ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів __10_ класу
з 18.04. 2022 по 23.04.2022

Укр. мова

Понеділок 18.04.22
Ставлення британських учнів до спорту. Розвиток навичок говоріння.
с.210 – записати, перекласти, вивчити слова; с.211 – вивчити корисні
фрази; впр.1 – 5, с.209 – 212 – опрацювати усно
§ 41. Опрацювати. Скласти конспект
Електронний підручник: https://cutt.ly/6DfylNN
Виконати: № 41.2.
Відеолекції за посиланнями: https://cutt.ly/lFGxwVz
§ 20.Повторити
Електронний підручник: https://cutt.ly/pDfdWaQ
Виконати: № 20 (15)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/LD2WdCV
Написання вільного есе « Уміння любити й бути щасливим»

Укр. літ.

Скласти сенкани «Лукаш», «дядько Лев»

Громад.
освіта
Біологія

Виконати тестові завдання с. 123- 124

Англ. мова
Алгебра

Геометрія

Фізкультура
Укр. мова
Хімія
Геометрія

Алгебра

Фізика
Художня
культура
Захист
України

Тема 3. § 46. Опрацювати.
Виконайте самостійну роботу «Розв’язання вправ на мутації» вправи 1- 4
стор. 182 - 183.
Ознайомтесь з матеріалами відео уроку на
сайті: https://www.youtube.com/watch?v=EmCQ_4aE2g0
Виконання ранкової гімнастики щоденно. Піднімання тулуба: для хлопців25 р., для дівчаток-20р.
Вівторок 19.04.22
Контрольна робота
1. Опрацювати § 27
2. Виконати завдання 3,5, с. 148
§ 20.Повторити
Електронний підручник: https://cutt.ly/pDfdWaQ
Виконати: № 20 (17)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/LD2WdCV
§ 41. Повторити
Електронний підручник: https://cutt.ly/6DfylNN
Виконати: № 41.4.
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/lFGxwVz
§ 40. Опрацювати. Скласти конспект
Виконати: № 40 (1)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/PFGcYVG
Переглянути фільм «Сторожова застава», скласти відгук.
Алгоритм дій при раптовій зупинці серця. Основні правила та порядок
проведення реанімації.

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

Мистецтво
Фізкультура
Анг. мова

Фізика
Біологія

Географія
Композиція
Хімія
Фізика
Інформатика
Малюнок
Історія
України
Труд.
навчання

Середа 20.04.22
Параграф 33, вчити
Намалювати пейзаж із зображенням екзотичних рослин, квітів.
Створити «візитівку» Моріса Метерлінка. Прочитати драму-феєрію
Метерлінка «Синій птах»
Виконання ранкової гімнастики щоденно. Піднімання тулуба: для хлопців25 р., для дівчаток-20р.
Параграф 31, вчити
Розділ 6. Тема 1. Економіка як сфера життя людей (опрацювати)
Напишіть невеликий твір-роздум на тему: «Гармонія людини та природи в
драмі-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня”»
Четвер 21.04.22
Розглянути традиційні художні ремесла Індії: ткацтво, обробка металів,
різьблення по дереву.
Виконання ранкової гімнастики щоденно. Піднімання тулуба: для хлопців25 р., для дівчаток-20р.
Враження від переглянутих змагань та виступів. Розвиток навичок
письма. С.212 – 213 – опрацювати правило; впр.1 – 6, с.212 – 213 –
опрацювати усно; впр.7, с.214 – 215 – письмово; в.р. – впр.8, с.215 –
написати есе “Sport in my life”
§ 40. Повторити
Виконати: № 40 (2)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/PFGcYVG
Тема 3. § 47. Опрацювати.
Виконайте самостійну роботу з таблицею стор.187.
Ознайомтесь з матеріалами відео уроку на
сайті: https://www.youtube.com/watch?v=EmCQ_4aE2g0
Параграф 39, вчити.
Виконати ескіз вітража для шкільного фойє
П′ятниця 22.04. 22
1. Опрацюйте § 28
2. Випишіть у зошити схему класифікації волокон, рис.76, с. 149
§ 41. Опрацювати. Скласти конспект
Виконати: № 41 (2)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/DFGvw7r
§ 24. Опрацювати.
Виконати: № 5 (с. 231)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/GFGbye2
Створити декоративний натюрморт за мотивами англійської художниці
Джейн Уокер.
Параграф 34, вчити.
Виконання технологічних операцій відповідно до обраного вибору та
технології його виготовлення (дівчата)
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графіка
Хімія

Фізика
Інформатика
Малюнок
Історія
України
Труд.
навчання
Комп.
графіка

Технологічний процес виготовлення деталей виробу (декоративна ваза).
Опрацювати матеріал відеолекції за посиланням: https://cutt.ly/rFGb6xy
Субота 23.04.22
1. Опрацюйте § 26
2. Підготувати навчальні проекти:
1. Рециклінг як єдиний цивілізований спосіб утилізації твердих
побутових відходів
2. Переробка побутових відходів в Україні та розвинених країнах світу
3. Перспективи одержання і застосування полімерів із наперед
заданими властивостями
4. Дослідження маркування виробів із полімерних матеріалів і пластмас
5. Виготовлення виробів із пластикових пляшок
§ 41. Повторити
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/DFGvw7r
§ 24. Повторити.
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/GFGbye2
Створити декоративний натюрморт за мотивами англійської художниці
Джейн Уокер.
Параграф 33,34, повторити.
Виконання технологічних операцій відповідно до обраного вибору та
технології його виготовлення (дівчата)
Технологічний процес виготовлення деталей виробу(декоративна ваза).
Повторити матеріал відеолекції за посиланням: https://cutt.ly/rFGb6xy5

