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Українська 

мова 

Правопис займенників. Написання разом і через дефіс 

неозначених займенників. 

Д/з §61, вправа 523, 524, с. 226 

 

Контрольна робота. Займенник (тестування) 

Устинова В.А. 

Viber 

+380969022734 

Математика 
Тема. Повторення. Звичайні дроби та дії над ними. 

Завдання. п. 7-18.  Завдання №3, підручник, с. 145-146. 
Приймачук В.Г. 

Історія 

України 

Давні словя’ни. Початок великого розселення слов’ян. 

Прочитати параграф 54. Виконати завдання І(2, с.208) 
Вакуліч Л.Г. 

Англійська 

мова 
Контроль письма. Вправа 4, с. 172 Колядюк Р.В. 

Українська 

література 

Степан Рудансьйкий. Коротко про письменника. Показ 

кмітливості у співомовці "Добре торгувалось". "Запорожці 

у короля". Висміювання моральних вад і авторська 

симпатія до простої людини. 

Д/з Підручник, с. 223-228 

Прочитати біографію Рудансьйкого. 

Вивчити визначення понять "гумореска",  "співомовка", 

"інверсія". 

Завдання 1-2, с. 226, 1-2, с. 228 

 

Павло Глазовий. Стисло про письменника. "Еволюція", 

"Найважча роль", "Заморські гості", "Похвала" 

Д/з Вивчити напам'ять одну гумореску на вибір 

Підручник, с. 229-233 (почитати і виконати завдання до 

теми) 

Повторити творчість Леоніда Глібова та Степана 

Руданського 

Устинова В.А. 

Viber 

+380969022734 
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Образотворче 

м-во 

Сюжетна композиція «Україна – моя Батьківщина. Історія 

та сучасність». Побутовий та історичний жанри. 

Завд. Виконати ескізи а в подальшому роботу композиції 

«Україна – моя Батьківщина. Історія та сучасність». 

Касянчук В.С. 

Фізична 

культура 

Вправи для розвитку спритності. Взаємодія гравців 

задньої і передньої лінії 

Д. З. Техніка бігу на довгі дистанції 

Солдатенко В.М. 

Біологія 

Міні-проєкт: «Гриби у біосфері та житті людини». 

 Підготувати міні-проєкт: «Гриби у біосфері та житті 

людини». 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6Mu4Q-PXJs  

онлайн  тест 

Любежаніна Л.М. 

Зарубіжна л-

ра 

Тема. К. Нестлінгер «Конрад, або Дитина з бляшанки».  

Конрад і його становлення у світі 

Завдання. 1. Переглянути відео на тему  «Конрад і його 

становлення у світі» (за посиланням у додатку класу). 

2. Запишіть на основі відео відповіді на питання: 

- Хто з героїв представляє у повісті світ дорослих, а хто – 

дитячий? 

-  Хто допомагав Конраду змінюватися? Чи легко йому 

було? 

-  Повість має відкритий фінал. Якби ви завершили 

повість? 

Приймачук Г.В. 

https://drive.google.com/open?id=1bGCBX6l08i22TauxtPwkzxxPBMbm-B_w
https://www.youtube.com/watch?v=Q6Mu4Q-PXJs
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=572569
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Основи 

здоров’я 

Тема.  Повторення теми «Здоров’я людини».                                           

Завдання. Письмово дати відповідь на питання: В чому 

суть гармонійного розвитку людини? 

Неводнічик О.М. 

Укр. Мова 

Розвиток мовлення. Есей світоглядного змісту (орієнтовні 

теми: "Кого можна назвати патріотом рідної землі", "У 

чому полягає життєвий успіх") 

Д/з написати есей на одну із запропонованих тем 

Устинова В.А. 

Viber 

+380969022734 

Математика 
Тема. Повторення. Відношення і пропорції 

Завдання. п. 19-27.  Завдання №4, підручник, с. 232-233 
Приймачук В.Г. 

