
5-Б клас
№ Тема Домашнє завдання Коментар

Українська мова

1 12/03 Тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними 
членами. Опрацювати матеріал параграфа 55, виконати вправу 447

2 16/03 Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки.  
при звертанні (повторення). Опрацювати матеріал параграфа 57, виконати вправу 451.

3 18/03 Виділення вставних слів на письмі комами. Опрацювати матеріал параграфа 58, виконати вправу 459.

4
19/03 Складання інформаційного повідомлення до шкільного веб-
сайта про цікавий випадок із життя класу ( з використанням вставних 
слів і словосполучень).

Скласти інформаційне повідомлення до шкільного веб-сайту 
про цікавий випадок з життя класу.

5 30/03 Урок мовленнєвого розвитку. Ділові папери. Оформлення 
конверта (або адреси на поштовій листівці). Оформити конверт і вітальну листівку до Дня матері.

6 01/04 Тренувальні вправи. Речення з однорідними членами. 
Звертання. Вставні слова та сполучення слів. Повторити вивчений матеріал с.158-170.

7 02/04 Контрольна робота. Речення з однорідними членами. 
Звертання. Вставні слова та сполучення слів (тестування). Виконати вправу 461.

Українська література

1
16/03 Павло Тичина. Майстерне відтворення краси природи, яка 
надихає ліричного героя й зміцнює його патріотичні почуття. " Не 
бував ти у наших краях!"

Вивчити напам'ять поезію.

2 18/03 "Гаї шумлять ...", "Блакить мою душу обвіяла...". Мелодійність 
віршів П. Тичини. Вивчити напам'ять одну з поезій

3 30/03 Євген Гуцало. Вічне протистояння добра і зла - наскрізна тема 
світового мистецтва. Порушення цієї теми в оповіданні "Лось".

Навчитися виразно читати, переказувати оповідання. 
Скласти план.

4 01/04 Співчуття, милосердя - шлях до перемоги добра. Образи 
хлопчиків, їхня невідступність у захисті невідкладних переконань.

Повторити теорію літератури. Підготуватися до контрольної 
роботи. (Т. Шевченко, П. Тичина, Є. Гуцало).

Зарубіжна література

1 13/03 Льюїс Керрол'' Аліса в країні див''.Втілення сюжету в різних 
видах мистецтва Прочитати повість-казку Подивитися мультфільм

2 16.03 Світ Аліси та її пригоди Опис портрету героїні
3 20.03 Образ Аліси, інші персонажі Образи Аліси та інших героїв
4 30.03 Особливості художньої мови твору

Англійська мова
1 13.03 Домашнє читання. с.77 (опрацювати тексти)

2 16.03  Коли твоє день народження. Вивчення назв місяців. записати у словник і вивчити назви місяців ( слова скину у 
групу) https://www.youtube.com/watch?v=F-ez7sKbkdA

3 20.03  Вивчення назв предметів одягу. записати у словник і вивчити назви предметів одягу ( слова 
скину у групу) https://www.youtube.com/watch?v=jNg3KuUFkxU

4 30.03  День матері та День Подяки. с.80, опрацювати тексти.

5 3.04  Яка сьогодні погода? вивчення нових слів. с.84, впр.1 (пронумерувати картинки), слова для запису в 
словник скину в групу. https://www.youtube.com/watch?v=jTBVpfZWfBA

Німецька мова

1 18.03.Українська столиця.Розвиток навичок читання С.167(слова),с.167,впр.1(читати),с.167,впр.2(опрацювати),с.
168,впр.5(писати) Всі нові слова записувати в словник

2 20.03.Контрольна робота Письмові завдання фотографуєте і пересилаєте мені на вайбер.Якщо виникають питання до завдань,пишите мені на вайбер
3 30.03.Урок-гра "Місто-Країна"

https://www.youtube.com/watch?v=F-ez7sKbkdA
https://www.youtube.com/watch?v=jNg3KuUFkxU
https://www.youtube.com/watch?v=jTBVpfZWfBA


