10.04.2020
9-А
Оновлення:

Українська мова
(Рудзік С. М.)

08.04. Опрацювати & 33, виконати впр. у зошиті 2,4,5; опрацювати
& 34, виконати впр. у зошиті 2, 4, будиночок.
10.04. Опрацювати & 36, виконати впр. у зошиті 1.
_________________________________________________________
03.04. Повторити §32, виконати тестову роботу, відправити у вайбер
(т.р. у групі - вайбер).
_________________________________________________________
01.04.
Повторити § 32, виконати в зошиті впр. 2, 3.
У вправі з будиночком виконати завдання А, Б, В, два речення
розібрати за зразком с. 115, відправити мені у вайбер.
_______________________________________________
Опрацювати параграф 32, виконати вправи 2, 4, будиночок,
написати власну думку про те, чи придатна рок-музика для
передавання патріотичних настроїв, думок, закликів? Твір скинути у
вайбер на мій номер телефону.
Оновлення:
08.04 Опрацювати посібник Авраменка & 11,12,13, 14; виконати вправи
та тестові завдання у зошиті.
10.04 Із будь-яких диктантів, що розміщені на Освіта.ua, виписати 4
речення з різними видами зв’язку, зробити їх розбір за зразком на с.115
підручника.

Українська мова
(Чурай Н. В.)

_________________________________________________________
03.04 - Виконати тестові завдання (скинуті у групі (9-А Вайбер), у
посібнику Авраменка опрацювати & 8,9,10. Із сайту Освіта.ua
опрацювати диктанти 4,5,6.
___________________________________________________________
01.04 - &37, переглянути відео урок
https://youtu.be/PbyQcp97jDg
Виконати вправи 2,4,5.
______________________________________________________
Опрацювати &32, виконати вправи 2, 4; с. 115 вправу з будиночком.
Повторити за Авраменко &5, 6, 7 - вправи та тести виконуйте в
робочому зошиті.
Із сайту Оsvita.ua розділ ДПА в окремий зошит переписуємо
диктанти 1,2,3.
08.04 Прочитати поему «Катерина». Характеристика образу в зошиті.
10.04 Прочитати поему «Наймичка». Характеристика образу в зошиті.

Українська література

_________________________________________________________
03.04 - У зошит виписати з поеми "І мертвим..."рядки, які стали
афоризмами;
уривок, вивчений напам'ять, записати на відео і скинути мені у
Вайбері на номер +380683346740.
________________________________________________________
01.04 - Прочитати поему ,,І мертвим,і живим...» , уривок вивчити
напам’ять.
_______________________________________________________
Прочитати поему «Кавказ», в зошиті записати проблематику та

особливості поеми.

Зарубіжна література

Оновлення:
06.04 Опрацювати статтю підручника на с. 147-150.
07.04 Прочитати п'єсу Б. Шоу " Пігмаліон".
_______________________________________________________
Визначити елементи композиції, символіку драми Г. Ібсена "
Ляльковий дім". За бажанням: скласти " Дерево рішень"(як можна
розв'язати проблеми Нори?)
Виконане творче завдання прохання скинути на мій Вайбер
0938182254
_______________________________________________________
Опрацювати статтю підр. "Нові тенденції в драматургії" Стара" і
"нова" драма"; прочитати п'єсу Г. Ібсена "Ляльковий дім"
08.04
Life in the 21st century
1) Повторити правило вживання модальних дієслів для висловлення
припущень Grammar Reference Module 7
2) SB ex. Practice, English in Use p. 110
3) Виконати тренувальний тест 1 на https://test-english.com/grammarpoints/b1/modal-verbs-of-deduction/
4) Сесія на www.classtime 08.04 з 11.00 до 13.00 Код: 2W9328
09.04
Life in the 21st century
1) WB ex. Е, F, p. 72,
2) опрацювати слова до с. 111-113, WB ex. A, p. 73.
3) SB ex. Speaking p. 111 ,

Англійська мова
(для всіх підгруп)

10.04
Asking for information
1) SB ex. A-D, p. 112 – опрацювати зразок листа.
2) WB ex. B, p. 73 – перетворити прямі питання в непрямі.
3) SB ex. F, p. 113 написати лист запит інформації,
використовуючи оголошення та зразок на с. 112.
01.04
1) SB ex. A-D, p. 107-108
2) WB ex. A-C, p. 69,exD, p. 70
02.04
1)записати у словник і вивчити слова до с. 109-110
2) SB ex. A-C, p. 109
3) WB ex. A-C, p. 71
03.04
1) повторити правило вживання модальних дієслів, переглянути
відео
https://www.youtube.com/watch?v=HUFb5pkF0fY&feature=youtu.be

