ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 9 класу
з 04.04.2022 по 09.04.2022
Предмет
Зарубіжна
література
Біологія
Історія
України
Алгебра

Завдання
04.04.2022
Дочитати п’єсу Г. Ібсена «Ляльковий дім» . Скласти план
характеристики образів Нори, Хельмера.
Опрацювати Тема 6. §43. Завдання для застосування знань
стор.185.
§33(1) - вчити

Геометрична прогресія, її властивості. Формула n – го члена
арифметичної прогресії.
Алгебра
§ 18; №18,3; 18.5
Малюнок
Створити малюнок на тему «Весняний подих»» у техніці
сучасної художниці Stephanie Pui-Mun Law
Інформатика п. 9.3. Опрацювати.
За технічної можливості виконати: № 6* с. 257
Відеолекція за посиланням:
https://cutt.ly/EDdch03
05.04.2022
Фізика
§ 35. Опрацювати. Скласти конспект
Виконати: № 35 (2)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/cD2s0cE
Композиція Виконати ескіз театрального костюму.
Малюнок
Створити малюнок на тему «Весняний подих»» у техніці
сучасної художниці Stephanie Pui-Mun Law
Українська
Електронний підручник: https://pidruchnyk.com.ua/1000-ukrmovaмова
zabolotniy-9-klas-2017.html
С. 166-167 – опрацювати правила, виконати вправи 361, 363
Хімія
Тема: Вуглеводи (глюкоза, сахароза): молекулярні формули,
фізичні властивості, поширення й утворення в природі,
застосування, біологічна роль. Якісна реакція на глюкозу
1. Опрацювати § 36
2. Виписати у зошити схема 6, с. 203, молекулярні формули
глюкози і сахарози
3. відповісти на питання 437-442 (усно)
Фізична
Виконати комплекс ЗРВ на розтягування 10 – 12 вправ.
культура
Повторити правило гри у футбол, суддівство. Підтягування у
висі 2*7 (хл.). Стрибки через скакалку 2*45 (д.)
Живопис
Намалювати пейзаж у техніці пуантилізму.
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06.04.2022
Різноманітність традицій. Впр.1 – 5, с. 188 – 191 – опрацювати
усно. Підготувати цікаву інформацію про Шотландію. В.р. –
розповісти.
Стосунки і рівні спілкування. §20 прочитати, записати висновки
с.149
§ 36. Опрацювати. Скласти конспект
Виконати: № 36 (2)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/ND2dihz
Взаємне розташування прямих у просторі.
Взаємне розташування прямої та площини у просторі. Написати
конспект.
§37 - вчити
Художня культура України XIV –XVI ст. Розбудова Львова.
Зв'язок архітектури зі скульптурою. Визначні пам’ятки
скульптурного різьблення.
07.04.2022
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.
Минулі часи. Розвиток граматичних навичок. 4 – 6б. – впр.1,
с.192 – письмово; 7 – 9б. - впр.1, 2, с.192 – письмово; 10 – 12б. впр.1, 2,3, с.192 - 193 – письмово
§ 36. Повторити.
Виконати: № 36 (3)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/ND2dihz
Опрацювати Тема 6. §44. Завдання на зіставлення. стор.188 .
С. 174 – опрацювати правила, виконати вправи 381 (І, ІІІ)
Електронний підручник: https://pidruchnyk.com.ua/967ukrliteratura-9-klas-avramenko-2017.html
С. 224-225 – опрацювати, вивчити 5-7 крилатих висловів із
послання «І мертвим, і живим, і ненародженим…»
§ 33(2) - вчити

08.04.2022
Фізична
Виконати комплекс ЗРВ на розтягування 10 – 12 вправ. Згинання
культура
та розгинання рук в упорі лежачі 2*25 (хл.), 2*12 (д.). Повільний
біг до 15 хв.
Українська
Читати поему «Катерина». Посилання на текст
література
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=742
Правознавст §22 – 23, с.157 - 162 - вчити
во
Всесвітня
§ 21 - вчити
історія

Хімія

Зарубіжна
література
Праця

Англійська
мова
Основи
здоров’я
Фізика

Геометрія
Геометрія
Географія
Художня
культура

Тема: Вуглеводи (крохмаль, целюлоза): молекулярні формули,
фізичні властивості, поширення й утворення в природі,
застосування, біологічна роль. Полімерна будова крохмалю й
целюлози. Якісна реакція на крохмаль
1. Опрацювати § 37
2. Виписати з тексту параграфа застосування целюлози
(мал.37.5), с. 213
3. Провести домашній експеримент, с. 215
Написати короткий твір - есе на тему: "Яке Ваше ставлення до
вчинку Нори? Ви підтримуєте її чи засуджуєте?" За п’єсою Г.
Ібсена «Ляльковий дім»
Хлопці: Тема. Технологічний процес виготовлення деталей
виробу.
Дівчата: Виготовлення обраного вибору.
09.04.2022
Об’єднане Королівство. Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=E1k0t3j2s6Y&ab_channel=Josep
hTrimmer
Принципи формування міжособистісних стосунків. §21
прочитати, взяти інтерв’ю у дорослих членів родини згідно
бланку (с.154)
§ 35-§ 36. Повторити
Відеолекції за посиланнями:
https://cutt.ly/cD2s0cE
https://cutt.ly/ND2dihz
Перпендикуляр до площини. Повторити.
Взаємне розташування площин у просторі. Повторити.
§38 - вчити
Творчість Г.Шольца. Поява скульптурного портрета.

