Завдання для учнів 5 класу з 02.11 по 08.11
Предмет
Українська
мова.

ПІП вчителя,
e-mailвчителя
Тур'янська Тетяна Миколаївна
tatyanatyr70@gmail.com

Завдання з 02.11 по 08.11

Українська
література

Тур'янська ТетянаМиколаївна
tatyanatyr70@gmail.com

с. 57-58 переказувати, відповідати на питання
усно, с. 58 пит. №11 письмово. Виконати тест до
08.11.
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=2267560

Англійська
мова

Янченко Олена
Миколаївна
yanchenko.om@gmail.com

Російська
мова

Колядко Вікторія
Володимирівна
koliadko1973@gmail.com

Повторити правило за посиланням і виконати
завдання (в кінці презентацї)
https://drive.google.com/file/d/18UNyrQWTcaTLA
TksIKL32N0P2-sLRvAz/view?usp=sharing
Правила написання дати
https://drive.google.com/file/d/1OW0q5VVnMzjPE
qw5x1Gsu_8m-LTJxkC0/view?usp=sharing
Повторити кількісні числівники за посиланням
https://grammarway.com/ua/numerals
Виконати завдання (числівники) за посиланням
https://vseosvita.ua/test/start/smw244
Упр.38, с.38 выучить правило, с. 40, 41, 44
прочитать

Зарубіжна
литература

Макаренко Олена
Петрівна
karol.makarena@gmail.com

Історія

Федченок Юлія
Сергіївна
kruf7578@gmail.com

Музичне
мистецтво

Стахнік Василь Степанович
vasylstachnik@gmail.com

Образотворче
мистецтво

Солдатенко Дар'я
Володимирівна
dashok202008@gmail.com

Створення ілюстрації до улюбленої книжки
(будь-яка техніка)

Математика

Тур Марина
Володимирівна
mi2505806@gmail.com

Опрацювати п.10 стор. 65-66.
№ 273, 275, 277 (фотозвіт вислати на адресу
mi2505806@gmail.com )
Переглянути відео

с. 78-81 правила вивчити. Впр.160
Виконати роботу на платформі " Мій клас"

Стор.70-77 читати, стор.77-78 запитання усно.
О.С.Пушкін "Казка про мертву царівну та сімох
богатирів"
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=9130083
Тест відкритий до 04.11.2020 до 15:00 Стор.7891 читати, стор.82,91 запитання усно.
Г.К.Андерсен "Соловей"
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1797761
Тест відкритий до 06.11.2020 до 15:00
Параграф 6 п 2, 3,
виконати письмово завдання 3 в розділі оцініть
себе, і завдання 1 в розділі д/з стор. 50

Природознавс Звягінцева Тетяна
тво
Леонідівна
kyzinrost@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=RafTs8Bhv-s
Тренувальні вправи на МійКлас: Предмет.
Математика, 5 клас. Тема: Рівняння
Перевірочна робота на МійКлас з теми
«Рівняння»
https://www.youtube.com/watch?v=d_D5WfHJ0Ns
Прочитати параграф 12-13, виконати завдання 4
сторінка 55 в зошиті

Трудове
навчання

Солдатенко Дар'я
Володимирівна
dashok202008@gmail.com

Завершити роботу над об‘ємною м‘якою
іграшкою. Підготувати необхідні матеріали для
створення закладки

Інформатика

Сорокіна Ольга
Михайлівна
sorokinaolya1990@gmail.com

Основи
здоров’я

Бєлоконова Олена
Миколаївна
elenaeva1959@gmail.com

Підручник: с. 77-81 (читати і відповідати на
питання усно);
Платформа «Мій Клас»: тема «Робота з
інформацією в Інтернеті» (читати теорію
«Пошук в Інтернеті», робити тренувальні вправи
№ 1, 2, 5, 11);
Практичне завдання: знайти в Інтернеті
відомості про одного українського письменника,
скопіювати в текстовий документ (не більше 1
сторінки) та вказати посилання на сайт, з якого
взяли інформацію. Текстовий документ
надіслати на адресу:
sorokinaolya1990@gmail.com
§11-12, ст. 57-65, ст. 42 впр.1, 2, 3

Фізична
культура

Білозерцев Сергій
Степанович
belozercevsergej53@gmail.com

