05 травня Вівторок

04 травня Понеділок

9-А клас
1

Фізика

2

Анг. мова

3

Завдання для опрацювання

Домашнє завдання

Розв’язування задач.
Пошук інформації (І
група)/Повторення лексичного
матеріалу по темі’’Nature and the
Environment.’’

Впр.39(5,6)

Алгебра

Повторення. Функції. Найпростіші
перетворення графіків функцій.

Повторити п. 8-10, № 604(2), 605
(2,3), № 593

Інформатика

Вибір теми проекту. Визначення
проблеми, теми та завдань проекту;
Проаналізувати П. 10.1
розподіл ролей і планування
колективної діяльності

5

Біологія

Поняття про селекцію. Введення в
культуру рослин. Методи селекції
рослин

6

Фізкультура

7

Зар. літ.

1

Хімія

2

Фізика

3

Історія Укр.

Украінська література, театр, музика
П.32 опрацювати.
в другій половині 19-поч. 20ст.

4

Укр. мова

Повторення вивчених розділових
знаків у простому і складному
реченнях. (І група)/РМ. Конспект
сприйнятого на слух науковонавчального тексту

Параграф 38, вправа 470 (І група)/
Опрацювати матеріал підручника
с.248-250, виконати впр.523

5

Укр. літ.

РМ Твір-характеристика персонажа
роману П.Куліша «Чорна рада».

Написати твір-характеристику
персонажа

Геометрія

Узагальнення й систематизація
знань з теми «Геометричні
перетворення.»

Виконати домашню самостійну
роботу № 5 (1-9), ст. 206-207

4

6

Ерік Вольф Сігел (1937–2010).
«Історія одного кохання».

Білки як біологічні полімери
Денатурація білків
Контрольна робота з теми « Рух і
взаємодія. Закони збереження»

Впр 2 ст 214 (І група)/повтор. слова
стор.146-168

№54
Ранкова зарядка
Експрес урок :
https://www.youtube.com/watch?v=
F8HkJjkKJRY
Переглянути кінофільм «Історія
одного кохання» (США, 1970.
Режисер – Артур Хіллер, сценарист
– Ерік Сігел)
№32 с.264 завдання 462, 463, 464,
466, 470

06 травня Середа

7

Правознавство

Процедура судового розглядую.

1

Рос. мова

Компоненти тексту. Абзац. (І група)/ П.62, впр.430. (І група)/

2

Алгебра

Повторення. Квадратична функція.

3

Укр.мова

4

Історія/Географія

5

Анг. мова

6

Інформатика

7

07 травня Четвер

описати процедуру судового
розгляду згідно матеріалів на
стор.183-186.

Осн. здоров'я

1

Географія

2

Всесвітня історія

3

Біологія

РМ. Конспект сприйнятого на слух
науково-навчального тексту. (І
група)/Повторення вивчених
розділових знаків у простому і
складному реченнях
Ураінське образотворче мистецтво
та архітектура в другій пол. 19початку 20ст.
Підготовка до проєктної роботи (І
група)/Повторення лексичного
матеріалу по темі’’Inventions and
Discoveries.’’
Добір засобів опрацювання даних.
Добір засобів подання результатів
навчального проекту

Національна безпека України

Аутсорсинг,його переваги і
недоліки. Комп’ютерне
програмування, консультування.
Країни-лідери.
Наука і техніка. Література та
мистецтво
Одомашнення тварин. Методи
селекції тварин

Анг. мова

Проєкт «Україна – це Європа» (І
група)/Повторення лексичного
матеріалу по темі’’Career Choices.’’

5

Зар. літ.

Розповідь про зворушливе і трагічне
кохання студента, сина мільйонера,
до дочки бідного італійського
емігранта.

6

Фізкультура

4

Повторити п. 11, № 611(1), 612 (1),
613 (1), 615
Тема 15, ст. 248, вправа 524 (І
група)/ Опрацювати п.38, виконати
впр. 481 (виконати тестові
завдання)
п.33 опрацювати.

Впр 5 ст 222 (І група)/повтор. слова
стор.118-146
С. 275-277. Вибрати одну із тем для
проекту

1. Як Україна намагається
розв'язати проблему окупованих
територій?
2.
Які заходи вживаються для захисту
інформаційного простору держави?

Переглянути презентацію.
Опрацювати параграф 43.
п.27-28 опрацювати.
№54 №53 р.з с 58-5
Впр 8ст 224 (І група)/повтор. слова
стор.83-98
Переглянути презентацію.
Опрацювати матеріал підручника(с.
168 - 173), зробити тезові записи. (І
група)/
Ранкова зарядка

07 тра
08 травня П'ятниця

Марко Вовчок . Життя і творчість.
«Народні оповідання»;
Опрацювати матеріал підручника
продовження теми народного життя с.293-301
в повісті «Інститутка»

7

Укр. літ.

1

Геометрія

2

Хімія

3

Мистецтво

4

Рос. мова

5

Фізкультура

Контрольна робота по темі:
Виконати завдання за посиланням
«Геометричні перетворення.»
Біологічна роль амінокислот і білків.
Значення природних і синтетичних
№32 підготувати повідомлення по
органічних сполук. Захист довкілля
темі уроку
від стійких органічних
забруднювачів.
Слухати музику
Компоненти тексту. Складне
синтаксичне ціле в складі тексту. (І П.62, впр.433 (І група)/
група)/
Ранкова зарядка

6

Фізика

Захист навчальних проектів учнів.

Проект с.260

7

Труд . навч.

Проєкт «Кулінарія. Перші страви»

Приготувати страву. Зробити
фотозвіт

