ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів __10_ класу
з 28.03. 2022 по 02.04.2022
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Понеділок 28.03.22
Роль мистецтва в житті людини. С.181- опрацювати правило; впр.1-6,
с.182- 187- опрацювати усно. В.р - написати есе "Роль мистецтва в житті
людини"
§ 38-§ 39. Опрацювати. Скласти конспект
Електронний підручник: https://cutt.ly/6DfylNN
Виконати: № 38.2.
Відеолекції за посиланнями:
https://cutt.ly/MDfimku
https://cutt.ly/ODfi2LO
§ 19. Опрацювати. Скласти конспект.
Електронний підручник: https://cutt.ly/pDfdWaQ
Виконати: № 19 (5) с. 180
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/BDffYk7
Пар. 36. Впр.322, 326, 327, 328
Електронний підручник:
https://portfel.info/load/10_klas/ukrajinska_literatura/avramenko_2018_rik/1511-0-25826
С.206- 212 опрацювати, виписати головне.
Тема 5. Приватність та конфіденційність у віртуальному світі.
(опрацювати, занотувати).
Опрацювати параграф підручника 39. Виконати завдання на формування
пошукових умінь.( сторінка 164).
Виконання ранкової гімнастики щоденно. Піднімання тулуба: для хлопців25 р., для дівчаток-20р.
Вівторок 29.03.22
пар. 36, впр. 329, 330, 331.
Самостійна робота з теми «Оксигеновмісні органічні речовини»
1.Виконати завдання 7, с. 107
§ 40. Опрацювати. Скласти конспект
Електронний підручник: https://cutt.ly/6DfylNN
Виконати: № 40.7.
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/bDfo4IF
§ 19. Опрацювати. Скласти конспект.
Електронний підручник: https://cutt.ly/pDfdWaQ
Виконати: № 19 (7) с. 180
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/BDffYk7
§ 36. Опрацювати. Скласти конспект
Виконати: № 36 (1)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/4Dfjlvc
Поєднання живописної традиції та світської тематики у жанрі іконопису.
Розвиток портретного жанру. Світська й народна картина. Образ козака бандуриста – втілення непереможної сили народу.
Джерела небезпечних ситуацій у військовий час. Потенційно небезпечні
об’єкти міста (району) та їх коротка характеристика.
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Середа 30.03.22
Параграф 25-26 , вчити
Намалювати «Морський пейзаж з каменями »
Підготувати цікаві факти про Ш. Бодлера. Опрацювати статтю с. 175,
виразно читати вірші Бодлера, вміти їх аналізувати с.178-179.
Виконання ранкової гімнастики щоденно. Піднімання тулуба: для хлопців25 р., для дівчаток-20р.
параграф 26, вчити.
Тема 5. Цифрова ідентичність. Соціальні мережі. (опрацювати,
занотувати конспект)
С.212-214 – опрацювати. Вивчити напам’ять поезію «Cotra spem spero».
Відео розповіді надіслати через Viber.
Четвер 31.03.22
Дослідити сакральну архітектуру і скульптуру Індії.
Виконання ранкової гімнастики щоденно. Піднімання тулуба: для хлопців25 р., для дівчаток-20р.
Контроль навичок письма. Впр.1,2,3, с.188- 188- письмово ( кожне
завдання оцінюється в 4 б.)
§ 36. Повторити
Виконати: № 36 (2)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/4Dfjlvc
Опрацювати параграф підручника 44. Самостійна робота з ілюстрацією.
Організація хроматину.( сторінка 169).

Параграф 33, вчити.
Особливості побудови композиції вітража дверей
П′ятниця 01.04.22
Хімія
Тема: Насичені й ароматичні аміни: склад і будова молекули, назви
найпростіших за складом сполук. Будова аміногрупи
1.Опрацюйте § 22, с. 112-113
2.Виконайте завдання 1, с. 116
Фізика
§ 36. Повторити
Виконати: № 36 (3)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/4Dfjlvc
Інформатика § 21. Опрацювати.
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/kDfkIhb
Малюнок
Намалювати тварину в жанрі «наївного мистецтва»
Географія
параграф 34, вчити.
Труд.
Підготувати матеріали та інструменти для виготовлення обраного виробу.
навчання
(дівчата)
Технологічний процес виготовлення деталей виробу(декоративна ваза).
Комп.
Повторити матеріал відеолекції за посиланням:
графіка
https://cutt.ly/jSdVolU
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Субота 02.04.22
Параграф 37, впр. 333,335, 337, 339.
Тема: Аміни як органічні основи, хімічні властивості метан аміну,
аніліну, Одержання аніліну
1.Опрацюйте § 22
2.Виконайте завдання 3, с. 117
§ 38-§ 40. Повторити
Електронний підручник: https://cutt.ly/6DfylNN
Відеолекції за посиланнями:
https://cutt.ly/MDfimku
https://cutt.ly/ODfi2LO
https://cutt.ly/bDfo4IF
§ 19. Повторити.
Електронний підручник: https://cutt.ly/pDfdWaQ
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/BDffYk7
§ 36. Повторити
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/4Dfjlvc
Поєднання живописної традиції та світської тематики у жанрі іконопису.
Розвиток портретного жанру. Світська й народна картина. Образ козака бандуриста – втілення непереможної сили народу.
Надзвичайні ситуації, які характерні для регіону, їх наслідки для
життєдіяльності населення та суб’єктів господарювання.

