
Завдання для самостійного опрацювання навчального матеріалу 

для учнів 8-А  класу на період карантину 

 

Класні керівник:  

                      Нещадим Наталія Миколаївна (098-669-52-46) 

                      Міняйло Тетяна Сергіївна (097-513-42-89) 
 

 

12.05.2020р., вівторок        

Хімія – повторити основні класи неорганічних сполук, підготуватися до 

контрольної роботи 

Геометрія – виконати контрольну роботу 

Інформатика – §34 читати, виписати основні поняття, с.232 дати відповіді на 

запитання №1-4 

Всесвітня історія –.Узагальюючий урок з теми" Західний та Східний світ. Нова 

історія .Висновки" 

Англійська мова – контроль письма, говоріння 

Фізкультура – Ранкова зарядка, набивання м'ячем 10-20 разів, емітація 

стрибків зі скакалкою, присідання 30-50 разів, згинання рук в упорі лежачи. 

 

13.05.2020р, середа  

Алгебра – виконати контрольну роботу 

Хімія – контрольна робота 

Біологія –  повторити тему  "Ссавці", підготуватися до контрольної роботи 

Мистецтво – Підготувати презентацію або інсценізацію одного із народних 

українських обрядів. 

Ритміка – український танець «Гопак» 

Фізкультура – Ранкова зарядка, набивання м'ячем 10-20 разів, емітація 

стрибків зі скакалкою, присідання 30-50 разів, згинання рук в упорі лежачи. 

 

14.05.2020р, четвер 

Фізика –  Контрольна робота з теми «Електричне поле. Електричний струм» 

Геометрія – повторити § 3.18 с. 129, розв’язати № 847 

Географія – підготувати реферат про рослини і тварини,  які занесені до 

Червоної книги своєї місцевості 

Українська мова - Повторити параграф 8, с.40-41; Виконати вправи 83, 84. 

Основи здоров’я –  Краса і здоровʼя 

Українська література -  Прочитати: Ніна Бічуї. "Шпага Славка Беркути", 

с.154-160. 

 

 

 

 

 

 



15.05. 2020р., п’ятниця  

Українська література –  Повторити параграф 10, с.47; Виконати вправи 105-

108. 

Українська мова – Дочитати до кінця повість Ніни Бічуї "Шпага Славка 

Беркути", с.160-175. 

Зарубіжна література – Опрацювати біографію  Річарда Баха, с.233; 

Прочитати повість-притчу "Чайка Джонатан Лівінгстон". 

Трудове навчання – повторити правила безпечної роботи на свердлильному 

верстаті – хлопці 

Історія України –.Контрольна робота. Тестові завдання з Історії України 

Англійська мова – виконання письмових завдань. 
 

 

 

Завдання для самостійного опрацювання навчального матеріалу 

для учнів 8-Б  класу на період карантину 
 

12.05.2020р., вівторок        

Українська література –  

Українська мова –  

Природознавство –   підготувати повідомлення про тварину,  яка занесена до 

Червоної книги України 

Математика - виконати контрольну роботу 

Історія України – Контрольна робота. Тестові завдання. з Історії України 

Ритміка – повторювати рухи українського народного танцю 

 

13.05.2020р, середа  

Українська література –  

Українська мова –  

Фізкультура – набивання м’ячем 5-10разів,  присідання 10-20 разів,  зарядка зранку 

нахили тілом вліво вправо та вперед по 10 разів. 

Математика – за підручником Н. І. Королько розв’язати с. 154 № 5 

Трудове навчання - Повторити підготовку тканини до розкроювання 

 

14.05.2020р, четвер 

Географія – підготувати письмово повідомлення про Китай 

Українська мова –  

Основи здоров’я – Самозахист. Межі самозахисту 

Соціально-побутове орієнтування – побутова праця та її види 

 

15.05.2020р., п’ятниця  

Фізика і хімія у побуті - с. 114-115 виписати визначення рухомих і нерухомих 

зʼєднань 

Природознавство – виписати назви заповідників України 

Соціально-побутове орієнтування – побутова праця та її види 

Математика – розв’язати с. 179 № 1 

Трудове навчання – Повторити різновиди тканин , які можна використати для 

пошиття спідниць. 


