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Українська 

мова 

Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль.  

Д/з §58, с. 210 - 211 

Вправа 487 - 489 (1 - 2) 

Устинова В.А. 

Viber 

+380969022734 

Математика 
Тема. Координатна площина. 

Завдання. п. 43-45. №1273, №1275 
Приймачук В.Г. 

Історія 

України 

Виникнення і поширення християнства.  Перетворення 

християнства на офіційну релігію Риму. 

Прочитати параграф 51. Підготувати презентацію 

«Виникнення християнства» 

Вакуліч Л.Г. 

Англійська 

мова 

Англомовні країни. Вправа 1(а), с. 178 (записати в зошит, 

вибравши правильний варіант). 
Колядюк Р.В. 

Українська 

література 

Гумористичне й сатиричне зображення. Жанрова 

різноманітність гумористичних творів. Леонід Глібов - 

визначний український байкар, поет. Сатиричне 

змалювання сучасної судової системи у байці "Щука". 

Побудова байки. 

Д/з Підручник, с. 217 - 220 

Завдання 1-11, с. 219-220 

Завдання 1-3, с. 218 

Устинова В.А. 

Viber 

+380969022734 
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Образотворче 

м-во 

Декоративно-прикладне мистецтво. Український 

народний одяг – складова духовної культури. Сорочка, 

кептар. Вишивка.  

Завд. Зображення постаті людини в українському 

народному одязі. 

Касянчук В.С. 

Фізична 

культура 

Вправи для розвитку спритності. Нижня пряма подача. 

Навчальна гра 

Д. з. Згинання і розгинання рук в упорі. Тест 

Солдатенко В.М. 

Біологія 

Сапротрофні — цвільові гриби, дріжджі. Опрацювати § 

52. Виписати та засвоїти ключові терміни і поняття. Дати 

відповідь на запитання № 3, 4 на ст. 239. Відео. 

Пройдіть онлайн тест:  

Любежаніна Л.М. 

Зарубіжна л-

ра 

Тема. А. Ліндгрен "Міо, мій Міо". Образи головних 

героїв. Перемога добра над злом. 

Завдання. 1. Подивитися в онлайн урок. А. Ліндгрен "Міо, 

мій Міо". Образи головних героїв. Перемога добра над 

злом. (в додатку класу) 

2. Виконати завдання онлайн уроку: 

1) впізнати героїв за цитатною характеристикою; 

2) виписати основні риси характеру Міо, Юм-Юма; 

3) довести, що у творі добро перемогло зло. 

Приймачук Г.В. 
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Основи 

здоров’я 

Тема. Як допомогти потерпілому. Відпрацювання 

навичок безпечного зберігання ліків і засобів побутової 

хімії. Вивчення вмісту домашньої аптечки 

Завдання. §30-прочитати. Записати правила надання 

першої допомоги: при потраплянні хімічних речовин на 

тіло; при отруєннях хімічними речовинами; при отруєнні 

природним і чадним газом; при отруєнні медикаментами 

Неводнічик О.М. 

Укр. Мова 

Розряди займенників за значенням: особові, зворотний, 

присвійні, вказівні, питальні і відносні; заперечні; 

означальні й неозначені (ознайомлення). 

Д/з §59, с. 214 (вивчити правила) 

Вправа 493. Вправа 496 

Устинова В.А. 

Viber 

+380969022734 

https://naurok.com.ua/test/fizichna-kultura
https://www.youtube.com/watch?v=2hgU_WiHghs
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=875639


Математика 
Тема. Графіки 

Завдання. п. 46. №1284, №1285 
Приймачук В.Г. 

Географія 

Природні комплекси як наслідок взаємозв’язків 

компонентів природи. Географічна оболонка – 

найбільший природний комплекс Землі, її межі і 

властивості.  

Завд. $-57. На прикладах показати взаємозв’язок між 

природними компонентами. Чому важливо враховувати 

цілісність географічної оболонки в сільськогосподарській 

діяльності? 

Касянчук В.С. 

Зарубіжна 

література 

Тема. К. Нестлінгер "Конрад, або Дитина з бляшанки". 

Робота над змістом твору. 

Завдання. 1. Ознайомитися із життям та творчістю К. 

Нестлінгер (за матеріалом підручника с. 238 та відео 

уроком Т. Яковлєвої). 

2. Знати зміст твору "Конрад, або Дитина з бляшанки" 

(текст повністю і аудіокнига в додатку класу). 

Приймачук Г.В. 

Англ. Мова 
Лексико-граматичні тести. Подорож. Україна. 

Великобританія. Означений артикль the. 
Колядюк Р.В. 

0
7
.0

5
.2

0
2
0
 

Інформатика 
Розв’язання задачі методом поділу на підзадачі Д/З $3.4 

с.109. Виконати завдання на с.119. 
Приймачук І.В. 

Фізична 

культура 

ЗРВ в русі. Нижня і бокова прямі подачі. Навчальна гра 

Д. з. Піднімання тулуба в сід за 1 хв 
Солдатенко В.М. 

Труд. 

навчання 

Тема. Особливості технології обробки деревини 

невеликої товщини: розмічання, випилювання, 

шліфування. ПТБ при роботі. Обробка ручними 

різальними інструментами.                                                                         

Завдання. Виготовити шаблон кухонного приладдя з 

цупкого паперу (картону). ( Роботи присилати в 

приват(Viber)) 

Неводнічик О.М. 

Трудове 

навчання 

Історія 

України 

Мистецтво Давнього Риму. 

Прочитати параграф 50. Виконати тести. 
Вакуліч Л.Г. 
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Біологія 

Паразитичні  гриби  (на прикладі трутовиків і збудників 

мікозів людини). Опрацювати § 53. Виписати та засвоїти 

ключові терміни і поняття. Дати відповідь на запитання 

№ 2, 3 на ст. 242. Відео. 

Любежаніна Л.М. 

Укр. Мова 

Розвиток мовлення. Письмовий твір розповідного 

характеру з елементами роздуму в художньому стилі 

(орієнтовні теми "Що я роблю для здійснення своєї мрії",  

"У чому полягає гідність людини", "Що важливіше - 

наполегливість яи скромність") з використанням 

займенників, що належать до різних розрядів. 

Д/з написати твір на одну з вищевказаних тем 

Устинова В.А. 

Viber 

+380969022734 

Географія 

Природні зони Землі, їх особливості. 

Завд. $-58. Чинники, що спричинюють утворення 

природних зон. Охарактеризувати особливості природної 

зони у своїй місцевості. 

Касянчук В.С. 

Математика 
Тема. Графіки 

Завдання. п. 43-46. №1289, №1290 
Приймачук В.Г. 

Укр. 

література 

"Муха і Бджола". Зневага до надокучливих, ледачих 

людей, що живуть за рахунок інших. Викриття дурості й 

пихатості в байці "Жаба і Віл".  

Устинова В.А. 

Viber 

+380969022734 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ggmqhYc4TpM

