ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів __10_ класу
з 14.02. 2022 по 18.02.2022

Англ. мова
Алгебра

Понеділок 14.02.22
Впр.1,2,3,с.150- 151- опрацювати усно
§ 15. Опрацювати. Скласти конспект
Виконати: № 555, № 567
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/sO4ehha

Геометрія

Опрацювати: § 16. Скласти конспект
Електронний підручник: https://cutt.ly/NO4tpVo
Виконати: № 16.6, № 16.8 (с. 158)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/RO4rg46

Укр. мова
Укр. літ.

Параграф 31 (повторити) вправи 270, 273,275.
Електронний підручник:
https://portfel.info/load/10_klas/ukrajinska_literatura/avramenko_2018_rik/151
-1-0-25826
с.175-177 Прочитати огляд новели «Камінний хрест», заповнити
літературний паспорт твору. Дібрати заголовок до кожного розділу
новели (письмово).
Різновиди медіа ( книга, преса, фото, радіо, кіно, телебачення, інтернет,
мобільний зв'язок)та їхній розвиток. Реклама. Вплив мас-медіа на
формування громадської думки та власної позиції людини. Опрацювати
сторінки 99-102.
Тема 3. § 40. Опрацювати.
Виконати самостійну роботу «Каріотип людини.Хромосомний
аналіз» на стор. 159.
Ознайомтесь з матеріалами відео уроку на
сайті: https://www.youtube.com/watch?v=Nf8BRX7DASU

Громад.
освіта
Біологія

Фізкультура
Укр. мова
Хімія

Геометрія

Алгебра

Виконання ранкової гімнастики щоденно. Піднімання тулуба: для
хлопців-25 р., для дівчаток-20р.
Вівторок 15.02.22
Параграф 32 (вивчити) вправи 283, , 2286,287, 289.
Тема: Естери: загальна та структурні формули, систематична
номенклатура, фізичні властивості. Гідроліз естерів
Опрацювати § 19, с. 91-93(до жирів)
Виконати письмово завдання 1, пункт 1-4, завдання 2, с. 95
Підготувати навчальний проект «Етери та естери в косметиці»
Повторити: § 16
Електронний підручник: https://cutt.ly/NO4tpVo
Виконати: № 16.10, № 16.12 (с. 158)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/RO4rg46
§ 16. Опрацювати. Скласти конспект
Виконати: № 583, № 586
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/zO4eDs4

Фізика

§ 31. Опрацювати. Скласти конспект
Відповісти на контрольні запитання 1-10 с. 191
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/0O4t6sH

Художня
культура
Захист
України

Просвітницькі ідеї в музиці. Творчість В.А. Моцарта

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

Мистецтво
Фізкультура
Анг. мова
Фізика
Біологія

Географія
Композиці
я
Хімія

Основи самозахисту. Ознайомлення з національними бойовими
мистецтвами (хортинг, бойовий гопак, спас тощо).
Середа 16.02.22
параграфи 21,23
Створити пейзаж на тему « Лавандове поле»
Підготувати усний твір «Еволюція образу Доріана Грея»
Виконання ранкової гімнастики щоденно. Піднімання тулуба: для
хлопців-25 р., для дівчаток-20р.
параграф 22, вчити.
Тема: Свобода слова.Обмеження свободи слова. Баланс між свободою
вираження поглядів та відповідальностю. Свобода мас-медіа - критерій
демократичності суспільства. Опрацювати сторінки 103-107. Занотувати
конспект
Розвиток мовлення. Написати есе на тему «Якими я бачу людей, які
емігрували з України колись і сьогодні» (за новелою В. Стефаника
«Камінний хрест»)».
Четвер 17.02.22
Переглянути відеозаписи танців: степ, чарльстон, рок-н-рол, твіст. Знайти
спільні риси.
Виконання ранкової гімнастики щоденно. Піднімання тулуба: для
хлопців-25 р., для дівчаток-20р.
Написати твір" Природні катастрофи"
§ 31. Повторити
Виконати: № 31 (2)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/0O4t6sH
Тема 3. § 41 «Геном людини». Опрацювати.
Повторити генетичну термінологію та 1 -3 закони Г.Менделя.
Ознайомтесь з матеріалами відео уроку на
сайті: https://www.youtube.com/watch?v=qd52PdmnkO4
параграф 29, вчити.
Створення композиції флористичної мозаїки.
П′ятниця 18.02.22
Тема: Жири як представники естерів, Класифікація жирів, їхні хімічні
властивості
Опрацювати § 19, с. 93-95
Виконати письмово завдання 1, пункт 5-9, завдання 6, с. 95 Опрацювати §
17, с. 83-85
Опрацювати таблицю 11, с. 83, виписати рівняння реакцій, які
ілюструють хімічні властивості етанової кислоти
Виконати письмово завдання 9, с.86

Фізика

§ 32. Опрацювати. Скласти конспект
Виконати: № 32 (1, 2)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/bO4ykAx

Інформатика § 19. Опрацювати.
Відповісти на запитання 1-8 с. 188-189
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/pO4yKYi
Малюнок
Географія
Труд.
навчання
Комп.
графіка

Виконати композицію в стилі поп-арт
https://www.youtube.com/watch?v=tkYaj3AkKvA&t=241s
параграф 30, вчити.
Виготовлення обраного предмету інтер’єру. (дівчата)
Технологічний процес виготовлення деталей виробу
Опрацювати матеріал відеолекції за посиланням:
https://cutt.ly/FO4uRlH

