25.05.2020
9-А клас
Українська мова
(Рудзік С. М.)

27.05. Повторення. За книгою О.Авраменка (фіолетовою) повторити тему «
Розділові знаки в складному реченні»; виконати письмово вправи та тестові
завдання.
29.05. Підсумковий урок. Виставлення оцінок.
_____________________________________________________________________
20.05. Виконати к.р., ( відправити в середу у вайбер або svitlanarudzik@ukr.net)
22.05. Повторення. За книгою О.Авраменка (фіолетовою) повторити & 30 ;
виконати письмово вправи та тестові завдання
_____________________________________________________________________
13.05. Повторення. За книгою О.Авраменка (фіолетовою) повторити правила
написання складних прикметників; виконати письмово вправи та тестові
завдання.
15.05. Прослухати аудіофайл, написати контрольний диктант, відправити в
п’ятницю у вайбер або svitlanarudzik@ukr.net
_____________________________________________________________________

Українська мова
(Чурай Н. В.)

06.05. Опрацювати & 40, виконати усно впр. 1,3, письмово – 2 (відправити у
вайбер або svitlanarudzik@ukr.net
08.05. Повторення. За книгою О.Авраменка (фіолетовою) повторити правила
написання складних слів разом, окремо, через дефіс; виконати письмово вправи
та тестові завдання.
_____________________________________________________________________
29.04. Повторення. За книгою О.Авраменка (фіолетовою) повторити правила
вживання великої літери, виконати письмово вправи та тестові завдання.
_____________________________________________________________________
22.04. Виконати к.р., відправити у вайбер.
24.04. Повторення. За книгою О.Авраменка (фіолетовою) повторити правила
вживання апострофа та м’якого знака, виконати тестові завдання.
_________________________________________________________________
15.04. Переглянути відео, опрацювати & 38, виконати впр. у зошиті 1-3,
будиночок.
17.04. Виконати тестову роботу (відправити). Опрацювати & 39, виконати
завдання самостійно, перевірити в кінці підручника.
27.05 - Повторення. Виконати тестові завдання на платформі «На урок».
Виконати до 22:00 год. 27 травня, відкривши посилання
join.naurok.ua , код доступу 8373362.
29.05 – Підсумковий урок.
_____________________________________________________________________
20.05 –& 38, вправа з хатинкою; виконати тести с.134; опрацювати посібник
Авраменка & 39, 40.
22.05 – Підсумкова контрольна робота на платформі «На урок». Виконати до
20:00 год. 22 травня, відкривши посилання
join.naurok.ua , код доступу 363411.
_____________________________________________________________________
13.05 –& 37, вправа 5, опрацювати посібник Авраменка & 31, 32, 33, 34, 35.
15.05 – & 38, вправи 1, 2, 3, опрацювати посібник Авраменка & 25, 26, 27.
_____________________________________________________________________
06.05 –& 36, вправа 1, опрацювати посібник Авраменка & 18, 19. Самостійна
робота по темі «Текст» (завдання дивитися у класній групі Вайбера, фото роботи
скинути у Вайбер 06.05 на номер +380683346740)

Українська
література

08.05 – & 37, вправи 1у, 2п, 4п, 5у, опрацювати посібник Авраменка & 28, 29, 30.
____________________________________________________
29.04 – Контрольний диктант (дивитися додаток «Мова- ДНК націі», розділ
«Диктанти», диктант «Бабине літо», скрін перевірки роботи скинути мені у
Вайбер на номер +380683346740)
____________________________________________________
22.04 –&34, вправи 1, 2, 4, вправа з хатинкою
24.04– &35, вправи 1, 2, вправа з хатинкою . Посібник Авраменка опрацювати &
17.
_________________________________________________________
15.04 – Твір-роздум «Чи придатна рок-музика для передавання патріотичних
настроїв, думок, закликів?» з прикладами сучасних українських рокових пісень.
(Твір надіслати у Вайбер на номер+380683346740).
17.04– &33, вправи 1, 2, 3, 4. Посібник Авраменка опрацювати & 15,16.
27.05 – Урок літератури рідного краю. Ознайомитися з творчістю
письменників-земляків. Скласти біографічну довідку ( фото роботи надіслати у
вайбер на номер +380683346740), прочитати один із творів.
29.05 – Підсумковий урок.
_____________________________________________________________________
20.05 – Урок позакласного читання.. Марко Вовчок. Прочитати оповідання
«Козачка» зі збірки «Народні оповідання». Скласти план твору, фото скинути у
Вайбер на номер +380683346740.
22.05 – Контрольна робота «Творчість П. Куліша та Марка Вовчка». Завдання
необхідно виконати до 22 травня 22:00
Код доступу 928746 , використати цей код, відкривши посилання join.naurok.ua
_____________________________________________________________________
13.05 – Літературний диктант за твором Пантелеймона Куліша "Чорна
рада" .Завдання необхідно виконати до 15 квітня 21:00.
Код доступу 772750, відкривши посилання join.naurok.ua
15.05 – Ознайомитися з життям і творчістю Марка Вовчка (план, конспект або
хронологічна таблиця). Прочитати повість "Інститутка", скласти план. Виконати
тестові завдання.
Завдання необхідно виконати до 19 травня 21:00
Код доступу 203968, використати цей код, відкривши посилання join.naurok.ua
_____________________________________________________________________
06.05 – Життя і творчість П. Куліша (конспект). «Чорна рада» - перший
україномовний історичний роман-хроніка. Прочитати з 1по 10 розділ.
08.05 – Роман «Чорна рада» дочитати, вивчити напам’ять уривок із роману (
перший абзац 4 розділу від слів «Весело і тяжко згадувати нам тебе…» до слів
«Буде з нас і недавніх споминок про твою руїну»).Відеозапис скинути у Вайбер
на+380683346470.
_____________________________________________________________________
29.04 – Творчість Т. Шевченка (тестування). Завдання дивитися в класній групі
Вайбера, фото роботи скидати у Вайбер на номер +380683346740)
__________________________________________________
22.04 – Біблія в житті Т. Шевченка. Світове пророцтво поета «Ісаїя. Глава 35».
Аналіз поезії у зошиті.
24.04 – Т. Шевченко «Назар Стодоля». Аналіз твору в зошиті.
_______________________________________________________
15.04 – Трагедія жінки-матері у поезії «У нашім раї на землі…». Аналіз поезії у
зошиті.
17.04 – Ностальгія за ідилією родинного життя, висока філософія життя людини
на землі у поезії «Росли укупочці , зросли…». Аналіз поезії у зошиті.
Вірш «Доля» вивчити напам’ять, відео скинути у Вайбері на номер
+380683346740.

