ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 9 класу
з 15.11.2021 по 19.11.2021
Предмет
Зарубіжна
література
Біологія
Історія України
Алгебра
Алгебра
Малюнок
Інформатика

Фізика
Композиція
Малюнок
Українська мова

Хімія

Фізична культура

Живопис

Завдання
15.11.2021
Знати відомості про О. Пушкіна. Вивчити напам’ять
один вірш О. Пушкіна (за вибором учня)
Тема 3. Параграф 17 - 18. Опрацювати. Відповісти на
запитання 1- 12 на стор.75.
§15 вчити,
Функція у=ах². Як побудувати графіки функцій
у=f(х)+в; у=f(х+а)
§9;10; №10.2; 10.4
Рисування птахів з натури
п. 3.6. Опрацювати. Відповісти на запитання 1-9 с.
106-107. Відеолекції за посиланнями:
https://cutt.ly/wTfdUGo
https://cutt.ly/KTfdFgu
16.11.2021
§ 15. Опрацювати. Скласти конспект. Відповісти на
контрольні запитання 1-6 с. 98. Відеолекція за
посиланням: https://cutt.ly/gTffwQj
Вправи на виконання начерків та ескізів ілюстрацій
до літературного твору.
Рисування тварин з натури
Електронний підручник:
https://pidruchnyk.com.ua/1000-ukrmova-zabolotniy-9klas-2017.html
С.60 – вивчити правила, виконати вправи 114, 117(ІІ).
Тема: Практична робота № 2. Розв’язування
експериментальних задач. Опрацювати підручник, с.
82-83. Оформити виконання роботи (хід роботи,
спостереження, рівняння реакцій, зробити висновок по
роботі)
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.)
Декоративний натюрморт.

Англійська мова

17.11.2021
с.73 – 75 – повторити правило; впр.6, с.76 – 77 – усно;
впр.1, с.77 – усно відповісти на запитання

Основи здоров’я

Складові особистої гігієни. §7 прочитати, записати
підсумки. Підготувати інформацію про засоби гігієни
по догляду за шкірою.

Фізика

§ 15. Повторити. Виконати: № 15 (2)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/gTffwQj

Геометрія

Розв’язування вправ

Геометрія

Контрольна робота с.74 №5 – 10

Географія
Художня культура

§ 16 вчити.
Конспект «Творчість Рафаеля»
18.11.2021
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.78 – записати, перекласти, вивчити слова; впр.2, с.78
– читати, перекладати, усно відповісти на запитання

Фізична культура

Англійська мова
Фізика

§ 14. Повторити. Виконати: № 15 (3)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/gTffwQj

Біологія

Тема 3. Параграф 19. Опрацювати. Виконати завдання
на формування практичних умінь на стор.83.
Ознайомтесь з матеріалами відео лекції на сайті:
https://www.youtube.com/watch?v=2QRptc06tNw

Українська мова
Українська
література

С.64 – вивчити правила, виконати вправи 130, 134(І).
Електронний підручник: https://pidruchnyk.com.ua/967ukrliteratura-9-klas-avramenko-2017.html
С. 76-78 –опрацювати, виписати головне. Вивчити
відомості з теорії літератури.

Географія

§17 вчити.

Фізична культура
Українська
література
Правознавство
Всесвітня історія
Хімія
Зарубіжна
література
Праця

19.11.2021
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.79 – читати, вміти розповідати про
І.Котляревського. С.80-83 -читати, переказувати.
С. 89-92 – опрацювати, вивчити відомості з теорії
літератури.
§ 10 вчити
§ 6 вчити
Тема: Узагальнення та систематизація знань з теми
«Розчини». Повторити Опрацювати §§ 3-13. Обрати
правильні твердження.
Прочитати 1-3 глави роману О. Пушкіна «Євгеній
Онєгін». Підготувати усну розповідь про життя
головного героя Євгенія Онєгіна.
Хлопці: Тема. Технологічний процес виготовлення
виробу.
Дівчата: Виготовлення виробу для власних потреб.
Розробити ескіз виробу до тематичних свят.