2)SB ex. D, p. 110,
3)WB ex. D, E, p. 72
Англійська мова
1)Module 7 опрацювати слова
(Рябуха Н. А, Баланюк О. 2) по підручнику впр. на с. 102-104, 107-109,112
П.)
3) варіанти 3-10 з посібника "Готуємось до ДПА"
 Записати і вивчити слова 7а р. 102-103, 7а р. 104-105, 7а р.
Англійська мова
106-107.
(Гальчук Т. В.)
 Прочитати текст р. 102 (SB).
 Виконати завдання А, В, С р. 102 (SB); D, E p. 103.

Німецька мова
(Полозюк Ю.О.)

Алгебра

 Workbook: ex. A, B, C p. 66.
 Підготовка до ДПА: білети 4, 5.
07.04
5 урок
1) Вивчити слова с.173
2) Виконати впр.1,2,3 (с.173-174) – усно.
3) Виконати впр.4,5 (с.174), впр.6 (с.175) – письмово.
4) Вивчити слова p.84 (усно і письмово).
5) Виконати в робочому зошиті письмові завдання до уроку 67.
6 урок
1) Вивчити слова с.176
2) Виконати впр.3 (с.177-178)
3) Виконати в робочому зошиті письмові завдання до уроку 68,
Wiederholung.
__________________________________________________________
30.03.2020. (пара)
1урок
Тема: Україна - країна і люди.
Вивчити слова на с.168
Читати впр.1 (с.168), П
Виконати письмово впр.2 (с.168)
Читати впр.3 (с.169), П
Виконати вправи в зошиті до уроку 65.
2урок
Тема: Українські міста.
Вивчити слова на с.171
Виконати впр.2 (с.171), П - письмово.
Виконати вправи в робочому зошиті до уроку 66.
07.04.
1-й урок.
 Повторити §§ 15 – 20.
 Розв’язати №№ 855,866(1),867(2),882,888.
07.04.
2-й урок.
 Опрацювати §21.
 Переглянути відео:
 https://www.youtube.com/watch?v=mv31uonnAqM
Розв’язати №№897,899,901,903.
31.03.

1-й урок.
o Повторити тему "Числові послідовності".
o Розв'зати домашню самостійну роботу на ст.188.

2-й урок. Пройти контрольне тестування на сайті
www.classtime з 13.00 до 15.00. Код сесії: Q6DD3Z
Тестування триватиме 45 хв.
______________________________________________________
опрацювати параграф 20,
розв’язати номери 813, 815, 818, 822, 824.
https://www.youtube.com/watch?v=I4SJ-uikotY&app=desktop

09.04.
1-й урок.
Геометрія

 Опрацювати § 20.
 Переглянути одне із відео:
https://www.youtube.com/watch?v=m9bDbmX0pmc
 https://www.youtube.com/watch?v=2jvouPV_Luc
 Розв’язати №№ 931, 933,935,938.

09.04.
2-й урок.
 Повторити §§18-20.
 Переглянути, за потреби, відео, надані вище.
 Розв’язати №№ 940,942,944.
Підготуватись до самостійної роботи.
02.04. 1-й урок.
Опрацювати параграф 18.
Переглянути
відео:

https://www.youtube.com/watch?v=jTZR-

lR5qsE&feature=youtu.be

Розв'зати: 886,888,890,896.
На повторення:902.
02.04. 2-й урок.
Опрацювати параграф 19.
Переглянути
відео:

https://www.youtube.com/watch?v=wv7P5-

YwLNI&feature=youtu.be

Фізика

Розв'язати: 908,910,915,920. На повторення:924.
________________________________________________
готуємось до ДПА: розв'язати завдання 11 і 12 із збірника завдань
для ДПА з математики 2013 р.
Оновлення:
Працюємо згідно розкладу. Заходимо за посиланням. Визначення та
формули записуємо в зошит. Задачі розв'язуємо в зошиті і
надсилаєте мені на marinaderesov77@gmail.com або на вайбер
0985183141, до кінця робочого дня (коли є фізика). Запитання по
темі на вайбер.
https://drive.google.com/drive/folders/1hYoRQFSCypCuPHMhyhpu9uv2AySuQtF

