ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів __10_ класу
з 14.023. 2022 по 18.03.2022

Англ. мова
Алгебра

Понеділок 14.03.22
Живопис. С.169 – записати, перекласти, вивчити слова; впр.1 – 6, с.165 –
170 – опрацювати усно
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/LAH0bRu
Скласти конспект за матеріалами лекції.

Геометрія

Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/wAH2Kmx
Скласти конспект за матеріалами лекції.

Укр. мова
Укр. літ.

Параграф 33, впр.294, 296,298, 299
Електронний підручник:
https://portfel.info/load/10_klas/ukrajinska_literatura/avramenko_2018_rik/1511-0-25826
Повторити біографію В. Винниченка. Читати новелу «Момент», заповнити
літературний паспорт твору. Дібрати заголовок до кожного розділу новели
(письмово).
Тема 2. Медіа і демократія. Свобода, етика і відповідальність
(опрацювати, занотувати).
Опрацювати § 30
Виконати дослідницьку роботу, с. 126-127

Громад.
освіта
Біологія
Фізкультура
Укр. мова

Виконання ранкової гімнастики щоденно. Піднімання тулуба: для хлопців25 р., для дівчаток-20р.
Вівторок 15.03.22
Параграф 33, впр. 304, 302, 308, 310..

Хімія

Опрацювати § 20,21 (підручник М. М. Савчин Хімія 10 клас)
Виконати письмово завдання 8, с. 103, завдання 10, с. 107
Підготувати навчальний проект «Вуглеводи у харчових продуктах:
виявлення і біологічне значення»
Скористуйтеся матеріалом за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=JXtcBxXsCP0

Геометрія

Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/cAH9u58
Скласти конспект за матеріалами лекції.

Алгебра

Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/OAH047T
Скласти конспект за матеріалами лекції.

Фізика

§ 33. Опрацювати. Скласти конспект
Відповісти на контрольні запитання 1-7 с. 201
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/8AH3HDE

Художня
культура

Світло українського бароко, доба Просвітництва в Україні.

Захист
України
Історія
України
Живопис
Зарубіжна
література
Фізкультура
Всесвітня
історія
Громад.
освіта
Укр. літ.

Мистецтво
Фізкультура
Анг. мова
Фізика

Біологія
Географія
Композиція
Хімія

Фізика
Інформатика

Два напрямки формування барокової архітектури. Формування стилю
козацького собору. Архітектурний комплекс Києво-Печерської лаври.
«Технічне чудо» Й. Шеделя – дзвіниця Києво-Печерської лаври.
Нормативно-правова база цивільного захисту.
Середа 16.03.22
параграф 28, вчити
Намалювати композицію «Весняний ранок за вікном »
Контрольна робота. Написати твір на тему: “Чи можна вважати “Портрет
Доріана Грея” О. Вайльда моральною чи аморальною книгою?”
Виконання ранкової гімнастики щоденно. Піднімання тулуба: для хлопців25 р., для дівчаток-20р.
параграф 24, вчити.
Тема 3. Маніпулятивний вплив медіа (опрацювати, занотувати конспект)
З новели В. Винниченка «Момент» випишіть у зошит чи на окремий
аркуш уривок (два–три абзаци), у якому описано пейзаж. Зафарбуйте
рядки цього уривка олівцями, добираючи кольори відповідно до барв, які
виникають у вашій уяві під час читання. Зіставте свої «імпресіоністичні
роботи», проаналізуйте кольорову палітру й сформулюйте висновок
Четвер 17.03.22
Переглянути відеозаписи танців: степ, чарльстон, рок-н-рол, твіст. Знайти
спільні риси.
Виконання ранкової гімнастики щоденно. Піднімання тулуба: для хлопців25 р., для дівчаток-20р.
с.171 - записати, перекласти, вивчити слова; впр.1 – 3, с.170 – 171 –
опрацювати усно.
§ 33. Повторити
Виконати: № 33 (2)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/8AH3HDE
Опрацювати § 31
Самостійна робота з таблицею, с.131
параграф 30, вчити.
Вітраж. Історія виникнення. Види вітражів. Підібрати інформацію з теми.
технологія.
П′ятниця 18.03.22
Опрацювати § 28 (підручник М. М. Савчин Хімія 10 клас)
Виписати у зошити схему класифікації волокон, с. 149
Виконати завдання 5, с. 152
Скористуйтеся матеріалом за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=dlXJqV4e7uA
§ 33. Повторити
Виконати: № 33 (3)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/8AH3HDE
§ 19. Опрацювати.
Відповісти на запитання: 1-8 с. 188-189

Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/wAH4Qe7
Малюнок
Географія
Труд.
навчання
Комп.
графіка

Переглянути відео та виконати композицію
https://www.youtube.com/watch?v=CoraagXAgAI
параграф 31, вчити.
Проєкт " Вироби для власних потреб". Скласти банк ідей виробів для
власних потреб. (дівчата)
Технологічний процес виготовлення деталей виробу(декоративна ваза).
Опрацювати відеолекцію за посиланням:
https://cutt.ly/fAJqdmm

