ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 9 класу
з 14.02.2022 по 18.02.2022
Предмет
Зарубіжна
література

Біологія

Історія України
Алгебра
Алгебра
Малюнок
Інформатика

Фізика
Композиція
Малюнок
Українська мова

Хімія

Завдання
14.02.2022
Прочитати одну із повістей петербурзького циклу М.
Гоголя («Невський проспект», «Портрет», «Записки
божевільного», «Ніс»), визначити тему та ідею
повістей циклу. Скласти «асоціативне гроно» до
образу Петербургу за циклом петербурзьких повістей.
Тема 5. § 37 « Зчеплення генів. Кросинговер».
Опрацювати. Виконати практичну вправу на стор.
158 .
Ознайомтесь з матеріалами відео уроку на
сайті: https://www.youtube.com/watch?v=FUz16tmZo0I
§27 - повторити
Класичне означення ймовірності. Початкові відомості
про статистику.
§23,24; №23.5,№24.3
Переглянути відео та виконати композицію «Веранда
з видом на море»
https://www.youtube.com/watch?v=4QD1ZzJMfeg
п. 8.2. Опрацювати.
Відповісти на запитання 1-10 с. 226
Відеолекція за посиланням:
https://cutt.ly/zO4qkKS
15.02.2022
§ 29. Повторити.
Виконати: № 29 (2)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/vOQEnW2
Виконати ескіз інформаційного плакату на правову
тематику.
Переглянути відео та виконати композицію «Веранда з
видом на море»
https://www.youtube.com/watch?v=4QD1ZzJMfeg
Електронний підручник:
https://pidruchnyk.com.ua/1000-ukrmova-zabolotniy-9klas-2017.html
С.136-137 – опрацювати правила, виконати вправу 284
(І,ІІ)
Тема: Поширення вуглеводнів у природі. Природний
газ, нафта, кам’яне вугілля – природні джерела

Фізична культура

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

Англійська мова

Фізика
Біологія

Українська мова
Українська
література
Географія

вуглеводнів. Опрацювати § 29, с. 169-170. Відповісти
на питання 338-340 (усно)
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.
16.02.2022
С.153 – записати, перекласти, вивчити слова; впр.4,5,
с.154 – 155 – опрацювати усно
Умови і способи ефективного навчання. §16
прочитати, записати підсумки с.122, розробити
пам’ятку підготовки до іспитів.
§ 29. Повторити.
Виконати: № 29 (3)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/vOQEnW2
Скалярний добуток векторів.
Розв’язування вправ. §16,№16.7.
§29 - вчити
Конспект «Творчість Рафаеля»
17.02.2022
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.
Умовні речення І типу. Розвиток граматичних
навичок. с.157 – опрацювати правило; 4 – 6б. – впр.1,
с.157 – письмово; 7 – 9б. – впр.1,2,с.157 – 158 –
письмово; 10 – 12б. – впр.1,2,3,с.157 – 158 - письмово
§ 29. Повторити.
Виконати: № 29 (4)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/vOQEnW2
Тема 5. § 38 «Генетика статі. Успадкування зчеплене
зі статтю». Опрацювати. Повторити генетичну
термінологію та 1 -3 закони Г.Менделя. Ознайомтесь з
матеріалами відео уроку на сайті:
https://www.youtube.com/watch?v=X4Gx7d8C_yQ
С.138 – опрацювати правила, вправи 289, 290
Електронний підручник: https://pidruchnyk.com.ua/967ukrliteratura-9-klas-avramenko-2017.html
С. 199-200 – опрацювати, виписати головне. Вміти
розповідати про Шевченкові твори на історичну тему
§31 - вчити

Фізична культура
Українська
література
Правознавство
Всесвітня історія
Хімія

Зарубіжна
література
Праця

18.02.2022
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.201-202 – виразно читати, вивчити, що таке
«послання».
§17,18 - повторити
§17 - вчити
Тема: Перегонка нафти, Вуглеводнева сировина,
охорона довкілля, застосування. Опрацювати § 29
Дати відповіді на питання 334,336 (письмово).
Для кращого засвоєння теми перегляньте презентацію.
https://www.youtube.com/watch?v=2j9-wCQLtD8
Прочитати повість «Шинель» М. Гоголя. Скласти
анкету твору.
Хлопці: Тема. Конструювання виробу. Виконання
ескізів деталей.
Дівчата: Виготовлення виробу для власних потреб.
Виготовлення спроектованого виробу.