____________________________________________________
п. 31-33, впр 32-33.
https://educationpakhomova.blogspot.com/2020/03/10.html?m=1
Оновлення:
06.04 - §36
Хімія

https://www.youtube.com/watch?v=AfXl04uC-aY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3h46K78wI1g&feature=youtu.be
________________________________________________________________

30.03 - Властивості етанової кислоти
https://www.youtube.com/watch?v=gG_vcBL9n9o&feature=youtu.be

Біологія

Географія

_______________________________________________________
§34-35
Оновлення:
7.04 - п.35 вивчити, ст 56-57 в зошиті опрацювати.
08.04 - п.36 вивчити.Створити проект”Методи генетичних
досліджень”
________________________________________________________
Повторити мінливість організмів.
Сесія на www.classtime 01.04 з 10.00 до 12.00
Код:ZJPQZZ
________________________________________________
1. Форми мінливості. Модифікаційна та комбінативна мінливість.
Зошит з друкованою основою с. 53-54.
2. Мутації. Мутагенез. Зошит з друкованою основою с.55-56.
3. Спадкові захворювання людини. Зошит з друкованою основою с.
56-57.
4. Зошит з друкованою основою с. 58.
Оновлення:

Історія України

Всесвітня історія

Правознавство

&35. Завдання на стр.198.
____________________________________________________
&34 завдання на стр. 193.
______________________________________________
01.04 ₽33. Виконати завдання на стр.187.
_________________________________________________
П.31-32 Виписати країни - виробники.
_____________________________________________________
Виробництво машин та устаткування. Країни-виробники.
07.04. - & 18,19
08.04. - &20
_________________________________________________
вик. практичну роб.с.188 з.1,2
______________________________________________________
п. 22-25
07.04 - Тема; "Міжнародні відносини наприкінці ХІХ - на початку
ХХст.." &26.
__________________________________________________________
01.04.Тест.завд. викон.до 07.04..відпов.на вайбер т.0977769944
https://naurok.com.ua/test/yaponiya-kitay-ta-indiya-u-ii-pol-hih-na-pochatkuhh-st-114932.html

_____________________________________________________
п.22-25
10.04 Практична робота с.167.Задачі1; 2, 3, 4 на ч.168. Відповіді
скинути на вайбер
__________________________________________________________
вивчити адміністративне і кримінальне право.
Тема уроку: «Збереження мистецьких надбань: музеї, галереї,
бібліотеки»
https://www.youtube.com/watch?v=cVxY1FGm7QQ
https://www.youtube.com/watch?v=6aI0n0MPz1o
https://www.youtube.com/watch?v=8a6CVAG3s0k

Мистецтво

Основи здоров’я

Д/З: Розробити індивідуальну програму віртуальних подорожей і
екскурсій художніми музеями світу за допомогою інтернет ресурсів.
_____________________________________________________
Збереження мистецьких надбань: музеї, галереї, бібліотеки.
Мистецький проект «Музеї рідного краю»
14.04 - "Значення моральних цінностей для профілактики ВІЛінфікування"п.27 р.з.
Репродуктивне здоров’я підлітків*24,роб. зош.
Чинники, що впливають на репродуктивне здоров‘я підлітків*25 роб
зош.

Фізична культура

Повторити техніку виконання акробатичних вправ, лазання по
канату, стрибки через козла
Виконання комплексу ЗРВ (загально розвиваючих вправ)
Піднімання в сід за 30 сек.
Волейбол. Повторити техніку виконання передачі м'яча.
Повторити техніку виконання подачі м'яча верхньої, нижньої,
бокової
Повторити тактику гри у нападі, захисті та індивідуальних і
командних діях

Трудове навчання

10.04 – Технологічний процес виготовлення деталей виробу.
Виконати на креслярському папері, формату А-4, креслення першої

деталі виробу, над яким ви працюєте.
__________________________________________________________
03.04 Об'єкт проектної діяльності: обладнання та пристосування для
навчальних кабінетів. Виконати на креслярському папері формату
А4 креслення виробу, який ви плануєте виготовити.

