
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   27.04 – 30.04.2020р 

 
День 

тижн

я/ 

число 

Предмет Тема  

 
Підручники: набрати в Googl  електронні версії 

підручників для 5 класу. 

Домашні завдання 

Яке домашнє завдання? 

Протягом тижня фонетична зарядка на звук [ Ш ] 

Виконати і 

здати д/з  

(Число і час) 

Пн.  

27.04 

Українська 

мова  

Пряма мова. 

Розділові знаки при прямій мові. 

 

Діалог. Тире при діалозі.  

Вправа 487-  усно 

Вправи 492 і 493- письмово 

 

Вправа 495- усно  і 497 – усно 

Вправа 499 - письмово 

З понеділка 

до четверга 

Українська 

література 

 

Микола Магера  

Оповідання для дітей  

Оповідання (обрати 1 твір) 

«Їжачок», «Тополя», 

«Добра дівчинка» 

З понеділка 

до четверга 

Зарубіжна 

література 

Борги (хто не здав) 

 « Чарлі і шоколадна фабрика» 

Переглянути фільм. 

Пригадати і написати героїв. Намалювати 1 героя , 

який сподобався і підписати ім’я.  

З понеділка 

до четверга 

Основи 

здоров’я 

Борги (хто не здав) 

Сам надворі.  

Читати § 27. Скласти речення про небезпечну 

поведінку надворі. 

 

З понеділка 

до четверга 

Чт. 

30.04 

РСС 

Особистий 

щоденник 

 

 

Борги (хто не здав) 

Особистий щоденник 

Запис в щоденнику (або на листках): 

1. Велике релігійне свято – Великдень. 

План. 

1) Підготовка до Великодня. 

2) Як я зустрів/-ла  і  провів/-ела Великдень. 

3) Мої роздуми про цей день, це релігійне свято. 

 Здати всі роботи 

Таблиця  

Підсумки Д/З 

( з 9.00 до 12.00) 

Борги 

Пт. 

01.05 

 Вихідний     

 

 

 

 

 

 



Українська мова 5 клас 

 

Тема : Пряма мова. Розділові знаки. 

Читати уважно правила. 

Усно відповідати на запитання: 

1. Що таке пряма мова? 

2. Які слова автора? 

3. Де можуть стояти слова автора? 

4. Між словами автора й прямою мовою треба робити  що? 

5. Які розділові знаки  допомагають виділити  пряму мову? 

( Лапки, двокрапка, кома, тире) 

 

Є пряма мова і непряма мова. 

Пряма мова  точно передає слова  автора, які беруться в лапки. 

Непряма мова просто передає слова автора. Лапки не ставлять. 

 
Запамятай схеми  на  сторінці 180. 

 
Вправа 487 – усно 

Вправа 492 – письмово// вправа 493 - письмово 

 



 



Тема : Діалог. Розділові знаки. 

 

Читати текст  вправи 495 (усно) 

-  Які розділові знаки у тексті є? 

 

Читати уважно правила  на сторінці 183 . 

Усно відповідати на запитання: 

1. Що таке діалог? 

2. Що таке репліка? 

3. Як треба писати кожну репліку? 

4. Який знак треба ставити перед реплікою? 

5. Чи треба ставити лапки  при словах автора? 

 

Вправа 497 – усно 

Вправа 499- письмово 



 



Українська література  

 

 

     Микола Магера – письменник, співець природи, співець дитячої душі. Вони – природа і діти – головні 

герої більшості творів відомого письменника. Микола Магера – майстер дитячої казки. Герої цих книг 

шанують рідну мову, оберігають все живе, дбають про птахів і звірів, насаджують плодові дерева і 

квіти, слухаються батьків і вчителів, поважають старих, люблять рідний край."  

 

Їжачок 

Звідкись налетів грайливий вітерець, заплутався у побурілому каштановому листі, злегка доторкнувся до 

гілок — і тротуаром почали вибрикувати блискучі, ще вологі від шкаралупи каштани. 

Їх тут же підхоплювали пішоходи, ніжно їм усміхалися, пестили руками і ховали до кишень, в 

сумки чи просто несли на розкритих долонях, милуючись карими красенями. 

