Українська мова
9 А, Б, В
п.30, впр.371,372
Українська література
9 А, Б, В
Прочитати Т.Шевченка «Ісая. Глава 35», «Псалми Давидові». Зробити конспект, с.260267 .
Зарубіжна література
1.Пройти тест за твором Г.Ібсена «Ляльковий дім».
2.Опрацювати біографію Бернарда Шоу ст.253-259 виписати та вивчити поняття
«інтелектуальна драма». Відповісти на запитання 1-4 ст.259(усно) Електронна пошта:
irina470@ukr.net
Завдання в Сlassroom, код h7n7pil
Англійська мова

( з 06.04.2020 по 10.04.2020)
Іванченко Х.М. та Закревська М.А.
9-А, 9-Б,9-В
1. В підручнику сторінка 87 Вправа 1 ( Прочитати статтю та дати відповідь на
запитання письмово в зошиті). Вправа 3 (Прослухати та вказати правду про
кожного спікера. Посилання на аудіо матеріали надіслані в групи Telegram.) Вправа
4 (Обрати правильну відповідь) Вправа 6 (Доповнити текст словами із рамки
Посилання на аудіо матеріали надіслані в групи Telegram). Вправа 8 буде
опрацьована на конференції. Заповнити Word Store 7D.
2. В зошиті з друкованою основою сторінка 83 (Домашнє завдання)
3. В підручнику сторінки 88-89 Вправа 1 ( З’єднати запитання з відповідями )
4. Опрацювати текст(Читати та перекладати. Виписати нові або незнайомі слова та
вчити їх. Виконати вправи до тексту 3,4,5,7). Заповнити Word Store 7Е.
5. В зошиті з друкованою основою сторінки 84-85 (Домашнє завдання).
6. Сторінка 90 ( Аудіо та відео матеріали будуть надіслані в групи Telegram)

( з 06.04.2020 по 10.04.2020)
Іванченко Х.М.
9-Г (Друга група)
1. В підручнику сторінки 166-167 (Опрацювати (прочитати та перекласти)текст. Вправа 1
(Обрати вимираючі види тварин в Україні та написати свій план захисту їх в зошиті.)
2. Вправа 6 на сторінці 172 ( Виписати еко-слова в зошит та перекласти їх,вчити.)Вправа
7 (З’єднай слова з їхніми значеннями)Вправа 8 (Доповни речення використовуючи
модальні дієслова в табличці.)
3. Домашнє читання на сторінці 175-176 (Аудіо матеріал до тексту буде надісланий в
групу Telegram.)Вправи 2,4,5 (Виконувати письмово в зошиті).

Період з 06.04 до 11.04.20
9-Г 1-ша група Величко І.Л
Student’s book
c.66,b.2 повтори правило неозначні підрядні речення,с.62,b.2 артикль, виконай
впр 1-6 с.70
с.72, b.1,2 нові слова випиши з перекладом,вивчи
с.72,b.3 прочитай,преклади
Закревська М.А.
• SB . p.76-77 Read the Text fnd do ex. 1-7 Звернить увагу на нові слова в
тексті. WB.p/72-73
• Прохання : прочитати граматичний матеріал: ст..123 SB, p.78 Ex.1-7 WB.p.74
• Writing Task: SB. P.80-81 Ex.1-4. WB.p.76 Письмово у зошиті:” Do you enjoy
TV soaps?»
• Focus Review 6 SB. P.82-83. WB. P.79
• Use of English: WB. P.77 Word Store . p.12 Task 1-2.
• WB. P.120-121 CULTURE. ART,LITERATURE,TYPES OF TV FND TV
PROGRAMMES,TELEVISION, FILM, MUSIC.
• WB .p.132 EЧ.1-2 (HEALTH)
ДПА матеріали додатково буду передавати через Ольгу Павлівну

Історія
Історія України
Термін виконання до 24.04.2020
Параграф 25 Події революції 1905-07 на українських землях
опрацювати питання в кінці (усно)
Параграф 26 Наддніпрянська Україна 1907-14 рр.
опрацювати питання в кінці (усно), питання 12 - письмово в зошит
Параграф 27 соц-економічний розвиток західноукраїнських земель на початку 20 ст.
опрацювати питання в кінці (усно), питання 10 - письмово
Всесвітня історія

Параграф 25 спроби модернізації Османської імперії
опрацювати питання в кінці (усно), питання 13 - письмово
Практичне заняття
Британське володіювання в Індії
Народи Африки
опрацювати питання в кінці (усно)

Математика
Вівторок
Клас Предмет
9-А Алгебра
9-Б

9-А
9-Б

Геометрія

Тема уроку
Повторення.
Арифметична
Геометрична
професія
Центральна
симетрія.
Поворот.