Зарубіжна
література

Англійська мова

18.05 Контрольна робота ( завдання в групі класу)
19.05 Опрацювати статтю підручника ( с.168-173) . За можливості переглянути
фільм « Love Story» ( США, 1971)
_____________________________________________________________________
12.05 Висловити свою думку про роль книги в сучасному світі ( у вайбер на мій
номер). Підготуватися до контрольної роботи з теми « Література XX-XXI ст..»
_____________________________________________________________________
04.05 Р. Бредбері « 451 за Фаренгейтом» . Важке прозріння особистості в
тоталітарному суспільстві. Дати характеристику одному з героїв твору
05.05 Гарпер Лі « Убити пересмішника ». Прочитати статтю підручника (с.164165). Знати зміст твору. Переглянути однойменний фільм ( реж. Р.Малліген ,
США,1962) . Визначити,чим відрізняється світобачення героїв у книзі й у
фільмі
_____________________________________________________________________
27.04 Р.Бредбері « 451 градус за Фаренгейтом ». Тривога за майбутнє людства в
романі. Прочитати твір за хрестоматією. Дати розгорнуту відповідь на
запитання «Чому, на вашу думку, особистість, що вміє думати, -головна
перешкода до «всезагального щастя»?» Скинути у вайбері на мій номер.
_____________________________________________________
21.04 Написати контрольний твір на одну із тем :
« Значення мови й
культури в житті людини » (за п’єсою Б.Шоу « Пігмаліон »)
«Проблема сімейного щастя у п’єсі Г.Ібсена «Ляльковий дім»
________________________________________________________
13.04 Опрацювати матеріали підручника на с.150-156 . Написати про свої
враження від прочитаної п’єси та перегляду вистави Вінницького драмтеатру.
Висловити свою власну думку щодо проблем, порушених у прочитаній драмі.
Виконані завдання скинути на мій вайбер.
27.05 Test your English level.
Виконати завдання за посиланнями.
https://test-english.com/level-test/
https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/general-english/
28.05 Holidays are coming
Виконати аудіювання.
https://www.esl-lab.com/intermediate/summer-vacations/
29.05 Plans for the summer
Переглянути відео, виписати цікаві ідеї для відпочинку влітку.
https://www.youtube.com/watch?v=8jqDI7r4UhQ
https://www.youtube.com/watch?v=gC-n2sx5fTE
____________________________________________________________________
20.05 Culture Page. Australia
1) Переглянути відео і дати письмово відповідь на питання: Which facts about
Australia surprised you most?
https://en.islcollective.com/video-lessons/fun-facts-about-australia
2) SB Culture Page 4, p. 136
21.05 Grammar practice.
SB Ex. A,B, E, p. 154
22.05
Контрольна робота в Classroom.
_____________________________________________________________________
13.05 Reading A Book Review
1) Опрацювати лексику до с. 128-129.
2) SB Ex. A-D, p. 128
14.05 Writing a Book Review
1) Опрацювати план огляду книги.
2) SB Ex. E, F, p. 129.
15.05 We are Only Human

SB Round-up 8 p. 130-131
_____________________________________________________________________
06.05 Both, either, neither, all, none
1) Опрацювати правило вживання займенників both, either, neither, all, none на с.
146 та на
https://studfile.net/preview/5374358/page:7/
https://studfile.net/preview/5374358/page:8/
2) SB Practice p. 126.
3) Виконати тест з 11.00 до 12.00 в Classtime. Код сесії:Z8ZVZW
07.05 Books we like reading
1) Опрацювати слова с. 127-129
2) Прочитати описи книг впр. Speaking с. 127, дати письмові відповіді на
питання про кожну книгу, використовуючи вирази з рамки с. 127. Надіслати
учителям.
08.05 We are only human
Виконати варіанти 13-14 з посібника "Готуємось до ДПА"
____________________________________________________________________
29. 04 A Letter Giving Advice
1) Прочитати лист впр. В, с. 123 (SB) і відповідь на нього впр. С, с. 123
2) Опрацювати план написання листа, в якому дається порада с. 123 та вирази
для надання порад с. 169 8а.
3) Написати лист, у якому дати пораду щодо вирішення проблеми впр. D-writing
task, c. 123 (SB). Листи скинути учителям.
30.04 Twin Minds
1) Опрацювати слова до с. 124-126
2) Reading practice SB Ex. A-E, p. 124-125
3) Vocabulary practice SB Ex. 1-3, p. 125
___________________________________________________________________
22. 04 We are only human!
1)
Опрацювати слова до с. 118-119
2)
SB Ex. A-C, p. 118
3)
Вивчити вирази з least, most. Vocabulary exercise, p. 119.
23.04
1) Опрацювати правило вживання умовних речень 3 типу на с. 146 та на
https://grammarway.com/ua/conditionals
2) SB Ex. Practice, p. 119.
3) Опрацювати слова с. 120-121. Виписати у словник та вивчити Idioms з вправи
на с. 121.
24.04
1) SB Ex. A-D, p. 120-121
2) Сесія на www.classtime 43.04 з 11.00 до 12.00 Код: EJD5QM
____________________________________________________________________
15.04
Life in the 21st century
1) Повторити правило вживання інфінітиву та герундію. SB p. 103, p. 145
2) SB Extra Grammar Practice. Ex. A, B, C,E, p. 153
3) SB Culture Page 3 Ex. A, B, p. 135
16.04
1) SB Round-up 7. Ex. A-E, p. 114-115.
2) Виконати аудіювання на
https://test-english.com/listening/b1/children-new-billionaires/
Результати надіслати в телеграм.
17.04
Виконати варіанти 11-12 з посібника "Готуємось до ДПА"
Німецька мова
(Григор’єва Т. Л.)

25.05. Вивчити тему про подорож. Записати на відео і надіслати.

25.05. Повторити лексику 2 семестру.
РОБОТИ НАДСИЛАТИ НА АДРЕСУ: grygorjewa62@ukr.net
18.05. С.179 впр.2 скласти речення з питальними словами, впр.6(с.180)письмово.
18.05. контрольна робота: читання.
ЗАВДАННЯ:с.193-194 прочитайте текст про Київ та складіть до нього 12
питальних речень. РОБОТУ ПРОШУ НАДІСЛАТИ ДО 15 ГОДИНИ.
РОБОТИ НАДСИЛАТИ НА АДРЕСУ: grygorjewa62@ukr.net
_____________________________________________________________________
УРОК 69 - с.179-проект, варіант 1.
УРОК 69 - с.179-проект, варіант 2.
РОБОТИ НАДСИЛАТИ НА АДРЕСУ: grygorjewa62@ukr.net
_____________________________________________________________________
04.05. УРОК 68 - с.176-слова, впр.1,2 (С.176 - 177)-усно.
04.05. впр.3(с.177-178)-прочитати, впр.6(с.178)-письмово.
РОБОТИ НАДСИЛАТИ НА АДРЕСУ: grygorjewa62@ukr.net
____________________________________________________________________
27.04. УРОК 67 - с.173-слова, впр.1,2 (С.173)-усно, впр.4(с.174)-письмово,
впр.3(с.173-174)-прочитати.
27.04. с.174-впр.5-усно, впр.6(с.175)-письмово, впр.7(с.175) – написати твір (за
бажанням).
РОБОТИ НАДСИЛАТИ НА АДРЕСУ: grygorjewa62@ukr.net
_____________________________________________________________________
1.с.168-слова, впр.1-читати, впр.2(с.168)-письмово, впр.3(с.169)-усно.
2.с.171-слова, впр.1-усно, впр.2(с.171)-письмово, впр.4-читати.
Німецька мова
(Полозюк Ю. О.)

25.05.2020 – 29.05.2020.
Переглянути фільм “Mein Weg nach Deutschland” на Youtube та написати
відгук.
____________________________________________________________________
Виконати підсумковий семестровий тест, перейшовши за посиланням
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=138428
_____________________________________________________________________
Виконати обидві тестові підсумкові роботи ОБОВ’ЯЗКОВО УСІМ учням, код
доступу 996242, завдання доступні лише два дні – 4 та 5 травня 2020р до 23:00.
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=996242
та
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=149461
код доступу 149461
_____________________________________________________________________
27.04.2020 – 01.05.2020.
Виконати тестову контрольну роботу УСІМ учням, код доступу 528447,
завдання доступні лише один день – 27 квітня 2020р до 23:00.
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=528447
_____________________________________________________________________
13.04.2020 – 17.04.2020.
1) Пройти тестування на сайті (завдання будуть доступні до 17 квітня 23:00).
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=231701
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=713871

