04 травня Понеділок

10 клас
1

Укр. мова

2

Алгебра

3

Хімія

4
5

7

Англ. мова
Фіз. культ.
Історія/Захист
Вітчизни
Захист Вітчизни

1

Труд. навч.

2

Труд. Навч./
Інформатика

3

Домашнє завдання

Закінчення іменників ІІІ відміни в
П.46,впр.405
орудному відмінку.
Розв’язування задач із
Опрацювати ст. 217-218, №№
застосуванням похідної.
24.14, 24.16
Захист навчальних проектів: 1)
Перспективи одержання і
застосування полімерів із наперед
заданими властивостями. 2)
Дослідження маркування виробів
із полімерних матеріалів і
пластмас. 3) Виготовлення
виробів із пластикових пляшок. 4)
підготувати проєкт на одну із
Рециклінг як єдиний
заданих тем
цивілізований спосіб утилізації
твердих побутових відходів. 5)
Переробка побутових відходів в
Україні та розвинених країнах
світу. 6) Синтетичні волокна: їх
значення,застосування у побуті та
промисловості.

Спортивні ігри.

впр.4 стор.216.
Ранкова зарядка

Україна в умовах нацистськоі
окупаціі.

п.36 опрацювати.

Проєкт «Виріб інтер’єрного
призначення» Вишивка бісером.

Продовжувати роботу.Зробити
фотозвіт

Геометрія

Повторення. Відстані в просторі.

Повторити п.9, № №№ 9.16, 9.10

4

Фізика

Провідники в електричному колі. П. 43, дати відповіді на запитання

5

Фізика

Діелектрики в електричному колі. П. 43, дати відповіді на запитання

6

Історія України

Рух опору та його течіі в Украіні

6

05 травня Вівторок

Завдання для опрацювання

п.37. опрацювати.

05 трав
06 травня Середа
07 травня Четвер

7

Біологія

Статеві клітини. Особливості
гаметогенезу у людини.

1

Алгебра

Тема. Контрольна робота по темі.
Завдання за посиланням
Застосування похідної.

2

Хімія/ Географія

3

Укр. літ.

Єдність краси природи і
мистецтва,образотворчі засоби в Вивчити поезію напам'ять
поезії" Блакитна Панна"

4

Укр. мова

Словозміна іменників ІV відміни.

П.47, впр. 407.

5

Географія

6

Громад. освіта

7

Англ. мова

Переглянути презентацію.
Україна в геополітичному вимірі. Опрацювати параграф 44. ст 244246.
тема№7 стор.152-157
Лобіювання інтересів та корупція
опрацювати.
Видатні уболівальники.
впр.8 стор.219.

1

Геометрія

Повторення. Кути в просторі.

2

Фізика

3

Укр. мова

4

Інформатика

Розв’язування задач.
Закінчення іменників ІІІ відміни в
П.46-47, впр. 404.
орудному відмінку.
Опрацювати матеріал уроку,
Особистий та відкритий ключі.
виконати тести, практичне
завдання

5

Всесв. історія

6

Біологія

7

Фізкультура

1

Укр. літ.

2

Фізика

3

я П'ятниця

Опрацювати параграфи 49

Зар. літ.

Повторити п.10, № 10.11, 10.14,
10.28
Впр. 43, № 3, 6

Суть та біологічне значення
запліднення. Причини порушення Опрацювати параграф 49
процесів запліднення у людини.
Ранкова зарядка
Узагальнено-ідеалізований
жіночий образ як сюжетний центр
с.237-239, (тести письм.)
символістського твору . ("Інфанта"
)
Йоанна Яґелло (нар. 1974) —
польська письменниця, авторка
творів для дітей та молоді. «Кава
з кардамоном». Синтез
підліткової повісті та детективу.

Переглянути презентацію та бук
трейлер:
https://www.youtube.com/watch?v
=ETpNIwoWfho Прочитати повість.

08 травня П'ятниця

4

Географія

Україна в геополітичному вимірі.
Опрацювати параграф 44 ст. 247Вектори сучасної української
248.
геополітики

5

Англ. мова

Твоє відношення до спорту.

6

Основи здор.

Розгляньте ситуацію і визначте,чи
були порушені права людини і які
саме. " До дитячого садка ми
ходили рівно місяць. Хоч коли б я
Небезпека стигми і дискримінації не прийшла за дитиною, вона
людей які живуть з ВІЛ.
завжди сиділа на стільчику
окремо від інших дітей. До неї
ставилися, як до ВІЛ - позитивної давали зрозуміти, що нам тут не
місце"

7

Фізкультура

написати повідомлення по темі.

Ранкова зарядка

