25.05.2020
5-А
Українська мова
(Кушнір Н. А.)

25.05. Контрольна робота
26.05. Повторення. Орфоепія й орфографія. &24-32,впр.260, 281,314,359.
27.05.Повторення. Синтаксис і пунктуація.&33-37, впр.411,418,447.
28.05. Повторення. Синтаксис і пунктуація. &38-44, впр.464,465,530,531.
29.05. Мовний квест ,,Лабіринти мови''.
18.05.20 Повторення.Будова слова. Орфографія.§11-14, впр.521,Ю523
20.05 Повторення. Фонетика та графіка.§15-18, впр.192,200,206
21.05Повторення. ОРФОЕПІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ. §19, впр.211,214,215,219
22.05 Повторення, Орфоепія та орфографія. §20-23,впр.224,226,232,242,256
_______________________________________________________________________
12.05 Контрольна робота.Складне речення. Пряма мова.Діалог.
13.05 Повторення лексикологія. Повт. §4-10, впр.65,73,94,105
14.05 Повторення. Будова слова й орфографія. Повт §11-14, впр.134,142,144.
15.05. Повторення. Будова слова й орфографія §1-14, впр.146,147,149.
_______________________________________________________________________
04.05 Пряма мова.Розділові знаки при прямій мові.§43, впр.507(ус),508,509
06.05 Пряма мова.Впр.510,512.
07.05.Діалог.Тире при діалозі. §44, впр.513(ус),515,516.
08.05 РЗМ Усний переказ художнього тексту, що містить діалог.Впр.517(ус)
27.04
Кома між частинами складного речення , §42, впр.502,503.
Синтаксичний розбір складного речення, с.218, впр.504
29.04 Самостійна робота, впр.500, зробити синтаксичний розбір речень за зразком
на с.218
30.04
РЗМ Твір-роздум на тему, повязану з життєвим досвідом, в художньому стилі.
Опрацювати с.98-99, написати твір-роздум на тему впр.196

22.04. Контрольна робота. (Тестування)
23.04. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв'язком. §42,
впр.496 (у), 497, 498.
24.04. Кома між частинами складного речення. §42, впр.499,500, 501.
13.04.
Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів.
§41, вивч.табл. с.206, впр.478,479
14.04
Виділення вставних слів на письмі комами.
§41, впр.481,482,483
15.04
Складання інформаційного повідомлнння до шкільного веб-сайта про цікавий
випадок із життя класу( з використ. вставних слів). С.164-166 впр.374(ус.),
378(напис. допис, замітку)
16.04
РЗМ Ділові папери. Оформлення конверта. С.214, підписати конверт.
17.04
РЗМ Лист до рідної людини з використанням звертань та вставних слів. С.210-213,
впр.489(ус), 493(напис.лист)
Українська мова
(Чурай Н.В.)

25.05 – Узагальнення вивченого в 5 класі. Виконати тест на платформі «На урок».
Завдання необхідно виконати до 21:00 год. 26 травня, відкривши посилання
join.naurok.ua , код доступу 4474521.
26.05 –Мовна вікторина. Завдання необхідно виконати до 21:00 год. 27 травня,
відкривши посилання
join.naurok.ua , код доступу 9636288 .
27.05 – Повторення й узагальнення вивченого за рік. Гра
«Відповідності». Завдання необхідно виконати до 21:00 год. 28 травня, відкривши
посилання
join.naurok.ua , код доступу 2706054.
28.05 –Робота з флеш-картками. Завдання необхідно виконати до 21:00 год. 29
травня, відкривши посилання
join.naurok.ua , код доступу 8817548.
29.05 – Підсумковий урок.
18.05 – Повторити & 32. Виконати тест з теми «Повторення вивченого.
Орфографія. Будова слова» на платформі «На урок». Завдання необхідно виконати
до 20:00 год. 19 травня, відкривши посилання
join.naurok.ua , код доступу 247784.
20.05 – Повторити & 33-39. Виконати тест з теми «Головні та другорядні члени
речення» на платформі «На урок». Завдання необхідно виконати до 20:00 год. 20
травня, відкривши посилання
join.naurok.ua , код доступу 148512 .
21.05 – Повторити & 33-39, вправи 532,533.
22.05 – Контрольна робота з теми «Повторення й узагальнення вивченого» на
платформі «На урок». Виконати до 20:00 год. 22 травня, відкривши посилання

join.naurok.ua , код доступу 688645.
12.05 – Повторити & 15-22, вправи 524,525. Самостійна робота з теми «Фонетика»
на платформі «На урок». Завдання необхідно виконати до 20:00 год. 13травня,
відкривши посилання
join.naurok.ua , код доступу 813178
13.05 – Повторити & 23-31, вправи 526,527,528.
14.05 –Виконати вправи 529,530,531.
15.05 – Самостійна робота з теми «Орфографія» на платформі «На урок».
Виконати до 20:00 год. 17 травня, відкривши посилання
join.naurok.ua , код доступу 931846
04.05 – Повторити & 4-7, вправи 518,519,520.
06.05 – Повторити & 8-10,у мобільному додатку «Мова – ДНК нації» в розділі
«Вправи» пройти «Пароніми» і «Чи правильно ми говоримо (№3,8)» скріни
скинути мені у Вайбер на номер +380683346740.
07.05 – Повторити & 11-13, вправи 521,522,523.
08.05 – Повторити & 14, виконати тестові завдання, які будуть розміщені в класній
групі Вайбера. Фото зробити і скинути у Вайбер на номер +380683346740.
27.04 – &43, вправи 510,512
28.04 – &44, вправи 513, 515,516
29.04 – Контрольна робота (завдання дивитися в класній групі Вайбера, фото
роботи скидати мені у Вайбер на номер +380683346740)

Українська
література

30.04 – Письмовий твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів у
худ.стилі (орієнтовні теми: «Чому людина має бути чемною», «Чому потрібно
захищати слабших»). Фото роботи скидати мені у Вайбер на номер
+380683346740.
22.04 – &42, вправи 496у, 497, 499у,501, 502
23.04 – &42, вправи 503, 504
24.04 – &43, вправи 507у, 508, 509
13.04 – &41, вправи 484, 485
14.04 – &41, вправи 486(зробіть письмовий синтаксичний розбір поданих речень
за зразком)
15.04 – с.164-166, вправи 374у, 375у, 377 або 378 (на вибір), надіслати у Вайбер на
номер+380683346740.
16.04 – вправи 488у, 489у,490,491у, 492 або 493 (на вибір), надіслати у Вайбер
+380683346740.
17.04 – с.214, вправи 494 (фото підписаного конверта надіслати у Вайбер
номер+380683346740)
ЛРК Ознайомлення з творчістю письменників-земляків.(Гуморески А.Гарматюка)
29.05. Урок виразного читання. (Гуморески А.Гарматюка.)
_______________________________________________________________________
19.05 Контрольна робота(тестування)
22.05 УПЧ М.Чемерис «Аравійська пустеля». Прочитати оповідання.
_______________________________________________________________________
12.05 М.Вінграновський. «Сіроманець».Прочитати повість.
15.05 РЗМ Складання власної версії закінчення повісті.