(код доступу 713871)
Алгебра

12.05.
 Повторити §§21- 24.
 Переглянути відео до уроків.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал Рада, UA:Культура (2-ий
урок).
 Підготуватись до контрольного тестування.
 Розв’язати «Завдання для перевірки знань» ст..228-229.
19.05
 Пройти контрольне тестування на сайті: join.naurok.ua з 09.00. до 12.00.
19.05.
 Код буде повідомлено у день тестування.
 Обов’язково вкажіть своє прізвище та ім’я.
26.05.
 …спробуємо на хвилину уявити собі, що ми всі втратили елементарні
арифметичні знання. Адже це приведе до справжньої суспільної
катастрофи, бо арифметичний розрахунок супроводить нас на кожному
кроці. (Б. В. Гнєденко)
 Ви вже зрозуміли, що далі мова піде про видатних людей. Тому наступні
завдання будуть пов’язані з видатними людьми, які присвятили
математиці життя.
 А знайдете їх за посиланням:
 https://docs.google.com/document/d/10f37TlYIviOPVr188dCXNTyZ0nZWjda53_JYwYYTHg/edit?usp=sharing
 Для подорожі слід знати декілька правил безпечного користування
Інтернет-ресурсами. Для цього ознайомтесь з інформаційною сторінкою
"Як вільно користуватись Інтернетом і при цьому залишатись безпечним"
 Дякую за співпрацю.:)
_____________________________________________________________________
28.04.
 Опрацювати § 23, вивчити правила.
 Переглянути відео до уроку:
https://www.youtube.com/watch?v=vn9ezklXBZk
до 22 хв.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал Рада, UA:Культура (2-ий
урок).
 Розв’язати №№ 963, 966,968.
28.04.
 Повторити § 23.
 Переглянути відео до уроку:
https://www.youtube.com/watch?v=vn9ezklXBZk
з 22 хв.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал Рада, UA:Культура (2-ий
урок).
 Розв’язати №№ 971, 975, 978.
05.05
 Опрацювати §24, вивчити правила.
 Переглянути відео до уроку:
https://www.youtube.com/watch?v=8w46pFL687Y
До 8 хв.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал Рада, UA:Культура (2-ий
урок).



05.05.







Розв’язати № 994, 996.
На повторення: №1002.
Повторити §24.
Переглянути відео до уроку:
https://www.youtube.com/watch?v=8w46pFL687Y
з 8 хв.
Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал Рада, UA:Культура (2-ий
урок).
Розв’язати № 999, 1001.
Пройти тестування до 20.00. год. 08.05. за посиланням
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=985704
Обов’язково вкажіть своє прізвище та ім’я. Результати надсилати не
потрібно.

14.04.
 Повторити § 21.
 Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=mv31uonnAqM
з 14 хв до 28 хв.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал Рада, UA:Культура (2-ий
урок). Початок о 10.00 год.
 Розв’язати №909,911,913,915.
14.04.
 Повторити § 21.
 Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=mv31uonnAqM
з 28 хв.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал Рада, UA:Культура (2-ий
урок). Початок о 10.00 год
 Розв’язати №917,920,922.
21.04.
 Опрацювати §22.
 Переглянути відео:
 https://www.youtube.com/watch?v=mRJJVsLODuk до 19 хв.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал Рада, UA:Культура (2-ий
урок). Початок о 10.00 год
 Розв’язати № 931,934,936.
21.04.
 Опрацювати §22.
 Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=mRJJVsLODuk з 19 хв.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал Рада, UA:Культура (2-ий
урок). Початок о 10.00 год
 Розв’язати № 941,947,949.
 На повторення: № 952.
Геометрія

14.05.
 Повторити § 24.
 Переглянути відео до уроку:
https://www.youtube.com/watch?v=_sVsyS82LR4
з 15 хв.
 Розв’язати № № 1048, 1050 .
14.05.
 Пройти тестування на сайті до 15.00 14.05. на сайті: join.naurok.ua за
кодом: 227191
 Підготуватись до контрольного тестування.
 Розв’язати «Завдання для перевірки знань №5» ст..207-208.
21.05.
 Повторити §§18 - 24.
 Підготуватись до контрольного тестування.

 Розв’язати «Завдання для перевірки знань №5» ст..207-208.
21.05.
 Пройти контрольне тестування на сайті join.naurok.ua з 09.00 до 12.00. год
21.05.
 Код буде повідомлено у день тестування.
 Обов’язково вкажіть своє прізвище та ім’я.
28.05.
 Виконати завдання, розміщенні у розділі «Алгебра» за 26.05.
Дякую за співпрацю! 
_____________________________________________________________________
30.04.
 Опрацювати § 22.
 Переглянути відео до уроку:
https://www.youtube.com/watch?v=Dkii3uTnCvE
З 19 хв до 36 хв.
 Розв’язати №№. 983, 985, 987.
30.04.
 Опрацювати §23.
 Переглянути відео до уроку:
https://www.youtube.com/watch?v=vLZ8HY_6evA
до 16.30 хв.
 Розв’язати №№ 999, 1006, 1008.
07.05.
 Повторити §23.
 Переглянути відео до уроку:
https://www.youtube.com/watch?v=vLZ8HY_6evA
з 17 хв.
 Розв’язати № 1018,1028.
07.05.
 Опрацювати § 24.
 Переглянути відео до уроку:
https://www.youtube.com/watch?v=_sVsyS82LR4
до 15 хв.
 Розв’язати № № 1042, 1044, 1046.
____________________________________________________________________
16.04.
 Повторити §§18 – 20.
 Пройти тестування по даних темах на сайті www.classtime.com.
 Код сесії: G277Q3
 Тестування проходитиме з 12.00 до 13.00.
16.04.
 Опрацювати §21.
 Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=Po-sRb2V048
до 12 хв.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал Рада, UA:Культура (2-ий
урок). Початок о 10.00 год
 Розв’язати № 952, 954, 956, 958.
23.04.
 Повторити §21.
 Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=Po-sRb2V048
з 12 хв.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал Рада, UA:Культура (2-ий
урок). Початок о 10.00 год
 Розв’язати № 960, 963, 965.
23.04.
 Опрацювати § 22.

Правознавство

Історія України

Всесвітня історія

Біологія

 Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=Dkii3uTnCvE
до 19 хв.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал Рада, UA:Культура (2-ий
урок). Початок о 10.00 год
 Розв’язати № 975, 977, 979
22.05. 29.05. Повторення.
08.05. Повторити && 19-23. Підготуватися до к/р.
___________________________________________________________________
24.04. Вивчити & 24.
_________________________
17.04. Виконати тестові завдання на с. 170-171.Працюємо на довірі. Відповіді на
вайбер 097 70 11 548.
19.05. Практ.роб.. Скласти історичний портрет мецената, діяча української науки
та мистецтва другої половини ХІХ- початку ХХ ст.. Здати до 22.05.
20.05. К.р.https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-povsyakdenne-zhittya-takultura-ukra-ni-v-seredini-xix-na-pochatku-xx-st-470583.html Здати 20.05.
____________________________________________
05.05. Опрац.&30
06.05. &31.
____________________________________
21.04.&21
22.04. К.Р. https://naurok.com.ua/test/ukra-na-na-pochatku-hh-st-pered-viklikamimodernizaci-278119.html
28.04.Опр.&.29.
___________________________________________________________________
14.04. &20
21.05.
К.р.https://naurok.com.ua/test/mizhnarodni-vidnosini-ta-rozvitok-kulturi-ipovsyakdenne-zhittya-kinec-xviii-pochatok-xx-st-469718.html Здати 21.05.
04.05. Опрац. &28.
______________________________________
22.04.&26.
27.04.Опрац.&.27
_____________________________________________________________________
15.04. &20,
16.04. &21
Завдання з біології на класрумі. Прохання, швидше приєднуйтесь
і виконуйте завдання. Код для приєднання - gh2dyeq
_____________________________________________________________________
06.05-07.05
1.П.44-46 опрацювати.В зошиті с.67-70 виконати.
2.Обов`язково здати всім л.дослідження на с.53(zannasegeda733@gmail.com)
Повторний кластайм, сесія:PNYRG6 відбудеться 05.05 о 14.00 до 14.30(30хв)
1.29.04-П.41-43 опрацювати.В зошиті на с.64-66 виконати.Підготуватись до
тестування,повторити.37-43
2.30.04.о 9.30 протягом 30 хв.буде проходити сесія кластайм.Код сесії J2VY6J
____________________________________________________________________
21.04-П.39 опрацювати,ст.61 в зошиті виконати.
22.04-П.40 опрацювати,ст.61 в зошиті виконати.
____________________________________________________________________
1.П.37 вивчити, ст.58,59, 60. в зошиті виконати.
2.П.38 вивчити, ст 62 в зошиті виконати.

