
Предмет 

 
30.03-03.04 06.04-10.04 13.04-17.04 21.04-24.04 

Українська мова 

(Азарова О.І.) 
  

Завдання в Google 
Classroom.  

Завдання Google 
Classroom 

Завдання Google 
Classroom 

Українська мова   
Завдання в Google 
Classroom.  

Завдання Google 
Classroom 

Завдання Google 
Classroom 

Українська 

література 

1.стор. 212 Максим 
Рильський. Вірш 
“Дощ” вивчити 
напам’ять.  
2.Павло Тичина, 
подивитися відео 
урок, вивчити 
напам’ять вірш “Не 
бував ти у наших 
краях”:https://www.y
outube. 
com/watch?v=73WIq
Q4eHzA 

1.Вірш “Осінь-
маляр” виразно 
читати 
2.Є. Гуцало “Лось”. 
Усне опрацювання 
за матеріалами та 
запитаннями 
відеоуроку: 

https://www.youtube.
com/ 
watch?v=n_GDeNAR
LHU 

1.Опрацювати 11 
питань, 12-те 
питання – письмово 
2.М. Рильский. 
Краса природи. 
Вірш “Дощ” 
напам’ять. 

  

Зарубіжна 
література 

Письмово відповісти 
на питання у кінці 
тексту «Аліса в 
країні див» 
«Перевір себе» 
питання 1, 5, 7 

1.Прочитати ст. 232-
237 
2.Будь-які 3 
стовпчики вивчита 

напам’ять 

1.Читати ст. 232-237 
2.Будь-які 3 
стовчики вивчити 

напам’ять 

Роальд Дал “Чарлі і 
шоколадна 
фабрика”. 
Прочитати, 
подивитись фільм. 
Описати “Дива на 
фабриці Віллі Вонкі” 
(6-7 речень).  

Математика   

Параграф 36. 
Відеоурок. 
Вправи 1042, 1046, 
1048, 1050, 1052, 

1054, 1037 

Параграф 37. 
Вправи 1068, 1070, 
1074, 1076, 1079, 
1081, 1083, 1088, 
1091, 1093, 1096, 
1101.  
(з 13.04 по 17.04 
термін здачі) 

Завдання у Viber 

Історія України   

Уроки по ТБ, або 
ютуб канал МОНУ 
(якщо збігається 
тема): середа 2 
урок 
Революція Гідності. 
Опрацювати  § 18. 
Відповіді на стор. 

105 1-3. 

  

Уроки по ТБ, або 
ютуб канал 
МОНУ: МОН 
України 
«Всеукраїнська 
школа онлайн для 
5-11 класів»: середа 
Історія України 
(5ур.) 10.30(плюс-

плюс) 

 Праця і 
господарство: 

колись і сьогодні. 

Опрацювати  § 
21.    Відповіді на 
стор. 123 : №1,6.7 
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Англійська мова 

(Поляничка С. М.) 

SB c. 102-103, 
виписати слова в 
словник, 
подивитися відео –
https://www.youtube.
com/ 
watch?v=UO5ktwPXs
yM 

WB c. 88-89 

Завдання в Google 
classroom 

Завдання в Google 

Classroom. 

Завдання Google 

Classroom 

Англійська мова 
(Кривицька С. А.)  

CB p 102-103, 
104(2), 105(1). WB p 
84-86 

CB p 106, WB p 92, 
GB p 80-81, 
Reading&Uriting p 8-
9, СB p 107-108, WB 

93-94 

CB p 109 WB p 95, 
GB p 82 CB p 110-
111(1,4) слова в 
словник, CB p 112 
WB 96, CB 113(2), 
WB 97-98 My writing 

CB p 114-115 слова 
в словник, вивчити, 
WB p 99 Review, CB 
p 116, WB p 100, CB 
p 117 (2,3), WB p 
101  

Англійська мова 

Папруга 

  

Сb. 
c.106,107,110,111 – 
послухати (за 
можливості), 
прочитати, виписати 
незнайомі слова в 
словник, 
перекласти; 
– В.1 с.107, в.1 
с.111 – вивчити 
слова; 
– В.3 с.106, в.2,4 
с.107, в.3 с.110,в.1 
с.111, в.4с.112 – 
письмово; 
Проект на тему : 
“Стародавні 
архітектурні 
пам’ятки”. (Аncient 
architectural 
monuments) 
Обрати пам’ятку, 
описати її, вміти 
розповісти.(10-
12речень) 

https://youtu.be/Ymt4
NV8s9W0 

https://youtu.be/KVsd

eQs0i2Y 

Середа – проект 
Wb. – c.96 – 97,  
с.96 впр.1 – чит, 
переклад 
Виділені слова – 
знати 

Повторення Unit 10, 
Грамматика с.74,78 
– правила 
Wb.c.91,98  
Cb.c.111(2,3) 
Роз’яснення у Viber. 
+ Всеукраїнська 
школа онлайн 

Cb.p.108-109,113 
Wb.p.94-95,99 
Gb.p.80-85 
Всеукраїнськ школа 
онлайн – середа, 
п’ятниця 

https://youtu.be/oXbg
IWBYYxE 

https://youtu.be/Ymt4
NV8s9W0 

https://youtu.be/KVsd

eQs0i2Y 

Німецька мова 
(Габрук О.Л.) 

