05 травня Вівторок

04 травня Понеділок

11 клас
1

Алгебра

2

Англ. мова

3

Укр. мова

4

Географія

5
6
7

Всесв. істор.
Хімія
Фіз-ра

1

Біологія

2

Укр. мова

3

Труд. навч.

4

Астрономія

5

Інформатика

6

Фізика

Завдання для опрацювання
Повторення. Похідна. Застосування
похідної.
Контрольна робота. Читання.
Етикетні жанри (привітання,
вибачення)
Конкурентні переваги України на
світових ринках послуг
Розвиток літаретури і мистецтва.

Домашнє завдання
вивчити опорний конспект,
виконати завдання за
посиланням
Опрацювати П.59-60,впр.2
Опрацювати параграф 33.
Інформацію занести в попередню
таблицю.
п. 33 опрацювати.
Ранкова зарядка

Генна інженерія людини: досягнення
та ризики
РЗМ. Написання текстів різних
жанрів
Проєкт «Краса та здоров’я»
«Бабусині рецепти».
Людина у Всесвіті. Ймовірність життя
на інших планетах.
Буклет. Призначення. Принципи
композиції. Види буклетів.
Повторення. Електричний струм.
З’єднання провідників. Робота і
потужність електричного струму.

Опрацювати параграф 60
П.59-60, впр.3 (1-4).
Підібрати рецепти народної
косметології.
Опрацювати п.31, дати відповіді
на запитання
Опрацювати матеріал уроку.
Виконати практичне завдання
Повторити пп. 5-7, дати відповіді
на запитання

7

1

2

Укр. літ

Історія. Укр.

Урок позакласного читання .
Л.Пономаренко. Новели зі збірки"
Синє яблуко для Ілонки"

Прочитати новели (на вибір),
вміти аналізувати

Культура та релігійне життя

Опрацювати п.30. Заповнити
таблицю «Культура Украіни на
сучасному етапі»стор. 236.

06 травня Середа

3

Хімія

4

Англ. мова

5

6

Геометрія

Розв’язування задач на обчислення
об’ємів та площ поверхонь тіл
обертання. (куля)

Зар. літ.

Позакласне читання. Маркус Френк
Зузак (нар. 1975). «Крадійка книжок» роман про Другу світову війну. Історія
життя дівчинки Лізель Мемінґер.
Підготувати розповідь про твір,
Викриття згубного впливу нацизму у
вивчений на уроках зарубіжної
творі. Образи «маленьких людей»,
літератури «Книга, яка завжди
які опинилися в умовах фашистської
буде зі мною»
системи. Ідеї людяності, добра,
порятунку життя й культури. Книга як
символ збереження духовності в
жорстокому світу. Форми оповіді.

Повторити формули п.7,11, 10, №
7.18, 7.23, 10.42, 11.54

7

Історія Укр.

Культура та релігійне життя

Опрацювати п.30.Заповнити
таблицю «Культура Украіни на
сучасному етапі»стор.236.

1

Фізика

Повторення. Електрорушійна сила.
Закон Ома для повного кола.

Повторити п.6 виконати тести

Геометрія

Повторення та систематизація знань
з теми «Обчислення об’ємів та площ
Виконати тести ст.. 287 (1-9, 11)
поверхонь многогранників та тіл
обертання»

2
травня Четвер

Захист навчальних проектів: 1)
Усунення тимчасової і постійної
жорсткості води. 2) Неорганічні
речовини у фармації або домашній
аптечці і харчовій промисловості. 3)
Властивості і застосування
карбонатів,нітратів і ортофосфатів
підготувати проєкт на одну із
лужних і лужноземельних металічних
заданих тем
елементів,солей амоній. 4)
Раціональне використання добрив та
проблема охорони довкілля. 5)
Дослідження рН грунтів свої
місцевості. Складання карти
родючості.

07 травня Четвер

Укр. мова

РЗМ . Виголошування підготовлених
П.59-60, впр.3 (4Б письм.)
текстів різних жанрів

4

Алгебра

Повторення. Інтеграл. Застосування
інтеграла..

5
6
7

Фіз-ра
Зах.Вітч
істор. Украіни

1

Фізика

Повторення. Електричний струм в
різних середовищах.

Біологія

Біотичні проблеми сучасної
медицини. Сучасна біотехнологія та її Опрацювати параграф 61
основні напрямки

3

Укр. літ.

Контрольна робота. Творчість
Стуса,сучасна українська література
(розгорнуті відповіді на запитання)

4
5
6
7

Англ. мова
Труд. навч.
Фіз-ра
Осн. здор.

3

08 травня П'ятниця

2

вивчити опорний конспект,
виконати завдання за
посиланням
Ранкова зарядка

Повторити пп. 9-13, виконати
тестові завдання

с.237 (4-7), с.238 (8-12), с.248(412)

Ранкова зарядка

