
5-В клас 

Математика 

1. Опрацювати §35 вправи 976, 978, 980, 983, 985, 987, 993, 995, 999, 1003, 1007, 1011, 
1013, 1015, 1021, 1026, 1028, 1030, 1016, 1020, 982 

2. Повторення. Вправи 907, 241, 336, 337, 385, 450, 526 

Інформатика 

Прочитати параграфи 4.1-4.2 Завд. 2. стор. 167 та завд. 9 стор. 168 

Англійська мова (гр. Кривошапка І.А.) 

Unit 10 (SB, WB, GrB)+ проект про визначне місце світу. Переклад нових слів, граматичні правила 
будуть надіслані у групі Viber із детальним роз’ясненням 

Англійська мова (гр. Каніковська Т.Ю.) 

З 12.03 по 18.03 

1.Написати та вивчити тему: “My eating habits”, “My favourite sport!” за Unit 9 (використати активну 
лексику, обрати один вид спорту,описати правила гри, назвати відомих спортсменів) 

2.СВ ст. 96-97 перклад, СВ ст. 99 (2, 4), WB ст. 85 (1-3) 

Англійська мова (Князева Л.В.) 

1. СВ ст. 94-102 (усі вправи) 
2. WB ст. 84-91 (усі вправи) 
3. GrB ст. 74-79 (усі вправи) 
4. Вивчити неправильні дієслова: WB ст. 135, GrB ст. 96 

Українська мова (Панасюк Я.М.) 

параграф 37 вивчити правило, вправи 443, 446, 447. 

параграф 38 вивчити правила, вправи 455, 457, 454. 

Українська мова (Заболотна В.В.) 

опрацювати параграф 37, вивчити правила, вправи 433, 435,439,442,443,447 

опрацювати параграф 38, вивчити правила, вправи 452,454,456,457 

Українська література 

читати і переказувати ст.187-194, ст.194-195 (усно відповідати на питання); 

вивчити напам’ять “За сонцем хмаронька пливе”, “Садок вишневий коло хати”; 

П.Тичина “Не бував ти у наших краях”, “Гаї шумлять”, “Блакить мою душу обвіяла” (вивчити 
напам’ять одну поезію на вибір); 

Є.Гуцало “Лось” (ст.203-210 читати і переказувати) 

Зарубіжна література 

Льюїс Керрол біографія письменника. 

Прочитати повість-казку “Аліса в Країні Див”. Намалювати малюнки до казки (за бажанням).  

Характеристика образу Аліси із цитатами письмово. 

Німецька мова (І та ІІ групи) 

1. LВ S. 112 слова записати в словники   

2. АВ S. 70-73 ÜB 1-11 



Історія України (18.03.2020 р.) 

1.Опрацювати параграфи 14-17 

2.Створити презентацію про найулюбленішу історичну пам’ятку рідного міста.  

“Основи здоров’я” (з 12 по 19 березня)  

1.Опрацювати параграф 22. 

2.Повторити параграфи 16-21. 

Природознавство 

Опрацювати 39-42 

Фізична культура 

1. Загально-фізична підготовка 

• вправи для розвитку м’язів черевного пресу, спини; 
• віджимання від підлоги; 
• вправи для розвитку гнучкості. 

2. Підготувати реферат на тему: “Основні правила гри в волейбол” 

Мистецтво  

1. Садово-паркове мистецтво. Малюнок “Скульптура для парку” 
2. Венеціанський карнавал. Малюнок “Карнавальний костюм” 

Праця (дівчата) 

Шановні учні 5-го класу, кожна  учениця вибирає  з 
перерахованого  списку   один  вид  технології  вишивання  та підготовляє 
реферат  за  такою  схемою:  

1. Історія виникнення технології  цієї  вишивки. 
2. Технологія виготовлення цієї   вишивки. 
3. В яких виробах ми можемо  зустріти  цю  технологію  вишивання. 

Список  технологій  вишивання: 

1. Алмазна вишивка, 
2. вишивка бісером 
3. вишивка хрестиком 
4. мережка 
5. вишивка атласними  стрічками 
6. вишивка решильє 
7. вишивка сінелью 
8. вишивка  в  ковровій  техніці 
9. Ізоніть 
10. бразильська вишивка 
11. сутажна вишивка 
12. вишивка борджело 
13. вишивка золотом 
14. вишивка хардангер 
15. вишивка в ковровій техніці 
16. вишивка шовком 
17. вишивка  трапунто 
18. вишивка сашико 
19. люневільська  вишивка 
20. вишивка гладь 
21. об’ємна вишивка 



 