Lehrbuch, Seite 117 
(Прочитати, 
перекласти, дати 
відповіді на 
запитання 
письмово). 

https://youtu.be/11nh

vu4-iMQ 

Arbeitsbuch, Seite 
74, Übung 12 
(утворити речення). 

Lehrbuch, Seite 118, 
Übung 13 (Утворити 
речення письмово в 
зошиті) 
Arbeitsbuch, Seite 
75, Übung 14,15. 
Відповіді надсилати 
в Google Classroom. 

Lehrbuch, Seite 119, 
Übung 17- 
прочитати та 
перекласти текст, 
Übung 18 – дати 
відповіді на 
запитання письмово 
в зошиті. 
Arbeitsbuch, Seite 

76, Übung 17,18. 

Lehrbuch, Seite 128 
– розглянути 
частини тіла і 
записати слова в 
словник. 
Arbeitsbuch, Seite 
78, 79, Übung 
1,2,3,4,5,6 

Відповіді надсилати 
в Google Classroom. 
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https://youtu.be/lb8m

VX6RZ0A 

Розгадати кросворд. 

Відповіді надсилати 
в Google Classroom. 

Німецька мова 
(Ракіна А.В.) 

Lehrbuch, Seite 117 
(Прочитати, 
перекласти, дати 
відповіді на 
запитання 
письмово). 

https://youtu.be/11nh
vu4-iMQ 

Arbeitsbuch, Seite 
74, Übung 12 
(утворити речення). 

https://youtu.be/lb8m
VX6RZ0A 

Розгадати кросворд. 

Відповіді надсилати 

в Google Classroom. 

Lehrbuch, Seite 118, 
Übung 13 (Утворити 
речення письмово в 
зошиті) 
Arbeitsbuch, Seite 
75, Übung 14,15. 
Відповіді надсилати 
в Google Classroom. 

Lehrbuch, Seite 119, 
Übung 17- 
прочитати та 
перекласти текст, 
Übung 18 – дати 
відповіді на 
запитання письмово 
в зошиті. 
Arbeitsbuch, Seite 

76, Übung 17,18. 

Lehrbuch, Seite 128 
– розглянути 
частини тіла і 
записати слова в 
словник. 
Arbeitsbuch, Seite 
78, 79, Übung 
1,2,3,4,5,6 

Відповіді надсилати 
в Google Classroom. 

Природознавство Google Classroom.  
Завдання в Google 

Classroom.  

1.Опрацювати 
параграф 41 
(підручник). 
2.Виконати 
завдання в зошиті 
за додатком (фото 
додається в 

Classroom). 

1.Опрацювати 
параграф 43 
(підручник). 
2.Переглянути 
відеоуроки 
(додаток) 
3.Виконати  завданн

я №5 стор. 188. 

Інформатика 

(Овчар О.О.) 
Google Classroom. 

Завдання в Google 

Classroom.  

Завдання Google 

Classroom 

Завдання Google 

Classroom 

Інформатика Дідик С.В. Завдання в Google Classroom.  

Основи здоров’я 

1.Розробити 
алгоритм дій при 
пожежі (письмово) 
2.Створити пам’ятку 
«Один вдома» 
(письмово) 
3.Параграф 24, 
повторити параграф 
22 
P.S. Письмові 
роботи надсилати 
на електронну 
пошту вчителю. 

Параграф 23. 
Навести приклади 
конкретної 
автономної ситуації. 
Запропонуй вихід з 
неї (письмово) 

с.145-148 п.25 
опрацювати. 
Завдання на ст.147-
148 виконати усно. 

Параграф 26. 
Вивчити правила 
поведінки в натовпі. 
Ст. 153 (завдання 
письмово) 
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Обов’язково вказати 

клас та прізвище. 

Трудове навчання (хлопці) 

(з 30.03 по 24.04) 

Виготовлення традиційної української писанки: 
1.Зробить основу для писанки.  
Можливі варіанти: 
·дерев’яні 
· пінопластові 
·  порожня яєчна шкаралупа 
·  шкаралупа наповнена воском або парафіном 
·  фігура з алебастру 
2.Виконайте оздоблення одним з традиційних або 
сучасних способів розпису великодніх яєць 

Трудове навчання 
(дівчата) 

Завдання в Google 
Classroom.  

