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ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів __9_ класу
з 12.04. 2021 по 16.04.2021
Завдання
12.04.2021
§ 37 Опрацювати. Скласти конспект. Відповісти на контрольні запитання
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/ecLSbqU
Намалювати архітектурний пейзаж рідного краю.
1. Тема 6 параграф 48 - 49. Опрацювати.
2. Виконати письмово завдання на зіставлення (стор.209).
3. Виконати тест-конструювання 6. Еволюція органічного світу(стор.211).
Біблія в житті Т.Шевченка. С.234-244 – опрацювати, виписати в робочі
зошити основне, визначення псалми вивчити. С.244-247 - читати
Підготувати повідомлення або презентацію «Українські сторінки життя й
творчості М. Булгакова»
Створити власні художні образи в техніці вітраж
Виконання ранкової гімнастики щоденно. Піднімання тулуба: для хлопців25 р., для дівчаток-20р.
13.04.2021
§ 23. Повторити. № 23.13; *№ 23.16
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/eciAYWE
§ 18. Опрацювати. Скласти конспект. № 18.5
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/wcLGtGH
параграф 31 ( повторити), вправа387, 395, 396
Параграф 24(п. 1,3) вчити.
Композиція театральних декорацій. Розробити ескіз декорації до біблійної
легенди ( за власним вибором).
1. Опрацювати тему «Білки як біологічні полімери, Денатурація білка.
Біологічна роль амінокислот і білків», § 38, с. 219-223, зробити короткий
конспект теми в робочих зошитах.
2. Дати відповідь на контрольні питання, с. 223 (усно)
3. Виконати диктант (письмово) в робочих зошитах
Виконувати вправи на гнучкість
14.04.2021
c. 257 повторити граматичні правила Passive Voice revision
4 - 5 б. – впр. 1, с.210 (письмово);
6 - 9б. - впр. 1, с.210, впр.2, с.211 (письмово);
10 – 12б. - впр. 1, с.210, впр.2, с.211, впр.4, с.212 (письмово)
§26 прочитати, записати підсумки. Пройти тест для самоконтролю с.187188. Оформити листівку ВІЛ - позитивному підлітку
§ 23. Повторити. № 23.17; *№ 23.18
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/dcLFQh4
§ 19. Опрацювати. Скласти конспект. № 19.5
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/DcLGRdJ
Параграф 31(повторити ),впр. 400,401
Параграф 33 вчити.
Створити власні художні образи в техніці вітраж
15.04.2021
впр.1, с.217 – підготувати проєкт “One of the places of interest in the UK”
(прорекламувати одне з найцікавіших місць Об’єднаного королівства за
зразком – текст з відповідним малюнком). В.р. – розповісти підготовану
інформацію.
§ 37 Повторити. № 37 (2)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/ecLSbqU
§ 37 Повторити. № 37 (3)
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Зарубіжна літ.

Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/ecLSbqU
1. Тема 7 параграф 50-51. Опрацювати.
2. Виконати письмово завдання на застосування знань (стор.215).
3. Робота з ілюстрацією на стор. 201 (письмово).
Параграф 23 повторити, скласти 12 тестових питань
Параграф, 39 вчити.
Рухова активність для розминки
https://www.youtube.com/watch?v=Qfc7E4qgAbQ&feature=share&fbclid=IwA
R1bp60zk1hPxJk03gyC2IrpZPEf5WEWjcwur He9uGx16QY_HLsi0KLFrtU
16.04.2021
п. 9.3. Повторити
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/vjdjsWo
За технічної можливості: виконати Практичну роботу 13 (с. 270)
Підготувати повідомлення: « Розвиток архітектури України епохи
Відродження. Спорудження замків»
Підготувати презентацію «Світова велич Кобзаря» (6-12 слайдів)
П.32 вчити.
Тема. 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)
Опрацювати тему «Значення природних і синтетичних органічних сполук»
Підготувати міні-проекти на задану тематику (значення органічної
речовини (конкретний приклад). У класі не можна готувати проект з
повторенням органічної сполуки, тобто кожний учень готує
індивідуальний проект і описує одну хімічну речовину.
Прочитати твір М. Булгакова «Собаче серце»