Завдання
Примітки
Переглянути відео за посиланням
і https://www.youtube.com/watch?v=MKTosdGUpeE
Повторити п. 16 – 19
Розв’язати: № 16.19, 16.19, Надіслати у Viber
18.17, 19.11
Пройти тест
Google Клас
Переглянути відео за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=68zHkAAWrRo

Опрацювати п. 19
Розв’язати: № 19.2,
19.15, 19.17
Пройти тест

19.3, Надіслати у Viber
Google Клас

Четвер
Клас Предмет
9-А Геометрія
9-Б

9-А
9-Б

Алгебра

Тема уроку
Подібність фігур

Завдання
Примітки
Переглянути відео за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=Je2yYEQYl3g

Опрацювати п. 20
Розв’язати: № 20.1, 20.7, Надіслати у Viber
20.24, 20.26
Основні правила Переглянути
відео за посиланням
комбінаторики
https://www.youtube.com/watch?v=eh-LslZydeU або інше
відео у Google Клас
Опрацювати п. 21
Розв’язати: № 21.1 – 21.7
Надіслати у Viber

Біологія
Завдання з біології на період з 06 по 10 квітня
Світоглядні та наукові погляди на походження життя.
Основним положенням будь-якої креаціоністської теорії є поява життя внаслідок
надзвичайної божественної події. Теорія стаціонарного стану більш екзотична. Її основою
є положення про те, що Земля є вічною. Вона існувала завжди, і також завжди на ній
існувало життя. Ця теорія припускає вимирання видів, але вважає, що нові види не
утворюються. А відсутність решток існуючих видів у осадових породах давніх епох
пояснюється незначною чисельністю цих видів у ті епохи.
Теорія панспермії стверджує, що життя у Всесвіті виникало один або кілька разів (як
варіант — існувало вічно). Але на Землі воно не виникало, а було занесене з допомогою
метеоритів інших космічних об’єктів чи штучно інопланетянами.
Найбільш обґрунтованими в наш час є теорії, які пояснюють виникнення життя
шляхом хімічної еволюції з неорганічних речовин. Існує кілька варіантів цих гіпотез.
Згідно з теорією О. І. Опаріна і Д. Холдейна, процес виникнення життя на Землі
пройшов кілька етапів.
Прочитати матеріал параграфа 43 . Заповнити таблицю
Теорія
Суть теорії
Креоціністична
Стаціонарного стану
Панспермії
Біогенезу
- Порівняти теорії виникнення життя
Опаріна – Холдейна

Сучасна теорія

- Виконати письмово завдання 5, 6, 7 після 43 параграфа(171).
2.Узагальнення знань з теми «Еволюція органічного світу»
Виконати завдання із підручника сторінка 172-173.
Термін виконання : 8, 10 квітня .
Зворотній зв'язок viber 0983756530
Електронна адреса
super-c1967@ukr.net
Classromm
Мистецтво
(06 – 10.04)
«Українське кіно»
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-mistectva-dlya-9-go-klasu-na-temu-ukra-nskekino-13229.html
Цікава, стисла інформація у вільній формі(конспект, презентація, надрукований
документ) про українського актора чи актрису(за власним вибором).

Правознавство
§8 Взаємні права й обов’язки батьків і дітей
1. Прочитати параграф
2. Опрацювати витяги з Конституції України та Сімейного кодексу Україні
с.134-135, с.136-137
3. Звернути увагу на схему 33, с.137
4. Скласти таблицю
Обов’язки батьків
Права батьків
5. Обов’язки повнолітніх дітей щодо своїх батьків- письмово