9-Б

Українська
мова

Українська
література

Оновлення:
06.04-Роздум "Чи придатна рок-музика для передаваннч патріотичних
настроїв,думок,закликів?"
(З прикладами сучасних пісень)скинути на вайбер
10.04-скласти діалог про озеленення шкільного приміщення
10.04-Текст.Будова тексту. Мікротема й абзац.
Д/з параграф 33 впр 1,2,3.
_________________________________________________________
30.03-Складні речення з різними видами сполучникового і безсполучникового
зв'язку
Д/З-параграф 32 вправа1-2
03.04-Розділові знаки у складних реченнях з різними видами зв'язку
Д/З параграф 32 вправа 3-4
03.04-Тренувальні вправи с.115(6) параграф 32.вправа 5
_________________________________________________________
Опрацювати тему "Складні речення з різними видами сполучничникового і
безсполучникового зв'язку. Виписати із творів Т.Г.Шевченка 5 речень, зробити
схеми. Написати 3 диктанти.
Оновлення:
06.04. Т.Шевченко «Назар Стодоля». Прочитати, письмово аналізуємо(паспорт
твору).
08.04. Пантелеймон Куліш. Біографічні дані (конспект).
_____________________________________________________
03.04 - Т.Шевченко . Його вплив на літератури інших народів. Ушанування
пам’яті поета в Україні й за кордоном . Підготувати відеоповідомлення за темою.
_________________________________________________
31.03 - Біблія в житті Т.Шевченка "Ісаія. Глава 35" Прочитати, проаналізувати
письмово.
01.04 Т.Шевченко "Доля". Вивчити напам'ять.
___________________________________________________
Т.Шевченко Наймичка. У нашім раі на землі...Читати

Зарубіжна
література

Англійська
мова

09.04. виконати впр. 1. с.201-202 (письмово)
10.04.виписати слова у словник с.207, 209 та вивчити.
__________________________________________________________
02.04. Об”єднане королівство. Виконати впр. 3.4.с.185. впр.6.с.186
03.04. Перегляянути фільм про Великобританію. Скласти запитання.
https://iloveenglish.ru/videomaterials/view/london-britaniya

___________________________________________________________
Вивчити речення на с. 201. Написати листа про візит до Лондону. Читати та
перекладати с.218-221. Виконати впр. 7, стр. 224, впр.1б, стр. 202, впр. 2б, стр. 220.
Складнопідрядні речення. Впр. 464,465
______________________________________________________________
Російська
31.03 - Складнопідрядні речення. Виконати впр. 438,440.
мова
__________________________________________________
1) Опрацювати матеріали підр. на с. 165, викон. впр. 430,433.
2) Правознавство: вивчити адміністративне і кримінальне право.
Впр. 4, 5 с. 158
Впр. 6,7,8 с. 160
Польська мова
Впр. 9. с. 161
Впр. 10 (читати уривок)
Оновлення:
Алгебра
06.04-параграф 22,№ 937,939,942,943,946.

Геометрія

Фізика

08.04-параграф 23 ,№ 958,962,967,969,970.
параграф 21,номери: 910,912 повторити параграф 1,2 номери:53,62 (30.03)
параграф 22,номери:929,930,933,934,935(01.04)
_______________________________________________________
параграф 21
номери:808,900,904,906,907,908,914.
Оновлення:
07.04- параграф 20,№ 930,932,936,937.
09.04- параграф 21,№ 949,951,955,957,959.
__________________________________________________________
параграф
19,номери:907,909,910,911,914 (31.03)
параграф 19 номери:912,913,915,917,919 (02.04)
________________________________________________
параграф 18
номери:885,887,889,891,895.
Оновлення:
Працюємо згідно розкладу. Заходимо за посиланням. Визначення та формули
записуємо в зошит. Задачі розв'язуємо в зошиті і надсилаєте
мені на
marinaderesov77@gmail.com або на вайбер 0985183141, до кінця робочого дня (коли
є фізика). Запитання по темі на вайбер.
https://drive.google.com/drive/folders/1hYoRQFSCypCuPHMhyhp-u9uv2AySuQtF

____________________________________________________
п. 31-33, впр 32-33.
https://educationpakhomova.blogspot.com/2020/03/10.html?m=1
Оновлення:
07.04 - §36
https://www.youtube.com/watch?v=AfXl04uC-aY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3h46K78wI1g&feature=youtu.be

Хімія

______________________________________________________
31.03 - Властивості етанової кислоти
https://www.youtube.com/watch?v=gG_vcBL9n9o&feature=youtu.be

