
10.11.2020                           9 клас                

 

Навчальний диктант 

 

                       Дорогі мої дев’ятикласники! 

Пропоную вам сьогодні написати навчальний диктант 

на тему «Осінь». Але він для вас сьогодні буде 

незвичайний, оскільки диктуватиму його вам не я. 

Перейдіть за посиланням: 

https://youtu.be/s37V7sDLons та будьте уважні. Бажаю 

успіхів! 

 

Записані диктанти прошу надіслати у групу.  

 

Для зняття напруження після роботи пропоную 

відпочити та переглянути цікаву презентацію про 

осінь.  

Варто лише знайти адресу: 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-cikavo-pro-osin-

159876.html 

 

Приємного вам перегляду та теплої осені.  

 

 
 

 

 

 

 

https://youtu.be/s37V7sDLons
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-cikavo-pro-osin-159876.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-cikavo-pro-osin-159876.html


Клас: 9.Географія.                                                                          

 Дата: 10.11.2020 

Тема уроку: Річкові системи та басейни річок України. Річки та 

їх використання. Озера, лимани, ставки, канали. 

1.Відгадай загадку:Ходить диво по рівнині, дві гори несе на 

спині.(верблюд). Виріс він під сонцем пекучим товстим , соковитим 

і колючим. (кактус) Величезний цей хижак на людей наводить жах. 

Проживає в річці Ніл небезпечний…(крокодил). 

2.Пригадайте: Які стихійні атмосферні явища вам відомі?Навіщо 

потрібен прогноз погоди? Дайте своє визначення клімату і погоді.  

3.Перевір свої знання: Яких форм рельєфу на території України 

найбільше? 

4.Прочитайте текст: Річкова сітка країни налічує понад 70 тисяч 

річок, з яких лише 14 мають довжину понад 500 км. Більшість річок 

України має рівнинний характер, снігове й дощове живлення і 

належить до басейнів Чорного і Азовського морів (лише 4% 

території належить до басейну Балтійського моря). Загальний обʼєм 

стоку всіх річок України становить 210 км.ᶕ. Найбільші водні 

артерії України – Дніпро, Дністер,Дунай, Південний Буг, 

Сіверський Донець, Припʼять. Значні запаси влдних ресурсів 

зосереджені в озерах (Світязь, Ялпуг, Китай, Катлабуг, Донузлав, 

Сасик). Лимани – Дніпровський і Дністровський. Штучні водойми 

– Кременчуцьке і Каховське водосховища на Дніпрі. Найгустіша 

річкова та озерна сітка на півночі та заході України.                                                                              

  

5. Перегляньте відеоматеріал: https://www.youtube.com/watch?v=iBi9SSl2ioA   

6.Запамʼятайте: Озеро  це природна водойма з уповільненим 

стоком або безтічна. В Україні налічується близько 20 000 озер, 

серед яких лише 43 мають площу поверхні 10 квадратних км. І 

більше. Озера утворюються в рїзних за походженням улоговинах, 

тому за цією ознакою розрізняють заплавні, лиманні, залишкові та 

карстові озера . 

7.Перегляньте відеоматеріал: 
https://www.youtube.com/watch?v=2no9AOWTZos 

 
8.Зробіть висновки і дайте відповіді на питання:  Що таке озеро? Які озера 

бувають за походженням? Які ріки України вам відомі? 

9.Пригадайте: Із яких частин складається річка? 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iBi9SSl2ioA
https://www.youtube.com/watch?v=2no9AOWTZos


10.11.20                                            фізика і хімія в побуті                                     9 

клас 

Пригадай! 

1. Назвіть основні елементи електричного кола. 

2. Наведіть приклади споживачів електричної енергії. 

3. З якою метою в електричних колах використовують ключ? 

4. Що називають електричною схемою? 

5. Як на електричних схемах зображують гальванічний елемент? Батарею 

гальванічних елементів? Електричний дзвінок? Ключ? 

6. Який напрямок прийнято за напрямок струму в електричному колі? 

Тема: Сила електричного струму. Вимірювання сили електричного струму 

амперметром. 

Для оцінювання й порівняння електричних зарядів, що протікають через 

провідник, була введена спеціальна фізична величина – сила струму. 

Сила струму – це фізична величина, що характеризує електричний струм і 

чисельно дорівнює заряду, який проходить через поперечний переріз 

провідника за одиницю часу. 

 
q – заряд, який проходить через поперечний переріз провідника 

t – час 

           

 
Запам'ятай! 

Правила, яких необхідно дотримуватися 

під час вимірювання сили струму амперметром 

1. Амперметр вмикають у коло послідовно 



2. Клему амперметра, біля якої стоїть знак «+», потрібно з’єднувати з проводом, що 

йде від позитивного полюса джерела струму, клему зі знаком «–» із проводом, що 

йде від негативного полюса. 

3. Не можна приєднувати амперметр до кола, в якому відсутній споживач струму. 

Розв'язуємо задачу: 
Через спіраль електроплитки за 12 хв пройшло 3000 Кл електрики. Яка сила струму 

в спіралі? 

Дано: 

 

 

Розв’язання 

 

 
 

Відповідь:  

                 I-? 

 

 
Домашнє завдання: розв'яжіть письмово задачу. 

Через спіраль електрочайника за 20 хв пройшло 5000 Кл електрики. Яка сила 

струму в спіралі? 

Дано: 
t=20хв=1200с 

q=5000 Кл    

Р                Розв’язання 
 

 

  

 
        

                 І -? 

  

 

 
 



10.11.2020р. Трудове навчання (швейна справа)  9кл. 
Тема : Техніка шва «ретязь». Вправи на виконання шва «ретязь». 
Шов «ретязь» відноситься до декоративних швів. Техніка хрестикування. 

Найчастіше його використовують при вишиванні предметів побуту і одягу в 

Західній Україні, а також, як маскувальний, у поєднанні з іншими швами для 

оформлення країв виробів. Стібки лягають дуже щільно, на лицьовому боці 

виходить однакова вишивка, а на виворітному – або всі стібки вертикальні, 

або два ряди горизонтальні. 

Техніка виконання шва. 
Спочатку виконують косий хрестик. 

 

 

 

 

 
 

З нижнього лівого краю хреста кладуть 

направо вгору перший похилий стібок 

 

 

 

Голку ведуть справа наліво, 

вколюють у верхній правий кут 

хрестика і перекривають ниткою 

перший похилий стібок  

діагональним, згори вниз і зліва на 

право. 



 

Набираючи на голку нитки тканини 

то вгорі, то внизу, шиють смужку 

потрібної довжини.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання : опрацювати матеріал, переглянути відео за посиланням  

https://www.pinterest.com/pin/721490802777272454/ 
 

https://www.pinterest.com/pin/721490802777272454/

