ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 9 класу
з 08.11.2021 по 12.11.2021
Предмет
Завдання
08.11.2021
Зарубіжна
Написати есе «Романтична модель світу у творах Г.
література
Гейне та Джорджа Байрона»
Біологія
§16. Опрацювати. Виконати Лабораторну роботу №1
«Вивчення структурно- функціональної
різноманітності клітин» стор.68. Ознайомтесь з
матеріалами відеолекції про будову клітини еукеріот
на сайті:
https://www.youtube.com/watch?v=bBymW0PtVT0.
Історія України
§12 вчити,
Алгебра
Властивості функцій. Перетворення графіків функцій.
Алгебра
§8 – 9; №8.7 (1,2); №9.3 (3,4)
Малюнок
Малювання фруктів з натури
Інформатика
п. 3.4. – п. 3.5. Опрацювати.
Відповісти на запитання 1-9 с. 96
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/ITwvOrU
09.11.2021
Фізика
§ 13. Опрацювати. Скласти конспект
Відповісти на контрольні запитання 1-7 с. 88
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/7Twv7RC
Композиція
Композиційна особливість побудови збірки віршів.
Виконати ілюстрацію до улюбленого вірша.
Малюнок
Малювання овочів з натури
Українська мова
Розвиток мовлення. Контрольний докладний переказ
тексту публіцистичного стилю з творчим завданням.
Творче завдання: Продовжте переказ роздумами про
те, у чому, на вашу думку, сенс людського життя
Роботу виконати на подвійних аркушах в лінійку,
надіслати через Viber.
Хімія
Тема: Практична робота № 1. Реакції йонного обміну
між електролітами у водних розчинах. Опрацювати
підручник, с.76-77. Оформити виконання роботи (хід
роботи, спостереження, рівняння реакцій, зробити
висновок по роботі)
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
Доопрацювати натюрморт
10.11.2021

Англійська мова
Основи здоров’я
Фізика
Геометрія
Геометрія
Географія
Художня культура

Фізична культура

Англійська мова

Фізика
Біологія
Українська мова

Українська
література

Історія України

с.72 – записати, перекласти, вивчити слова; впр.5, с.72
– письмово
Біологічні ритми і здоров’я. §6 прочитати, записати
підсумки. Виконати проєкт с.60.
§ 14. Опрацювати. Скласти конспект
Виконати: № 14 (1)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/DTwbrw0
Побудова правильних многокутників. Розв’язування
задач.
Самостійна робота с.74. Завдання 1 – 4; №7.5, 7.27
§14 вчити.
Конспект.Загальна характеристика мистецтва
Високого Відродження. Універсальний характер
творчості Леонардо да Вінчі. Естетичні погляди і
науково-теоретичні напрацювання да Вінчі.
11.11.2021
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.73 – 75 – опрацювати правило; 4 – 5 б.: впр.2(а), с.74
– письмово; 6 – 7б.: впр.2(а), с.74 , впр.2(в), с.74 - 75 –
письмово; 8 – 10 б.: впр.2(а), с.74 , впр.2(в), с.74 - 75,
впр.5, с.76 – письмово; 11 – 12б.: впр.2(а), с.74 ,
впр.2(в), с.74 - 75, впр.5, с.76, впр.4, с.76 – письмово
§ 14. Повторити
Виконати: № 14 (2)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/DTwbrw0
Узагальнення теми «Структура клітини».
Виконати самоконтроль знань на стор. 71 (письмово).
Електронний підручник:
https://pidruchnyk.com.ua/1000-ukrmova-zabolotniy-9klas-2017.html
С.54-55 – повторити правила, виконати вправи
105,106.
Електронний підручник: https://pidruchnyk.com.ua/967ukrliteratura-9-klas-avramenko-2017.html
С. 67-68 –прочитати байку «Бджола та Шершень»,
вивчити відомості з теорії літератури;
С.70 – виразно читати поезію «Delibertate»
§13 вчити.

Фізична культура
Українська
література

Правознавство
Всесвітня історія
Хімія

Зарубіжна
література
Праця

12.11.2021
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.
Контрольна робота №2 «Давня українська література».
Написати твір на одну із запропонованих тем:
1.
Літописці – справжні патріоти рідного краю.
2.
Куди козака доля не закине – все буде козак. (за
вивченими козацькими літописами)
3.
Біблія – священна книга мудрості тисячоліть.
«Сродна праця» - це найсолодша в світі річ. (за
творчістю Г. С. Сковороди)
тести с,35, с,61-62 виконати,
§ 6 вчити
Тема: Якісні реакції на деякі йони. Застосування
якісних реакцій. Опрацювати § 13. Виконати
лабораторні досліди 7-9, с. 80-81: записати
обладнання, реактиви, хід дослідів, спостереження.
Результати оформити у вигляді таблиці (таблиця 8, с.
79)
Контрольна робота з теми «Романтизм». Виконати
тестові завдання
Хлопці: Тема. Технологічний процес виготовлення
виробу.
Дівчата: Виготовлення виробу для власних потреб.
Скласти банк ідей виробів до тематичних свят.