Географія

04.05Параграф 38
06.05
Параграфи 39-40 Завдання на стр.211( письмово)

Хімія

Всі завдання, що задавались, скинути на електр. пошту.
_________________________________________________________
27.04 П37
___________________________________________________________________
22.04 - Зробити таблицю: "Переваги та недоліки видів транспорту"
___________________________________________________________
13.04 - §36. Завдання на с.205
25.05 - повторити теми "Розчини" та " Органічні речовини "
18.05, 22.05 - К. Р.: с. 198 - 200 завдання 1, 4, 6, 7, 8, 20
Роботу переслати на ел. адресу kozlova.biohim@gmail.com до 24.05.2020
_____________________________________________________________________
15.05 опрацювати §43-45, повторити §26-39, підготуватись до контрольної
роботи
_____________________________________________________________________

Мистецтво

04.05, 08.05 опрацювати §38, с.40-41, с. 192-193 практична робота 5, виконати в
зошиті завдання 2, 5, с. 197 завдання 156*( заповнити таблицю) описати 3-4
засоби побутової хімії, результати досліджень переслати до 10.05 на пошту
kozlova.biohim@gmail.com
27.04 - Опрацювати §39
24.04 - опрацювати §38, с. 186 виконати лабораторні досліди 13, 14, зробити
висновки, роботу оформити в зошиті, переслати на електронну пошту
dodplanes@ukr.net до 25.04
13.04, 17.04
опрацювати § 37, с. 182
завдання 145 - 147
26.05 – Тема уроку: «Панорама мистецтв»
Опрацювати с. 204-205 підручника https://pidruchnyk.com.ua/1011-mystectvomasol-9-klas.html
_____________________________________________________________________
22.05 – Тема уроку: «Панорама мистецтв»
Опрацювати с. 204-205 підручника https://pidruchnyk.com.ua/1011-mystectvomasol-9-klas.html
_____________________________________________________________________
12.05 – Тема уроку: «Мистецтво в діалозі культур.
Полікультурність.»
Кам’янець-Подільський на Хмельниччині.
Мавританський стиль в архітектурі синагог Європи.
Опрацювати с. 192-203 підручника https://pidruchnyk.com.ua/1011-mystectvomasol-9-klas.html
https://www.youtube.com/watch?v=q3hxyBR8roI
_____________________________________________________________________
28.04 – Тема уроку: «Реклама: комерційна, соціальна; локальна, регіональна,
міжнародна.
Засоби розповсюдження реклами.»
Опрацювати: https://www.youtube.com/watch?v=6oAhFgK5M1Q
Д/З: Створити рекламний плакат художньої секції, студії або гуртка.
_____________________________________________________________________
14.04 – Тема уроку: «Фотомистецтво та реклама. Напрями фотографії –
документальна і художня.
Ансел Адамс. «Хребет Тітон і річка Снейк», «Пейзаж».
Жанри фотомистецтва: пейзаж, портрет, репортаж.»
Опрацювати: https://www.youtube.com/watch?v=6oAhFgK5M1Q

Д/З: Створити фотоколаж «Краєвиди нашого міста».

Трудове навчання 29.05 – Технологія проектування власного стилю.
(Гальчук А. А.)
08.05 - Технологічний процес виготовлення деталей виробу. Виконати
складальне креслення виробу, над яким працюєте.
24.04 – Технологічний процес виготовлення деталей виробу. Виконати
креслення решти деталей виробу, над яким працюєте.
____________________________________________________________
17.04 – Технологічний процес виготовлення деталей виробу. Виконати на
креслярському папері, формату А-4, креслення другої деталі виробу, над
яким ви працюєте.
Трудове навчання
17.04
Виготовлення в’язаних виробів спицями
Основи здоров’я 05.05. "Глобальні загрози, породжені діяльністю людини", опрацювати параграф.
05.05. "Глобальні загрози, породжені діяльністю людини", опрацювати параграф.
21.04. "Безпека як потреба людини". §28, виконати завдання в робочому зошиті.
Фізична культура Тема : «Легка атлетика»
Комплекс ЗРВ (загально-розвиваючих вправ), спеціальні вправи для метань,
бігові та стрибкові вправи, вправи на формування постави
Повторити техніку виконання метання малого м’яча на дальність.
https://www.youtube.com/watch?v=_buX6YvXSPg
https://www.youtube.com/watch?v=ZghDt1NSHUY
https://nvk1distance.bitrix24site.ua/dystantsiynenavchannyanvk1mnemyrova32322222
22222223/#block1276

9-Б
Українська
мова

Українська
література

Зарубіжна
література

25.05 Повторити & 28-30, впр.5 с.110
29.05 Повторити & 31, впр.5 с.107
___________________________________________________________________________
18.05 Повторення &17-21, впр. 5 с.74, 4 с.77
22.05 Повторення &22-26, впр.2 с.95, 5 с.96
___________________________________________________________________________
15.05 Граматична основа. Види простих речень . Повторення. ДЗ: & 2-4, впр. 5 с.10,
впр. 2 с.16
15.05 Складне речення. Повторення. ДЗ: & 12-16, впр. 4 с. 53, впр. 2 с.45
___________________________________________________________________________
04.05 Диктант. Google: ГДЗ ДПА 9клас укр. мова. Відео. Авраменко. Номер 54. "Вінок".
08.05, 08.05 Google: укр. мова 9 клас тести. Тест з української мови 9 клас - "1, 2"(здати
вчасно)
__________________________________________________________________________
27.04 Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях. ДЗ
&38, впр.1,2,3,6, с.132-133
___________________________________________________________________________
24.04, 24.04 Повторення вивчених розділових знаків у простому реченні. ДЗ &37, впр.
1,2
_________________________________________________________________________
13.04 - Ключові слова в тексті й абзаці. ДЗ.параграф 35, впр.2
17.04, 17.04 - Тези публіцистичної статті. ДЗ.параграф 36, с.128(письмово в зошитах)
25.05,27.05. Повторення вивченого. Скласти дванадцять тестових запитань (із трьома
варіантами відповідей, правильну відповідь підкреслити ) за вивченим матеріалом
(запитання різних розділів). Скинути на електронну пошту.
___________________________________________________________________________
18.05. Контрольна робота. Підручник с.295.Завдання 1,4,6,8,13,14;с.317. Завдання
3,7,11,14,16. Скинути на пошту.
20.05. Урок літератури рідного краю. Виразне читання та аналіз поезій земляків (на
вибір). Аналіз скинути на пошту.
13.05 Написання листа авторові улюбленої книжки. (На пошту)
04.05, 06.05. Скласти 12 тестових запитань до «Чорної ради». Марко Вовчок
«Інститутка» прочитати. Завдання скинути на пошту.
27.04,29.04. Контрольний твір за романом «Чорна рада» на тему: «Ідея соборності та
незалежності України». Скинути на пошту.
22.04. Цитатна характеристика Сомка, Брюховецького, Шрама,
Шраменка ,Череваня ,божого чоловіка. Підготувати 20 запитань для інтерв’ю з одним з
героїв роману. (Скинути на електронну пошту fng1971@ukr.net )
13.04, 15.05. Пантелеймон Куліш «Чорна рада». Прочитати, написати паспорт твору.