Біологія

Географія

Історія

__________________________________________________________
§34-35
Оновлення:
07.04 - п.36 вивчити. Створити проект ”Методи генетичних досліджень”
_______________________________________________________________________
06.04 - п.35 вивчити,в робочому зошиті ст.56-57 опрацювати.
Сесія на кластайм буде проходити з 14.00 до 15.00 код:ZJPQZZ.
Повторити мінливість організмів.
Сесія на www.classtime 01.04 з 10.00 до 12.00
Код:ZJPQZZ
________________________________________________
1. Форми мінливості. Модифікаційна та комбінативна мінливість. Зошит з
друкованою основою с. 53-54.
2. Мутації. Мутагенез. Зошит з друкованою основою с.55-56.
3. Спадкові захворювання людини. Зошит з друкованою основою с. 56-57.
4. Зошит з друкованою основою с. 58.
07.04-08.04 - п.34 завд. на стр.193 п.35 завд. на ст.198
________________________________
Харчова промисловість Украіни і світу»дослідження»Украінські та імпортні
продукти у споживчому кошику вашоі родини (у робочому зошиті письмово)(31.0301.04)
____________________________________________________________
Виробництво машин та устаткування. Країни-виробники.
07.04. - & 18,19

України

Всесвітня
історія

09.04 - &20
____________________________________________________________
вик.практичну роб.с.188 з.1,2
___________________________________________________________
п. 22-25
08.04 - Тема; "Міжнародні відносини наприкінці ХІХ - на початку ХХст.." &26.
_______________________________________________________________
01.04.Тест.завд. викон.до 07.04..відпов.на вайбер т.0977769944
https://naurok.com.ua/test/yaponiya-kitay-ta-indiya-u-ii-pol-hih-na-pochatku-hh-st114932.html

______________________________________________________
п.22-25
09.04 Виконати практичну
роботу на с.167-168. Задачі 1,2,3,4.Відповіді надіслати мені у вайбер 0 97 70 11
Правознавство 548.
_____________________________________________________________________
вивчити адміністративне і кримінальне право.
10.04 – Тема уроку: «Збереження мистецьких надбань. Бібліотеки» Опрацювати:
https://www.youtube.com/watch?v=unz44b0w7Aw&list=PLKoLlczPJZkwBknG6pDXeu
c_vhLxa76FT&index=46&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=FtleadJ65AQ
https://www.youtube.com/watch?v=mMlVi91LdZ8
https://www.youtube.com/watch?v=3Bh-2gbKS8U
____________________________________________________________________
Мистецтво

03.04
Тема уроку: «Збереження мистецьких надбань: музеї, галереї, бібліотеки»
Д/З: Розробити індивідуальну програму віртуальних подорожей і екскурсій
художніми музеями світу за допомогою інтернет ресурсів.
https://www.youtube.com/watch?v=cVxY1FGm7QQ
https://www.youtube.com/watch?v=6aI0n0MPz1o
https://www.youtube.com/watch?v=8a6CVAG3s0k

Основи
здоров’я

Фізична
культура

Трудове
навчання

_______________________________________________________
Збереження мистецьких надбань: музеї, галереї, бібліотеки.
Мистецький проект «Музеї рідного краю»
06.04
"Значення
моральних
цінностей
для
профілактики
ВІЛінфікування"пар.№27 р.з.відповідно
30.03 - ВІЛ,СНІД проблема людства»п.26 рдз відповідно творча робота на дану
тему.
____________________________________________________________
Репродуктивне здоров’я підлітків*24,роб. зош.
Чинники, що впливають на репродуктивне здоров‘я підлітків*25 роб зош.
Повторити техніку виконання акробатичних вправ, лазання по канату, стрибки
через козла
Виконання комплексу ЗРВ (загально розвиваючих вправ)
Піднімання в сід за 30 сек.
Волейбол. Повторити техніку виконання передачі м'яча.
Повторити техніку виконання подачі м'яча верхньої, нижньої, бокової
Повторити тактику гри у нападі, захисті та індивідуальних і командних діях
09.04 – Технологічний процес виготовлення деталей виробу. Виконати на
креслярському папері, формату А-4, креслення першої деталі виробу, над яким ви
працюєте.

