20 квітня
Понеділок

8-А клас
1
2
3
4
5
6
7

3 Фізика

Історія створення комедії «Міщаниншляхтич». Тематика і проблематика
твору, його загальнолюдське
значення.
Сенсорні системи дотику,
температури, болю
Електричний струм в металах

4 Алгебра

Розв’язування задач та вправ

Домашня самостійна робота №6
з розгорнутою відповіддю.

5 Укр. літ.

Юрій Винничук. Підтекст твору,
алегоричність образів дракона
Грицька, Пустельника та князя.

Читати ст. 196-206

6 Укр. мова

Відокремлені означення. Розділові Опрацювати п. 32, впр. 317,
знаки.
319 (усно), 320 (письмово)

2 Біологія

21 квітня Вівторок

Домашнє завдання

Геометрія
Фізкультура
Географія
Англ. мова
Рос. мова
Історія Укр.
Інформатика

1 Зар. літ.

7 Мистецтво

1 Рос. мова
2 Укр. мова
3 Фізкультура
22 квітня Середа

Завдання для опрацювання

4 Хімія
5 Англ. мова

Характерні риси реалізму в
мистецтві. Жанри архітектури та
скульптури реалізму.

Відокремлені обставини, що
виражені порівняльним зворотом
Відокремленні означення
Контрольна робота №2 з теми
«Хімічні властивості
оксидів,кислот,основ,солей»
Україна. Удосконалення навичок
письма

Прочитати ІІІ – ІV дію комедії
«Міщанин-шляхтич», виконати
завдання текстового документу
Опрацювати параграф 47
П. 36

Слухати музику

Опрацювати матеріал § 36 та
виконати завдання текстового
документу (1 – усно, 2, 3 письмово).
п. 32, впр. 321.
Ранкова зарядка

впр.5 стор.216, впр.7стор.216.

6 Всесв. історія
7 Біологія

Узагальнення та систематизація
знань з теми «Сенсорні системи»

Повт. параграфи 41 - 47

1 Зар. літ.

Основні образи комедії (пан Журден,
пані Журден, граф Дорант, графиня
Дорімена, Клеонт та ін.). Порівняння
образів персонажів (Журден —
Клеонт, Журден — Дорант).

Прочитати V дію комедії
«Міщанин-шляхтич». Дати
розгорнуту відповідь на
запитання: «Чи можна зрозуміти і
підтримати пана Журдена у його
прагненні стати дворянином?»

2 Укр. мова

Тренувальні вправи.

Опрацювати п. 32, впр. 324.

3 Геометрія

Розв’язування задач та вправ

23 квітня Четвер

4 Географія

5 Інформатика

6 Основи здор.

Повторити §26, виконати №№
956, 958, 963
Опрацювати параграф
Урбанізація ,причини що її
54.Зафіксувати нові терміни в
зумовлюють.
зошиті у вигляді конспекту .
Переглянути відеоуроки за
посиланнями:
Відображення базових графічних
https://www.youtube.com/watch?
примітивів – лінія, прямокутник,
v=agMZ4xnQKSs;
сектор, ламана, еліпс, налаштування https://www.youtube.com/watch?
стилю та кольору примітивів
time_continue=16&v=1CqAM7ohpI
засобами мови програмування.
0&feature=emb_logo;
Відображення рисунків із зовнішніх https://www.youtube.com/watch?
файлів.
time_continue=9&v=Vuz1sxQxKvw
&feature=emb_logo

Проблема чистої землі.

ітня П'ятниця

7 Фізкультура

П.23. Дехто думає, що захист
природи- це державна
проблема.Але це не так.
Обстежте територію вашого
населеного пункту і:
- визначте основні забруднювачі;
- зверніть увагу на роботу
комунальних служб;
- сфотографуйте випадки
забруднення довкілля.
Ранкова зарядка

1 Алгебра

Контрольна робота з теми:
«Квадратне рівняння як математична
модель прикладної задачі»

2 Фізика

Електричний струм в електролітах
пристрої

Опрацювати п. 37

24 квітня П'ятниця

3 Укр. літ.

Юрій Винничук. Проблематика
твору : роздуми про добро і
зло, вірність і зраду.

Виконати 1 завдання ст. 207
(твір – роздум).

4 Хімія

Загальні способи добування кислот

№35 р.з 57

5 Англ. мова

Удосконалення навичок чатання.
Проєкт «Декоративна
вишивка»Вправи на виконання шва
«косий хрестик» та «болгарський
хрестик»

впр.8 стор.218

6 Труд. навч.
7

Повправлятись у вишиванні
«косого» та «болгарського
хрестика» на тканині