Географія 

Найбільші за площею та чисельністю населення держави 

світу та держави-сусіди України на політичній карті світу. 

Практична робота №8. Позначення на контурній карті 

кордонів найбільших держав різних частин світу та їх 

столиць. 

Завд. $-61,62. Проаналізувати розташування найбільших 

за площею та чисельністю населення держав світу. 

Коротко дати характеристику державам-сусідам України. 

Виконати практичну роботу. 

Касянчук В.С. 

Зарубіжна 

література 

Тема. Контрольна робота №6. Різнорівневі тести. Сучасна 

література. Зростання і взаємини зі світом. 

Завдання. 1. Повторити матеріал розділу «Сучасна 

література. Зростання і взаємини зі світом» (підручник, с. 

225-236,  с. 238-240). 

2. Виконати різнорівневі тести за темою «Сучасна 

література. Зростання і взаємини зі світом» (завдання в 

додатку класу). 

Приймачук Г.В. 

Англ. Мова 

 

Контроль аудіювання. Вправа 3,4 с. 187-189 

 

Колядюк Р.В. 
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Інформатика 
Контрольна робота з теми «Алгоритми  та програми» 

(підготувати презентацію) 
Приймачук І.В. 

Фізична 

культура 

Нижня і бокова прямі подачі. Прийом двома руками 

Д. З. 1) Вправи для розвитку силової підготовки; 

2) тести для самовдосконалення за посиланням 

Солдатенко В.М. 

Труд. 

навчання 

Тема. Оздоблення виробу 

Завдання. : Підготувати письмовий опис вступної частини 

проектної документації за планом: Мій виріб, над яким я 

працював (ла) – кухонне приладдя. З якого матеріалу 

виготовлений? Що я дізнався (лась) про матеріал? З чого 

починалось виготовлення виробу? Яких операцій я 

навчився (лась) в ході роботи? Якими інструментами? Що 

було складним в процесі роботи? Яких правил безпеки  в 

роботі потрібно було дотримуватись? Мої враження від 

роботи. Що потрібно зробити, аби мати ідеальний виріб? 

Неводнічик О.М. 

Трудове 

навчання 

Історія 

України 

Суспільне та господарське життя і духовний світ давніх 

слов’ян. 

Прочитати параграф 56. Виконати завдання ІІІ(1, с. 216. 

Виконайте творчий проект  «Один день із життя  давніх 

слов’ян») 

Вакуліч Л.Г. 
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 Біологія 

Узагальнення  знань  з  теми: «Гриби». Повторити § 47-54. 

онлайн тест 
Любежаніна Л.М. 

Укр. Мова 

Лексикологія. Редагування речень (текстів), у яких 

допущено лексичні та граматичні помилки. 

Д/з відреагувати заданий текст 

Устинова В.А. 

Viber 

+380969022734 

https://naurok.com.ua/test/fizichna-kultura
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3465283
http://megisitzosch.at.ua/05_03/zobrazhennja_viber_2020-05-16_22-06-48.jpg


Географія 

Зміни складової географічної оболонки людством. Зміни 

природних комплексів Землі.   

Завд. $-63. Оцінити вплив господарської діяльності на 

природу. Висловити судження про заходи щодо усунення 

негативних наслідків господарської діяльності у своєму 

населеному пункті. 

Касянчук В.С. 

Математика 
Тема. Повторення. Раціональні числа. 

Завдання. п. 29-36.  Завдання №5, підручник, с. 284 
Приймачук В.Г. 

Укр. 

література 

Контрольна робота. Леонід Глібов, Степан Руданський, 

Павло Глазовий. 

Устинова В.А. 

Viber 

+380969022734 

Година 

класного 

керівника 

Година спілкування "Вишиванка - символ України". Касянчук В.С. 

 

https://drive.google.com/open?id=1Qe8FawGdlfw3ZH9PqaELPj1UwjfUULDn