4 1.04.Місто чи село.Введення нових л.о С.173(слова),с.175,впр.1(читати),с.176,впр.3(опрацювати),с.
177,впр.6(писати)

5 3.04.Маленьке місто-велика культура.Розвиток навичок говоріння.
Підрядні речення

С.178(слова),с.178,впр.1(читати),с.179,впр.4(опрацювати),с.
179,впр.4(писати),вивчити табличку

Історія України
1 Теми та домашні завдання будуть повідомлені пізніше
2
3

Математика
1 Розв'язування вправ на всі дії з десятковими дробами. Виконати  №1462.
2 Розв'язування вправ. Виконати  №1466.
3 Розв'язування задач. Виконати  №1468, 1470.
4 Розв'язування задач. Виконати  №1474, 1475.
5 Розв'язування рівнянь. Виконати  №1478.
6 Розв'язування вправ. Виконати  №1480, 1481, 1485.
7 Відсотки. Опрацювати § 42.
8 Розв'язування вправ на відсотки. Виконати  №1502, 1504.
9 Знаходження відсотків від даного числа. Виконати  №1518, 1521,1523.

10 Розв'язування задач. Виконати  №1527, 1530,1532.

Природознавство
1 12/03 Гриби. Опрацювати: §36 https://www.youtube.com/watch?v=lPspaNNLFpg

2 17/03 Практичне заняття. Визначення назв найбільш поширених в 
Україні рослин, тварин, грибів за допомогою атласів-визначників. Повторити: §36 Виконати завдання в робочому зошиті.

3 19/03 Бактерії. Опрацювати:§37 https://www.youtube.com/watch?v=-0aGkfcJync

4 31/03 Практичне заняття. Ознайомлення з найбільш поширеними й 
отруйними рослинами, грибами і тваринами своєї місцевості. Повторити:§37 Виконати завдання в робочому зошиті. http://nataliyaborisova.blogspot.com/2018/03/5_19.html

5 02/04 Умови життя на планеті Земля. Вплив на організми чинників 
неживої природи. Опрацювати:§38 https://www.youtube.com/watch?v=iSWPUZxEY1w

Музичне мистецтво
1 19.03.Урок узагальнення. Веснянки мого краю.

2 2.04.Музика та інші види мистецтва.Л.Деліб "На вшпиньках".О.
Злотник "Школярі-школярики".розучування. Школярі-школярики"-співати пісню.

Образотворче мистецтво
1 Створити орнаментальну композицію в колі, квадраті. 

2 Український орнамент. Намалювати дерево життя з елементами 
народної традиції

Інформатика
1 17.03.Програма.Середовище опису й виконання алгоритмів. Опрацювати § 19. https://studio.code.org/s/mc/stage/1/puzzle/1.
2 31.03. Типи алгоритмів. Опрацювати § 20. Вправа 2. Гра. 193 ст.

Технології (хлопці)
1 Теми та домашні завдання будуть повідомлені пізніше
2

Технології (дівчата)

https://www.youtube.com/watch?v=lPspaNNLFpg
https://www.youtube.com/watch?v=-0aGkfcJync
http://nataliyaborisova.blogspot.com/2018/03/5_19.html
https://www.youtube.com/watch?v=iSWPUZxEY1w
https://studio.code.org/s/mc/stage/1/puzzle/1.


1 "Виконання початкових вишивальних швів(""стебльовий"", 
""тамборний"", ""петельний,"") для виготовлення серветки "

2 Вишивання серветки 
Основи здоров'я

1 Пожежна безпека. Опрацювати § 22
2 Дитина в автономній ситуації. Опрацювати § 23

Фізична культура
1 Теми та домашні завдання будуть повідомлені пізніше
2
3
4
5

Християнська етика
1 17.03 Благовіщення Пречистої Діви Марії Божа обіцянка прихід Ісуса Христа
2 31.03 Дитинство Ісуса Христа Втеча до Єгипту