_______________________________________________________________________
05.04 Єдність людини і природи, звязок між станом людської душі та довкіллям.»
Осінь-маляр із палітрою пишною».Виразно ,виконати завд.на с.214
08.05 Григір Тютюнник.Короткопро письменника. «Дивак».С.215 конспект,
прочитати оповідання.
28.04
М.Рильський. Основні відомості про поета. Краса рідної природи й відтворення її
засобами поетичної мови. «Дощ». С.212 конспект, вірш вивчити напам’ять.

21.04. Співчуття, милосердя - шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків, їхня
невідступність у захисті гуманних переконань. С.210 - 211, виконати тести.
24.04. Контрольна робота. Т. Шевченко, П. Тичина, Є. Гуцало (тестування)
__________________________________________________________
14.04
П. Тичина «Гаї шумлять», «Блакить мою душу обвіяла». Вивч. напам’ять одну
поезію.
17.04
Є.Гуцало «Лось». Прочитати оповідання.
Зарубіжна
література

18.05 Контрольна робота ( завдання в групі класу).
19.05 Повторити зміст вивченого за рік матеріалу. Дати відповідь на запитання «
Яку з книг, прочитаних на уроках зарубіжної літератури, я хотів би (хотіла б) мати
у домашній бібліотеці? Чому?»
_______________________________________________________________________
12.05 Дати відповідь на запитання « Над чим я замислився (-лася), читаючи книгу
П.Маара про Суботика?». Підготуватися до контрольної роботи з теми «Сучасна
література» ( Р.Дал, Т.Янсон, П.Маар)

________________________________________________________

Англійська мова
(Гальчук Т.В.,
Монарчук Е.А.,
Політанська А.В.)

04.05 П. Маар « Машина для здійснення бажань, або Суботик повертається в
суботу ». Прочитати твір за хрестоматією
__________________________________________________________
27.04 Р.Дал « Чарлі і шоколадна фабрика». Дати письмову відповідь на запитання:
« Чому Вонка довірив керувати фабрикою саме Чарлі? Хто ще знайшов щасливі
квитки? Чи заслуговують ці діти на подарунки? »
28.04 Написати твір-фантазію « У мене є мрія…»
Виконані завдання відправити у вайбер на мій номер
_______________________________________________________
21.04 Р.Дал « Чарлі і шоколадна фабрика ». Завершити читання твору
___________________________________________________________
13.04 Р.Дал « Чарлі і шоколадна фабрика ». Прочитати за хрестоматією с.332-353
25.05 – Контроль навичок читання по темі “What an experience”. Виконати роботу,
результати скинути на вайбер.
27.05 - 29.05 - Аналіз контрольної роботи. Виконати роботу над помилками.
_______________________________________________________________________
18.05 – Подорож. Виконати письмово в робочому зошиті самостійну роботу з
підручника ст. 110. Скинути вчителям.
20.05 - 22.05 Виконати самостійну роботу в друкованому зошиті ст.86-87.
Скинути вчителям.
______________________________________________________________________

13.05– Подорож. Розповідь про відпочинок. Порівняння дій. Виписати в словник
слова 8е, ст.127. Знайти до них транскрипцію та переклад. Виконати впр. 1, ст.108
(підр)
15.05 - Подорож. Повторити слова по темі. Виконати впр.3, ст.109 (підр)
Виконати впр. А,В,С, ст.85 (РЗ)

____________________________________________________________

Німецька мова
(Григор’єва Т. Л.)

04.05 – Подорож. Порівняння людей і речей. Виписати в словник слова 8d, ст.127.
Знайти до них транскрипцію та переклад. Виконати впр. 1, ст.106 (підр.).
06.05 – Подорож. Повторити правило: Ступені порівняння прикметників.
Виконати впр.3, ст.107 пис. (підр.) Виконати впр. А,В,С, ст.83(РЗ).
08.05 – Повторити слова по темі. Виконати впр.В, С, ст.107 пис. (підр.) Виконати
впр. D,E ст.84(РЗ).
_______________________________________________________________________
27.04 – Подорож. Різні способи відпочинку. Виписати в словник слова 8с, ст.127.
Знайти до них транскрипцію та переклад. Виконати впр. 1, ст.104 впр. 2А, ст.104
усно, впр. 2B, ст.105 пис. (підр.).
29.04 – Подорож. Екстремальний спорт. Повторити правило: Ступені порівняння
прикметників. Виконати впр.3, ст.105 пис. (підр.) Виконати впр. А,В,С,D,Е ст.8182(РЗ).
________________________________________________________
22.04 – Подорож. Обладнання для походів. Виписати в словник слова 8b, ст.127.
Знайти до них транскрипцію та переклад. Виконати впр. А, ст.102 усно, впр.B,
ст.102 пис. (підр.).
24.04 – Подорож. Вживання майбутнього простого часу. Виконати впр.3,4 ст.103
пис. (підр.) Виконати впр. А,В,С,D, ст.80 (РЗ).
_____________________________________________________________
13.04 – Написання підсумкового лексико-граматичного тесту. Виконати завдання
ст.76-77 (РЗ).
15.04 – Подорож. Транспорт. Виписати в словник слова 8а, ст.127. Знайти до них
транскрипцію та переклад. Виконати впр. А, ст.78 (РЗ).
17.04 – Подорож. Вираз to be going to та час Present Progressive вживаються для
вираження майбутніх дій. Прочитати впр.2, ст.100, письмово впр. В, впр.3, ст.101
(підр). Виконати впр. В,С,D,E, ст.78-79 (РЗ).
28.05. Повторити лексику 2 семестру.
28.05. Повторити лексику 1 семестру.
_______________________________________________________________________
21.05. УРОК 56: с.126-слова, впр.1,2(с.126)читати, впр.3(с.127)вивчити
напам’ять, впр.4(с.127)усно.
УРОК 57: с.128-слова, впр.1(с.128)усно, впр.2(с.128) письмово, впр.3(с.129)
читати.
21.05. КОНТРОЛЬНА РОБОТА: ЧИТАННЯ.
Завдання буде 21 травня у групі. РОБОТУ ПРОШУ НАДІСЛАТИ ДО 15 ГОДИНИ.
РОБОТИ НАДСИЛАТИ НА АДРЕСУ: grygorjewa62@ukr.net
14.05. УРОК 54: с.122-слова, впр.1,2(с.122)усно, впр.4(с.123)читати,
впр.4(с.123)письмово.
14.05. УРОК 55: с.124-слова, впр.1,2(с.124)усно, впр.3(с.125) письмово і читати.
РОБОТИ НАДСИЛАТИ НА АДРЕСУ: grygorjewa62@ukr.net
_____________________________________________________________________
07.05. УРОК 52: с.117-слова, впр.1,2(с.117)усно, впр.3(с.118)читати,
впр.5(с.118)письмово.
07.05. УРОК 53: с.119-слова, впр.2(с.120)читати, впр.3(с.120) письмово, впр.4

(с.121) читати, впр.5 (с.121) письмово.
РОБОТИ НАДСИЛАТИ НА АДРЕСУ: grygorjewa62@ukr.net
30.04.с.113-слова, впр.1,2(с.113)усно, впр.3(с.114)читати, впр.5(с.114)письмово.
30.04.с.115-слова,впр.1,2,3(с.115)усно, впр.5(с.116)читати, письмово заповнити
таблицю.
РОБОТИ НАДСИЛАТИ НА АДРЕСУ: grygorjewa62@ukr.net
_______________________________________________________________
1.с.110-слова, впр.1,2(с.110)усно, впр.4(с.111)читати, впр.6(с.112)письмово.
2.с.113-слова, впр.1,2(с.113)усно, впр.3(с.114)письмово, впр.4(с.114)читати.
3.с.115-слова, впр.1,2(с.115)усно, впр.4(с.116)читати.
Німецька мова
(Павлюк Д. І.)

