27 квітня Понеділок

9-А клас
1

Фізика

2

Анг. мова

3

Алгебра

4

Інформатика

5
6

Біологія
Фізкультура

28 квітня Вівторок

7

Зар. літ.

1

Хімія

2

Фізика

3

Історія Укр.

Завдання для опрацювання
Лабораторна робота №7. «Вивчення
закону збереження механічної
енергії».
Яке місто ти б хотів відвідати (І
група)/Повторення часів(Simple)
Контрольна робота з теми «Основи
комбінаторики, теорії ймовірностей
та статистики»

Розв’язування компетентнісних
задач

Домашнє завдання
Пар.38
Впр 5 ст 205 (І група)/повторити
часи
П. 22- 24, виконати завдання за
посиланням на диску
Створіть рекламну презентацію,
присвячену відкриттю фірми
«Ескорд», що продаватиме
автомобілі, яка транслюватиметься
на моніторі в центрі міста.
Ранкова зарядка

Тема знецінення культури. Провідні
мотиви твору – книги (читання),
пожежі, тотального контролю,
інакомислення тощо. Натовп і влада.
Нітрогеновмісні органічні
речовини.Поняття про
амінокислоти.
Фундаментальні взаємодії в
природі.
Розвиток освіти і науки в середині 19
на поч.20ст
Ключові слова в тексті й абзаці. Види
й засоби міжфразового зв’язку (І
група)/ РМ. Тези прочитаного
(публіцистичної чи науковопізнавальної статті)
П.Куліш. Роман «Чорна рада».
Робота з текстом

Опрацювати матеріал текстового
документу, скласти схему «Етапи
духовного прозріння головного
героя роману»

№32 (с.255-258) Виконати завдання
с.263 (452-455)
Пар.39
П.30-31 опрацювати.
Параграф 35, вправа 425 (І
група)/Опрацювати матеріал
підручника с.246-248, виконати
впр.522

4

Укр. мова

5

Укр. літ.

6

Геометрія

Площі подібних фігур.

7

Правознавство

Світ юридичних професій

п.24повторити

1

Рос. мова

2

Алгебра

Текст. Ознаки тексту.
Повторення. Лінійні нерівності та їх
системи.

П.61, впр.425.
Повторити п. 2, 4, 6, 7 №№ 306(1,3),
№ 315 (2), 316 (3)

Опрацювати матеріал підручника
с.276-283
Опрацювати п.24 , №№ 1044, 1048,
1050

29 квітня Середа
30 квітня Четвер
01 травня
П'ятниця

3

Укр.мова

4

Історія/Географія

5

Анг. мова

6

Інформатика

Ключові слова в тексті й абзаці. Види
й засоби міжфразового зв’язку (І
група)/ Ключові слова в тексті й
абзаці. Види й засоби міжфразового
зв’язку
Ураінська література, театр, музика
в 19 на поч. 20 ст.
Що можна подивитись в
Об’єднаному Королівстві (І
група)/Повторення часів(Perfect)

Параграф 35, вправа 426
(Ігрупа)/Опрацювати п.35, виконати
впр. 429 (ІІ ч.)
п.32 опрацювати.
Впр 2 ст 211 (І група)/повторити
часи

Розв’язування компетентнісних
задач

Створіть рекламну презентацію,
присвячену відкриттю фірми «Ескорд»,
що продаватиме автомобілі, яка
транслюватиметься на моніторі в
центрі міста.

7

Осн. здоров'я

Рівні, види і заходи безпеки

П.27. Проаналізуйте ризики на рівні
громадської безпеки вашого місця
проживання. Поміркуйте, як можна
підвищити рівень безпеки вашого
міста або селища

1

Географія

Охорона здоров'я в Україні.

Опрацювати матеріал параграфа 41
ст.232.

2

Всесвітня історія

Міжнародні відносини наприкінці 19п.26опрацювати.
поч.20ст.

3

Біологія

4

Анг. мова

Повернення до України (І
Впр 3 ст 211 (І група)/повторити
група)/Повторення пасивного стану

5

Зар. літ.

Розвиток мовлення. Твір - роздум
«Важке прозріння особистості в
тоталітарному суспільстві.»

6

Фізкультура

7

Укр. літ.

1
2
3
4
5
6
7

Геометрія
Хімія
Мистецтво
Рос. мова
Фізкультура
Фізика
Труд . навч.

Опрацювати матеріал текстового
документу. Написати твір, пов’язати
його з сучасністю.
Ранкова зарядка

П.Куліш. Роман «Чорна рада».
Непросте життя та романтичні
пригоди головних героїв

Дочитати твір до кінця