29.05. Урок позакласного читання.
Віктор Гюго. «Собор Паризької Богоматері».
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ЧИТАННЯ ВЛІТКУ БУДЕ У ГРУПІ
КЛАСУ.
9 – Б ПІДРУЧНИКИ ЗДАЄ 29 ТРАВНЯ.
22.05. «Діалог про проблеми сучасної молоді» (на основі вивчених творів) письмово.
22.05. КОНТРОЛЬНА РОБОТА.
Завдання будуть 22 травня у класрумі.
РОБОТУ ПРОШУ НАДІСЛАТИ ДО 15 ГОДИНИ.
РОБОТИ НАДСИЛАТИ НА АДРЕСУ: grygorjewa62@ukr.net
15.05. 1.с.168-169-план, с.169-173-письмово тези, с.173 – відповідати письмово на два

останніх питання.
15.05. С.173 – усно відповідати на всі запитання (записати на телефон та надіслати
мені).
РОБОТИ НАДСИЛАТИ НА АДРЕСУ: grygorjewa62@ukr.net
08.05. 1.с.164-165-план, с.165-167-письмово тези, с.167 – відповідати на питання усно.
08.05. ПЕРЕГЛЯНУТИ ФІЛЬМ «УБИТИ ПЕРЕСМІШНИКА». Письмовий твір:
«Чим відрізняється світобачення героїв у фільмі та книжці?»
РОБОТИ НАДСИЛАТИ НА АДРЕСУ: grygorjewa62@ukr.net
___________________________________________________________________________
1.с.158-159-план, с.160-161-прочитати, с.162 – «Підсумки» вивчити, с.162 – відповідати
на питання усно.
Письмовий твір: «Що найважливіше у людських стосунках?»
РОБОТИ НАДСИЛАТИ НА АДРЕСУ: grygorjewa62@ukr.net
________________________________________________________________________
1.с.140-142-план, с.143-146-прочитати, с.146-письмова відповідь на одне з питань.
с.147-план, с.150-155-прочитати, с.156-виконати письмово останнє завдання.
Англійська
мова

Російська
мова

28.05. Повторити вивчену лексику.
29.05. виконати завдання олімпіади(запрошення надіслано у вайбер)
___________________________________________________________________________
21.05. Виконати контрольну роботу за посиланням
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=177732
22.05. Повторити слова по темі «Професіі» та пройти тест за посиланням:
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=684269
___________________________________________________________________________
14.05. прийняти участь в олімпіаді. Запрошення та посилання скину кожному у вайбер.
15.05. повторити лексику всієі теми.
7.05. написати список цікавих місць Лондону та Києва.
8.05. виконати впр. 1,с. 226.
Опрацювати текст впр.3 с. 220-222, дати відповіді на запитання після тексту.
23.04. виконати впр. 1.с.213(пис.),впр. 4б,с.216.
24.04.виконати впр. 1,с.217. Пройти тест відкривши сайт
join.naurok.ua, код доступу 750638.
Всі виконані завдання попередніх уроків та теперішні скинути на вайбер 0671591669.
Переглянути урок https://www.youtube.com/watch?v=HQNqNUC0RL8
20.05 Контрольна робота ( завдання в групі класу)
21.05 Виконати впр.620
_________________________________________________________________________
13.05 Синтаксичні синоніми безсполучникових речень. Викон. впр.560. 14.05
Значення,будова,використання складних речень із сполучниковим та
безсполучниковим зв’язком. Виконати впр.592
_________________________________________________________________________
06.05 Двокрапка в безсполучниковому складному реченні. Опрацювати матеріали підр.
( впр. 527,528); виконати впр. 529, 531
07.05 Тире в безсполучниковому складному реченні. Ознайомитися з теоретичним
матеріалом підр. ( впр.537,538) . Виконати впр.546. Скинути на мій вайбер.
________________________________________________________________________
29.04 Кома і крапка з комою в безсполучниковому складному реченні. Опрацювати
теоретичний матеріал підручника на с.204; виконати впр. 518, 524 (А). Виконане завд.
відправити у вайбері на мій номер 0938182254
_________________________________________________________
22.04 Безсполучникові складні речення . Виконати впр. 503, 505
__________________________________________________________

13.04 Систематизувати вивчений матеріал за допомогою табл. підручника (с.195),
виконати впр.497, 498.
Польська мова Контрольне аудіювання виконати 07. 05 !
Підготувати повідомлення, реферат, або презентацію на тему: «Поляки, лауреати
нобелівської премії»
Увага! Контрольні роботи:
07.05 Контрольне аудіювання.
13.05 Контрольний твір : «Чи варто бути добрим?».
14.05 Тестові завдання за мовними темами.
20.05 Контроль мовлення. Діалог в онлайн режимі.
виконати впр.15 с. 169
таблиця с. 170
виконати впр. 17 с. 170
виконати впр. 18 с. 171
Написати твір на тему: «Czy warto być dobrym?» (Твори надіслати до 20 квітня на
адресу: masza9311@gmail.com )
Також ви можете повторювати граматику преглядаючи уроки за посиланням:
https://www.youtube.com/channel/UCj1YhRoN9Qe_6DewBMRGAYQ
Виконані завдання відправляти на ел. адресу: masza9311@gmail.com
Будьте здорові! Do zobaczenia w szkole!
Алгебра

Геометрія

18.05- Контрольна робота
20.05- повторити параграф 12, № 499,501.
________________________________________________________________________
13.05- повторити параграфи 8-13 , № 395,439
______________________________________________________________________
04.05- повторити раціональні рівняння , № 72,105
06.05-№ 218,470
______________________________________________________________________
27.04 № 18,73.
29.04 № 130,216(3),258.
______________________________________________________________________
22.04- повторити параграф 21- 24 , дом с.р.№ 5, стр. 227-228, № 1-9
_____________________________________________________________________
13.04-параграф 24,№ 993,995,1002.
15.04-параграф 24 ,№ 997, 998,1003.
19.05- повторити параграфи 19-20, № 920,934.
21.05- повторити параграф 21, № 959,961.
________________________________________________________________________
12.05- підготовка до к.р .стор 215 ,
14.05- контрольна робота.
__________________________________________________________________________
05.05- повторити параграфи 11-13, № 519,567.
07.05- повторити параграфи 15-17 № 739, 745.
__________________________________________________________________
28.04 Подібність трикутників № 792,331.
30.04 № 793,148,533.
_________________________________________________________________
21.04- повторити чотирикутники їх властивості та площі
№ 622,623,630.
23.04- повторити трикутники,види трикутників та їх площі. Параграф 14
№ 618, 620, 624.
______________________________________________________________________
14.04- параграф 22,№ 973,974,978.

