
Завдання для учнів 5-х класів з 18.05 по 22.05 

Предмет ПІП вчителя, 
e-mailвчителя 

Завдання з 18.05 по 22.05 
 

Українська 
мова. Група 
ІІ. 

Тур'янська Тетяна 
Миколаївна 
tatyanatyr70@gmail.com 
 

Контрольний переказ перегляньте відео урок та 
напишіть переказ 
https://www.youtube.com/watch?v=5Qw6NeNau
Bo 

Українська 
мова. Група І. 

Качура Світлана 
Володимирівна 
sveta.kachura71@gmail.com 

Контрольний переказ перегляньте відео урок та 
напишіть переказ 
https://www.youtube.com/watch?v=5Qw6NeNau
Bo 

Українська 
література 

Качура Світлана 
Володимирівна 
sveta.kachura71@gmail.com 

написати твір на тему: " Мій улюблений 
літературний герой" 

Англійська  
мова. Група І. 

Колядко Вікторія 
Володимирівна 
koliadko1973@gmail.com 
 

Допрацювати всі завдання.  

Англійська 
мова. Група 
ІІ. 

Рижова Влада Сергіївна 
Zubkova84.84@gmail.co
m 
 

Підручник:  
18.05.20: ст 196, впр. 4( письмово блок А; блок В 
усно); впр. 4, ст 196; впр6, ст 197(письмово) 
 
20.05.20:  
Підручник: ст  203, впр 2 ( усно пройти тест 
користуючись ключем key, Підрахувати бали та 
дізнатися , який ти мандрівник); впр 3, ст 205 
(Прочитати текст письмово дати відповіді на 
запитання після тексту).  
 
22.05.20:  
Підручник: ст 208, впр 6 а ( Читати текст), 6 b 
(Скласти речення на основі прочитаного тексту 
відповідно до запитів).  
Зошит з друкованою основою: ст 92, впр . 1 

Російська 
мова 

Макаренко Олена 
Петрівна 
karol.makarena@gmail.co
m 
 

Повторение пройденного материала. Перейти 
по ссылке https://youtu.be/9s9TAj_RWzA 

Зарубіжна 
литература 

Макаренко Олена 
Петрівна 
karol.makarena@gmail.co
m 
 

Зарубіжна література 5 клас. Контрольна 
робота, виконується письмово. Текст 
додається. Файл у групі вайбер  

Історія Васецька Тетяна 
Олександрівна 
baun55@ukr.net 
 

 Допрацювати завдання. проект "Путеводитель 
по любому городу Украины (по материалам 
параграфа 27), 
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Музичнемист
ецтво 

Стахнік Василь 
Степанович 
vasylstachnik@gmail.com 
 

- 

Образотворче
мистецтво 

Солдатенко Дар'я 
Володимирівна 
dashok202008@gmail.co
m 
 

Допрацювати всі завдання.  

Математика Демчишина Вікторія 
Емануїлівна 
demchishina.victoriya@g
mail.com 
 

Итоговая контрольная по математикеКод 
доступу 320743 
join.naurok.ua 

Природознав
ство 

Звягінцева Тетяна 
Леонідівна 
kyzinrost@gmail.com 

Повтор пройденого матеріалу 

Трудове 
навчання 

Солдатенко Дар'я 
Володимирівна 
dashok202008@gmail.co
m 
 

Допрацювати всі завдання 

Інформатика Уваров Денис Юрійович 
t380976351616@gmail.com 
 

online.zs.zp.ua – Річна контрольна робота. 
Виконання з 19.05 по 20.05. 
 

Основи 
здоров’я 

Бєлоконова Олена 
Миколаївна 
elenaeva1959@gmail.com 
 

Пройти тест за 
посиланням:    https://naurok.com.ua/test/join?gamec
ode=468208   Узагальнення з теми «Безпека в 
побуті і навколишньому середовищі» 

Фізична 
культура 

Грицай Олександр 
ІвановичGritsaisasha111@g
mail.com 
 

Ранкова гімнастика. Загальнорозвиваючі 
вправи 

 

mailto:vasylstachnik@gmail.com
mailto:dashok202008@gmail.com
mailto:dashok202008@gmail.com
mailto:demchishina.victoriya@gmail.com
mailto:demchishina.victoriya@gmail.com
mailto:kyzinrost@gmail.com
mailto:dashok202008@gmail.com
mailto:dashok202008@gmail.com
mailto:t380976351616@gmail.com
mailto:elenaeva1959@gmail.com
mailto:Gritsaisasha111@gmail.com
mailto:Gritsaisasha111@gmail.com

