ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів __9_ класу
з 05.04. 2021 по 09.04.2021
Предмет
Завдання
05.04.2021
Фізика
§ 36 Опрацювати. Скласти конспект. Відповісти на контрольні
запитання.
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/mciIKjP
Живопис
Намалювати архітектурний пейзаж
Біологія
Тема 6 параграф 45 - 46: опрацювати.
Виконати завдання на стор. 197 Біологія + Екологія.
Поміркуйте і дайте відповіді на запитання самоконтролю № 112 на стор. 200(усно).
Укр. література Виразно читати «У нашім раї на землі…». Вміти аналізувати
(усно).
Зарубіжна
Вивести формулу успіху Елізи-Галатеї. Характеризувати
література
головних героїв комедії Б. Шоу «Пігмаліон»
Малюнок
Виконати квітковий натюрморт
Фізкультура
Виконання ранкової гімнастики щоденно. Піднімання тулуба:
для хлопців-25 р., для дівчаток-20р.
06.04.2021
Алгебра
§ 21-22. Опрацювати. № 21.2
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/DciPxkJ
Геометрія
§ 17. Опрацювати. Скласти конспект. № 17.4
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/IciA60a
Українська
Написати контрольний письмовий твір-роздум на моральномова
етичну тему публіцистичному стилі на тему (На вибір): «Чи
можуть фото в телефоні замінити родинні альбоми?»
«Як знайти своє покликання?»
«Як бути щасливим?»
Виконати практичну роботу "Особливості адміністративної та
Правознавство
кримінальної відповідальності неповнолітніх".
Композиція
Композиція театральних декорацій. Ознайомитися с поняттям
"сценографія". Підібрати зображення театральних декорацій
Хімія
Повторити матеріал §§30-37 «Оксигеновмісні органічні
сполуки». Виконати хімічний диктант
Фізкультура

Виконувати вправи на гнучкість
07.04.2021
Англійська мова Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=Cp4SwAUBZfI
Впр.1, с.201 - 202(читати, перекладати),
В.р. – вивчити, навчитись писати текст;
Основи здоров′я
Алгебра

§24-25 прочитати, записати підсумки, опрацювати додаткову
інформацію з мережі Інтернет за посиланням с.179.
§ 23. Опрацювати. № 23.11
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/eciAYWE

Геометрія
Українська
мова

Історія України
Малюнок

§ 17. Повторити. № 17.6
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/IciA60a
Написати контрольний письмовий твір-роздум на моральноетичну тему публіцистичному стилі на тему (На вибір): «Чи
можуть фото в телефоні замінити родинні альбоми?»
«Як знайти своє покликання?»
«Як бути щасливим?»
Твір один на два уроки.
П.33 вчити
Виконати квітковий натюрморт

08.04.2021
Англійська мова Переглянути відео за посиланням:
https://consent.youtube.com/m?continue=https%3A%2F%2Fwww.y
outube.com%2Fwatch%3Fv%3Dnqwk54joVxg&gl=NL&m=0&pc=
yt&uxe=24020387&hl=ru&src=1
Виконати тестове завдання по темі «Великобританія»
Фізика
Фізика
Біологія

Всесвітня історія
Географія
Фізкультура

Інформатика
Художня
культура
Укр. література
Історія України
Трудове
навчання

§ 36 Повторити. № 36 (1)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/mciIKjP
§ 36 Повторити. № 36 (2)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/mciIKjP
Тема 6 параграф 47. Опрацювати.
Заповніть таблицю в робочому зошиті „Ознаки біологічного
прогресу та біологічного регресу” (стор.201).
Виконати письмово завдання на застосування знань (стор. 201).
П.22 вчити
П.37 вчити
Рухова активність для розминки Пілатес
https://www.youtube.com/watch?v=Qfc7E4qgAbQ&feature=share&f
bclid=IwAR1bp60zk1hPxJk03gyC2IrpZPEf5WEWjcwur
He9uGx16QY_HLsi0KLFrtU
09.04.2021
Підготувати повідомлення: « Іспанська культура періоду
Відродження. Творчість Ель Греко»
Підготувати конспект на тему: «А.Дюрер - визначний майстер
німецького Відродження. Живописні та графічні роботи митця»
Вивчити напам’ять поезію Т.Г.Шевченка «Доля». (Надіслати
відео з розповіддю напам’ять класному керівнику)
П.32 вчити.
Технологічний процес виготовлення деталей виробу .
Технологічний процес оздоблення виробу.
Продовжувати роботу над обраним виробом з дотриманням
технологічної послідовності та прийомів роботи з
інструментами та пристосуваннями (дівчата)

Хімія

Опрацювати тему «Нітрогеновмісні органічні речовини.
Поняття про амінокислоти», § 38, с. 218, зробити короткий
конспект теми в робочих зошитах.
Користуючись матеріалом на с. 222, виписати в робочі зошити
«Застосування амінокислот»
Після опрацювання тексту параграфа письмово виконати
завдання 265 с. 142. Виконати тести (диктант)

Зарубіжна літ.

Підготуватися до контрольної роботи за темою «Нові тенденції у
драматургії кінця XIX — початку ХХ ст.: творчість Г. Ібсена та
Б. Шоу».

