
Завдання для учнів 5-х класів з 15.11.21 по 19.11.21 
 

Предмет ПІП вчителя, 
e-mailвчителя 

Завдання  

Українська 
мова 

Качура Світлана 
Володимирівна 
sveta.kachura71@gmail.com 
 

на 18.11 &14 вивчити правила, впр 170, тести до 
17.11 20.00 
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3437934                                                               
на 22.11 виконати тести 
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3927776 

Українська 
література 

5-А - Тур'янська 
ТетянаМиколаївна 
tatyanatyr70@gmail.com 
 
 
5-Б – Качура Світлана 
Володимирівна 
sveta.kachura71@gmail.com 
 

На 20.11 с.73-79 прочитати , вивчити теорію 
літератури.Виконати 
тест https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=190
3888 до 20.11 до 20.00 
 
укр літ на 19.11  виконати 
тести https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=38
88853 

Англійська 
мова 

Колядко Вікторія 
Володимирівна 
koliadko1973@gmail.com 

на 18.11 - с.50 слова"Vocabulary box" записати в 
словник з перекладом,вивчити,виконати тест за 
посиланням https://wordwall.net/play/24894/212/4
47 
на 18.11-с.52 правило,ex.6 p.53(W) 
на 19.11 - с.54 слова"Vocabulary box" записати в 
словник з перекладом,вивчити,виконати тест за 
посиланням https://wordwall.net/play/24895/209/8
26 

Російська 
мова 

Руденко Тетяна Агатоліївна 
trudenko864@gmail.com 

На 16.11 повторить теорию стр.107, упр.106: 
списать, вставить пропущенные буквы, 
выписать слова с пропущенными буквами и 
подобрать к ним проверочные слова. 

Зарубіжна 
литература 

Макаренко Олена  
Петрівна 
karol.makarena@gmail.com 

На 15.11 – стор.70-77 читати, стор.77-78 
питання усно. 
На 17.11 – стор.78-82 читати, стор.82 питання 
усно; стор.82-91 читати, стор.91-92 питання 
усно. Пройти тест «На Урок», за посиланням 
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=9747241 
(Г.К.Андерсен «Соловей»). Тест 
відкритий до 20.11, до 21:00, одна спроба 
проходження, 45 хвилин (18 запитань). 

Історія Щетинін Д.М. 
dmitriy.shetinin46@gmail.com 

На 15.11 підручник с.56-57 завдання 1-12 
виконати письмово 

Музичне 
мистецтво 

Стахнік Василь Степанович 
vasylstachnik@gmail.com 

Історія народу в пісні (5 клас) 
до 21.11 17:00   відкрийте посилання 
join.naurok.ua 
Код доступу 9985162 
Або зайдіть за посилання: 
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=9985162 
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Образотворче
мистецтво 

Солдатенко Дар'я 
Володимирівна 
dashok202008@gmail.com 

На 18.11 створити малюнок ілюстрації до 
улюбленої книги 

Математика Тур Марина  
Володимирівна 
mi2505806@gmail.com 

На 16.11: пункти 11, 12 читати, письмово 
відповідати на питання стор.70, 76 
№ 287, 303,307 (письмово в зошитах) 
Перевірочна робота на Мій клас 
  
На 19.11: пункт 13, 14 читати, письмово 
відповідати на питання стор.86 
№ 343, 345, 348, 354  (письмово в зошитах) 
  
Фото-звіти виконаних завдань надіслати на 
електронну пошту mi2505806@gmail.com не 
пізніше вказаних дат 
 

Природознавс
тво 

Звягінцева Тетяна  
Леонідівна 
kyzinrost@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=GMxahAN8Tk
E 
На 16.11 прочитати параграф 11 виписати 
визначення 
На 18.11до 10.00 пройти перевірочний тест 
«Способи розділення сумішей» 
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3934188 
 

Трудове 
навчання 

Солдатенко Дар'я 
Володимирівна 
dashok202008@gmail.com 

На 15.11 готова м яка об ємна іграшка (Яблуко), 
Ескіз фоторамки 

Інформатика Сорокіна Ольга  
Михайлівна 
sorokinaolya1990@gmail.com 

На 17.11 Підручник: с. 68-73, 77-81 (читати), с. 
75, 84 (відповідати на запитання усно)  
Перевірочна робота на платформі "Мій Клас" 
(відкрита до 15 листопада до 19.00). 

Основи 
здоров’я 

Бєлоконова Олена  
Миколаївна 
elenaeva1959@gmail.com 

До 19.11.2021 
Параграфи 11-12, ст. 57 -65, 
Пройти тест за посиланням 
 https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8318195 
Тест відкритий до 19.11.2021 
 

Фізична 
культура 

Білозерцев Сергій  
Степанович 
belozercevsergej53@gmail.com 

До 18.11 Щоденні прогулянки на свіжому 
повітру; 
Проходити за день не менше 1000 кроків; 
Виконувати вправи для очей:  
https://www.youtube.com/watch?v=6UZ3V4eoWN
4 
https://www.youtube.com/watch?v=zdsZjT15EMU 
https://www.youtube.com/watch?v=LDTmgMHCx
AY 
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