
 Фізична культура.     11.11.20.            9 клас  

      Розділ: Легка атлетика.           

        Тема: Метання малого м’яча на результат 

Перегляньте відео за посиланням  

  https://www.youtube.com/watch?v=hRqG1WxMF4Q  

 

Історія України в 9 класі.                                                                        

Тема уроку: Боротьба за владу. Станція Крути. Захоплення 

більшовиками Києва. 

1.Пригадайте: Коли розпочався наступ на Київ? Хто командував 

червоноармійцями, які наступали на Київ?  

2.Перевір свої знання: Як відбувалося вторгнення більшовицьких військ на 

територію України та проголошення незалежності УНР? 

3.Прочитайте текст: В другій половині грудня 1917 р. до Харкова майже 

щодня прибували ешелони з військами і озброєнням. Частина цих військ 

справді направлялися на Донбас і Дон, а більшість одержала наказ наступати 

на підконтрольні  Центральній  Раді  територій. 6 січня 1918 р. червоні 

війська з Харкова та Лозової розгорнули наступ на Полтаву-Київ.  

Напередодні  вирішальних боїв за Київ 9 січня 1918 р. УЦР проголосила 

остаточний розрив з імперським центром. Однак це не врятувало УНР. Сили 

були надто нерівні. Більшовицькі війська  під Києвом мали 20 – кратну 

перевагу в живій силі й 40 – кратну – в озброєнні. В умовах збройного 

конфлікту з більшовиками Центральна Рада видала 22 січня 1918 року 

Четвертий Універсал, у якому було проголошено незалежність і 

самостійність УНР. Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918р. і тривав 

декілька годин. Українським військам вдалося зупинити наступ більшовиків, 

але до червоноармійців підійшло підкріплення з броне потягом.                                                                     

  

4. Перегляньте відеоматеріал: https://www.youtube.com/watch?v=EnjeP4Vds7I   

5.Запамʼятайте: В січні 1918 р. відбулося збройне повстання робітників 

заводу «Арсенал» у Києві. 29 січня 1918 р. відбувся бій біля станції Крути. В 

лютому 1918 р. було захоплення червоноармійцями Києва. 

  

6.Зробіть висновки і дайте відповіді на питання: Коли робітники заводу 

«Арсенал» підняли повстання? Чому робітники підняли повстання? Коли 

відбувся бій біля станції Крути?   

7.Пригадайте: Як себе поводили червоноармійці в Києві?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hRqG1WxMF4Q%09
https://www.youtube.com/watch?v=EnjeP4Vds7I


                                                                 Математика 

9 клас 11.11.2020 р. 

Тема: Ділення іменованих чисел на одноцифрове число. 

 

1. Перегляньте відео за посиланням: 

               https://www.youtube.com/watch?v=eJsCOe5lnvc 

 

2. Розв’яжіть  приклади. 

40т 5кг : 5 =                    9м 52 см : 8 = 

21грн 35 к : 7 =               1т 2ц : 4 = 

 

3. Розв’яжіть задачу. 

На складання 8 однакових шаф робітник затратив 8 год 16 хв. За який час 

робітник складає одну шафу? 

4. Розв’яжіть  приклад. 

11км 60 м х 4 – 12 км 845м = 

 

  5 . Прочитайте ребуси. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Географія у 9 класі. 

Тема уроку: Підземні води. Болота. Особливості їх розташування. 

Господарське значення озер, ставків, каналів. Екологічні проблеми. 

1.Пригадайте: Які води належать до поверхневих?  Яке значення має вода 

для життя на Землі? Як утворюються річки?   

2.Виконайте завдання: Знайдіть на фізичній карті України найбільші ріки, 

розмістіть їх по порядку. 

                                                                       

  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eJsCOe5lnvc


3. Перегляньте відеоматеріал:  

https://www.youtube.com/watch?v=C2ad0B4995E  

4.Прочитайте текст: Підземні води є одним з найважливіших об’єктів надр. 

Вони мають стратегічне значення як надійне та якісне джерело питного 

водопостачання населення. Крім того, підземні води є джерелом лікувальної, 

теплоенергетичної та гідромінеральної сировини. 

Підземні води належать до корисних копалин загальнодержавного значення. 