Ознайомтеся  з  пре
зентаціями  про  вид
и  орнаменту  в 
український  вишивц
і   на   платформі 
classroom  В  докум
енті 
“Приклади  орнамен
ту”  роздевіться  як  
створюється  орнам
ент.  Ваше  завданн
я  створити  на  лист
очку  свій  орнамент
,  якщо  у 
вас  є  можливість  з
образити  в  кольорі,
  якщо  ні  тоді  чорн

о біле. 

Завдання в Google 
Classroom 

Завдання в Google 
Classroom 

Мистецтво 

Електронний 
підручник 
«Мистецтво» 5клас 
Масол Л.М. Урок 28-
29 стор. 222 
«Дизайн». Зрозуміти 
поняття логотип, 
піктограма. 
Виконати малюнок з 
логотипом «У світі 
тварин» 

Закріплюємо тему 
“Дизайн”. Життя на 
планеті під 
загрозою. 
Намалюйте плакат 
“Планета в 
майбутньому”. 
Або продовжуємо 

тему “Дизайн”. 

1.Електронний 
підручник 
«Мистецтво» 5 клас 
Масол стор. 227; 
тема “Інсталяція”. 
2.Завдання: 
намалювати курча, 
яке знайшло друга. 
(підписуйте свої 
роботи: призвище, 
клас) 

Тема: «Театр, Кіно 
і цирк Сходу» 
Синтетичні 
мистецтва набули в 
країнах Сходу 
неповторних рис і 
різноманітних форм, 
де не має 
декорацій. 
Підручник 
«Мистецтво» Л. М. 
Мосол, п. 30, стор. 
230. 
Завдання:використ
овуючи рослинні 
мотиви та образи 
птахів, створіть ескіз 
декорації китайської 
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опери. 
Підручник 
«Мистецтво» Л. М. 
Мосол, п. 30, стор. 
237. 

Фізична культура 

https://www.youtube.
com/ 
watch?v=Qfc7E4qgA
bQ 

Тема:Волейбол.“Зна
чення гравців 
передньої та 
задньої 
лінії”.(реферат) 

https://www.youtube.
com/ 
watch?v=fJx5OYm-
Quw&feature=youtu.
be 

Тема:Волейбол. 
Правила поведінки 
на уроках фізичної 
культури. 
(див.ролик) 
Практичне 
завдання: 
Всеураїнська школа 
онлайн, руханки. 
З цього тижня на 
YouTube-каналі 
МОН руханки 
будуть 
розпочинатися о 
11:00 і 12:15.  

://www.youtube.com/ 
watch?v=hHi8c03nO
YU 

http://bit.ly/USO5clas
s 

Волейбол. Руханка. 

Вправи зі стільцем. 

Практичне 
завдання: 
Всеураїнська школа 
онлайн, руханки. 

На YouTube-каналі 
МОН руханки 
розпочинаються о 

11:00 і 12:15. 

https://www.youtube.
com/ 
watch?v=u4FIRbbRli
U 

bit.ly/USO5class 

 

https://drive.google.com/open?id=15lxJwikdK2piFOQ_TbE_bla84x68HxFL
https://www.youtube.com/watch?v=Qfc7E4qgAbQ
https://www.youtube.com/watch?v=Qfc7E4qgAbQ
https://www.youtube.com/watch?v=Qfc7E4qgAbQ
https://www.youtube.com/watch?v=Qfc7E4qgAbQ
https://www.youtube.com/watch?v=Qfc7E4qgAbQ
https://www.youtube.com/watch?v=Qfc7E4qgAbQ
https://www.youtube.com/watch?v=Qfc7E4qgAbQ
https://www.youtube.com/watch?v=Qfc7E4qgAbQ
https://www.youtube.com/watch?v=fJx5OYm-Quw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fJx5OYm-Quw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fJx5OYm-Quw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fJx5OYm-Quw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fJx5OYm-Quw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fJx5OYm-Quw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fJx5OYm-Quw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fJx5OYm-Quw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fJx5OYm-Quw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fJx5OYm-Quw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hHi8c03nOYU
https://www.youtube.com/watch?v=hHi8c03nOYU
https://www.youtube.com/watch?v=hHi8c03nOYU
https://www.youtube.com/watch?v=hHi8c03nOYU
https://www.youtube.com/watch?v=hHi8c03nOYU
https://www.youtube.com/watch?v=hHi8c03nOYU
http://bit.ly/USO5class
http://bit.ly/USO5class
http://bit.ly/USO5class
http://bit.ly/USO5class
https://www.youtube.com/watch?v=u4FIRbbRliU
https://www.youtube.com/watch?v=u4FIRbbRliU
https://www.youtube.com/watch?v=u4FIRbbRliU
https://www.youtube.com/watch?v=u4FIRbbRliU
https://www.youtube.com/watch?v=u4FIRbbRliU
https://www.youtube.com/watch?v=u4FIRbbRliU
https://www.youtube.com/watch?v=u4FIRbbRliU
https://www.youtube.com/watch?v=u4FIRbbRliU
http://bit.ly/USO5class
http://bit.ly/USO5class