14.05 вивчити слова с. 132, опрацювати та записати правило “Питальне слово
Wo?” с. 157 (3 рядка), Ub. 3, S. 132 (усно), Ub. 4, S. 133 (про 2 людей пис.) – Viber,
вивчити слова с. 134, Ub. 3, S. 134 (усно), Ub. 4, S. 135 (пис.) – Viber.
21.05 контроль навичок читання
28.05 вивчити слова с. 136, Ub. 2, S. 136 (пис.), Ub. 3, S. 136-137 (пис.), Проект
“Die Ukraine – mein Heimatland” – Viber
c w nsche Ihnen einen unglaublischen Sommer und vergesse die deutsche Sprache
nicht :))))
30.04 вивчити слова с. 119 + das Holz (деревина), fein (ладний), klettern (лізти,
лазити), ge hrlich (небезпечний), treu (вірний), Ub. 2, S. 120 (пис.), Ub. 4, S. 121
(чит., перекл.), Ub. 5, S. 121 (пис.), вивчити слова с. 122 + die Erde (земля), nass
(мокрий), Ub. 2, S. 122 (пис.). Відповідь на запитання Wann, с. 122 записати в
зошит для правил.

Математика

07.05 вивчити слова с. 124 + bl hen (цвісти), Ub. 3, S. 125 (чит., перекл.., пис.
доповнити речення), Ub. 5, S. 125 (пис.), вивчити слова с. 126 + die Ferien
(канікули), zeigen (показувати), das Gewitter (гроза), ziemlich (доволі), Ub. 2, S. 126
(чит., перекл.)
12.05.
 Повторити §§37 - 40.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал Плюс-Плюс, 112 Україна
(2-ий урок за розкладом).
 Розв’язати №№ 1698, 1711, 1717.
13.05.
 Повторити §§37 - 44.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал Плюс-Плюс, 112 Україна
(2-ий урок за розкладом).
 Розв’язати №№ 1720,1729.
 Підготуватись до контрольної роботи.
 Повторити ДСР №9 (ст.272-273).
15.05.
 Пройти контрольне тестування, яке триватиме 45 хв, з 09.00. до 12.00. на

сайті: join.naurok.ua 15.05.
 Код буде повідомлено у день тестування.
 Обов’язково вкажіть своє прізвище та ім’я.
18.05. – 26.05
 Колись дії з звичайними дробами завдавали людям надзвичайних
труднощів.
 Англійський чернець Беда, який був ученою людиною свого часу, писав: “
у світі є багато речей, але немає нічого важчого, як чотири дії
арифметики”.
 Тоді ж, мабуть, і виникло німецьке прислів’я “попасти в дроби”, що
означало опинитися в скрутному становищі. А причина, звичайно, полягала
в тому, що не було встановлено правил виконання дій з дробами, не було
створено відповідної теорії.
 Тому пропоную Вам, мої дорогі п’ятикласники, повторити тему «Звичайні
дроби» за допомогою веб-квесту «Ключі від форту «Звичайні дроби».
 Результати надсилати на вайбер.
Корисніпосилання:
1)Підручник «Математика» 5 клас Істер О.С.
2) Вивчаємо математику. Звичайні дроби
3) Уявлення про звичайні дроби
4) Додавання і віднімання дробів
5) Поняття про звичайні дроби
6) Історія форту Боярд
7) Форт Боярд. Вікіпедія
 Кожен учасник квесту повинен зібрати 6 ключів, які відкривають
браму скарбниці. Отримати ці ключі можна здобувши перемогу у
випробуваннях веб-квесту "Ключі від форту "Звичайні дроби".
 Дякую за співпрацю! :)
27.04.
 Повторити правила з §§42, 43.
 Пройти тестування з теми «Відсотки» на www.classtime
27.04 з 11.00 до 13.00 Код сесії: ZZ8233
28.04.
 Опрацювати §44: вивчити правила.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал Плюс-Плюс, 112 Україна
(2-ий урок за розкладом).
 Переглянути відео до 5 хв.
https://www.youtube.com/watch?v=aCStYdCL7x0&list=PLebUxVXmUb6jJkCqDDWLbx4Yc-JPnp4y&index=40
 Розв’язати №№1581(усно), 1585,1588,1592.
29.04.

 Повторити §44.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал Плюс-Плюс, 112 Україна
(2-ий урок за розкладом).
 Переглянути відео з 5 хв
https://www.youtube.com/watch?v=aCStYdCL7x0&list=PLebUxVXmUb6jJkCqDDWLbx4Yc-JPnp4y&index=40
 Розв’язати №№.1602,1604.
 На повторення: №1625.
04.05.
 Повторити §44.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал Плюс-Плюс, 112 Україна
(2-ий урок за розкладом).
 Переглянути відео (за потреби)
https://www.youtube.com/watch?v=ri2DENZBgDY
 Розв’язати №№1607,1609,1611.
05.05.
 Повторити §§42-44.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал Плюс-Плюс, 112 Україна
(2-ий урок за розкладом).
 Розв’язати письмово №№ 1643,1645,1720.
 Пройти тестування до 18.00. год 06.05. за посиланням:
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=857012
 Результати надсилати не потрібно. Вони зберігаються автоматично.
06.05.
 Повторити §§42-44.
 Розв’язати на ст..272-273 «Домашню самостійну роботу № 9» завдання 15,12.
 Розв’язати №1604.
08.05.
 Підготуватись до контрольної роботи: пройти тестування до 18.00.
год.11.05. за посиланням: https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=375845
 Обов’язково вкажіть своє прізвище та ім’я. Результати зберігаються
автоматично. Висилати їх на вайбер не потрібно.
_____________________________________________________________________
13.04.
 Опрацювати §42.
 Переглянути
відео
по
темі:
https://www.youtube.com/watch?v=S4qZB2S7Vjk&list=PLebUxVXmUb6jJkCqDDWLbx4Yc-JPnp4y&index=38
 Розв’язати №1508, 1514, 1518.
 Повторити §37.
 Розв’язати № 1544(1).
14.04.
 Повторити §42.

 Переглянути, за потреби, відео:
https://www.youtube.com/watch?v=S4qZB2S7Vjk&list=PLebUxVXmUb6jJkCqDDWLbx4Yc-JPnp4y&index=38
 Розв’язати № 1521,1525,1527.
 На повторення:№1544(2).
15.04.





Повторити §42.
Переглянути, за потреби, відео за попередні уроки.
Розв’язати №1530,1534,1537.
На повторення: №1545.

