.2021

Українська
література

В. Чемерис. «Вітька + Галька, або Повість про перше
кохання» С.208 - 219 Читати, переказувати

Праця

Хлопці: Об'єкт проектної діяльності № 4: : світильник.
Тема. Технологічний процес виготовлення світильника
з природного матеріалу (за власним вибором) .
Дівчата: Виготовити виріб для прикрашання оселі до
Великодня.

Біологія

Тема 9. § 54 „Сон. Біологічні ритми”. Опрацювати.
Більш цікаву інформацію про сон та біологічні ритми
людини дізнайтесь на сайтах:
https://www.youtube.com/watch?v=nfsHZmsMDgk
https://www.youtube.com/watch?v=8I14IUwG92k
Виконати письмово „ Тест-оцінювання 9. Вища
нервова діяльність” (стор.240).

Алгебра

Розв’язування вправ §22, 23 №784

Геометрія

Розв’язування задач. Самостійна робота §20, 23

Фізика

§ 37 Опрацювати. Скласти конспект. Відповісти на
контрольні запитання
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/IvXMsy6

Фізична культура

Виконати комплекс ЗРВ на розтягування 10 – 12 вправ.
Повторити правило гри у футбол, суддівство.
Підтягування у висі 2*7 (хл.). Стрибки через
скакалку 2*45 (д.)
27.04.2021

Хімія

Виконання тренувальних вправ

Географія

§ 57 вчити.

Історія України

§ 34 (3) вчити

Українська мова

Відокремлені додатки. Переглянути навчальне відео
https://www.youtube.com/watch?v=3v3ddaIBtlg
С. 157– вивчити правила, виконати вправу 348

Живопис

Намалювати пейзаж «Африканська саванна».

Основи здоров’я

Тема: Протидія торгівлі людьми. §28 – читати,
записати опорні точки с.135. Оформити кросворд за
темами §§26 – 28.

Зарубіжна
література

Знати відомості про Барбару Космовську. Прочитати
твір «Буба: мертвий сезон»
28.04.2021

Англійська мова

впр.2, с.221 (читати, перекладати); речення 1 – 9 –
письмово (True or false); в.р. – розіграти діалог в парах

Фізика

§ 38 Опрацювати. Скласти конспект. Виконати: № 38
(2). Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/mvXMxw2

Фізична культура

Виконати комплекс ЗРВ на гнучкість 8 – 10 вправ.
Знати правила гри воротаря у футболі. Піднімання
тулуба в сід з положення лежачи: юнаки 2*30р.,
дівчата 2*25р.

Історія України

§34 (4) вчити.

Алгебра

Контрольна робота с.190 (1 – 10)

Геометрія

Контрольна робота с.168 (1 – 10)

Українська
література

В. Чемерис. «Вітька + Галька, або Повість про перше
кохання». С. 221 - 234 – Читати, переказувати.
29.04.2021

Англійська мова

Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=ZV2vV7VL1_8
підготувати проєкт «Шотландія», знайти цікаву
інформацію та малюнки, красиво оформити; в.р. -

вивчити
Біологія

Тема 10. § 55 „Гомеостаз і регуляція функцій
організму людини”. Опрацювати. Виконайте завдання
на застосування знань, заповнивши таблицю
„Порівняльна характеристика нервової, гуморальної та
імунної регуляції” (стор. 244)

Всесвітня історія

§ 25 вчити

Композиція

Створити інтер’єр до будь – якого за призначенням
приміщення з однією або декількома фігурами людей.

Українська мова

Розділові знаки при відокремлених додатках. С. 159160 – повторити правила, виконати вправу 349

Зарубіжна
література

Скласти поради батькам та одноліткам «Як досягти
взаєморозуміння у сім′ї»

Малюнок

Створити декоративні малюнки на склі
30.04.2021

Інформатика

Виконати контрольну роботу за посиланням:
https://vseosvita.ua/test/start/jjg685

Хімія

Розв’язок розрахункових задач

Малюнок

Створити декоративні малюнки на склі

Географія

§ 56,57 - повторити.

Фізична культура

Виконати комплекс ЗРВ на розтягування 10 – 12 вправ.
Згинання та розгинання рук в упорі лежачі 2*25 (хл.),
2*12 (д.). Повільний біг до 15 хв.

Художня культура

Підготувати повідомлення «Архітектурна пам'ятка
Київської Русі»( про одну на вибір).

