ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 8 класу
з 25.10.2021 по 29.10.2021
Предмет
Завдання
25.10.2021
Укр. мова
Укр.літ

Трудове
навчання(хлопці)

Пар. 3 (опрац.), впр. 33, 34, 35, 40.
Електронний підручник: https://pidruchnyk.com.ua/795avramenko-8-klas-ukrliteratura-2016.html
С.32-35 – опрацювати, виразно читати поезію «Думи мої,
думи мої», с.36 – відповідати на питання (усно)
1. Опрацювати параграф 31.
2. Заповнити таблицю на стор.140
Знати відомості про Гомера.
https://www.youtube.com/watch?v=t63j3JO8ha4
https://www.youtube.com/watch?v=_IcZELK5N-A
Вивчити термін «гекзаметр». Читати твір Гомера «Іліада»
(пісня22, вірші 140-410 «Двобій Ахілла і Гектора»
https://www.youtube.com/watch?v=rmZCXkvGBok
§ 9 Повторити. Виконати № 9 (2)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/QREPXBH
впр.4 – 5, с.47 – 48 – усно; впр.6, 49 – письмово скласти 6 – 12
речень за зразком, в.р. – вивчити
Технологічний процес виготовлення виробу: нарізання різьби,
складання виробу.

Трудове
навчання(дівчата)

Декоративний вінок для інтер’єру. Підібрати зображення.
Скласти банк ідей. Розробити ескіз виробу.

Біологія
Заруб .літ

Фізика
Англ.мова

26.10.2021
Композиція
Малюнок
Укр.літ.

Хімія
Укр.мова
Основи здоров’я

Фізкультура

Створення сюжетно- тематичної роботи в історичному жанрі .
Виконати натюрморт з простих геометричних тіл: куб і куля
С. 36-38 – опрацювати. Вірші «Мені однаково, чи буду», «Ой
три шляхи широкії» - виразно читати, аналізувати (усно).
Одну з поезій Т.Г.Шевченка вивчити напамять. Відео з
розповіддю надіслати через Viber.
Тема: Значення періодичного закону
1. Опрацювати § 12 підручник
2. Дати відповіді на питання 66-69 (усно)
Пар 4 (вивч.), впр. 43, 44, 46, 47
Перша допомога при надзвичайних ситуаціях. Алгоритм
рятування людей під час пожежі.
§5-6 прочитати, записати висновки. Розробити пам’ятку
«Перша допомога потерпілому»
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

27.10.2021
Виконати натюрморт з простих геометричних тіл: куб і
куля
Піднімання тулуба в сід. з положення лежачі 2х26р.(хл),
2х22р (д). Стрибки через скакалку 3х35 р.
параграф 13 вчити.
параграф 9 вчити
§ 5 Повторити. Виконати: № 147 (1-3), № 150 (1-4)
Відеолекція за посиланням:
https://cutt.ly/6RRfDhy
§ 7 Опрацювати. Скласти конспект
Виконати: № 201, № 202*
Відеолекція за посиланням:
https://cutt.ly/ORRhAjJ
28.10.2021
§ 5 Повторити. Виконати: № 154, № 156
Відеолекція за посиланням:
https://cutt.ly/6RRfDhy
§ 8 Опрацювати. Скласти конспект
Виконати: № 217, № 223*
Відеолекція за посиланням:
https://cutt.ly/MRRhBpY
3. Опрацювати параграф 32.
4. Виконати лабораторне дослідження на стор.140
параграф 14 вчити.
Піднімання тулуба в сід. з положення лежачі 2х26р.(хл),
2х22р (д). Стрибки через скакалку 3х35 р.
Читати твір Гомера «Іліада» (пісня24, вірші 470-670
«Пріам у Ахілла»
https://www.youtube.com/watch?v=pzNcpFoYWng
Скласти порівняльну характеристику персонажів Ахілла і
Гектора .
Скласти конспект «Особливості романського стилю в
архітектурі, скульптурі, живописі»

Англ.мова
Всесв.Історія
Інформатіка
Живопис
Фізика

Хімія

29.10.2021
впр.7, с.49 – 50 – читати, перекладати, усно відповісти на
запитання
параграф 7 вчити.
Створити портрет людини аквареллю
§ 1 - § 9 Повторити.
Виконати: № 9 (3). Підготуватись до контрольної роботи.
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/QREPXBH
Тема: Узагальнення та систематизація знань з теми
«Будова атома,
Періодичний закон і періодична система хімічних
елементів»
1. Виконання тестових завдань