16.04- параграф 22,№ 980, 982, 984.
Правознавство 21.05. 28.05. Повторення.
15.05.КОНТРОЛЬНА РОБОТА. ЗАВДАННЯ У ГРУПІ КЛАСУ 15.05. ВРАНЦІ .
Відповіді прислати 15.05 на вайбер 097 70 548.
___________________________________________________________________________
07.05. Підготуватися до к /р . Повторити &&19-23.
30.04. Повторити &&1-4.
23.04. Вивчити & 24.
16.04. Виконати тестові завдання на с.170-171. Відповіді мені на вайбер 097 70 11 548.
Працюємо на довірі.
Історія
21.05. К.р.https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-povsyakdenne-zhittya-ta-kultura-ukraУкраїни
ni-v-seredini-xix-na-pochatku-xx-st-470583.html Здати 21.05.на вайбер.
13.05. Опрац. &31.
14.05. Пр. роб. "Наш край в другій половині 19 - початок 20 ст."
______________________________________________________________________
07.05. Опрац. &30.
22.04. https://naurok.com.ua/test/ukra-na-na-pochatku-hh-st-pered-viklikami-modernizaci278119.html
29.04.Опр.&.29,
30.04.-&30.
________________________________________________________________________
15.04. &20, 16.04. &21
Всесвітня
20.05. https://naurok.com.ua/test/mizhnarodni-vidnosini-ta-rozvitok-kulturi-i-povsyakdenneісторія
zhittya-kinec-xviii-pochatok-xx-st-469718.html. Здати 20.05.
13.05. Пр. роб. сторінки 247-248. Виконати завд. 2, 9, 10.
(Скинуи на вайбер)
__________________________________________________________________________
06.05. Опрац. &28.
22.04. &26.
29.04.Опр.&.27.
___________________________________________________________________________
15.04. &20, п3.4.
Біологія
1.П.53-57 опрацювати.С.81-86 в зошиті виконати.
2.21.05 о 10.00 відбудеться кластайм по темі:Надорганізмові біологічні системи.
Приєднатись до https://www.classtime.com/
з кодом сесії - R79Y2N
Завдання з біології на класрумі. Прохання, швидше приєднуйтесь і
виконуйте завдання. Код для приєднання - ytrfmzu
___________________________________________________________________________
04.05-05.05.
1.П.44-46 опрацювати.В зошиті с.67-70 виконати.
2.Обов`язково здати всім л.дослідження на с.53(zannasegeda733@gmail.com)

Хімія

Повторний кластайм, сесія:PNYRG6 відбудеться 05.05 о 14.00 до 14.30(30хв)
1. 27.04 - П.41-43 опрацювати.В зошиті на с.64-66 виконати.Підготуватись до
тестування,повторити.37-43
2. 30.04.о 9.30 протягом 30 хв.буде проходити сесія кластайм.Код сесії J2VY6J
_____________________________________________________________________
1.П.39 опрацювати,ст.61 в зошиті виконати.
21.04-П.39 опрацювати,ст.61 в зошиті виконати.
______________________________________________________________________
1.П.37 вивчити, ст.58,59, 60. в зошиті виконати.
2.П.38 вивчити, ст 62 в зошиті виконати.
26.05 - повторити теми "Розчини" та " Органічні речовини "
19.05, 20.05 - К. Р.: с. 198 - 200 завдання 1, 4, 6, 7, 8, 20

Географія

Мистецтво

Роботу переслати на ел. адресу kozlova.biohim@gmail.com до 24.05.2020
12.05,13.05 опрацювати §43-45, повторити §26-39, підготуватись до контрольної роботи
05.05, 08.05 опрацювати §38, с.40-41, с. 192-193 практична робота 5, виконати в зошиті
завдання 2, 5, с. 197 завдання 156*( заповнити таблицю) описати 3-4 засоби побутової
хімії, результати досліджень переслати до 10.05 на пошту kozlova.biohim@gmail.com
28.04,29.04 - Опрацювати §39
21.04, 22.04 - опрацювати §38, с. 186 виконати лабораторні досліди 13, 14,зробити
висновки, роботу оформити в зошиті, переслати на електронну пошту
dodplanes@ukr.net до 25.04
14.04, 15.04
опрацювати §37, с. 182
завдання 145 – 147
19.05. Опрацювати § 38, 39.
05.05. Опрацювати §37, 38.
28.04. §37, виконати додаткове завдання в кінці параграфа у робочому зошиті.
21.04. §36, виконати додаткове завдання в кінці параграфа у робочому зошиті.
___________________________________________________________
14.04.§36, виконати додаткове завдання в робочому зошиті.
29.05 – Підсумковий урок
Відповісти на запитання на с. 206 підручника https://pidruchnyk.com.ua/1011-mystectvomasol-9-klas.html
__________________________________________________________________________
22.05 – Тема уроку: «Панорама мистецтв»
Опрацювати с. 204-205 підручника https://pidruchnyk.com.ua/1011-mystectvo-masol-9klas.html
___________________________________________________________________________
15.05 – Тема уроку: «Мистецтво в діалозі культур.»
Орієнталістський дух в європейському образотворчому мистецтві.
Поль Гоген. Таїтянки. Звідки ми прийшли, куди йдемо?
М.Врубель. Дівчинка на тлі персидського килима.
П.Брейгель. «Вавилонське стовпотворіння»
І.Марчук. «Скрипаль», «Пробудження»
І.Рєпін. «Україна біля тину»
Петербурзька придворна капела (М.Березовський Д.Бортнянський). Ф.Акименко.
С.Крушельницька. С.Лифар.
Парк Міні-Європа в Брюсселі.
Опрацювати с. 192-203 підручника https://pidruchnyk.com.ua/1011-mystectvo-masol-9klas.html
08.05 – Тема уроку: «Мистецтво в діалозі культур.
Полікультурність.»
Кам’янець-Подільський на Хмельниччині.
Мавританський стиль в архітектурі синагог Європи.
Опрацювати с. 192-203 підручника https://pidruchnyk.com.ua/1011-mystectvo-masol-9klas.html
https://www.youtube.com/watch?v=q3hxyBR8roI
___________________________________________________________________________
24.04 – Тема уроку: «Фотомистецтво та реклама.
Реклама: комерційна, соціальна; локальна, регіональна, міжнародна.
Засоби розповсюдження реклами.»
Опрацювати: https://www.youtube.com/watch?v=6oAhFgK5M1Q
Д/З: Створити рекламний плакат художньої секції, студії або гуртка.
___________________________________________________________
17.04 – Тема уроку: «Фотомистецтво та реклама. Напрями фотографії – документальна

і художня.
Ансел Адамс. «Хребет Тітон і річка Снейк», «Пейзаж».
Жанри фотомистецтва: пейзаж, портрет, репортаж.»
Опрацювати: https://www.youtube.com/watch?v=6oAhFgK5M1Q
Д/З: Створити 17ото колаж «Краєвиди нашого міста».
Трудове
28.05 – Технологія проектування власного стилю.
навчання
07.05 – Технологічний процес виготовлення деталей виробу. Виконати складальне
(Гальчук А. А.) креслення виробу, над яким працюєте.
23.04 – Технологічний процес виготовлення деталей виробу. Виконати креслення
решти деталей виробу, над яким працюєте.
__________________________________________________________
16.04 – Технологічний процес виготовлення деталей виробу. Виконати на
креслярському папері, формату А-4, креслення другої деталі виробу, над яким ви
працюєте
Трудове
30.04 – Технологічний процес виготовлення деталей виробу. Виконати складальне
навчання
креслення виробу, над яким працюєте.
__________________________________________________________
16.04
Виготовлення в’язаних виробів спицями
Основи
18.05. "Міжнародне екологічне право", опрацювати параграф.
здоров’я
04.05. "Глобальні загрози, породжені діяльністю людини", опрацювати параграф.
27.04. "Концепція національної безпеки України" знайти інформацію в інтернеті,
виконати роботу у робочому зошиті.
____________________________________________________________
13.04. «Безпека як потреба людини». §28, виконати завдання в робочому зошиті.
Фізична
Тема : «Легка атлетика»
культура
Комплекс ЗРВ (загально-розвиваючих вправ), спеціальні вправи для метань, бігові та
стрибкові вправи, вправи на формування постави
Повторити техніку виконання метання малого м’яча на дальність.
https://www.youtube.com/watch?v=_buX6YvXSPg
https://www.youtube.com/watch?v=ZghDt1NSHUY
https://nvk1distance.bitrix24site.ua/dystantsiynenavchannyanvk1mnemyrova3232222222222
223/#block1276

