10-А КЛАС

Предмет
Українська мова
Українська мова

Українська
література

Англійська мова
Англійська мова
Зарубіжна
література
Алгебра
Алгебра

Завдання
Довідник сторінки 85-94, с 114-119 виконати всі тести.
e-mail: svetlanakrutsenko@gmail.com
Виконати вправи: №4 на сторінці 134, №7 на сторінці 143.
Повторити правопис складних слів.
Пройти тест ЗНО 2019 ( додаткова сесія) і вислати результати в групу у Viber.
e-mail: movchunenko.tamara@gmail.com
Прочитати новелу “ Кам’яний хрест” Василя Стефаника, записати її літературний
паспорт і цитатну характеристику Івана Дідуха в зошит.
Прочитати роман “ Сонячна машина” ( скорочено) та новелу “ Момент” ( повністю)
Володимира Винниченка.
Записати в зошит цитатну характеристику Мусі.
e-mail: svetlanakrutsenko@gmail.com
SB сторінка 44, вправи 4,6,9;
сторінки 54-55, вправи 3,4 (прочитати, звернути увагу на виділені слова);
вправи 6,9,11,13 (перекласти лише нові слова у WS book);
WB сторінка 41, вправи 1,2,4,5,6, сторінки 50-51 вправи 2-9.
e-mail: dimashm37@gmail.com
SB сторінки 44-45 + сторінка 46.
WB сторінки 42, вправи 1-5.
1. В зошиті письмово : план-конспект “ Модернізм, як літературно-мистецький
напрям кінця XIX – початку XX ст. Течії раннього модернізму”.
2. Прочитати та законспектувати творчість Шарля Бодлера, Поля Верлена, Артюра
Рембо.
e-mail: prosveta@ukr.net
Вивчити всі тригонометричні формули.
e-mail: elenagreciskina776@gmail.com
§34 №34.2, №34.6, №34.8, №34.10.
§35 №35.2, №35.4, №35.6, №35.8.
e-mail: yulia25@ukr.net

Геометрія
Фізика
Хімія

Біологія

Географія
Історія України
Всесвітня Історія
Громадянська освіта
Інформатика

№18.20, №18.23, №18.24, №18.26, №18.31, №18.32.
e-mail: elenagreciskina776@gmail.com
Вивчити всю теорію, починаючи з Молекулярної Кінетичної Теорії.
Підготуватися до заліку.
e-mail: tv-shik@ukr.net
§24,25 № 178, 181 на сторінці 145, № 185 на сторінці 152.
e-mail: katya-boiarinova@ukr.net
Виконати проект: створити буклет, постер, презентацію, буктрейлер або скрайб на три
теми:
1. Генетичний моніторинг в людських спільнотах.
2. Скринінг програми для новонароджених.
3. Генотерапія та її перспективи.
Для кожної теми – різний вид презентації(буклет, постер, презентацію, буктрейлер або
сктрайб).
e-mail: natawavovkogon@ukr.net
Вивчити столиці Північної та Південної Америк, Куби.
Виконати контурну карту на сторінці 12( без четвертого завдання).
e-mail: elena-geo@ukr.net
§20-22.
e-mail: volod.maslov@gmail.com
§20-21.
e-mail: volod.maslov@gmail.com
Виконати табличку на сторінці 100 підручника.
e-mail: volod.maslov@gmail.com
Сайт gimp.nas2.net. Виконати уроки по GIMP:
1. Цікавий фон – легко!
2. Перетворюємо фото в малюнок олівцем( взяти своє фото).
e-mail: oks_akad@ukr.net

