ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 9 класу
з 01.11.2021 по 05.11.2021
Предмет

Завдання
01.11.2021

Зарубіжна
література
Біологія

Історія України
Алгебра
Алгебра
Малюнок
Інформатика

Фізика

Композиція
Малюнок
Українська мова

Хімія

Виразно читати, аналізувати поему Байрона «Мазепа»
§ 13. Опрацювати. Виконати домашні досліди і
запропонувати пояснення результатів дослідів (
стор.57).
с.85-88 тести виконати.
Функція. Область визначення, область значень.
Графік функції. Властивості функцій. §8, №8.3; 8.5
Зобразити об’ємну форму предмета за зразком.
п. 3.2. – п. 3.3. Опрацювати.
Виконати: № 4 с. 76
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/ERLOKuX
02.11.2021
§ 12. Опрацювати. Скласти конспект
Відповісти на контрольні запитання 1-6 с. 81
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/FRLO35h
Композиційна особливість побудови технічної
літератури. Виконати ескіз технічного малюнку.
Намалювати натюрморт з предметів побуту
Розвиток мовлення. Стислий усний переказ тексту
публіцистичного стилю (за складним планом).
Виписати у робочі зошити висловлювання відомих
українців про Тараса Григоровича Шевченка, які
свідчили б про трактування його постаті як
національного генія
Тема: Реакції обміну між розчинами електролітів,
умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння
хімічних реакцій
Опрацювати § 12, с. 68-73 перший абзац. Виписати з
тексту параграфа умови протікання реакцій йонного
обміну. Виконати письмово завдання 148 (а-г), с. 75

Фізична культура

Живопис
Англійська мова

Основи здоров’я
Фізика

Геометрія
Геометрія
Географія
Художня культура
Фізична культура

Англійська мова
Фізика

Біологія

Українська мова

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.)
Намалювати натюрморт аквареллю.
03.11.2021
с.63 – записати, перекласти, вивчити слова; впр.1,2,3,
с.62 – 64 – читати, перекладати; в.р. – впр.3, с.64 –
розповісти
Види рухової активності. §6 прочитати, записати
підсумки с.54. написати твір «Рух і здоров’я»
§ 12. Повторити.
Виконати: № 12 (1)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/FRLO35h
Правильні многокутники та їх властивості. Довжина
кола. Площа круга.
§6;7; №6.4, 6.6; №7.2; 7.4
§12 вчити.
Творчість С. Ботічеллі.
04.11.2021
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.
с.67 – записати, перекласти, вивчити слова; впр.6, с.66
– 67 – читати, перекладати; впр.7, с.68 - усно
§ 12. Повторити
Виконати: № 12 (3)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/FRLO35h
§14. Опрацювати. Виконати самостійну роботу з
ілюстрацією на стор. 61 (письмово). Дати відповіді на
питання самоконтролю 1-12 (усно).
Електронний підручник:
https://pidruchnyk.com.ua/1000-ukrmova-zabolotniy-9klas-2017.html
С.54-55 – опрацювати правила, виконати вправи
101,103

Українська
література

Географія
Фізична культура

Українська
література
Правознавство
Всесвітня історія
Хімія

Зарубіжна
література
Праця

Електронний підручник: https://pidruchnyk.com.ua/967ukrliteratura-9-klas-avramenko-2017.html
С. 59-63 – опрацювати, зробити конспект;
С.64 – завдання 2(письмово)
§13 вчити.
05.11.2021
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.
С.65-66 – читати. Вміти розповідати про Г. С.
Сковороду, поезію «Всякому місту звичай і права»
вивчити напам’ять.
с. 53-59 практична робота виконати.
§ 5 вчити
Тема: Реакції обміну між розчинами електролітів,
умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння
хімічних реакцій
Опрацювати § 12, с. 73. Виконати лабораторний
дослід 4-6, с. 74 теоретично, зробити записи в робочих
зошитах. Виконати завдання 149 (а-г), с. 75 письмово
Скласти план характеристики образу Мазепи в поемі
Байрона «Мазепа»
Хлопці: Тема. Технологічний процес виготовлення
виробу.
Дівчата: Технологічний процес виготовлення виробу.
Оздоблення виробу згідно ескізу. Остаточна обробка.