9-В
08.04 Створення проєкту статті до Вікіпедії "Складні речення з різними
видами сполучникового і безсполучникового зв'язку"
09.04 Контрольна робота "Складні речення з різними видами сполучникового
і безсполучникового зв'язку"
Пройти тестування з 16.00 до 17.00 на сайті www.classtime.com код сесії
V3ZK2R робота розрахована на 45 хв
09.04 Текст, основні ознаки. Будова тексту. Мікротема й абзац.
https://www.youtube.com/watch?v=IfFvzQpUjlU&feature=youtu.be

Українська
мова

Українська
література

Зарубіжна
література

Англійська
мова

Пар. 33-34, впр. � с. 119( усно), впр. 2 с. 121 (письмово), впр. � с. 123(усно)
_________________________________________________________
 01.04 РМ Письмовий твір-роздум "Чи придатна рок-музика для
передавання патріотичних настроїв, думок, закликів?" з ілюструванням
прикладами сучасних українських рокових пісень. Використовуємо речення з
різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку (2,5-3 с.)
 02.04 РМ Складання й розігрування діалогів-обговорень (прочитаної
книги, музичних новинок тощо) з різними співрозмовниками -- товаришем
(неформальне спілкування) та вчителем в офіційній ситуації. (12-14 реплік)
 02.04 Диктант із сайту osvita.ua на вибір учня
______________________________________________________

Написати 3 диктанти з сайту osvita.ua (на вибір);

Параграфи 32-33, вивчити правила, опрацювати таблиці, вик. впр.2 с.
113; 2 с. 115; 1,2 с.116; 4 с. 118
Оновлення:
06.04 Позакласне читання Т. Шевченко "Назар Стодоля" (відгук у зошиті)
06.04 Контрольна робота "Творчість Т. Шевченка"
Пройти тестування 06.04 з 16.00 до 17.00 на сайті www.classtime.com код сесії
2W957P робота розрахована на 45 хв.
_________________________________________________________
30.03 Письмовий твір-характеристика персонажа поем "Катерина",
"Наймичка"
З0.03 Біблія в житті Т. Шевченка "Ісаія. Глава 35" опрац. с. 260-265, виразне
читання, аналіз
__________________________________________________________
Т. Шевченко с. 236-274, виразне читання та аналіз творів; напам'ять уривки з
послання "І мертвим, і живим, і ненародженим...", поеми "Катерина",
виконати завдання підручника.
Оновлення:
8.04 Прочитати п'єсу Б.Шоу " Пігмаліон".
07.04 Опрацювати статтю підр.на с. 147-150.
____________________________________________________________
Опрацювати матеріали підручника за драмою Ібсена " Ляльковий дім"
________________________________________________
Опрацювати статтю підр. "Нові тенденції в драматургії" Стара" і "нова"
драма"; прочитати п'єсу Г. Ібсена "Ляльковий дім"
06.04-Ex 2b p.195 SB (створити ),Ex 3a p.196 SB
10.04-Ex 2a p.203 (читати +переклад) SB, Ex 3 p.204 SB
30.03 впр 1,2,3 стр 192-193,впр1а стр 201
03.04.Перегляянути фільм про Великобританію. Скласти запитання.
https://iloveenglish.ru/videomaterials/view/london-britaniya

впр1 стр 210-211,впр 101 робочий зошит.
Польська мова

Впр. 4, 5 с. 158
Впр. 6,7,8 с. 160
Впр. 9. с. 161

Впр. 10 (читати уривок)

Алгебра

Геометрія

Фізика

Оновлення:
06.04-параграф 22,№ 937,939,942,943,946.
08.04-параграф 23 ,№ 958,962,967,969,970.
параграф 21,номери: 910,912 повторити параграф 1,2 номери:53,62 (30.03)
параграф 22,номери:929,930,933,934,935 (01.04)
______________________________________________
параграф 21
номери:808, 900, 904, 906, 907, 908, 914.
Оновлення:
07.04- параграф 20,№ 930,932,936,937.
09.04- параграф 21,№ 949,951,955,957,959.
параграф 19,номери:907,909,910,911,914 (31.03)
парагаф 19 номери:912,913,915,917,919 (02.04)
________________________________________________
параграф 18
номери:885, 887, 889, 891, 895.
Оновлення:
Працюємо згідно розкладу. Заходимо за посиланням. Визначення та формули
записуємо в зошит. Задачі розв'язуємо в зошиті і надсилаєте мені на
marinaderesov77@gmail.com або на вайбер 0985183141, до кінця робочого дня
(коли є фізика). Запитання по темі на вайбер.
https://drive.google.com/drive/folders/1hYoRQFSCypCuPHMhyhp-u9uv2AySuQtF