17.04.
 Повторити §42.
 За потреби переглянути відео, з попередніх уроків.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал Плюс-Плюс, 112 Україна
(2-ий урок за розкладом). Початок о 10.00 год.
 Розв’язати №1539,1541.
21.04.
 Опрацювати §43.
 Переглянути
відео:
https://www.youtube.com/watch?v=eEao3zimcoc&list=PLebUxVXmUb6jJkCqDDWLbx4Yc-JPnp4y&index=39
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал Плюс-Плюс, 112 Україна
(2-ий урок за розкладом). Початок о 10.00 год.
 Розв’язати №1550,1552,1554.
 На повторення №1577.
22.04.
 Повторити §43.
 Переглянути, за потреби, попереднє відео.
 Розв’язати №1559,1564,1568.
24.04.
 Повторити §43.
 Переглянути, за потреби, попереднє відео.
 Розв’язати №1571,1574.
На повторення №1578.
Історія

Інформатика
(Ніколова О. Б)

20.05. К.р. https://naurok.com.ua/test/nauka-ta-osvita-na-ukra-nskihzemlyah-dozvillya-turbota-pro-zdorov-ya-kolis-i-teper-za-o-v-gisemom471643.html Здати 20.05 на вайбер.
__________________________________________________________
13.05. Опрац. &23-24
06.05. Опрацювати &21-22
29.04.Опрац.&.21.
Практична робота, ст.117. Викон.завд. 1, 2, 3. Роботи здати до 28.04.
15.04 .&20
27.05
Перегляд кінострічки 12+ про інформатику «Пірати Кремнієвої долини»

20.05 Продовження . Реалізація власного проекту «Квіти» (доздати)
13.05
Реалізація власного проекту «Квіти рідноЇ землі» (до 10 секунд). Роботи надіслати
на nikaxena966@gmail.com
Переглянути навчальне відео: https://www.youtube.com/watch?v=zebwROY-CmQ
_______________________________________________________________________
22.04

Трудове навчання

Трудове навчання
(Білоус О. В.)
Основи здоров’я

Природознавство

•Узагальнення знань з теми: «Алгоритми та програми»
Пройти тести за посиланням,
в кінці тестів ввести мій nikaxena966@gmail.com і відправити результат.
1 частина тесту:
https://onlinetestpad.com/ua/testview/63760-5_4_14-algoritmіc na-strukturarozgaluzhennya skladannya-algoritmіv-z-rozga
2 частина тесту:
https://onlinetestpad.com/ua/testview/61804-algoritmi-і-programi
____________________________________________________________________
15.04
Тема: Реалізація лінійних алгоритмів у Скретч.
Переглянути навчальне відео:
https://www.youtube.com/watch?v=wQT85j5wWk8
Виконати практичну роботу №6 (у цьому посиланні)
28.05 – Міні-проект: «Сервірування святкового столу». Поняття про сервірування
святкового столу.
07.05 – Технологічний процес виготовлення деталей виробу: виготовлення
елементів з’єднань, фарбування деталей.
30.04 – Технологічний процес виготовлення деталей виробу: обробка крайок,
шліфування.
________________________________________________________________
23.04 – Технологічний процес виготовлення деталей виробу: випилювання,
свердління отворів.
_________________________________________________________________
16.04 – Технологічний процес виготовлення деталей виробу: розмічання,
випилювання або пиляння.
16.04
Лялька-мотанка (див. Інтернет)
20.05. "Стихійні лиха", опрацювати параграф.
06.05. "Безпека довкілля", опрацювати параграф.
29.04. "Безпека надворі", §30, виконати завдання в робочому зошиті.
__________________________________________________________
22.04. "Інформаційна безпека в інтернеті". §29, виконати завдання в робочому
зошиті.
_____________________________________________________________
15.04. "Інформаційна безпека в інтернеті". §28, виконати завдання в робочому
зошиті.
22.05 - Контрольна робота.
Завдання знаходяться за посиланням:
https://drive.google.com/drive/folders/1vPxgs1QHj5Y9uWs9kFMM0LY5oe_eVGvm
(Фото роботи надіслати на ел.пошту kazmirova.87@gmail.com або на вайбер

тел. 0680129374).
_______________________________________________________________________
12.05, 15.05 – 44 – опрацювати. Виконати завдання в зошиті № 104-105 (с.67).

05.05 - Пройти тестування на сайті: join.naurok.ua
Код доступу: 232575
У полі «ім’я учня» вказуєте своє прізвище та ім’я.
Завдання необхідно виконати до 11 травня 20:00

08.05 - 43 – опрацювати. Виконати завдання в зошиті № 102-103
(с.65-66).
____________________________________________________________
28.04 - 42 – опрацювати. Виконати завдання в зошиті
№ 98-101(с.63-64).
______________________________________________________________
21.04, 24.04 - 40,41 – опрацювати.
______________________________________________________________
14.04
 §39 – прочитати.
 Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=SULxdVfAyTY
 Письмово завдання № 97 в робочому зошиті на с. 62.
17.04 Пройти тестування на сайті: join.naurok.ua
Код доступу: 837610
У полі «ім’я учня» вказуєте своє прізвище та ім’я.
Завдання необхідно виконати до 18 квітня 18.00.
Далі сайт закривається.
Музичне мистецтво 21.05 Тема: «Музика і хореографія». Опрацювати матеріал
https://sites.google.com/view/dist-muz-kondratova/5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B
E/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-33?authuser=0
Тема: «Назустріч канікулам» Опрацювати матеріал
https://sites.google.com/view/dist-muz-kondratova/5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B
E/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-34?authuser=0
07.05 Тема: «Музика в кіно» Опрацювати матеріал
https://sway.office.com/VY4l1O4oFgMCVUg5?ref=Link
«Музика
і
циркове
мистецтво»
Опрацювати
матеріал
https://sway.office.com/60w3ZzyeGxwjTlM8?ref=Link
23.04 Тема: "Музика і візуальні види мистецтва". Опрацювати матеріал
https://sites.google.com/view/dist-muz-kondratova/5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B
E/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-29

Образотворче
мистецтво

Фізична культура

Тема: «Музика в театрі» Опрацювати https://sites.google.com/view/dist-muzkondratova/5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B
E/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-30?authuser=0
07.05 Тема:Часові види мистецтва: література.
Малюнок: Відтворення сюжету і настрою літературного твору в ілюстрації.
21.05 Тема: «Часові види мистецтва: музика. Відтворення емоційного стану
людини»
Малюнок: «Малюємо музику»
https://drive.google.com/drive/folders/14Fapgr9mI6v6H72lQau_F-Al1N4nBCmx
Цікавий сайт: http://www.supercoloring.com/ua/sections/uroky-malyuvannya
Тема : «Легка атлетика»
Комплекс ЗРВ (загально-розвиваючих вправ), спеціальні вправи для метань, бігові
та стрибкові вправи, вправи на формування постави
Повторити техніку виконання метання малого м’яча на дальність.
https://www.youtube.com/watch?v=_buX6YvXSPg
https://www.youtube.com/watch?v=ZghDt1NSHUY
https://nvk1distance.bitrix24site.ua/dystantsiynenavchannyanvk1mnemyrova323222222
2222223/#block1276

Українська мова
(Габович Е. Ф.)

Українська мова
(Балабан Л. К.)

