
12.11.2020 р. Історія 9 клас. Тема уроку: Мирний договір у Брест – 

Литовську. Звільнення України від більшовицької влади.  

1.Пригадайте: Коли відбувся бій на станції Крути? 

2.Прочитайте текст: 27 січня (19 лютого) між УНР і Німеччиною та її 

союзниками був підписаний мирний  договір. Стан війни між державами 

німецько – австрійського блоку і Україною припинився. Німеччина і  Австро 

– Угорщина, ставши союзниками УНР, зобов’язалися допомогти їй відновити 

контроль над усією територією держави. Зі свого боку, уряд УНР узяв 

зобов’язання поставити до Німеччини 60 млн. пудів хліба, 2 млн.750 тисяч 

пудів худоби живою вагою, багато картоплі, цукру, сала, іншої 

сільськогосподарської продукції. У свою чергу, Німеччина й Австро-

Угорщина пообіцяли надати Україні сільськогосподарські машини, 

вугілля,сіль та інші дефіцитні на території УНР товари.  

 

 Берестейський  договір був великим успіхом української дипломатії. Він 

поклав початок міжнародно-правовому визнанню України як незалежної 

держави. У квітні –  війська більшовиків були розбиті і витіснені з Донбасу і 

півдня України. 

3.Перегляньте відеоматеріали: 

https://www.youtube.com/watch?v=F7NGpbTHhtc 

4.Зробіть висновки і дайте відповіді на питання: Назвіть обставини 

падіння радянської влади в Україні на початку 1918 року ? Розкрийте суть 

останніх рішень Центральної Ради? 
 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F7NGpbTHhtc


Математика 

9 клас12.11.2020 р. 

Тема: Ділення іменованих чисел на одноцифрове число. 
 

1. Переглянути відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=GoyTaR6jhQ0 

 
           2.Розв’яжіть приклади . 

721 грн 80 к : 5 = 
40 км 384 м : 2 = 

82 грн 8 к : 8 = 
  

 
           3.Розв’яжіть  задачу. 
 З першої ділянки зібрали 6894 кг моркви, а з другої – у 3 рази  менше. 
            Скільки всього кілограмів моркви зібрали з двох ділянок? 
 
           4. Прочитайте ребуси. 
 
 
 
 
      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

12.11.2020р. Інформатика 9кл. 

Тема: Виділення фрагменту. Видалення окремих символів. 

Форматування, редагування. 

Окрему частину текстового документа називають фрагментом. 

Фрагментом тексту може бути слово, рядок, абзац, довільна частина тексту. 

Виділити текст можна за допомогою протягування миші. Виділений 

фрагмент фарбується кольором — як правило, синім. Для того щоб зняти 

виділення, достатньо клацнути за межами виділеного фрагмента. 

https://www.youtube.com/watch?v=GoyTaR6jhQ0


 

Редагування – внесення змін, виправлень та доповнень. 

Форматування – зміна зовнішнього вигляду тексту.  

Під час редагування тексту часто виникає потреба поміняти місцями 

певні слова або речення, видалити частину текста чи cкопіювати її.  

У середовищі текстового редактора виконати такі операції можна за 

допомогою сполучення клавіш, кнопок на стрічці  Основне, команд 

контекстного меню. 

Операції над фрагментами тексту 

 

Процес зміни зовнішнього вигляду тексту називають  форматуванням. 

Щоб здійснити  форматування символів, слід виконати такий алгоритм: 

1. Виділіть кілька символів. 

2. Виберіть команду Шрифт контекстного меню (або відповідну кнопку 

на Стрічці). 

3. Встановіть потрібні значення властивості. 

  

Для змінення зовнішнього вигляду тексту: 
1. Виділи фрагмент тексту. 

2. Вибери відповідну кнопку для роботи з виділеним фрагментом тексту. 



 

 

Виділення фрагмента тексту 

Фрагмент тексту – це складова частина тексту, яка може 

містити один або декілька символів, слів, речень, абзаців або весь 

текст. 
Завдання: опрацюйте поданий матеріал.  

Комп’ютерний практикум: копіювання та вставка фрагменту. 

 

 

 

Фізична культура.     12.11.20.            9 клас 

     

  Розділ: Легка атлетика.            

Тема: Метання гранати (учбової) 
 

Техніка метання гранати має багато спільних елементів із технікою метання 

малого м'яча (основні відмінності зумовлені, головним чином, лише 

різницею маси та форми снарядів). 

Маса даного учбового снаряда: для дівчат — 500 г, для хлопців — 700 г. 

 



 
 

              (_______Перший крок ______)   (_____ Другий крок ______) 

 

           

 

 

 

   

            (_______Третій крок  ______)   (______ Четвертий крок ______) 

 

 

 

 

 

(____________________ П’ятий крок ________________) 

Зручність тримання гранати дозволяє при метанні легко і вільно здійснювати 

розгін, відведення руки з снарядом і виконувати кидок над плечем. Для 

початкового навчання бажано мати гранату з довгою ручкою, що дозволить 

краще відчути заключний рух кистю під час кидка. Розгін для метання 

гранати розмічають так само, як і для метання м'яча. Учень робить першу 

відмітку, щоб позначити початок розбігу, і другу на місці початку  кидкових 

кроків. Довжина розбігу збільшується поступово, у міру оволодіння технікою 

виконання кидкових кроків і фінального зусилля. Учням IX-

XI класів доцільно застосовувати розгін до 12-15 м. 

 

Перегляньте відео  за посиланням: 

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

 

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