Неподалік на лавці сиділо двоє школяриків: набурмосений хлопчик з непокірною 

чорною чуприною, що з’їжилася над високим чолом, і білява дівчинка, очі якої висвічували 

погожим небом, а губи нагадували дві скибочки перестиглого кавуна.  

Поруч стояли портфелики з книжками. Вона, жестикулюючи тонкими руками, щось 

тихо доводила чорноокому. 

Але той, заклавши пальці в кишені вилинялих синіх штанів, не помічав ні пішоходів, 

ні каштанів, які іноді падали коло самісіньких ніг, ні голубоокої. 

Раптом дівчинка побігла за каштаном, що покотився на край тротуару. Він ще не 

вилупився із своєї темно-зеленої домівки, вкритої густими гострими колючками. 

Шкаралупка лише лопнула посередині, і звідти лукаво посміхався кароокий каштан. 

Дівчинка підняла знахідку, підійшла до хлопчика і ніжно: 

— Подивись, Івасю, якого кумедного їжачка подарував нам каштан. 

Хлопчик спідлоба зиркнув на колючку — і губи розтяглися в широкій усмішці. Обережно взяв простягненого красеня і 

вдячно подивився дівчинці в очі. 

 
- Хто сидів на лавці? 

- Що робили діти? 

- Що знайшла дівчинка? 

- На кого був схожий каштан?  

- Чому каштан схожий на їжачка? 



Оповідання Тополя.  

Росла собі край дороги тополя все вгору та вгору. Мимо неї вдень і вночі стрімголов мчали 

таксі, вантажні автомашини, автобуси, ліниво повзли трактори з причепами, обкутували 

їдким димом мотоцикли і мопеди. 

Дорога гула, ревла, стогнала. 

А тополя то припадала пилом, то вмивалася дощами, то обсушувала свої листочки на 

сонці. Звикли до неї водії і пішоходи, ковзали байдужими поглядами й мчали чи йшли далі. 

Якось уранці, коли сонце обняло своїми ласкавими променями дерево, на протилежному 

боці дороги чубатий хлопчина гукнув до матері, що вела його за руку: 

— Мамо, дивіться! 

— Що там, сину? 

— Тополя засвітилася. 

Жінка стала й радісно усміхнулася: тополя справді ніби зайнялася ізсередини. Листочки 

навколо стовбура пожовкли, а зовні ще милували око потемнілою густою зеленню. Тому й 

здавалося, що дерево підсвічується невидимими світильниками. 

Хлопчик допитувався: 

— Мамо, там лампочки? Як на ялинці? 

— Ні, Юрасику, то листочки так світяться. 

— А хто їх посвітив? 

— Осінь, мій хлопчику. 

— Осінь? 

— Еге ж 

Мати з сином милувалися вродою тополі, а мимо мчали й мчали автомобілі. 

 

-Хто йшов по вулиці? 

- Що помітив хлопчик? 

 

 

 

 

 

 



Читати оповідання  «Добра дівчинка» 

Відповідати на запитання : 

- Які добрі справи зробила дівчинка? 

- Кому допомогла? 

 

Микола Магера 

ДОБРА ДІВЧИНКА  

Казка 

  

В одному селі хтозна відколи жив дід. Старий-престарий, сивий-пресивий. Узимку на печі, а влітку на сонці 

вигрівався. На господарстві була в нього біла коза, зозуляста курка і гребенястий півень.  

Якось почалапав дід на город і забрів у капусту. Коли чує — дитячий голосочок:  

— Дідусю, дідусю, візьміть мене з собою. 

Оглянувся — нема нікого. Подумав, що йому вчулося. Вже хотів повертати до 

хати, коли знову:  

— Дідусю, візьміть мене з собою.  

Зиркнув на капусту — аж там, на найбільшій капустині, сидить маленька 

дівчинка. У рожевому платтячку, в червоних черевичках, а в двох кісочках 

заплетено рожеві банти. Очі у дівчинки були голубі-голубі, личко біленьке.  

— Ти де тут ужялашя? — прошамкав беззубим ротом дід.  

— Лелеки згубили,— відповіла дівчинка.  

— А як тебе звати?  

— Ну, то будеш Леся.  

— Добре, дідусю.  

Дід узяв дівчинку за руку, завів до хати, посадив на припічок, дав їй склянку козячого молока та окраєць 

черствого житнього хліба.  