5-Б
25.05 Повторити & 26-30, впр. 526, 528
26.05 Повторити & 30-32, впр. 527, 529
27.05 Повторити & 33-37, впр. 530
28.05 Повторити & 38-44, впр.531
____________________________________________________________________
18.05 Повторення &15-16, впр. 524
19.05 Повторення &17-19, впр. 214
20.05 Повторення &21-22, впр. 246
21.05 Повторення &23-25, впр. 260, 308
22.05 КР
12.05 Лексикологія. Повторення. ДЗ: & 4-6, впр. 518, 88
13.05 Лексикологія. Повторення. ДЗ: & 7-10, впр. 109, 123
14.05 Будова слова. Повторення. ДЗ: & 11-14, впр. 142, 147
15.05 Будова слова. Повторення. ДЗ: & 11-14, впр. 157
27.04 Написати контрольний твір на тему:" Мамине слово. Чого навчає мене?"
(Використовуючи вставні слова, звертання, однорідні члени речення)
28.04 Пряма мова. ДЗ &43, вивчити правила с.220, впр.508
29.04 Розділові знаки при прямій мові. ДЗ &43, впр.509,510
30.04 Розділові знаки при прямій мові. ДЗ &43, впр.511(скласти розповідь)
____________________________________________________________________
___
21.04 Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв'язком. ДЗ &42,
впр. 501
22.04 Кома між частинами складного речення. ДЗ &42, впр. 502,503
23.04 Твірна тему:"Чому людина має бути чемною" або "Чому потрібно
вивчати іноземну мову" Твори скидати на ел. почту emiliagabovic@gmail.com
24.04 Тренувальні вправи. ДЗ &42, впр. 504,505
____________________________________________________________________
___
13.04, 14.04 - Написати лист, с.210-214
15.04 - Вітальна листівка, вправа 493
16.04 - Повторення, параграф 38-41, с.210, вправа 497
17.04, 17.04 - Сладні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв'язком,
параграф 42, вправа 498-499
Приєднатися до Classroom. Код класу - yk3iyep
04.05. параграф 44 вправа 515.
05.05. скласти діалог 6 речень. (Тема довільна)
06.05. контрольна робота тести.
07.05. Повторити параграф 43-44.
08.05. Параграф 45. Вправа 518.
Роботи здати на вайбер. До 08.05
____________________________________________________________________
____
21.04
Повторити ₴ 42. Вправа 504.
22.04
Скласти невелике оповідання"Великдень у моїй родині"
23.04
Твір-роздум на тему:" Чому людина має бути чемною", " Чому потрібно
захищати слабших" у художньому стилі.
24.04

Повторити ₴ 41-42. Вправа 505.

Українська
література

____________________________________________________________________
13.04- повт.₴41 впр.495.
14.04-₴42 с.215 впр.497.498
15.04- повт.₴42. впр.499
16.04- с.216 правила.впр.500.502
17.04- пост.₴42 впр.503
18.05,20.05., 21.05.
Урок мовленнего розвитку ( твiр).Складання власноi версii подальшого життя
будь- якого лiтературного героя» ( за прочитаними нещодавно творами)
(Вайбер +380961760293)
Дата 13.05,14.05. Завершити роботу над творчими завданнями(роботи вислати
до 16.05) (Вайбер +380961760293)
____________________________________________________________________
27/04,29/04 , 30/04 опрацювати с.199-201; вивчити напам'ять вiрш П.Тичини
на вибір.
Дата 22-23/04 – Урок позакласного читання. Подивитися фільм «Діти небес».
Написати твір-роздум «Чому фільм має таку назву».
_____________________________________________________________
Дата 13.04. – д/з М.Вiнграновський. «Сiроманець»
Дата 15.04 – ст. 222-248; тести ст. 249 усно, завд.10
Дата 16.04 –письм.

Зарубіжна
література

Англійська мова

05.05
Прочитати твір Пауля Мавра «Суботник повертається в суботу», записати в
зошит план твору.
____________________________________________________________________
14.04
Тема: Р.Дал-автор найссмачнішої сучасної казки «Чарлі і шоколадна фабрика».
Чарівний і повчальний світ казки.
Створити презентацію «Життя і творчість Роналда Дала». Намалювати
словесний портрет Чарлі.
19.05 – свята в Україні, впр.3, с.215.
20.05 – впр.1, с. 232.
22.05 – контрольна робота (читання).
12.05 – лексика – с.211, 212
13.05 – впр.1, с. 210, читати, перекладати.
15.05 – впр.5, с. 212-213.
05.05 – впр.2, с. 194.
06.05 – переглянути відео про Великобританію
https://www.youtube.com/watch?v=piIXzRnJ8PM&t=19s
08.05 – впр.5, с. 196.
____________________________________________________________________
28.04 – записати слова зі с.187 в словнички і вивчити, прочитати впр.1, с. 186187.
29.04
–
переглянути
відео
про
Великобританію
https://www.youtube.com/watch?v=piIXzRnJ8PM&t=19s
21.04 – виконати впр.1, 2, с.177
22.04 – повторити лексику теми «Місто. Будівлі», виконати впр.1, 3, с.184,
записати в словнички і вивчити слова зі с.185

Математика

24.04 – прочитати і перекласти впр.5, с. 185, виконати впр.6, с. 186
___________________________________________________________________
14.04 – опрацювати листівку впр.1, с.171, написати свою листівку за даним
зразком.
15.04 – повторити назви місяців, нові слова зі с.173 виписати в словнички і
вивчити, впр.2, с.172 (частини А,В)
17.04 – впр.2, с. 73 (частини С, D)
12.05.
 Повторити §§37 - 40.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал Плюс-Плюс, 112
Україна (2-ий урок за розкладом).
 Розв’язати №№ 1698,1711,1717.
13.05.
 Повторити §§37 - 44.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал Плюс-Плюс, 112
Україна (2-ий урок за розкладом).
 Розв’язати №№ 1720,1729.
 Підготуватись до контрольної роботи.
 Повторити ДСР №9 (ст.272-273).
15.05.
 Пройти контрольне тестування, яке триватиме 45 хв, з 11.00. до 12.00.
на сайті: join.naurok.ua 15.05.
 Код буде повідомлено у день тестування.
 Обов’язково вкажіть своє прізвище та ім’я.
18.05. – 26.05
 Колись дії з звичайними дробами завдавали людям надзвичайних
труднощів.
 Англійський чернець Беда, який був ученою людиною свого часу,
писав: “ у світі є багато речей, але немає нічого важчого, як чотири дії
арифметики”.
 Тоді ж, мабуть, і виникло німецьке прислів’я “попасти в дроби”, що
означало опинитися в скрутному становищі. А причина, звичайно,
полягала в тому, що не було встановлено правил виконання дій з
дробами, не було створено відповідної теорії.
 Тому пропоную Вам, мої дорогі п’ятикласники, повторити тему
«Звичайні дроби» за допомогою веб-квесту «Ключі від форту «Звичайні
дроби».
 Результати надсилати на вайбер.
Корисні посилання:
1)Підручник «Математика» 5 клас Істер О.С.
2) Вивчаємо математику. Звичайні дроби
3) Уявлення про звичайні дроби
4) Додавання і віднімання дробів
5) Поняття про звичайні дроби
6) Історія форту Боярд
7) Форт Боярд. Вікіпедія
 Кожен учасник квесту повинен зібрати 6 ключів, які відкривають
браму скарбниці. Отримати ці ключі можна здобувши перемогу у
випробуваннях веб-квесту "Ключі від форту "Звичайні дроби".
 Дякую за співпрацю! :)

27.04.
 Повторити правила з §§42, 43.

