ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів _8__ класу
з 14.03.2022 по 18.03.2022
Предмет
Укр. мова
Укр.літ

Біологія
Заруб .літ

Фізика
Англ.мова

Завдання
14.03.2022
Параграф 25, впр.248, виписати 10 речень з однорідними
членами речення з худ. літератури.
Електронний підручник: https://pidruchnyk.com.ua/795avramenko-8-klas-ukrliteratura-2016.html
С.147 – виписати головне про письменницю.
С. 147-152 – читати, переказувати .
1. Тема 8. Опрацювати § 40
2. Самостійна робота на застосування знань «Будова і
функція нейрона»,с. 144
Прочитати 1, 2, 3, 4, 8, 17, 19, 22 розділи роману «Дон
Кіхот» І ч.,
https://www.youtube.com/watch?v=Nq-GtGGi24M
Заповнити таблицю «Порівняльна характеристика героїв
твору Дон Кіхота та Санчо Панси» за планом: соціальний
стан, зовнішність, освіченість, життєва позиція, мрія (с.
197-198).
Підручник зарубіжна література
https://shkola.in.ua/962-zarubizhna-literatura-8-klasnikolenko-zuienko-2016.html
§ 30. Опрацювати. Скласти конспект
Виконати: № 30 (2).
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/PAHK46o
Проєктна робота “My favourite group or musician” (Впр.8,
с.155).
Технологічний процес виготовлення скриньки.

Трудове
навчання(хлопці)
Трудове
Проєкт « Панно». Скласти банк ідей на виготовлення
навчання(дівчата) панно в довільній техніці.
15.03.2022
Композиціфя
Малюнок

Композиція інтер’єру. Ознайомитися з видами інтер’єрів.
Виконати композицію «Моя країна – Україна!»
Матеріали за вибором учнів.
Пояснення до роботи:
Композиція має об’єднувати декілька жанрів одночасно
(портрет та натюрморт на фоні пейзажу тощо)

Укр.літ.
Хімія

Укр.мова
Основи здоровя
Фізкультура

Малюнок

Фізкультура
Географія
Історія Укр.
Алгебра
Геометрія
Всесв.Історія
Алгебра
Геометрія
Біологія
Географія

С. 152-155 – читати, переказувати .
Тема: Хімічні властивості амфотерних оксидів: взаємодія
з кислотами,
лугами (в розчині, при сплавлянні)
1. Опрацювати § 30 підручника
2. Виписати визначення амфотерних оксидів, с. 174
3. Опрацювати схему 10, с. 178 (усно)
4. Виконати письмово завдання 231, с. 179
Параграф 26, впр. 251, 252, 253,254.
Безпека на дорозі. §22 прочитати, записати висновки.
Виконати вправу №10.
Піднімання тулуба в сід. з положення лежачі 2х26р.(хл),
2х22р (д). Стрибки через скакалку 3х35 р.
16.03.2022
Виконати композицію «Моя країна – Україна!»
Матеріали за вибором учнів.
Пояснення до роботи:
Композиція має об’єднувати декілька жанрів одночасно
(портрет та натюрморт на фоні пейзажу тощо)
Піднімання тулуба в сід. з положення лежачі 2х26р.(хл),
2х22р (д). Стрибки через скакалку 3х35 р.
Параграф 44,45 вчити.
Параграф 23 вчити.
§ 17. Опрацювати
Виконати: № 557, № 559
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/QAHFT6d
§ 19. Опрацювати. Скласти конспект
Виконати: № 643, № 645
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/GAHG3bu
Параграф 16 вчити.
17.03.2022
§ 17. Повторити
Виконати: № 561, № 566
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/QAHFT6d
§ 19. Повторити.
Виконати: № 648, № 653
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/GAHG3bu
1. Опрацювати § 41
2. Виконати лабораторне дослідження «Вивчення будови
спинного мозку», с.147.
Параграф 46,47 вчити

Фізкультура
Зарубіжна Літ.
Худ. Культура

Піднімання тулуба в сід. з положення лежачі 2х26р.(хл),
2х22р (д). Стрибки через скакалку 3х35 р.
Виконати тестові завдання.
Розвиток архітектури. Нові типи будівель (мечеті,
мінарети, медресе). Особливості розвитку живопису на
території арабо-мусульманського регіону. Арабеска.

18.03.2022
Англ.мова

Домашнє читання. с.175 – 176 – читати, перекладати,
усно відповісти на запитання.

Історія Укр.

Параграфи 24 вчити .

Інформатіка

Складання та виконання алгоритмів з повтореннями та
розгалуженнями для опрацювання величин.
Відображення базових графічних примітивів- лінія,
прямокутник, сектор, ламана, еліпс, налаштування стилю
та кольору примітивів засобами мови програмування .

Живопис
Фізика

Намалювати композицію «Ранні весняні квіти »
§ 30. Повторити.
Виконати: № 30 (3).
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/PAHK46o

Хімія

Тема: Виконання тренувальних вправ та розв’язок
розрахункових задач
1. Повторити матеріал §§ 26-30 підручника
2. Виконати завдання 198, 200, 2012, с.155-156 (письмово)

