ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів _8__ класу
з 01.11.2021 по 05.11.2021
Предмет
Укр. мова
Укр.літ

Біологія
Заруб .літ
Фізика
Англ.мова

Завдання
01.11.2021
Пар. 5 (опрац.), впр. 54, 56, 59.
Електронний підручник: https://pidruchnyk.com.ua/795avramenko-8-klas-ukrliteratura-2016.html
С.43 – опрацювати, вивчити визначення виразно читати
поезію «Думи мої, думи мої», с.36 – відповідати на
питання (усно)
1. Параграф 33. Опрацювати.
2. Підготувати проект на тему : «Гіподинамія – ворог
сучасної людини» стор.147.
Виразно читати вірші Тіртея «Добре вмирати тому…»,
Сапфо «До Афродіти», «Барвношатна владарко,
Афродіто…», с.71-74
Виконати контрольну роботу за посиланням:
https://vseosvita.ua/test/start/rwh008
впр.9, с.51 - читати, перекладати; впр.8, с.50 – усно
відповісти на запитання

Трудове
Технологічний процес виготовлення виробу: нарізання
навчання(хлопці) різьби, складання виробу.
Трудове
Проєктування моделі виробу. Розробка ескізу виробу.
навчання(дівчата)
02.11.2021
Композиціфя
Малюнок
Укр.літ.
Хімія

Композиція в скульптурі. Види скульптури. Підібрати
ілюстрації по темі.
Виконати натюрморт за зразком
С. 45-47 – читати., вміти розповідати про Лесю Українку.
Поезію «Хотіла б я піснею стати» Лесі Українки вивчити
напам’ять. Відео з розповіддю надіслати через Viber.
Тема: Природа хімічного зв’язку. Електронегативність
атомів хімічних елементів
1. Опрацювати § 13 підручник, с. 67-68, § 16, с. 86-88
2. Дати відповіді на питання 96-98 (усно)
3. Виконати завдання 99,101 (письмово)

Укр.мова

Пар 46 (вивч.), впр. 61 (усно),62 ,63.

Основи здоровя

Оздоровчі системи §7 прочитати, записати опорні точки.
Підготувати повідомлення про оздоровчі системи

Фізкультура

Піднімання тулуба в сід. з положення лежачі 2х26р.(хл),
2х22р (д). Стрибки через скакалку 3х35 р.

Малюнок
Фізкультура
Географія
Історія Укр.
Алгебра
Геометрія

Алгебра
Геометрія
Біологія

Географія
Фізкультура
Зарубіжна Літ.
Худ. Культура

03.11.2021
Виконати натюрморт за зразком
Піднімання тулуба в сід. з положення лежачі 2х26р.(хл),
2х22р (д). Стрибки через скакалку 3х35 р.
Параграф 18 вчити.
параграфи 1,2,3,4 повторити.
§ 6 Опрацювати. Виконати: № 177, № 179
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/eRLYECT
§ 9 Опрацювати. Скласти конспект
Виконати: № 287, № 293*
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/SRLUkxK
04.11.2021
§ 7 Опрацювати. Виконати: № 208, № 210
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/YRLY5Rp
§ 9 Повторити.
Виконати: № 289, № 295*
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/YRLY5Rp
1. Параграф33 «Профілактика порушеннь опорно –
рухової системи людини». Опрацювати.
2. Виконати самостійну роботу з таблицею на стор.148
3. Ознайомтесь з матеріалами відеолекції про
профілактику порушеннь опорно – рухової системи
людини на
сайті: https://www.youtube.com/watch?v=cyVoX2wVsOY
параграф 14 вчити.
Піднімання тулуба в сід. з положення лежачі 2х26р.(хл),
2х22р (д). Стрибки через скакалку 3х35 р.
Опрацювати статтю «Давньогрецький театр» с. 75-79
Прочитати трагедію Есхіла «Прометей прикутий» с.80-85
Скласти конспект «Особливості стилю готики в
архітектурі, скульптурі, живописі»

Англ.мова
Всесв.Історія
Інформатіка
Живопис
Фізика

Хімія

05.11.2021
впр.12, с.53 – підготувати проєкт “An adventure holiday”
параграф 5 вчити.
Намалюввати архітектурний пейзаж.
§ 10 Опрацювати.
Виконати: № 10 (3).
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/xRLTP1R
Тема: Ковалентний зв’язок, його утворення, Полярний і
неполярний ковалентний зв’язок, Електронні формули
молекул
1. Опрацювати § 15,16 підручника
2. Виконати завдання 90, с. 84

