ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 9 класу
з 25.10.2021 по 29.10.2021
Предмет
Завдання
25.10.2021
Зарубіжна
література
Біологія
Історія України
Алгебра
Алгебра
Малюнок
Інформатика

Фізика
Композиція
Малюнок
Українська мова
Хімія

Фізична культура

Живопис

Знати відомості про письменника Байрона. Виразно
читати, аналізувати вірш «Мій дух, як ніч»
Опрацювати § 11. Виконати самостійну роботу з
ілюстрацією на стор.49
§11 вчити.
Розв’язування вправ. Контрольна робота с.54 , №10,
11, 12.14, 15,16
Аналіз контрольної роботи № 6.29 (2); 6.30 (2)
Зобразити об’ємну форму предмета.
https://www.youtube.com/watch?v=VgF1yMgYuGI
п. 3.1. Опрацювати.
Відповісти на запитання 1-7 с. 69
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/HRRlirF
26.10.2021
§ 9. Опрацювати. Скласти конспект. Виконати: № 9 (1)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/eRRkFQ4
Композиційна особливість побудови довідників.
Розробити ескіз палітурки довідника.
Виконання натюрморту однотональної драперії зі
складками
Контрольна робота №1 «Повторення вивченого у 8
класі. Пряма та непряма мова»
Тема: Поняття про рН розчину, Значення рН для
характеристики кислотного чи лужного середовища.
Опрацювати § 11. Виконати письмово завдання 137, с.
67. Виконати лабораторний дослід 1-3 , с. 65-66
(теоретично)
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 улюблену домашню тварину.

27.10.2021
Англійська мова
Основи здоров’я

Фізика

Геометрія
Геометрія
Географія
Художня культура
Фізична культура

Англійська мова
Фізика

Біологія
Українська мова

Українська
література
Історія України

впр.2, с.44 – 45 – письмово доповнити текст; в.р. – за
зразком скласти текст про себе, вивчити
Збереження і зміцнення фізичної складової здоров’я.
§5 прочитати, записати підсумки. Зробити експресоцінку індивідуального рівня фізичного здоров’я.
§ 10. Опрацювати. Скласти конспект
Виконати: № 10 (1)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/2RRkNtm
Контрольна робота с.47, №3, 4, 7, 9, 10.
Аналіз контрольної роботи №5.11, 5.13
§11 вчити.
Підготувати конспект " Творчість Мазаччо"
28.10.2021
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.54 - 55 – записати нові слова в словник, перекласти,
вивчити; впр.1(В), с.54 – 55 – читати, перекладати
§ 10. Повторити
Виконати: № 10 (2)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/2RRkNtm
Опрацювати §12. Виконати завдання на порівняння на
стор.43.
Електронний підручник:
https://pidruchnyk.com.ua/1000-ukrmova-zabolotniy-9klas-2017.html
С.48-49 – опрацювати правила, виконати вправи 81,
84(ІІ)
Контрольна робота №1 «Усна народна творчість.
Давня українська література»
§12 вчити.

29.10.2021
Фізична культура

Українська
література
Правознавство
Всесвітня історія
Хімія

Зарубіжна
література
Праця

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.
Електронний підручник: https://pidruchnyk.com.ua/967ukrliteratura-9-klas-avramenko-2017.html
С. 54-58 – опрацювати, зробити конспект
§7-8 вчити.
§ 3 вчити
Підготувати навчальний проект з тем (одна тема за
вибором учня):
1.Дослідження рН грунтів своєї місцевості
2.Дослідження впливу кислотності й лужності грунтів
на розвиток рослин
3.Дослідження рН атмосферних опадів та їхнього
впливуна різна матеріали в довкіллі
4.Дослідження природних об’єктів в якості кислотноосновних індикаторів
5.Дослідження рН середовища мінеральних вод
України
Результати проекту представити на листі формату А4
або у вигляді презентації
Виразно читати, аналізувати вірш «Хотів би жити знов
у горах…»
Хлопці: Об'єкт проектної діяльності № 1: обладнання
зони відпочинку на вулиці, в школі.
Тема. Добір необхідної кількості конструкційних
матеріалів. Добір інструментів та обладнання.
Дівчата: Виконання панно в техніці пейп арт.
Фарбування основи.

