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ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів __9_ класу
з 19.04. 2021 по 23.04.2021
Завдання
19.04.2021
§ 38 Опрацювати. Скласти конспект.
Відповісти на контрольні запитання
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/yvswEGa
Намалювати пейзаж «Захід сонця над горами».
1. Тема 6 параграф 52. Опрацювати.
2. Виконати письмово пошукове завдання (стор.223).
3. Поміркуйте і дайте відповідь на питання: „У чому полягає сутність
таких заходів боротьби з бактеріальними інфекціями, як дезінфекція,
пастеризація та стерилізація?”
Контрольна робота №5. Нова українська література. Творчість
Т.Г.Шевченка.
Виконати тестові завдання за посиланням
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3531294
Дочитати твір Булгакова «Собаче серце».
Скласти «візитівку» повісті Булгакова «Собаче серце».
*Підготувати повідомлення про історичну епоху 20-х років ХХ століття у
Радянському Союзі
Створити багатоплановий пейзаж
Виконання ранкової гімнастики щоденно. Піднімання тулуба: для хлопців25 р., для дівчаток-20р.
20.04.2021
§ 24. Опрацювати.
Виконати: № 24.6; *№ 24.7
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/XvsrX7o
§ 20. Опрацювати. Скласти конспект.
Виконати: № 20.2
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/ivseJv8
параграф 30- 31 ( повторити), вправа405, 404, 406
параграф 24 (1,2) повторити.
Композиція театральних декорацій. Розробити ескізи театральних костюмів
до біблійної легенди
1.Практична робота № 5 «Виявлення органічних сполук у харчових
продуктах», с. 216-218
2.Повторити правила техніки безпеки при роботі з реактивами та
обладнанням.
3.Результати дослідів оформити у зошитах у вигляді таблиці, с. 217.
Виконувати вправи на гнучкість
21.04.2021
впр.2,3,с.218 – 221 (читати, перекладати)
§27 прочитати, записати підсумки. Виконати проект с. 192-193
§ 24. Повторити.
Виконати: № 24.11; *№ 24.13
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/XvsrX7o
§ 20. Повторити.
Виконати: № 20.5
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/ivseJv8
Параграф 33(опрацювати ),впр. 408 ( І і ІІ завдання)
Параграф 34(3) вчити..
Створити багатоплановий пейзаж
22.04.2021
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Зарубіжна літ.

впр.10, с.225 (підготувати плакат “ One of the countries of the UK”)
§ 38 Повторити.
Виконати: № 38 (1)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/7vswOHi
§ 38 Повторити.
Виконати: № 38 (2)
Відеолекції за посиланнями:
https://cutt.ly/yvswEGa
https://cutt.ly/7vswOHi
1. Тема 7 параграф 53. Опрацювати.
2. Виконати письмово завдання на порівняння(стор.227).
3. Виконати тест-застосування 7. Біорізноманіття (стор. 229).
Параграф 34(1,2) вчити.
Параграф 40 вчити.
Рухова активність для розминки
https://www.youtube.com/watch?v=Qfc7E4qgAbQ&feature=share&fbclid=IwA
R1bp60zk1hPxJk03gyC2IrpZPEf5WEWjcwur He9uGx16QY_HLsi0KLFrtU
23.04.2021
п. 9.3. Повторити
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/vjdjsWo
Виконати Практичну роботу 13 (с. 270)
Підготувати повідомлення: «Творчість Ель Греко»
П. Куліш – відомий український письменник, перший український
професійний критик. «Чорна рада» - перший україномовний історичний
роман-хроніка.
Переглянути відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=to1S-rN7IGI.
С.250-254 опрацювати, читати І розділ роману «Чорна рада» (с.254-260 у
підручниках)
Параграф 34(3) 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)
1. Тема: «Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів».
Опрацювати § 39.
2. Представлення результатів навчальних проектів (теми проектів наведені
на с. 230).
3. Бажано до проекту додавати фото- та відеоматеріали
Підготувати повідомлення за планом про професора Преображенського,
Борменталя, Шарікова, Швондера