 Пройти тестування з теми «Відсотки» на www.classtime
27.04 з 11.00 до 13.00 Код сесії: ZZ8233
28.04.
 Опрацювати §44: вивчити правила.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал Плюс-Плюс, 112
Україна (2-ий урок за розкладом).
 Переглянути відео до 5 хв.
https://www.youtube.com/watch?v=aCStYdCL7x0&list=PLebUxVXmUb6jJkCqDDWLbx4Yc-JPnp4y&index=40
 Розв’язати №№1581(усно), 1585,1588,1592.
29.04.
 Повторити §44.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал Плюс-Плюс, 112
Україна (2-ий урок за розкладом).
 Переглянути відео з 5 хв
https://www.youtube.com/watch?v=aCStYdCL7x0&list=PLebUxVXmUb6jJkCqDDWLbx4Yc-JPnp4y&index=40
 Розв’язати №№.1602,1604.
 На повторення: №1625.
04.05.
 Повторити §44.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал Плюс-Плюс, 112
Україна (2-ий урок за розкладом).
 Переглянути відео (за потреби)
https://www.youtube.com/watch?v=ri2DENZBgDY
 Розв’язати №№1607,1609,1611.
05.05.
 Повторити §§42-44.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал Плюс-Плюс, 112
Україна (2-ий урок за розкладом).
 Розв’язати письмово №№ 1643,1645,1720.
 Пройти тестування до 18.00. год 06.05. за посиланням:
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=857012
 Обов’язково вкажіть своє прізвище та ім’я. Результати надсилати не
потрібно. Вони зберігаються автоматично.
06.05.
 Повторити §§42-44.
 Розв’язати на ст..272-273 «Домашню самостійну роботу №9» завдання
1- 5. 12.
 Розв’язати №1604.
08.05.
 Підготуватись до контрольної роботи: пройти тестування до 18.00.
год.11.05. за посиланням:
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=375845
 Обов’язково вкажіть своє прізвище та ім’я. Результати зберігаються
автоматично. Висилати їх на вайбер не потрібно.
_________________________________________________________________
13.04.
 Переглянути
відео
по
темі:
https://www.youtube.com/watch?v=S4qZB2S7Vjk&list=PLebUxVXmUb6jJkCqDDWLbx4Yc-JPnp4y&index=38
 Опрацювати §42.
 Розв’язати №1508, 1514, 1518.
 Повторити §37.

 Розв’язати № 1544(1).
14.04.
 Повторити §42.
 Переглянути, за потреби, відео:
https://www.youtube.com/watch?v=S4qZB2S7Vjk&list=PLebUxVXmUb6jJkCqDDWLbx4Yc-JPnp4y&index=38
 Розв’язати № 1521,1525,1527.
 На повторення:№1544(2).
15.04.





Повторити §42.
Переглянути, за потреби, відео за попередні уроки.
Розв’язати №1530,1534,1537.
На повторення: №1545.

17.04.
 Повторити §42.
 За потреби переглянути відео, з попередніх уроків.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал Плюс-Плюс, 112
Україна (2-ий урок за розкладом). Початок о 10.00 год.
 Розв’язати №1539,1541.

Історія України

Трудове навчання
(Гальчук А. А.)

21.04.
 Опрацювати §43.
 Переглянути
відео:
https://www.youtube.com/watch?v=eEao3zimcoc&list=PLebUxVXmUb6jJkCqDDWLbx4Yc-JPnp4y&index=39
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Канал Плюс-Плюс, 112
Україна (2-ий урок за розкладом). Початок о 10.00 год.
 Розв’язати №1550,1552,1554.
 На повторення №1577.
22.04.
 Повторити §43.
 Переглянути, за потреби, попереднє відео.
 Розв’язати №1559,1564,1568.
24.04.
 Повторити §43.
 Переглянути, за потреби, попереднє відео.
 Розв’язати №1571,1574.
На повторення №1578.
19.05. 26.05. Повторення.
___________________________________________________________________
12.05.КОНТРОЛЬНА РОБОТА. Відповіді прислати 12.05. На вайбер 0 97 70
11 548.
05.05 Вивчити &&22. Повторити &&13-19.Підготуватися до к/р.
28.04 Вивчити &21.
22.04 Вивчити &21.
14.04. Вивчити & 20
28.05 – Міні-проект: «Сервірування святкового столу». Поняття про
сервірування святкового столу.
07.05 – Технологічний процес виготовлення деталей виробу: виготовлення

Трудове навчання
Основи здоров’я

Природознавство

елементів з’єднань, фарбування деталей.
30.04 – Технологічний процес виготовлення деталей виробу: обробка крайок,
шліфування.
_______________________________________________________________
23.04 – Технологічний процес виготовлення деталей виробу: випилювання,
свердління отворів.
________________________________________________________________
16.04 – Технологічний процес виготовлення деталей виробу: розмічання,
випилювання або пиляння.
16.04
Лялька-мотанка (див. Інтернет)
18.05. "Стихійні лиха", опрацювати параграф.
04.05. "Безпека довкілля", опрацювати параграф.
27.04. "Безпека надворі", §30, виконати завдання в робочому зошиті.
13.04. "Інформаційна безпека в інтернеті". §28, виконати завдання в робочому
зошиті.
20.05 - Контрольна робота.
Завдання знаходяться за посиланням:
https://drive.google.com/drive/folders/1vPxgs1QHj5Y9uWs9kFMM0LY5oe_eVGvm
( Фото роботи надіслати на ел.пошту kazmirova.87@gmail.com або на
вайбер тел. 0680129374).
____________________________________________________________________
13.05 - 44 – опрацювати. Виконати завдання в зошиті
№ 104-105 (с.67).
____________________________________________________________________
04.05, 06.05 - 43 – опрацювати. Виконати завдання в зошиті № 102-103 (с.6566).

__________________________________________________________
27.04 - 42 – опрацювати. Виконати завдання в зошиті
№ 98-101(с.63-64).
29.04 - Пройти тестування на сайті: join.naurok.ua .
Код доступу: 209331.
У полі «ім’я учня» вказуєте своє прізвище та ім’я.
Завдання необхідно виконати до 3 травня 20:00.
____________________________________________________________________
22.04 - 40,41 – опрацювати .
____________________________________________________________________
13.04
 39 – прочитати.
 Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=SULxdVfAyTY
 Письмово завдання № 97 в робочому зошиті на с. 62.
15.04 Пройти тестування на сайті: join.naurok.ua
Код доступу: 837610
У полі «ім’я учня» вказуєте своє прізвище та ім’я.
Завдання необхідно виконати до 18 квітня 18.00.
Далі сайт закривається.
Фізичне виховання

https://www.youtube.com/watch?v=yOB-Wpekwd8
Повторити
правила
гри
у
футбол:
https://sites.google.com/site/footballnvk17ua/home/pravila-gri-u-futbol
Повторити техніку виконання ударів по м’ячу ногою в русі, зупинки м’яча
внутрішньою стороною стопи, прискорення та ривків з м’ячем, стрибків з