Вони мають подвійну природу: з одного боку, це рухома корисна копалина, 

яка циркулює в гірських породах і її використання потребує видобутку з 

надр, а з другого – це частина загальних водних ресурсів планети, яка 

активно взаємодіє з поверхневими водами, атмосферою та іншими 

компонентами природного середовища. У зв’язку з цим, ресурси підземних 

вод та їх експлуатаційні запаси залежать не тільки від геолого-

гідрогеологічних, але й від фізико-географічних факторів та антропогенних 

факторів, які змінюють умови живлення підземних вод, їх якість та 

можливості видобутку і використання. 

Розподіл підземних вод по території України обумовлений геологічною 

будовою та історією природного розвитку різних її частин. Це відокремлені 

та відмінні один від одного гідрогеологічні регіони, різні за віком, складом і 

умовами залягання утворень, що їх складають. Вони відрізняються за 

сукупністю основних природних факторів, які визначають закономірності 

формування, розподілу, складу і умов експлуатації підземних вод. Кожен із 

нас також повинен дбати про чистоту річок, водосховищ, озер та ставків. 

Охороняючи водойми, ми дбаємо про те,щоб і майбутні покоління могли 

користуватися їхньою водою – справжнім дарунком природи. 

5.Перегляньте відеоматеріали: 

https://www.youtube.com/watch?v=SymmEqzRavk   

6.Зробіть висновки і дайте відповіді на питання: 

  - Де на Україні найбільше озер?  

 - Як використовують підземні води? 

 -  Для чого споруджуються водні канали? 

 

11.11.2020р. Трудове навчання (швейна справа) 9кл. 

Тема: Вишивання елементів візерунка швом «косий хрестик», 

«хрестик». Обробка країв рушничка торочками, закріпленими швом 

«косий хрестик» 

       Вишивка – це один із найулюбленіших і найпоширеніших в Україні 

видів декоративно – ужиткового мистецтва.  

     Вишивання – це технологічний процес, який супроводжується 

настиланням, накладанням стібків, протягуванням, закріпленням робочої 

нитки або інших матеріалів на вишивальній тканині. Вишивка -це вид 

декоративно-ужиткового мистецтва, яка характеризується комплексом 

характеристик: історичних, стилістичних.  

https://www.youtube.com/watch?v=C2ad0B4995E
https://www.youtube.com/watch?v=SymmEqzRavk


         Слово «орнамент» у перекладі з латинської мови означає «прикрашати». 

Орнаментом прикрашають, оформляють вироби прикладного мистецтва, 

тому він є невід’ємною частиною цих виробів і цілком залежить від їхньої 

форми, призначення та матеріалу, з якого їх виготовляють. При перетворенні 

малюнка на орнамент добирають основні, характерні 

риси предмета (наприклад квітки, птахи).  

Розрізняють такі види орнаментів – геометричні, 

рослинні, тваринні (зооморфні), людиноподібні 

(антропоморфні) 

Геометричний   –  поєднання у кольорі геометричних 

елементів, які чітко чергуються  

 

Рослинний – складається з рослинних 

елементів, декоративно стилізованих квітів, 

листя, гілок.  

Зооморфний –   поєднує зображення птахів,       

тварин, риб.  

 

 

 

 

Антропоморфний – стилізоване 

зображення силуетів людей.  

 

 

Косий хрестик. Послідовність виконання. 

По горизонталі два ходи. 

 

По вертикалі два ходи.                                                       

 По діагоналі  два 

ходи. 

 

                                       

По горизонталі  один хід. 



 

Правила вишивання хрестиком. 

1. Правильно лічити нитки, щоб точно вишити узор. 

2. Вибрати послідовність вишивання узору, щоб усі верхні стібки 

вишивки розміщувались в одному напрямку 

3. Вершини хрестиків, що стикаються, мають  збігатися в одній точці.                                                                             
 

Види торочок  на рушничках та скатерках. 

 

 

     На серветках, квадратної чи 

прямокутної форми, 

рушниках краї, як правило, 

не загинають, а обробляють 

торочками. Існує кілька 

варіантів обробки краю 

виробу торочками. Один з 

них — торочки, закріплені 

швом «косий хрестик»  

Перевага цього шва в тому, що до торочок, які утворюються з тканини, 

додаються кольорові нитки, якими 

виконується шов. Таким чином, 

бахрома у виробі буде 

кольоровою. 

 

 

                           

 

Завдання: опрацювати матеріал, вишити елемент орнаменту косим 

хрестиком. 

 

 


