
5-Б клас
№ Тема Домашнє завдання Коментар

Українська мова

1
06.04 Уроки мовленнєвого розвитку. Контрольний письмовий 
докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами 
роздуму, що містить однорідні члени речення.

Опрацювати матеріал параграфа 56, виконати вправу 448. https://image.slidesharecdn.com/random-141219090236-
conversion-gate02/95/-1-638.jpg?cb=1473005171

2
08.04 Уроки мовленнєвого розвитку. Контрольний письмовий 
докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами 
роздуму, що містить однорідні члени речення.

Переглянути мультфільм "Добрий динозавр", переказати 
його сюжет. (письмово).

http://moviestape.net/katalog_multfilmiv/multfilm/8214-dobriy-
dinozavr.html

3 09.04  Лист до рідної людини з використанням звертань та вставних 
слів.

Опрацюйте матеріал параграфа 59, 62, виконати вправу 
469. https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/4137

4 13.04  Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим 
зв'язком.

Опрацювати матеріал параграфа 60, виконати вправу 
471,474.

5 15.04.  Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим 
зв'язком.

Повторити теоретичний матеріал параграфа 60, виконати 
вправи 472,475.

6 16.04  Кома між частинами складного речення, з'єднаними 
безсполучниковим і сполучниковим зв'язком Вивчити правила параграфа 61, виконати вправи 479, 480.

7  22.04 Кома між частинами складного речення, з'єднаними 
безсполучниковим і сполучниковим зв'язком.

Повторити теоретичний матеріал параграфа 61, виконати 
вправи 482,483.

8

23.04  Уроки мовленнєвого розвитку. Письмовий твір-роздум на 
тему, пов'язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі за 
колективно складеним планом (орієнтовні теми: «Чому людина має 
бути чемною», «Чому потрібно захищати слабших», «Чому потрібно 
вивчати іноземну мову»).

Написати письмовий твір-роздум на тему, пов'язану з 
життєвим досвідом учнів, у художньому стилі за колективно 
складеним планом (орієнтовні теми: «Чому людина має бути 
чемною», «Чому потрібно захищати слабших», «Чому 
потрібно вивчати іноземну мову»).

https://subject.com.ua/textbook/mova/5klas_5/66.html

Українська література

1 06.04 Контрольна робота. Тарас Шевченко, Павло Тичина, Євген 
Гуцало (тестування). Виконати тестові завдання. https://www.google.com/search?Портрет_Максима_Рильського

2
08.04  Максим Рильський. Основні відомості про поета. Краса рідної 
природи й відтворення її засобами поетичної мови. «Дощ» 
(«Благодатний, довгожданий...»).

Опрацювати статтю підручника с. 212, скласти план. 
Вивчити напам'ять одну поезію (на вибір). https://www.youtube.com/watch?v=16WTD5KlPkM

3 13.04  Єдність людини і природи, зв'язок між станом людської душі та 
довкіллям. «Осінь-маляр із палітрою пишною.».

Навчитися виразно читати та аналізувати поезію с.213. 
Виконати завдання на с.214. https://www.youtube.com/watch?v=AcuYrWeihwU

4 15.04 Урок мовленнєвого розвитку. Художній етюд про природу 
(письмово). Написати у зошиті етюд про природу. http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-78A81D53A4259/list-

B65BB05F26

5

22.04  Григір Тютюнник. Коротко про письменника. «Дивак». Ідея 
неповторності й багатства внутрішнього світу людини. Паралельність 
і єдність двох світів - природи і людини, зображені в оповіданні. 
Точність і лаконізм описів природи.

Опрацювати статтю підручника с. 215, Прочитати оповідання  
" Дивак".Дати відповіді на запитання с.221-222.

Зарубіжна література
1 3.04. Марина Цвєтаєва (1892-1941).Життєвий і творчий шлях Прочитати сторінки підручника 220-223.

