ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 9 класу
з 14.03.2022 по 18.03.2022
Предмет

Завдання
14.03.2022

Зарубіжна
література

Прочитати повість «Шинель» М. Гоголя. Скласти
анкету твору.

Біологія

Опрацювати § 39. Виконати лабораторне дослідження
«Вивчення мінливості у рослин і тварин», с. 167

Історія України

§28 - вчити

Алгебра

Числові послідовності. Способи задання
послідовності.

Алгебра

Арифметична прогресія та її властивості. §15,16;
№15.2; 16.4

Малюнок

Переглянути відео та виконати композицію
«Проліски»
https://www.youtube.com/watch?v=O1PZgDzdrSU

Інформатика

п. 9.1. Опрацювати.
Відповісти на запитання 1-10 с. 246
Відеолекція за посиланням:
https://cutt.ly/dAHVZ02
15.03.2022

Фізика

§ 31. Опрацювати. Скласти конспект
Виконати: № 31 (2)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/eAHNIBZ

Композиція

Виконати ескіз плакату " Ми за Мир"

Малюнок

Переглянути відео та виконати композицію
«Проліски»
https://www.youtube.com/watch?v=O1PZgDzdrSU

Українська мова

Електронний підручник:
https://pidruchnyk.com.ua/1000-ukrmova-zabolotniy-9klas-2017.html
С.142 – опрацювати правила, виконати вправи 297
(І,ІІ), 301

Хімія

Тема: Спирти (метанол, етанол): молекулярні і
структурні формули, фізичні властивості, горіння,
отруйність. Згубна дія алкоголю на організм людини.
Опрацювати § 30, 31. Виписати з тексту параграфа
«Застосування етанолу», с. 175. Завдання 375, с. 179
(усно). Скористуйтесь додатковими джерелами
інформації
https://www.youtube.com/watch?v=pIQVxpUgdcI

Фізична культура

Виконати комплекс ЗРВ на розтягування 10 – 12
вправ. Повторити правило гри у футбол, суддівство.
Підтягування у висі 2*7 (хл.). Стрибки через
скакалку 2*45 (д.)

Живопис

Декоративний натюрморт з квітами.
16.03.2022

Англійська мова

с.163 – записати, перекласти, вивчити слова; впр.5,
с.162 – 163 - читати, перекладати, усно доповнити
речення.

Основи здоров’я

Риси характеру. §18 прочитати, виконати анкети
с.128-136

Фізика

§ 31. Повторити.
Виконати: № 31 (3)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/eAHNIBZ

Геометрія

Поняття про перетворення фігур. Переміщення і
його властивості. Рівні фігури.

Геометрія

Сіметрія відносно точки. §17,19; №17.4; 19.2

Географія

§32 - вчити

Художня культура

Конспект «Естетичні та світоглядні засади
англійського мистецтва XV-XVII ст. Вершина
англійського ренесансу — театр. Гуманістичні ідеї та
драматичний пафос поезії В.Шекспіра. Увесь світ
лицедіє (театр Шекспіра "Глобус").»
17.03.2022

Фізична культура

Виконати комплекс ЗРВ на гнучкість 8 – 10 вправ.
Знати правила гри воротаря у футболі. Піднімання
тулуба в сід з положення лежачи: юнаки 2*30р.,
дівчата 2*25р.

Англійська мова

с.166 – 167 – читати, перекладати; в.р. – впр.1, с.167 –
підготувати інформацію про зникаючі види тварин в
Україні за планом, розповісти.

Фізика

§ 32. Опрацювати. Скласти конспект
Виконати: № 32 (2)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/kAHNCLh

Біологія

Опрацювати § 40. Завдання на порівняння, с.170-171

Українська мова

С.142 – повторити правила, вправи 303, 304 (І,ІІ)

Українська
література

Читати поему Т. Шевченка «Сон».
Посилання на текст:
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=3979
§33 - вчити

Географія

18.03.2022
Фізична культура

Виконати комплекс ЗРВ на розтягування 10 – 12
вправ. Згинання та розгинання рук в упорі лежачі
2*25 (хл.), 2*12 (д.). Повільний біг до 15 хв.

Українська
література

Електронний підручник: https://pidruchnyk.com.ua/967ukrliteratura-9-klas-avramenko-2017.html
С. 203-208 – опрацювати, виписати головне.

Правознавство

§19 - 20 - вчити

Всесвітня історія

§18 - вчити

Хімія

Зарубіжна
література
Праця

Тема: Гліцерол: молекулярні і структурні формули,
фізичні властивості, якісна реакція.
Опрацювати § 32. Користуючись текстом параграфа
виконайте лабораторний дослід 11, с. 182
Для кращого засвоєння теми перегляньте презентацію
https://www.youtube.com/watch?v=RVJERGAdsH4
Аналізувати образ Акакія Акакійовича Башмачкіна
(за твором М. Гоголя «Шинель». Виконати тестові
завдання.
Хлопці: Тема. Технологічний процес виготовлення
деталей виробу.
Дівчата: Проєкт " Виріб для власних потреб". Скласти
банк ідей виробів для власних потреб.

