
Домашні завдання з української мови та літератури, зарубіжної літератури, основ здоров’я 5-Б класу  

Розклад уроків  /  домашніх завдань  для учнів  5-Б класу 

на  тиждень 06.04 – 10.04.2020р 
День 

тижня/ 

число 

Предмет Тема  

 
Підручники: набрати в Googl  електронні версії 

підручників для 5 класу. 

Домашні завдання 

Яке домашнє завдання? 

Протягом тижня фонетична зарядка на звук [ К ] 

Виконати і здати 

д/з  

(Число і час) 

Пн.  

06.04 

Українська 

мова №1 

Звертання. Сторінка 167 читати правило, відповідати на запитання 

Вправи: 451 усно-письмово 

 

До 09.04 

Українська 

література 

№1 

Т. Г. Шевченко. Оповідання «Дитинство Тараса» 

Степана Васильченка. 

 

Читати сторінки 187-191, відповідати на запитання 

1-5. 

До 09.04 

Вт. 

07.04 

Українська 

мова 

№2 

Велике релігійне свято 

Благовіщення 

  

Зарубіжна 

література 

   

Ср. 

08.04 

Українська 

література 

№2 

Т. Г. Шевченко. Оповідання «Дитинство Тараса» 

 

Читати сторінки 187-194, відповідати на запитання 

1-10. 

 

До 09.04 

Основи 

здоров’я 

Сам (-а)  вдома. 

Повторення  

Сторінки 137- 138 читати. 

Скласти 3-4 речення, типу «можна і не можна»: 

Якщо стукають у двері я позву маму, а не буду бігти 

відчиняти двері. 

До 09.04 

Чт. 

09.04 

Українська 

мова 

 

№3 

Звертання Вправа 455 письмово, вправа466 усно. 

Вправа 467 усно – написати лист. 

 

Здати всі роботи 

Пт. 

10.04 

Українська 

мова 

Твір-опис, в якому є звертання. 

 

 

 

Написати твір-опис «Моя улюблена тваринка»  Борги 

 ( з 9.00 до 12.00) 

Українська 

література 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Українська мова 5 клас 
Тема :  Звертання. 

Непоширені і поширені звертання. 

Розділові знаки при звертанні. 

 

1. Що таке звертання? 

Звертання – це слово або сполучення слів, що називає того, до кого звертаються. 

 

 

2. Якою частиною мови виражається звертання? 

Звертання виражається іменником у формі кличного відмінка. 

 

3. Наприклад: (підкреслені слова та сполучення слів є звертаннями). 

Читай і думай , де стоїть звертання в реченні і які розділові знаки. 

- Ярославе, напиши речення в зошиті. 

- Розкажи мені про кролика, Костянтине. 

- Еміліє, виконуй домашні завдання. 

- Розкажи мені, Віталіє, про папугу. 

- Богдане, про яку тварину ми з тобою говорили? 

- Сергійко, напиши в зошиті 10 (десять ) речень. 

- Давиде, розкажи мені про свого кота. 

- Вікторіє! Ти найбільше виконала домашніх завдань. 

- Напиши в зошиті, Станіславе, твір про свого кота. 

- Геннадію, напиши твір в зошиті про свою тваринку. 

- Мої любі діти! Ви – великі молодці!  

В останньому реченні звертання – поширене (декілька слів). 

  

4. Де може стояти (бути) звертання в реченні? 

- Звертання може бути на початку речення. 

- Звертання може бути в середині речення. 

- Звертання може бути в кінці речення. 

 

5. Як на письмі виділяємо звертання? 

- На письмі звертання виділяємо комами. 

- Якщо звертання  у середині речення, то з обох боків виділяємо комами. 

- Якщо звертання на початку речення, то кому ставимо після звертання. 

- Якщо звертання у кінці речення, то кому ставимо перед звертанням. 

- Якщо звертання на початку речення і вимовляється з окличною інтонацією, 

то ставимо знак оклику, а наступне речення пишеться з великої букви. 

 



 

Вправа 451. 

1. Прочитай уважно речення. Думай, яке слово чи сполучення слів є 

звертанням. 

2. Запиши речення і розстав розділові знаки. 

…………………………………………………….. 

3. У 6 (шостому)  реченні підкреслити головні та другорядні члени речення. 

 

Що?          Що зробіть?  Як? З якою метою? 

Кораблі!  Шикуйтесь     до походу! 

 

Міркуємо: 

Слово кораблі – це іменник. До кораблів звертаються, називають їх, але кораблі 

нічого не роблять – значить це слово не підмет.  

Це слово просто звертання. 

Звертання не є членом речення, значить слово кораблі я не підкреслюю. 

 

Слово шикуйтесь – це дієслово. Це слово наказує кораблям виконувати дію – 

шикуватись (строится - російською мовою), а значить щось робити. Це слово – 

присудок. Присудок підкреслюємо …..(двома) лініями. 

 

Сполучення слів до походу – це сполучення двох слів: прийменника і іменника. 

До чого – до походу. Але в реченні від слова шикуйтесь – до слів до походу- 

запитання – Як? Навіщо? З якою метою? (це обставина). 

Тому сполучення слів до походу ми підкреслюємо як обставину _._._._ 

 

Правило пригадуємо:  

Головні члени речення – підмет(хто? що?) 

                                              присудок (що робить? що зробить?) 

Другорядні члени речення – додаток (запитання відмінків)  

                                                 кого? чого? кому? чому? ким? чим? … 

означення  який? яка? яке? які?   

                    чий?  чия?  чиє?  чиї? 

обставина - де? куди? звідки? навіщо? (з якою метою?) чому? коли? як?... 

 

Вправа 455. (письмово) 

…………………………………………………… 

 

 

 



                                                         Вправа 466 - 467 (усно) 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

Запитання до вправи 467 (усно): 

1. Що таке лист? 

2. Яка структура листа? 

 

 

Завдання (письмово) 

Написати мені листа, подрузі, бабусі….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Завдання РСС 

Написати твір-опис. 

Моя улюблена тваринка. 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Українська література 5 клас 
Оповідання «Дитинство Тараса» 

Степана Васильченка. 

 

                         



 
 



  



                



             



         