імітуванням удару головою, правила взаємодії двох і більше гравців у нападі,
взаємодія з партнерами під час організації атаки.
Елементи гри воротаря: https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/6422
Техніка
виконання
комплексу
ЗРВ:
https://www.youtube.com/watch?v=iVaMGTVWXDY
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Y29E-jInDIU&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Y29E-jInDIU&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=0RQjiPyxNNY
https://www.youtube.com/watch?v=ZJvnixbmiDg
Музичне мистецтво 19.05 Тема: «Музика і хореографія». Опрацювати матеріал
https://sites.google.com/view/dist-muz-kondratova/5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0
%BE/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-33?authuser=0
Тема: «Назустріч канікулам» Опрацювати матеріал
https://sites.google.com/view/dist-muz-kondratova/5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0
%BE/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-34?authuser=0

Образотворче
мистецтво

Фізична культура

05.05 Тема: «Музика в кіно» Опрацювати матеріал
https://sway.office.com/VY4l1O4oFgMCVUg5?ref=Link
«Музика
і
циркове
мистецтво»
Опрацювати
матеріал
https://sway.office.com/60w3ZzyeGxwjTlM8?ref=Link
21.04 Тема: "Музика і візуальні види мистецтва". Опрацювати матеріал
https://sites.google.com/view/dist-muz-kondratova/5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0
%BE/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-29
Тема: «Музика в театрі» Опрацювати https://sites.google.com/view/dist-muzkondratova/5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0
%BE/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-30?authuser=0
05.05 Тема: Часові види мистецтва: література.
Малюнок: Відтворення сюжету і настрою літературного твору в ілюстрації.
19.05 Тема: «Часові види мистецтва: музика. Відтворення емоційного стану
людини»
Малюнок: «Малюємо музику»
https://drive.google.com/drive/folders/14Fapgr9mI6v6H72lQau_F-Al1N4nBCmx
Цікавий сайт: http://www.supercoloring.com/ua/sections/uroky-malyuvannya
Тема : «Легка атлетика»
Комплекс ЗРВ (загально-розвиваючих вправ), спеціальні вправи для метань,
бігові та стрибкові вправи, вправи на формування постави
Повторити техніку виконання метання малого м’яча на дальність.
https://www.youtube.com/watch?v=_buX6YvXSPg
https://www.youtube.com/watch?v=ZghDt1NSHUY

https://nvk1distance.bitrix24site.ua/dystantsiynenavchannyanvk1mnemyrova323222
2222222223/#block1276

Українська мова

5-В
25.05. Повторення вивченого матеріалу. Орфографія. §§21,22.Впр.525,529
26.05. Подвоєння приголосних §32,впр. 398.
27.05.Пов. Пунктуація. §§38-44.Впр.485
29.05.Підсумковий урок. Мовна вікторина.
____________________________________________________________________
18.05. Повторення вивченого матеріалу. Підготовка до контрольної роботи.
Впр.518, 527, 531,533.
19.05. Підсумкова контрольна робота
20.05.Пов. Лексикологія.§4-10,впр.518,519
22.05, 22.05. Будова слова §11-14, впр.520,522
22.05.Фонетика .Орфоепія.§15-20,впр.523,524
____________________________________________________________________
12 .05.Розділові знаки при прямій мові §43.
Впр.510
13.05. Діалог . Тире при діалозі . §44.С.222.Впр.515,516
15.05.Пов. §44.Скласти діалог на будь-яку тему (кожному учаснику –чотири
репліки)
15.05.Спробуйте інсценувати байку (на вибір) з членами сім′ї
04.05– Кома між частинами складного речення. §42.
Впр.502 /тільки схеми/, впр.503
05.05- Письмовий твір-роздум у художньому стилі. Опрацювати матеріал –
с.125 -128. «Чому потрібно захищати слабших» або «Чому людина має бути
чемною»
06.05 – Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові. §43, с.219 – 220,впр.508
08.05 – Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові.§43,с. 220 (схеми), впр.512
____________________________________________________________________
27.04 – Усно - с.210 «Хочу і можу!Знаю і відповідаю!».
РЗМ. Написати твір на тему: «Мамине слово. Чого навчило
мене?»(використати звертання, однорідні члени речення,
вставні слова).
28.04 – Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим
зв′язком. § 42,с. 215,впр.497
29.04 – Кома між частинами складного речення §42 с.216.
Впр.501
____________________________________________________________________
21.04 – РЗМ. Ділові папери. Оформлення конверта.
с.214, впр.494 (письмово)
22.04 – РЗМ. Лист до рідної людини з використанням звертань і
вставних слів.
с.210-213 , впр.488-491(усно).
24.04 - Опрацювати Пам′ятку «Як написати лист» с. 213.
Впр.493(письмово)
____________________________________________________________________
13.04 - Вставні слова і сполучення слів. § 41, с.205-206, впр. 478,479.

Українська
література

Зарубіжна
література

Англійська мова

14.04 - Виділення вставних слів на письмі комами. §41, впр.480, 481.
15.04 - Виділення вставних слів на письмі комами & 41,впр482,483.
17.04 - Скадання інформаційного повідомлення до шкільного веб-сайту про
цікавий випадок із життя класу (з використанням вставних слів і
словосполучень), допоможе с.164.
Надіслати написане на вайбер т. 0963201331 .
Дата 18.05,20.05 Урок мовленнего розвитку ( твiр).Складання власноi версii
подальшого життя будь- якого лiтературного героя»( за прочитаними
нещодавно творами).
(Вайбер +380961760293)
____________________________________________________________________
Дата 13.05 Контрольний твiр « Мiй улюблений лiтературний герой» (роботи
вислати до 14.05) (Вайбер +380961760293)
29/04 ,30/04 опрацювати с.199-201; с 212-213, записи у зошитi.
Дата 22-23/04 – Урок позакласного читання. Подивитися фільм «Діти небес».
Написати твір-роздум «Чому фільм має таку назву».
__________________________________________________________
15.04 – М.Вiнграновський. «Сiроманець»
16.04 - ст.222-248; тести ст. 249 усно, завд.10 письм. (за бажанням)
05.05
Прочитати твір Пауля Мавра «Суботник повертається в суботу», записати в
зошит план твору.
14.04
Тема: Р.Дал-автор найссмачнішої сучасної казки «Чарлі і шоколадна фабрика».
Чарівний і повчальний світ казки.
Створити презентацію «Життя і творчість Роналда Дала».Намалювати
словесний портрет Чарлі.
25.05 – семестрова контрольна робота (картка)
27.05 – робота над помилками
28.05 - перегляд фільму на youtube
29.05 - обговорення планiв на лiто
18.05 – PB: ex. 3 p.215 (усно читати перекладати); WB: ex. 1,2 p. 87,88
20.05. – PB: ex. 1 p. 223 (письмово)
21.05 – PB: ex. 2 p. 224 (усно читати перекладати); p. 225 (опрацювати слова);
WB: ex. 1,2 p. 90
22.05 – PB: ex.1 p.234 (письмово)
13.05 - PB: p. 197-198 ( опрацювати present perfect) ; WB:ex. 3 p. 83( письмово)
14.05 - PB: ex. 3 p. 205 (читати і письмово дати відповіді на запитання)
15.05 - PB: ex. 1 p. 210( читати і перекладати); p. 211 ( опрацювати слова) ; ex. 2
p. 211 ( письмово )
___________________________________________________________
04.05 - PB: ex. 4 p. 192(письмово)
06.05 - картка
07.05 - PB: ex 2 p.194(читати і перекладати усно); WB: ex. 1 p. 81
08.05 - PB: p. 196 ( опрацювати слова), ex. 5 p. 196(усно), ex. 6 p. 197 (
письмово)
___________________________________________________________
27.04-PB. ex.4 p. 178 (письмово)
29.04 – PB: р.185 (слова); ex. 5 p.185 (читати,перекладати)
30.04- PB: p. 187 (слова); ex. 4,5 p. 189(послухати,5 письмово)
__________________________________________________________

