
 

Графік 

 проведення онлайн уроків  

під час дистанційного навчання з 09.04.2021 по 16.04.2021  

учнів 5-В класу 

школи І-ІІІ ступенів №289 Дарницького району м. Києва  

 

 

Завдання на час дистанційного навчання з 09.04.2021 по 16.04.2021 

 

5-В 

Українська мова Вивчити правило с.215. На с.218 опрацювати 

послідовність розбору складного речення.   

Впр. 502, 503. 

Резник Тетяна Миколаївна 

rezniktm73@gmail.com 

Українська література Читати і відповідати на запитання с. 212-214. 

Питання 4 письмово. 

Резник Тетяна Миколаївна 

rezniktm73@gmail.com 

Англійська мова С. 173(c, d) письмово, с. 174,175письмово Сотниченко М. Ю., 

marinasotnychenko@gmail.co

m 

Зарубіжна література Виконати творче завдання “Мій улюблений 

персонаж з повісті-казки Л.Керролла “Аліса в 

Країні Див”. 

С.220-223 (написати біографію М.Цвєтаєвої). 

С.223-224 (виразно читати вірш “Книжки в  

обкладинках червоних”, аналізувати його, 

висловлювати свої думки та враження). 

Остапенко Оксана Сергіївна 

oksanaostapenko19@gmail. 

com 

Історія України параграф 19 читати; стор.106, підготувати опис 

однієї з пам'яток історії на підставі їх аналізу.  

sl.gumen@gmail.com 

Гумен Л.В. 

Музичне мистецтво Музика і слово. С. 144, 146. Геращенко Марина 

Вікторівна 

k818341@gmail.com 

Образотворче мистецтво Намалювати ескіз вітражу «Натюрморт». 

Роздивись вітраж у підручнику на ст.159. 

«Жовті Іриси»,приклади вітражів можна 

побачити на сайті: 

https://www.pinterest.com/pin/330451691407

399894/ 

andreaklim@ua.fm 

Клименко Л.М. 

Математика п. 36 №1046, 1050, 1056 Ткаченко Анна Ігорівна 

№ 

з/п 
Предмет ПІБ вчителя 

Графік уроків 

(день тижня/час) 

1 Математика Доманська А.І. Вт 09.10-09.40 

Чт 10.00-10.30 

2 Українська мова Резник Т.М. Пн 10.00-10.30 

Ср 10.30-11.00 

3 Англійська мова Сотниченко М.Ю. Вт 08.30-09.00 

Чт 09.20-09.50 
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anna.igorivna82@gmail.com 

Природознавство &40-41 - опрацювати,знати зміст .Описати 

пристосування рослин і тварин до життя в 

умовах різної температури і зволоженості. 

Гресь Олена Миколаївна 

gresolena36@gmail.com 

 

Трудове навчання Пасхальні поробки своїми руками. Майстер- 

клас  

 

https://youtu.be/3cJM0JS1mjM 

Лепеха Л.М. 

Lepehalidia@gmail.com 

Інформатика §25 прочитати і дати письмові відповіді (в 

зошит) розділу “Обговорюємо” стр.223. 

Ульянова Анна Ігорівна 

manyta2298@gmail.com 

Солодуха Світлана 

Ярославівна 

lanasolobukha@gmail.com  

Основи здоров'я  &23 - опрацювати,знати зміст.Описати , як 

потрібно діяти коли людина опинилася під 

завалом,у ліфті який вийшов з ладу. 

С.139 - ознайомитись “Що можна виготовити з 

пластику?” 

Гресь Олена Миколаївна 

gresolena36@gmail.com 

 

Фізична культура Метання м'яча, човниковий біг 4*9м, спортивні 

ігри на свіжому повітрі. 
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