9-В
Українська мова

Українська
література

Зарубіжна
література

20.05– Повторення. Самостійна робота (classroom)
21.05 – Контрольна робота (classroom)
27.05 – Інтерактивна гра: https://learningapps.org/2216347
28.05 – Інтерактивна гра: https://learningapps.org/3414028
___________________________________________________________________
13.05– §38, впр. 3, с. 132 , будиночок с. 133
https://youtu.be/v6er7DfgHjY
14.05– §39, тестові завдання 1-12, с. 134-135.
06.05– Контрольна робота (classroom)
07.05– §38, впр. 1, 2 с. 132
https://www.youtube.com/watch?v=zfwsEFlDP8k&t=40s
29.04– § 37, впр. 4 (с. 131 – п.), будиночок (с. 131 – п. )
30.04– РМ. с. 128-129, впр. 2 (законспектувати)
https://www.youtube.com/watch?v=d9r7SjrERME&t=46s
Пам’ятай! Усі виконані завдання надсилаємо на перевірку в classroom
Приєднатися до класу (Classroom). Код класу - fx6hh4p
22.04–Контрольний диктант Аудіодиктант 25. Тарас Шевченко
https://www.youtube.com/watch?v=_7U8y14XlEY&list=PL47_m_Ga4Aec6ETHHf
3IRgqx9bejZu2NO&index=25
23.04–§ 37, впр. 1 (с. 130 – у.), 2 (с. 130 – п. )
https://www.youtube.com/watch?v=xJyHCS8JbXg
15.04–§36, впр. 1 (п.), 2 (у)
https://skripnikmarina.ucoz.ua/publ/rozvitok_movlennja/mova/9_klas_tezi_statej_na
_suspilnu_temu/13-1-0-387
16.04–§ 34-35, впр. 2 (с. 125), впр. 3(с. 126 – усно), впр. 4(с. 127)
https://www.youtube.com/watch?v=kj1MRiHxrCo
18.05 – Контрольна робота за творчістю Пантелеймона Куліша, Марка Вовчка
(classroom)
25.05 – Інтерактивна вправа: https://learningapps.org/3052937
____________________________________________________________________
Готуємося до контрольної роботи за творчістю Пантелеймона Куліша, Марка
Вовчка (18.05)
04.05 – с. 297-312 (конспект), читаємо повість
https://www.youtube.com/watch?v=FtlfT3m3zDE
https://www.youtube.com/watch?v=nqUE5BbJZEc
27.04 – 1. Виразне читання уривку з роману П. Куліша «Чорна рада»
(запис читання надішліть у classroom)
2. Самостійна робота (classroom)
Пам’ятай! Усі виконані завдання надсилаємо на перевірку в classroom
___________________________________________________________________
Приєднатися до класу (Classroom). Код класу - 36lgm6j
_________________________________________________________
13.04 – с. 275-295, паспорт твору(у зошиті), читаємо роман у повному обсязі.
Біографічний нарис https://www.youtube.com/watch?v=S8cNJLsL25U
Відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=to1S-rN7IGI
1. Аналіз твору https://dovidka.biz.ua/chorna-rada-analiz/
2. «Чорна рада» (2002) https://www.youtube.com/watch?v=7G5IWmNboFM
(художній фільм)
19.05 Контрольна робота ( завдання в групі класу)
20.05 Опрацювати статтю підручника на с.168-173.
____________________________________________________________________
12.05 Висловити свою думку про роль книги в сучасному житті ( письмову
відповідь у мій вайбер). Підготуватися до контрольної роботи

Англійська мова

____________________________________________________________________
06.05 Р. Бредбері « 451 за Фаренгейтом ». Дати письмову характеристику
одному з героїв твору
07.05 Гарпер Лі « Убити пересмішника ». Прочитати статтю підручника на
с.164-165; знати зміст роману
28.04 Прочитати роман Р. Бредбері « 451 градус за Фаренгейтом » (за
хрестоматією) Дати відповідь на запитання «Чи щасливі насправді люди в
державі майбутнього?» Думку аргументуйте. Відповідь у вайбері на мій номер
21.04 Написати контрольний твір на одну з тем:
« Проблема
сімейного щастя у п’єсі Г.Ібсена « Ляльковий дім »
« Мої враження від п’єси Б.Шоу « Пігмаліон »
____________________________________________________________________
13.04 Опрацювати статтю підручника на с. 150-156, характеризувати образ
Елайзи Дулітл
25.05- Ex 2 , p.231-232 SB (читати і перекладати)
29.05- Ex 3 , p.232-233 SB (тести)
____________________________________________________________________
18.05-Reading test відповіді скинути на пошту Donets_olya@ukr.net протягом
дня.
22.05- Ex 2 , p.226-230 SB (читати і перекладати)
____________________________________________________________________
15.05-Ex 3 p.220-222 SB, (читати і перекладати,відповіді на запитання
письмово ) скинути на пошту Donets_olya@ukr.net
04.05-Ex 1 p.217 SB, (реферат письмово) скинути на пошту
Donets_olya@ukr.net
08.05- Ex 2а,2b p.218-220 SB

Польська мова

Алгебра

27.04 Ex 2 p.214-215 SB (усно), Ex 4a p.216 SB (усно),
24.04- Пасивний стан повторення.Ex 4 p.212-213 SB, (письмово)
_________________________________________________________
13.04- Опрацювати всі слова стр. 200-233 .Записати у словник і вивчити. Ex 6с
p 206 SB.
17.04- Пасивний стан повторення.Ex 1 p.210 SB, Ex 2а p.211 SB (письмово)
Контрольне аудіювання виконати 07. 05 !
Підготувати повідомлення, реферат, або презентацію на тему: «Поляки,
лауреати нобелівської премії»
Увага! Контрольні роботи:
07.05 Контрольне аудіювання.
13.05 Контрольний твір : «Чи варто бути добрим?».
14.05 Тестові завдання за мовними темами.
20.05 Контроль мовлення. Діалог в онлайн режимі.
виконати впр.15 с. 169
таблиця с. 170
виконати впр. 17 с. 170
виконати впр. 18 с. 171
Написати твір на тему: «Czy warto być dobrym?» (Твори надіслати до 20 квітня
на адресу: masza9311@gmail.com )
Також ви можете повторювати граматику преглядаючи уроки за посиланням:
https://www.youtube.com/channel/UCj1YhRoN9Qe_6DewBMRGAYQ
Виконані завдання відправляти на ел. адресу: masza9311@gmail.com
Будьте здорові! Do zobaczenia w szkole!
18.05- повторити параграф 12, № 499,501.
20.05- Контрольна робота
____________________________________________________________________

Геометрія

Історія України

Всесвітня історія

Правознавство

13.05- повторити параграфи 8-13 , № 395,439
04.05- повторити раціональні рівняння , № 72,105
06.05-№ 218,470
27.04 - №18,73.
29.04 - №130, 216(3), 258.
22.04- повторити параграф 21- 24 , дом с.р.№ 5, стр. 227-228,№ 1-9
13.04-параграф 24,№ 993,995,1002.
15.04-параграф 24 ,№ 997, 998, 1003.
19.05- повторити параграфи 19-20, № 920,934.
21.05- повторити параграф 21, № 959,961
____________________________________________________________________
12.05- підготовка до к.р .стор 215 ,
14.05- контрольна робота.
05.05- повторити параграфи 11-13, № 519,567.
07.05- повторити параграфи 15-17 № 739, 745.
28.04 - Подібність трикутників номери 792,331.
30.04 - №793,148,533.
21.04- повторити чотирикутники їх властивості та площі
№ 622,623,630.
23.04- повторити трикутники,види трикутників та їх площі. Параграф 14
№ 618, 620, 624.
____________________________________________________________________
14.04- параграф 22,№ 973,974,978.
16.04- параграф 22,№ 980, 982, 984.
12.05.КОНТРОЛЬНА РОБОТА. ЗАВДАННЯ У ГРУПІ КЛАСУ 12.05.ВРАНЦІ.
Відповіді прислати 12.05. На вайбер 097 70 548.
____________________________________________________________________
05.05. Вивчити & 31. Підготуватися до к /р. Повторити &&26-31.
28.04. Вивчити &30.
21.04. .Вивчити & 29
14.04.Виконати практичну роботу 7.Відповіді скинути мені на вайбер 0 97 70
11 548.
15.05.КОНТРОЛЬНА РОБОТА. ЗАВДАННЯ В ГРУПІ КЛАСУ 15.05. ВРАНЦІ.
Відповіді прислати 15.05. На вайбер 0 97 70 548.
___________________________________________________________________
08.05. Виконати практичну роботу на с. 247-248.Дати відповідь на запитання і
завдання с 248. Відповідь прислати на вайбер 0 97 70 11 548. Повторити &&
16-26. Підготуватися до к /р.
___________________________________________________________________
24.04. Вивчити &28.
____________________
17.04. Вивчити &27.
14.05. КОНТРОЛЬНА РОБОТА. ЗАВДАННЯ У ГРУПІ КЛАСУ 14.05.ВРАНЦІ.
Відповіді прислати 14.05. На вайбер 097 70 11 548.
____________________________________________________________________
07.08. Повторити &&:19-23. Підготуватися до к /р.
30.04 .Повторити &&1-4.
23.04 . Вивчити & 24
_____________________
16.04. Виконати тестові завдання на с.170-171. Відповіді мені на вайбер 097 70
11 548. Працюємо на довірі.

