
Завдання для учнів 5-х класів з 12.05 по 15.05 

Предмет ПІП вчителя, 
e-mail вчителя 

Завдання з 12.05 по 15.05 
 

Українська  
мова. Група 
ІІ. 

Тур'янська Тетяна 
Миколаївна 
tatyanatyr70@gmail.com 
 

с.222 правила впр.515,516 Перегляньте відео 
урок. 
https://www.youtube.com/watch?v=gyC5ii6XKv
w 
Виконати контрольну роботу за посиланням та 
надіслати скрин 
https://docs.google.com/document/d/1PWnGUNd
xvBDJ9Av6wAaBsjA1Yd_iuFoh0XagZlQ1_as/ed
it?usp=sharing 

Українська  
мова. Група І. 

Качура Світлана 
Володимирівна 
sveta.kachura71@gmail.com 

с.222 правила впр.515,516 Перегляньте відео 
урок. 
https://www.youtube.com/watch?v=gyC5ii6XKv
w 
Виконати контрольну роботу за посиланням та 
надіслати скрин 
https://docs.google.com/document/d/1PWnGUNd
xvBDJ9Av6wAaBsjA1Yd_iuFoh0XagZlQ1_as/ed
it?usp=sharing 

Українська 
література 

Качура Світлана 
Володимирівна 
sveta.kachura71@gmail.com 

с236-248(ознайомитись), с249 №1-10(у), 
домівка № 2(письмово) 

Англійська  
мова. Група І. 

Колядко Вікторія 
Володимирівна 
koliadko1973@gmail.com 
 

Контроль письма Ex.2 p.193 
Контроль говорiння: вивчити Ex.8 p.222, зняти 
вiдео та надicлати 

Англійська  
мова. Група 
ІІ. 

Рижова Влада Сергіївна 
Zubkova84.84@gmail.co
m 
 

13.05.20 
Підручник: с.193 впр.1, (письмово:  намалювати 
карту твоєї місцевості, обрати два об’єкта та 
намалювати шлях від одного об’єкта до іншого; 
описати цей шлях в об’ємі 3-4 речення, 
використовуючи слова: turn right/left, go straight,  
go along, cross the street…. Використовувати впр. 
2,3,стр. 190-191, як зразок  ),  впр. 2 (письмово: 
описати місцевість у якій живеш, в об’ємі 6-7 
речень ) 
 
15.05.20 
Підручник: стр. 194, впр. 2 (читати, усно 
перекладати), впр.3,4 (усно), виписати в словник 
слова зі сторінки 196  
Робочий зошит: стр. 89 - 90, впр. 1-3 
https://www.youtube.com/watch?v=f9mPmvkMj00 
https://www.youtube.com/watch?v=n-5KyDOLXbg 
https://www.youtube.com/watch?v=ncqDJW4EhmE 
https://www.youtube.com/watch?v=plAvFL9E02g 
Перевір свої знання 
https://www.youtube.com/watch?v=F5YuDqo1cgU 
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Російська 
мова 

Макаренко Олена 
Петрівна 
karol.makarena@gmail.co
m 
 

Контрольная работа. Во время ответа пишем: 
номер вопроса, букву и сам ответ, который 
относится к этой букве. Документ в групі 
Вайбер 

Зарубіжна 
литература 

Макаренко Олена 
Петрівна 
karol.makarena@gmail.co
m 
 

Надати письмово відповіді на запитання до 
тексту "Чарлі і шоколадна фабрика". Запитання 
додаються Word документом в групі Вайбер 

Історія Васецька Тетяна 
Олександрівна 
baun55@ukr.net 
 

проект "Путеводитель по любому городу 
Украины (по материалам параграфа 27), 

Музичне 
мистецтво 

Стахнік Василь 
Степанович 
vasylstachnik@gmail.com 
 

join.naurok.ua Код доступу 154983 

Образотворче 
мистецтво 

Солдатенко Дар'я 
Володимирівна 
dashok202008@gmail.co
m 
 

доопрацювати всі завдання. Віртуальна 
подорож 
https://museums.authenticukraine.com.ua/ua/ 

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

Вправа №: 1185, 1191, 1138(14), 1121, 1047. 

Природознав
ство 

Звягінцева Тетяна 
Леонідівна 
kyzinrost@gmail.com 

Прочитати §48, користуючись довідковими 
джерелами описати один з природоохороних 
теріторій України, де ви побували 

Трудове  
навчання 

Солдатенко Дар'я 
Володимирівна 
dashok202008@gmail.co
m 
 

Виготовлення ляльки мотанки, оздоблення 
одягу 

Інформатика Уваров Денис Юрійович 
t380976351616@gmail.com 
 

http://online.zs.zp.ua 
 

Основи  
здоров’я 

Бєлоконова Олена 
Миколаївна 
elenaeva1959@gmail.com 
 

§31, ст..162-169,   пройти тест за 
посиланням:   https://naurok.com.ua/test/join?gameco
de=333130 
Відпочинок на природі біля води 

Фізична 
культура 

Грицай Олександр 
Іванович 
Gritsaisasha111@gmail.com 
 

Ранкова гімнастика. Загальнорозвиваючі 
вправи 
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