2 5.04. "Книги в червоній палітурці". Знайомі образи з прочитаних книг. 
Образ ліричної героїні Вивчити вірш напам"ять.Стор.223     

3 10.04. Контрольна робота за розділом.Тести

4 13.04. Роальд Дал ( 1916-1990). "Чарлі і шоколадна фабрика". 
Персонаж і герой літературного твору. Прочитати твір в інтернеті.Подивитися фільм "

5 17.04. Цікаві пригоди хлопчика Чарлі та його друзів на фабриці 
містера Вонки Розповідати про сім"ю Чарлі та його друзів

6 24.04. Характеристика образу містера Вонки Характеризувати містера Вонку
7 27.04. Зображення в повісті реального та фантастичного Розповідати про реальне та фантастичне в повісті
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Англійська мова
1 6.04   Святкування Нового року. Написання листа. с.85, впр.3 (А - читати, В- письмово скласти речення) https://www.youtube.com/watch?v=fqm5lp14ilI
2 10.04   Святкування Хелловіна. с.86, впр.1, 2 (письмово) https://www.youtube.com/watch?v=SeNEi_NfF6w

3 13.04   Домашнє читання. с.82, опрацювати текст. https://www.youtube.com/watch?v=6Y5evUs-viw

4 17.04   Контрольна робота. Завдання контрольної роботи будуть у групі.
5 24.04   Великобританія та її складові частини. https://learningapps.org/9877352 https://www.youtube.com/watch?v=msGMpIqvHIE

Німецька мова
1 6.04.Тренувальні вправи до теми "Підрядні з"ясувальні речення" Написати 10 підрядних речень зі сполучниками "dass" та "ob" 

2 8.04.У селі.Діалогічне мовлення Слова в словник: с.181, впр.1, с.181 (читати), впр.2, с.181, 
впр.3, с.183 (опрацювати), впр.6, с.182 (писати)

3 10.04.Домашнє читання
Слова в словник: с.183, текст для читання та перекладу: впр.
3б, с.183, виконати письмово впр.5, с.184 (описати одне із 
зазначених міст)

Опис робити за такими пунктами: 1)розташування; 2)
населення; 3)історія; 4)споруди; 5)пам'ятки культури

4 13.04.Проєктна робота "Ми тут живемо" Створити презентацію на тему "Я живу у Великому Ключеві"
5 15.04.Тестування до теми "Підрядні речення"(Т.О) Підготуватися до граматичного тестування

6 17.04.Природа поряд зі мною.Введення нових лексичних одиниць Слова в словник: с.188; впр.1, с.188 (читати), впр.3,4, с.189 
(опрацювати), впр.6, с.190 (писати)

7 22.04.Яка сьогодні погода?Безособові займенники Слова в словник: с.191; впр.1, с.191 (читати), впр.2, с.191, 
впр.3, с.192 (опрацювати), впр.6, с.192 (писати) Виписати табличку зі с.192 у граматику

8 24.04.Щодня теплішає.Розвиток навичок усного мовлення.Різниця 
між als та wie

Слова в словник: с.193; впр.1, с.193 (читати), впр.3,4, с.193 
(опрацювати), впр.6, с.194 (писати) Виписати табличку зі с.194 у граматику

Історія України

1 02.04.Тема. Сторіччя ідей, або Хто заклав підвалини історичної 
науки. Параграф 23, стор. 159

2 09.04.Тема. І словом, і пензлем, або Чим відрізняється наукове й 
мистецьке осмислення минулого. Практичне заняття. Параграф 24, стор. 166

Математика
1 Розв'язування вправ. Повторити §42.Виконати №1525, 1527.
2 Розв'язування вправ. Виконати №1530, 1534, 1536.
3 Розв'язування вправ. Повторити §43.Виконати №1568, 1571.
4 Розв'язування вправ. Виконати №1573, 1574.
5 Розв'язування задач. Виконати №1690, 1691, 1692.
6 Розв'язування задач. Виконати №1696, 1576.
7 Розв'язування задач. Виконати ст.273  №4, 5, 7, 8 .
8 Розв'язування задач і вправ. Виконати №1542, 153.
9 Середнє арифметичне Опрацювати §44.