Біологія

1.П.53-57 опрацювати.С.81-86 в зошиті виконати.
2.21.05 о 10.00 відбудеться кластайм по темі:Надорганізмові біологічні
системи.
Приєднатись до https://www.classtime.com/
з кодом сесії - R79Y2N
Завдання з біології на класрумі. Прохання, швидше
приєднуйтесь і виконуйте завдання. Код для приєднання zudd3je.
1.П.44-46 опрацювати.В зошиті с.67-70 виконати.
2.Обов`язково здати всім л.дослідження на с.53(zannasegeda733@gmail.com)
Повторний кластайм, сесія:PNYRG6 відбудеться 05.05 о 14.00 до
14.30(30хв)
1.27.04П.41-43 опрацювати.В зошиті на с.64-66 виконати.Підготуватись до
тестування,повторити.37-43
2.30.04.о 9.30 протягом 30 хв. буде проходити сесія кластайм. Код сесії J2VY6J
____________________________________________________________________
1.П.39 опрацювати,ст.61 в зошиті виконати.
22.04-П.40 опрацювати,ст.61 в зошиті виконати.
____________________________________________________________________
1.П.37 вивчити, ст.58,59, 60. В зошиті виконати.
2.П.38 вивчити, ст 62 в зошиті виконати.

Хімія

Географія

Мистецтво

26.05 - повторити теми "Розчини" та " Органічні речовини "
20.05, 22.05 - К. Р.: с. 198 - 200 завдання 1, 4, 6, 7, 8, 20
Роботу переслати на ел. адресу kozlova.biohim@gmail.com до 24.05.2020
___________________________________________________________________
13.05,15.05 опрацювати §43-45, повторити §26-39, підготуватись до
контрольної роботи
06.05, 08.05 опрацювати §38, с.40-41, с. 192-193 практична робота 5, виконати в
зошиті завдання 2, 5, с. 197 завдання 156*( заповнити таблицю) описати 3-4
засоби побутової хімії, результати досліджень переслати до 10.05 на пошту
kozlova.biohim@gmail.com
29.04 - Опрацювати §39
22.04, 24.04 - опрацювати §38, с. 186 виконати лабораторні досліди 13, 14,
зробити висновки, роботу оформити в зошиті, переслати на електронну пошту
до 25.04
15.04, 17.04
опрацювати §37, с. 182
завдання 145 - 147
19.05. Опрацювати §38, 39.
05.05. Опрацювати §37, 38.
28.04. §37, виконати додаткове завдання в кінці параграфа у робочому зошиті.
21.04. §36, виконати додаткове завдання в кінці параграфа у робочому зошиті.
________________________________________________________
14.04. .§36, виконати додаткове завдання в робочому зошиті.
29.05 – Підсумковий урок
Відповісти на запитання на с. 206 підручника https://pidruchnyk.com.ua/1011mystectvo-masol-9-klas.html
15.05 – Тема уроку: «Мистецтво в діалозі культур.»
Орієнталістський дух в європейському образотворчому мистецтві.
Поль Гоген. Таїтянки. Звідки ми прийшли, куди йдемо?
М.Врубель. Дівчинка на тлі персидського килима.

П.Брейгель. «Вавилонське стовпотворіння»
І.Марчук. «Скрипаль», «Пробудження»
І.Рєпін. «Україна біля тину»
Петербурзька придворна капела (М.Березовський Д.Бортнянський).
Ф.Акименко. С.Крушельницька. С.Лифар.
Парк Міні-Європа в Брюсселі.
Опрацювати с. 192-203 підручника https://pidruchnyk.com.ua/1011-mystectvomasol-9-klas.html
08.05 – Тема уроку: «Мистецтво в діалозі культур.
Полікультурність.»
Кам’янець-Подільський на Хмельниччині.
Мавританський стиль в архітектурі синагог Європи.
Опрацювати с. 192-203 підручника https://pidruchnyk.com.ua/1011-mystectvomasol-9-klas.html
https://www.youtube.com/watch?v=q3hxyBR8roI

Трудове навчання
(Гальчук А. А.)

Трудове навчання
Основи здоров’я

Фізична культура

24.04 – Тема уроку: «Фотомистецтво та реклама.
Реклама: комерційна, соціальна; локальна, регіональна, міжнародна.
Засоби розповсюдження реклами.»
Опрацювати: https://www.youtube.com/watch?v=6oAhFgK5M1Q
Д/З: Створити рекламний плакат художньої секції, студії або гуртка.
__________________________________________________________
17.04 – Тема уроку: «Фотомистецтво та реклама. Напрями фотографії –
документальна і художня.
Ансел Адамс. «Хребет Тітон і річка Снейк», «Пейзаж».
Жанри фотомистецтва: пейзаж, портрет, репортаж.»
Опрацювати: https://www.youtube.com/watch?v=6oAhFgK5M1Q
Д/З: Створити фотоколаж «Краєвиди нашого міста».
28.05 – Технологія проектування власного стилю.
07.05 – Технологічний процес виготовлення деталей виробу. Виконати
складальне креслення виробу, над яким працюєте.
30.04 – Технологічний процес виготовлення деталей виробу. Виконати
складальне креслення виробу, над яким працюєте.
____________________________________________
23.04 – Технологічний процес виготовлення деталей виробу. Виконати
креслення решти деталей виробу, над яким працюєте.
_______________________________________________________
16.04 – Технологічний процес виготовлення деталей виробу. Виконати на
креслярському папері, формату А-4, креслення другої деталі виробу, над яким
ви працюєте
16.04
Виготовлення в’язаних виробів спицями
20.05. "Міжнародне екологічне право", опрацювати параграф
06.05. "Глобальні загрози, породжені діяльністю людини", опрацювати
параграф.
29.04. "Концепція національної безпеки України" знайти інформацію в
інтернеті, виконати роботу у робочому зошиті.
22.04. "Види і рівні загроз". §28, виконати завдання в робочому зошиті.
15.04. "Безпека як потреба людини". §28, виконати завдання в робочому
зошиті.
Тема : «Легка атлетика»
Комплекс ЗРВ (загально-розвиваючих вправ), спеціальні вправи для метань,
бігові та стрибкові вправи, вправи на формування постави
Повторити техніку виконання метання малого м’яча на дальність.

https://www.youtube.com/watch?v=_buX6YvXSPg
https://www.youtube.com/watch?v=ZghDt1NSHUY
https://nvk1distance.bitrix24site.ua/dystantsiynenavchannyanvk1mnemyrova323222
2222222223/#block1276

