11 клас
№
Предмет
п/п
1. Українська мова

Домашнє завдання
Переглядати

відеоуроки

для

11-го

класу

https://mon.gov.ua/ua/tag/vseukrayinska-shkola-onlajn

Виконувати домашні завдання після переглянутих уроків,
починаючи з 27.04 до 11.05.2020 р.
2.
3.
4.

Українська
література
Румунська мова та
література
Зарубіжна
література

Василь Стус «Господи, гніву пречистого…» - напам’ять.
Тестові завдання О. Заболотний.
Прочитати про життєвий і творчий шлях
Габрієля Гарсія Маркеса, прочитати оповідання «
Стариган із крилами».
Написати есе про символічний образ янгола за
мотивами оповідання «Стариган із крилами».
Прочитати або переглянути фільм Г. Маркес «
Сто років самотності».
Записати в зошити про жанрові новації
драматургії ІІ пол.ХХ ст., його провідні ознаки.
Вивчити що таке постмодернізм - як одне з
найяскравіших літературних явищ останніх
десятиліть ХХ – початку ХХІ ст..
Вивчити короткі відомості про митця Милорад Павич,
прочитати оповідання «Скляний равлик».
Визначити специфіку індивідуального стилю митця.
Вивчити короткі відомості про Маркуса Френка Зузака та
переглянути фільм за його романом «Крадійка книжок».

Скласти есе про ІІ світову війну «Образи
маленьких людей які опинилися в умовах
фашистської системи».
Написати твір «Книга як символ збереження
духовності в жорстокому світі».
Узагальнити та систематизувати вивчений
матеріал.
Приготувати
розповідь
про
улюбленого
письменника із зарубіжної літератури.
5.
6.

7.

Французька мова
Історія України
Всесвітня історія

Прочитати або переглянути фільм Г. Маркес « Сто років
самотності».
Записати в зошити про жанрові новації драматургії ІІ
пол.ХХ ст., його провідні ознаки. Вивчити що таке
постмодернізм - як одне з найяскравіших літературних явищ

останніх десятиліть ХХ – початку ХХІ ст..
8.

9.

Алгебра і початки
аналізу

Геометрія

10. Біологія та екологія

Вивчити короткі відомості про митця Милорад Павич,
прочитати оповідання «Скляний равлик».
Визначити специфіку індивідуального стилю митця.
Вивчити короткі відомості про Маркуса Френка Зузака та
переглянути фільм за його романом «Крадійка книжок».

Скласти есе про ІІ світову війну «Образи маленьких
людей які опинилися в умовах фашистської
системи».

11. Географія

Написати твір «Книга як символ збереження
духовності в жорстокому світі».
12. Фізика та
астрономія

13. Хімія
14. Трудове навчання
15. Інформатика

Узагальнити та систематизувати вивчений
матеріал.
Приготувати
розповідь
про
улюбленого
письменника із зарубіжної літератури

Proiectui: Modele de de proiectare a zonelor verzi (interne sau
externe)
Графічний дизайн у поліграфії. Багатосторінкові видання
та їх формат. Загальні питання побудови композиції
шпальти (смуги ) набору. Сітка. Складові шпальти набору
(кегль шрифту, інтерліньяж, відстань між колонками
(середник), поля). Методи композиції тексту та графіки в
смузі набору. Перенос слів. Шрифтові виділення.
Колонцифри. Колонтитули. Виноски. Художні ефекти.
«Коридори». Висячі рядки. Текстові - видільні - титульні
шрифти. Акценти. Абзацний відступ. Буквиця.

