ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 9 класу
з 18.04.2022 по 23.04.2022
Предмет

Завдання
18.04.2022

Зарубіжна
література

Підібрати цитати до характеристики образу Ейлази (за твором Б.
Шоу «Пігмаліон»)

Біологія

1. Тема 6. Параграф 47. Опрацювати.
2. Виконати завдання на порівняння стор.201.
3. Ознайомтесь з матеріалами відео уроку «Макроеволюція»
сайті: https://www.youtube.com/watch?v=OhRdscIsxjM

Історія України

§ 34(1,2) - вчити

Алгебра

Формула суми n перших членів геометричної прогресії.

Алгебра

Розв’язування вправ. §19, №19.1(3); 19.2(4)

Малюнок

Намалювати оптичну ілюзію в різних формах

Інформатика

п. 10.1. Повторити.
За технічної можливості виконати: № 3 с. 274
Відеолекція за посиланням:
https://cutt.ly/kFdcBBG
19.04.2022

Фізика

§ 38. Опрацювати. Скласти конспект
Виконати: № 38 (1)

Композиція

Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/9FGl0Nl
Виконання екскізів бутафорії для театральної вистави.

Малюнок

Намалювати оптичну ілюзію в різних формах

Українська
література

Електронний підручник: https://pidruchnyk.com.ua/967ukrliteratura-9-klas-avramenko-2017.html
С. 243-244 – опрацювати. Читати «Ісаїя.Глава 35».
Тема: Білки як біологічні полімери, Денатурація білка,
біологічна роль амінокислот і білків
1. Опрацювати § 38

Хімія

Фізична
культура

Живопис

2. Для кращого засвоєння знань скористайтеся
відеоматеріалом за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=xXxNtultKwc
Виконати ранкову гімнастику. Вправи на гнучкість,
розтягування 10-12 вправ
Стрибкові вправи
Тримання "планки" 2х45с
Згинання та розгинання рук в упорі лежачі 3х12(хл) 2х10(д)
Повільний біг до 20 хв
Намалювати пейзаж «Українське старовинне село».
20.04.2022

Англійська мова Унікальне місто. Розвиток навичок читання та перекладу. впр.1 –
2, с.201 – 203 – читати, перекладати, усно відповісти на
запитання
Основи здоров’я Репродуктивне здоров’я молоді. §23 прочитати, записати
чинники, які впливають на здоров’я майбутніх батьків та їх
дітей.
Фізика

§ 38. Повторити
Виконати: № 38 (2)

Геометрія

Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/9FGl0Nl
Циліндр. Конус. Куля.

Геометрія

§19,20,21

Географія

§ 41 - вчити

Художня
культура

«Сторожова застава». Написати відгук
21.04.2022

Фізична
культура

Виконати комплекс ЗРВ на гнучкість, розтягування 10-12 вправ
Виконати рухи ногами в положенні лежачі на спині "велосипед"
2х30 разів
Підтягування у висі 3х5(хл)*
Повільний біг у чередуванні з прискореною ходьбою на свіжому
повітрі до 40 хв
Англійська мова Навколо Великої Британії. Впр. 3 – 7, с.204 – 207 – опрацювати
усно
Фізика

§ 38. Повторити.

Виконати: № 38 (3)
Біологія

Українська мова
Українська мова
Історія України

Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/9FGl0Nl
1.Тема 6. Параграф 48. Опрацювати.
2. Виконати завдання «Біологія + Латинь» стор. 205.
3. Ознайомтесь з матеріалами відео уроку «Еволюція людини»
сайті: https://www.youtube.com/watch?v=EO5tdNr2ZHU
Контрольний вибірковий письмовий переказ тексту наукового
стилю (з використанням речень з різними видами зв’язку)
Контрольний вибірковий письмовий переказ тексту наукового
стилю (з використанням речень з різними видами зв’язку)
§35 - вчити
22.04.2022

Фізична
культура

Українська
література

Виконати ранкову гімнастику, вправи на розтягування 10-12
вправ
Підтягування у висі 3х6(хл)*
Згинання та розгинання рук від стільців 3х8(д)
Стрибки через скакалку у повільному темпі 3х25 разів*
Шкідливі звички та іх вплив на здоров'я, досягнення в спорті
Повільний біг до 20 хв
С. 249 – опрацювати, виписати головне.

Правознавство

§24(1) - вчити

Всесвітня
історія

§ 22 - вчити

Хімія

Тема: Значення природних і синтетичних органічних сполук.
1. Опрацювати § 39
2. Підготувати навчальні проекти на теми:
1. Екотрофологія – наука про екологічне безпечне
харчування
2. Дослідження хімічного складу їжі
3. Хімічний склад жувальних гумок
3. Для кращого засвоєння матеріалу перейдіть за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=RT8TdS9L-5A

Зарубіжна
література

Написати твір-роздум «Хто з персонажів п’єси стає Пігмаліоном:
Хіггінс, Пікерінг чи Ейлаза?»

Праця

Хлопці: . Об'єкт проектної діяльності № 2: обладнання та
пристосування для навчальних кабінетів. Тема. Технологічний
процес виготовлення деталей виробу.

Дівчата: Робота над спроєктованим виробом.
23.04.2022
Фізична
культура

Українська
література

Виконати ранкову гімнастику, вправи на гнучкість, розтягування
10-12 вправ
Виконати рухи ногами в положенні лежачі на спині "велосипед"
2х27 разів
Згинання та розгинання рук в упорі лежачі 3х11(хл)
Стрибки через скакалку у повільному темпі 3х25 разів*
Повільний біг до 20 хв
Урок літератури рідного краю.
Читати оповідання О. Столбіна «Четвірка з плюсом»

Правознавство

§21, 22,23 - повторити

Всесвітня
історія

§22 - повторити

Хімія

Тема: Захист довкілля від стійких органічних забрудників
1. Опрацювати § 39
2. Підготувати навчальні проекти «Джерела органічного
забруднення території громади»
3. Для кращого засвоєння матеріалу перейдіть за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=fRPoxhr0kLE

Зарубіжна
література

Контрольна робота з теми «Нові тенденції у драматургії кінця
ХІХ-ХХ століття». Виконати тестові завдання

Праця

Хлопці: . Об'єкт проектної діяльності № 2: обладнання та
пристосування для навчальних кабінетів. Тема. Технологічний
процес виготовлення деталей виробу.
Дівчата: Робота над спроєктованим виробом.