10 Середнє  значення величини. Виконати №1588, 1590, 1592.
11 Розв'язування вправ. Виконати №1594, 1596, 1598.
12 Розв'язування задач і вправ. Виконати №1599, 1602, 1604.
13 Розв'язування задач і вправ. Виконати №1607, 1608, 1609.
14 Розв'язування задач і вправ. Виконати №1612, 1613, 1617.
15 Розв'язування задач і вправ. Виконати №1620, 1622, 1627 (1).
16 Розв'язування задач і вправ. Виконати №1717, 1718.

Природознавство
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1 07/04 Вода і тепло в житті організмів. Переіодичні зміни умов 
середовища. Опрацювати §39 https://www.youtube.com/watch?v=uW7SUbbXGzU

2 09/04 Наземно-повітряне середовище та його мешканці. Опрацювати §40 https://www.youtube.com/watch?v=lCxQecqNSUE
3 14/04 Водне середовище та його мешканці. Опрацювати § 41 https://www.youtube.com/watch?v=b7mamn1pmLg
4 16/04 Грунтове середовище та його мешканці. Опрацювати §42 https://www.youtube.com/watch?v=sfYKdB_FZJ8
5 21/04 Чинники живої природи. Опрацювати § 43 https://www.youtube.com/watch?v=lhq_9i-6O3Q
6 23/04 Екосистеми. Опрацювати § 44 https://www.youtube.com/watch?v=PLFMAnuaCDM

Музичне мистецтво
1 9.04.Музика і слово.М .Глінка "Жайворонок"."Школярі-школярики". слухати ліричні романси (на вибір).

2 16.04.Музика та візуальні види мистецтва.М.Мусоргський 
"Богатирські ворота".Вивчення пісні "Бременські музиканти". Намалювати малюнок до слуханя музики.

3 23.04.Музика в театрі.П.Чайковський.Вальс з балету "Спляча 
красуня"-слухання.Бременські музиканти "-виконання. Подивитись балет "Спляча красуня".

Образотворче мистецтво
1 Створити стилізовану композиціїю на основі природних форм
2 Народні промисли. Ескіз розпису керамічної кахлі, або тарілки. 
3 Українські писанки. Створити ескіз великодньої писанки

Інформатика
1 07.04 Лінійні алгоритми. Опрацювати §21. Вправа 1 Проект Діалог ст.203.

2 14.04 Реалізація лінійних алгоритмів  у середовищі Скретч. 
Практична робота. Опрацювати §22.  Вправа 2. Музичні інструменти. ст.204. https://youtu.be/Yf3sm3ArF40

3 21.04 Алгоритм з повтореннями. Опрацювати §23. Вправа 1. Заповнюємо посудину рідиною. https://svitppt.com.ua/informatika/algoritmi-z-ciklami.html
Технології (хлопці)

1 Теми та домашні завдання будуть повідомлені пізніше
Технології (дівчата)

1 Обробка країв серветки.

2 Технологія виготовлення ляльки мотанки. Вибір та обгрунтування 
теми проекту.Графічне зображення ляльки-мотанки.

3 Добір матеріалів та інструментів для виготовлення ляльки-мотанки. 
Виготовлення виробу. 

Основи здоров'я
1 07.04. Безпека надворі. Місця підвищеної небезпеки. Опрацювати § 26.
2 14.04. Екстримальні ситуації при спілкуванні з незнайомцями. Опрацювати § 24.

3 23.04. Безпечне довкілля. Наслідки забруднення довкілля для життя і 
здоров'я людини. Опрацювати § 27. Створення саморобок для повторного використання 

пластикових упаковок
Фізична культура

1 Теми та домашні завдання будуть повідомлені пізніше
Християнська етика

1 10/04 Служіння Ісуса Христа Біблія Мт.3, Марка 1,1-13.
2 17/04   Служіння Ісуса Христа Біблія Лк. 3, 1-22.
3 24/04 Дві головні заповіді любові Біблія  Мт.22,36-40, Лк.10,27.
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