____________________________________________________
п. 31-33, впр 32-33.
https://educationpakhomova.blogspot.com/2020/03/10.html?m=1
Оновлення:
08.04 - §36
https://www.youtube.com/watch?v=AfXl04uC-aY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3h46K78wI1g&feature=youtu.be

Хімія

_______________________________________________________
01.04 - Властивості етанової кислоти
https://www.youtube.com/watch?v=gG_vcBL9n9o&feature=youtu.be

__________________________________________________________
§34-35
Оновлення:
06.04 - п.35 вивчити,в робочому зошиті ст.56-57 опрацювати.
08.04 - п.36 вивчити.Створити проект”Методи генетичних досліджень”

Біологія

Географія

Повторити мінливість організмів.
Сесія на www.classtime 01.04 з 10.00 до 12.00
Код:ZJPQZZ
________________________________________________
1. Форми мінливості. Модифікаційна та комбінативна мінливість. Зошит з
друкованою основою с. 53-54.
2. Мутації. Мутагенез. Зошит з друкованою основою с.55-56.
3. Спадкові захворювання людини. Зошит з друкованою основою с. 56-57.
4. Зошит з друкованою основою с. 58.
07.04 - п.34 завд. на стр.193 п.35 завд. на ст.198
__________________________________________________________________
Харчова промисловість Украіни і світу»дослідження»Украінські та імпортні
продукти у споживчому кошику вашоі родини (у робочому зошиті письмово)
(31.03-01.04)
_______________________________________________________
Виробництво машин та устаткування. Країни-виробники.

07.04 Вивчити & Радикалізація настроїв українців
______________________________________________________
Історія України Економічне та суспільно -політичне життя у складі Австро-Угорщини.
Піднесення українського національного руху
Всесвітня
історія

Правознавство

Мистецтво

10.04 Вивчити&26.Дати письмово відповіді на питання 6.10.11 на с.225.
Відповіді надіслати на вайбер 0 97 70 11 548.
______________________________________________________________
Повт.парагр20-22. Готуємось до к/р. Вивчити парагр.26.
09.04 Виконати практичну роботу на с.167-168. Задачі 1,2,3,4.Відповіді
надіслати мені у вайбер 0 97 70 11 548.
_________________________________________________________________
Вивчити адміністративне і кримінальне право.
10.04 – Тема уроку: «Збереження мистецьких надбань. Бібліотеки»
Опрацювати:
https://www.youtube.com/watch?v=unz44b0w7Aw&list=PLKoLlczPJZkwBknG6p
DXeuc_vhLxa76FT&index=46&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=FtleadJ65AQ
https://www.youtube.com/watch?v=mMlVi91LdZ8
https://www.youtube.com/watch?v=3Bh-2gbKS8U
________________________________________________________________
03.04
Тема уроку: «Збереження мистецьких надбань: музеї, галереї, бібліотеки»
Д/З: Розробити індивідуальну програму віртуальних подорожей і екскурсій
художніми музеями світу за допомогою інтернет ресурсів.
https://www.youtube.com/watch?v=cVxY1FGm7QQ
https://www.youtube.com/watch?v=6aI0n0MPz1o
https://www.youtube.com/watch?v=8a6CVAG3s0k

Основи
здоров’я
Фізична
культура

Трудове
навчання

______________________________________________________
Збереження мистецьких надбань: музеї, галереї, бібліотеки.
Мистецький проект «Музеї рідного краю»
31.03 – «ВІЛ,СНІД проблема людства» п.26 рдз відповідно творча робота на
дану тему.
________________________________________________________
Репродуктивне здоров’я підлітків*24, роб. зош.
Чинники, що впливають на репродуктивне здоров‘я підлітків*25 роб зош.
Повторити техніку виконання акробатичних вправ, лазання по канату,
стрибки через козла
Виконання комплексу ЗРВ (загально розвиваючих вправ)
Піднімання в сід за 30 сек.
Волейбол. Повторити техніку виконання передачі м'яча.
Повторити техніку виконання подачі м'яча верхньої, нижньої, бокової
Повторити тактику гри у нападі, захисті та індивідуальних і командних діях
09.04 – Технологічний процес виготовлення деталей виробу. Виконати на
креслярському папері, формату А-4, креслення першої деталі виробу, над
яким ви працюєте.

