27 квітня Понеділок

8-Б клас

Домашнє завдання
Опрацювати параграф
55.Переглянути презентацію.
Рубрика « Шукайте в інтернеті»
«ст.274 підручника.
Повторити П.35,впр.370(А).
Опрацювати матеріал § 34 та
виконати завдання текстового
документу (1 – усно, 2, 3 письмово).

1

Географія

Етноси. Найпоширеніші мовні
сім'ї. Однонаціональні та
багатонаціональні країни.

2

Укр. мова

Відокремлені обставини.

3

Рос. мова/ Історія

Відокремлені обставини, що
виражені іменниками з
прийменниками.

4

Укр. літ.

Алегоричність образів дракона
Грицька,Пустельника та князя.

5

Алгебра

Розв’язування задач за допомогою
П. 26, №№ 980, 983
рівнянь (задачі на спільну роботу).

6

Інформатика

7

Історія

с.207(зав.1 )

Пройти тест за посиланням:
https://naurok.com.ua/test/grafichn
Практична робота. Складання та
e-vidobrazhennya-danih-zasobamiвиконання алгоритмів з графічним
movi-programuvannyaвідображенням даних.
vidobrazhennya-risunkiv-izzovnishnih-fayliv-298055.html
Ліквідація Гетьманщини
п.30опрацювати.

Геометрія

Узагальнення й систематизація
знань з теми: «Многокутники.
Площа многокутників.»

Повторити формули, виконати
домашня самостійна робота № 5,
ст.181-182 завдання (1-10)

2

Зар. літ.

Засоби комічного (гумор, іронія,
сатира, сарказм). Розвиток
мовлення (письмово). Написати
твір- роздум на одну із тем: 1. «Які
вони, сучасні журдени?» 2.
«Сутність морального уроку,
утіленого Мольєром засобами
комедії».

Опрацювати матеріал текстового
документу, повторити теми
«Відродження», «Бароко»,
«Класицизм»

3

Англ. мова

Що ти знаєш про Великобританію? впр.2 стор.220-221

1

28 квтня Вівторок

Завдання для опрацювання

4

Біологія

5

Фізика

Поняття про вищу нервову
діяльність. Умовні і безумовні
рефлекси.
Розв’язування задач.

Опрацювати параграф 48,49
Впр.38 (1-3)

28 квт
29 квітня Середа

6

Мистецтво

7

Фізкультура

1

Хімія

2

Укр мова

3

Рос. мова

4

Англ. мова

5
6
7

Фізична культура
Біологія
Історія

1

Георафія

2

Фіз. культ.

3

30 квітня Четвер

4

Зар. літ.

Інформатика

5

Алгебра

6

Укр. літ.

Характерні риси реалізму в
живописі. Творчість художниківпередвижників. Музичне
мистецтво реалізму. Видатні
композитори. Театральне

Слухати музику

Ранкова зарядка
Загальні способи добування
№ 35 р.з №57 с.128
кислот.
РЗМ. Контрольний письмовий твіропис місцевості на основі
особистих спостережень і вражень Повторити п.31-35, написати твір
в художньому стилі з
(с.202-203 впр.435).
використанням відокремлених
членів речення.
Опрацювати матеріал § 34 та
Відокремлені обставини, що
виконати завдання текстового
виражені іменниками з
документу (1 – усно, 2, 3 прийменниками.
письмово).
Удосконалення навичок читання

впр.2 стор.223

Мова. Навчання та пам'ять.
Урок-повторення

Ранкова зарядка
Опрацювати параграфи 51-53
повторити п.22-25.

Національний склад населення
України.

Опрацювати параграф 56.
Самостійна робота «Побудова
діаграм...»
Ранкова зарядка

Контрольна робота «Відродження.
Виконати завдання текстового
Бароко. Класицизм» Виконання
документу
різнорівневих завдань

Розв’язування компетентнісних
задач

Переглянути презентацію за
посиланням:т
https://naurok.com.ua/rozvyazuvannya-kompetentnisnihzadach-vikonannya-navchalnihproektiv-52603.html

Узагальнення й систематизація
знань з теми: «Квадратний
Виконати домашню самостійну
тричлен. Розв’язування задач за
роботу № 5, ст.219-220 (1-10)
допомогою рівнянь»
Урок позакласного читання. Оксана
Думанська " Школярка з предмістя Прочитати твір.
"

01 травня
П'ятниця

7

Основ. здор.

1
2
3
4
5
6
7

Фізика
Англ. мова
Хімія
Геометрія
Укр. мова
Труд. навч.

Закони і правоохоронні органи
України

П.24. Використовуючи інформацію
на с.154 підручника,встанови
відповідності щодо твоїх прав,
віку, твоїх обов'язків і правової
відповідальності.