Математика

22.04-PB. p. 173,175,176 (опрацювати слова) ; ex. 2 p. 172
23.04 – карточка
24.04-карточка
18.05--Контрольна робота
19.05- повторити параграфи 27-30,№ 970,1018.
20.05- повторити параграфи 31-33,№ 1083,1115.
21.05- повторити параграфи 34-36,№ 1152,1222.
12.05-повторити параграфи 20-22 ,№683, 720,725.
13.05- повторити параграф 23-24,№ 774,809.
14.05- повторити параграф 25-26,№ 893,849.
____________________________________________________________________
04.05- повторити параграф 10-11,№ 350, 352, 402.
05.05- повторити параграф 12-13,№ 432, 465.
06.05- повторити параграф 14,№ 478, 485.
07.05- повторити параграф 16 ,№ 556,557.
27.04 Повторити
28.04 Повторити
29.04 Повторити
30.04 Повторити

Історія України

Музичне
мистецтво

параграф 1-4 номери 143, 169,183.
параграф 5-6 номери 204,240,248 (4)
параграф 8-9 номери 294,305,329.
параграф 7 номери 276,278.

21.04- параграф 45,№ 1647, 1649, 1651.
22.04- параграф 45,№ 1654, 1664, 1665.
23.04- параграф 45,№ 1669, 1672, 1687.
____________________________________________________________________
13.04- параграф 42-43 ,№1539, 1541, 1568,
14.04- параграф 44,№ 1586, 1587, 1591, 1598.
15.04- параграф 44,№ 1601, 1606, 1610.
16.04- параграф 45,№ 1633, 1635, 1637, 1644.
22.05 29.05. Повторення.
____________________________________________________________________
15.05.КОНТРОЛЬНА РОБОТА. Відповіді прислати 15.05.На вайбер 097 70
11 548
08.05. Вивчити &&22, 22. Підготуватися до к /р. Повторити && 13-18.
24.04 Вивчити & 21
17.04 Вивчити & 20
25.05 Тема: «Назустріч канікулам». Закріплення матеріалу
https://www.youtube.com/watch?v=cQ4dXmLwvM0
https://www.youtube.com/watch?v=IIKP2dSm29o
18.05 Тема: «Назустріч канікулам» Опрацювати матеріал
https://sites.google.com/view/dist-muz-kondratova/5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0
%BE/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-34?authuser=0
12.05 Тема: «Музика і хореографія». Опрацювати матеріал
https://sites.google.com/view/dist-muz-kondratova/5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D
1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-33?authuser=0
27.04 Тема: «Музика в кіно» Опрацювати матеріал

https://sway.office.com/VY4l1O4oFgMCVUg5?ref=Link
21.04 Тема: «Музика в театрі» Опрацювати https://sites.google.com/view/distmuz-kondratova/5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0
%BE/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-30?authuser=0

Трудове навчання
(Гальчук А. А.)

Трудове навчання
Основи здоров’я

Природознавство

13.04 Тема: "Музика і візуальні види мистецтва". Опрацювати
матеріал https://sites.google.com/view/dist-muz-kondratova/5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0
%BE/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-29
29.05 – Міні-проект: «Сервірування святкового столу». Поняття про
сервірування святкового столу.
08.05 – Технологічний процес виготовлення деталей виробу: виготовлення
елементів з’єднань, фарбування деталей.
24.04 – Технологічний процес виготовлення деталей виробу: випилювання,
свердління отворів.
_________________________________________________________
17.04 – Технологічний процес виготовлення деталей виробу: розмічання,
випилювання або пиляння.
16.04
Лялька-мотанка (див. Інтернет)
18.05. "Стихійні лиха", опрацювати параграф.
04.05. "Безпека довкілля", опрацювати параграф.
27.04. "Безпека надворі", §30, виконати завдання в робочому зошиті.
13.04. "Інформаційна безпека в інтернеті". §28, виконати завдання в робочому
зошиті.
19.05 - Контрольна робота.
Завдання знаходяться за посиланням:
https://drive.google.com/drive/folders/1vPxgs1QHj5Y9uWs9kFMM0LY5oe_eVGvm
( Фото роботи надіслати на ел.пошту kazmirova.87@gmail.com або на
вайбер тел. 0680129374).
____________________________________________________________________
12.05 - 44 – опрацювати. Виконати завдання в зошиті
№ 104-105 (с.67).
04.05, 05.05 - 43 – опрацювати. Виконати завдання в зошиті № 102-103 (с.6566).
27.04 - 42 – опрацювати. Виконати завдання в зошиті
№ 98-101(с.63-64).
28.04 - Пройти тестування на сайті: join.naurok.ua .
Код доступу: 209331.
У полі «ім’я учня» вказуєте своє прізвище та ім’я.
Завдання необхідно виконати до 3 травня 20:00.
21.04 - - 40,41 – опрацювати .
13.04
 39 – прочитати.
 Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=SULxdVfAyTY
 Письмово завдання № 97 в робочому зошиті на с. 62.
14.04 Пройти тестування на сайті: join.naurok.ua
Код доступу: 837610
У полі «ім’я учня» вказуєте своє прізвище та ім’я.

Образотворче
мистецтво

Фізична культура

Завдання необхідно виконати до 18 квітня 18.00.
Далі сайт закривається.
30.04 Тема: Часові види мистецтва: література.
Малюнок: Відтворення сюжету і настрою літературного твору в ілюстрації.
07.05 Тема:Часові види мистецтва: література.
Малюнок: Відтворення сюжету і настрою літературного твору в ілюстрації.
14.05 Тема:Архітектура – мистецтво містобудування.
Малюнок: «Будинок моєї мрії»
21.05 Тема: «Часові види мистецтва: музика. Відтворення емоційного стану
людини»
Малюнок: «Малюємо музику»
28.05 Тема: «Образотворче мистецтво в культурному просторі»
https://drive.google.com/drive/folders/14Fapgr9mI6v6H72lQau_F-Al1N4nBCmx
Цікавий сайт: http://www.supercoloring.com/ua/sections/uroky-malyuvannya
Тема : «Легка атлетика»
Комплекс ЗРВ (загально-розвиваючих вправ), спеціальні вправи для метань,
бігові та стрибкові вправи, вправи на формування постави
Повторити техніку виконання метання малого м’яча на дальність.
https://www.youtube.com/watch?v=_buX6YvXSPg
https://www.youtube.com/watch?v=ZghDt1NSHUY
https://nvk1distance.bitrix24site.ua/dystantsiynenavchannyanvk1mnemyrova323222
2222222223/#block1276