 

Леся попоїла, подякувала і почала поратись у хаті. Старий сидів на лаві і не міг 

намилуватись, як маленька господиня, запнувшись рушничком, швидко помила 

миски, заслала веретою старе дерев'яне ліжко, підмела долівку.  

— Дідусю, а де ваше відро? — запитала дівчинка.  

— Нема, доню, у мене відра.  

— А чим воду носите?  

— Горнятком, дитино моя.  

— Я піду по воду.  

— Ти ж маленька ще.  

— Нічого, дідусю, якось принесу.  

Взяла глиняне горнятко, вибігла із 

хати і, наспівуючи якусь пісеньку, 

побігла крутою стежкою в яр, до 

копанки, що темніла під 

бережком.  

Тільки зачерпнула води і хотіла вже повертатися до хати, коли 

бачить: біля стежки мурахи силкуються затягти до свойого житла 

велике біле яєчко, але воно мовби до землі приросло. Зігнулася Леся, 

соломинкою продовбала більшу дірочку до мурашиної хатки — і 

мурашки одразу ж затягнули туди свою здобич. 

  

Вже хотіла йти, коли почула:  

— Дякуємо тобі, добра дівчинко Іде, поспішає Леся стежкою, несе у 

горнятку воду, а назустріч синичка:  

— Цінь-цінь, цінь-цінь!.. Дівчинко, порятуй моїх діток від кота-злодія!  

Кинулась Леся до яблуні і бачить: коло дупла сидить, великий чорний котище і лапою з гострими кігтями хоче 

залізти до пташиного гнізда. Леся схопила гілку і пригрозила забіяці. Той злякано нявкнув і дременув хтозна-

куди.  



— Дякую тобі, добра дівчинко, дякую! — радісно проспівала пташка.  

Хотіла вже йти Леся — аж тут шлях їй перегородило густе срібне павутиння. Тільки подумала махнути рукою, 

щоб прокласти собі дорогу, як здоровенний павук вибіг на середину свого царства, злякано глянув на дівчинку і 

густим басом попросив:  

— Шшу-у-у, дівчинко. Не губи моєї домівки. Бачиш, скільки я наловив 

мух і комарів-кровопивців? Не будуть вже вони ані тебе, ні діда, ані 

козу кусати.  

— Живи собі, павученьку, не буду твого срібного царства чіпати.  

— Шш-у-у, сс-пасибі тобі, добра дівчинко. Вже Леся взялася за клямку 

дверей, як де не візьметься бджілка. Літає над головою і благає:  

— Дз-зз-з, дз-зз-з, Лесю... Хтось зачинив льоток у нашому вулику... 

Тепер ми не можемо потрапити до своєї хатки, а в хатці від голоду і 

душняви задихаються наші сестри...  

Недовго дівчинка роздумувала. Поставила горнятко на поріг — і бігом 

за бджілкою у садок. Відсунула льоток, а бджілки радісно:  

— Дякуємо, дуже дякуємо тобі, добра дівчинко! Прийшла до хати, а дід 

лежить сумний-пресумний, на білий світ не дивиться.  

— Що з вами, дідусю? Може, болить що?  

— Ой болять мені всі кісточки, дитино, кожна жилочка,— простогнав 

старий.— Доки ти ходила по воду, то прийшли розбійники та били 

мене... Останній кожух забрали, півнику голову скрутили, кізоньку на 

заріз повели. Лишень курочка заховалася від них. Ще й жменю 

борошна витрусили, шкуринку хліба забрали. Доведеться нам з голоду 

помирати.  

Вийшла Леся надвір, сіла на призьбу та й зажурилася. Підперла кулачком голівку, а з очей сльози: кап, кап, кап.  

Десь тут узялася синичка, сіла на бузкову гілку і до дівчинки:  

— Цінь-цінь, цінь-цінь, Лесю! Ти чого плачеш?  

— Як же мені не плакати, коли розбійники все в дідуся забрали, нас на голодну смерть лишили.  

Вислухала те пташка, злетіла у небо і на весь білий світ проспівала:  

— Цінь-цінь, цінь-цінь! У нашої Лесі горе велике! Розбійники все у дідуся забрали, на голодну смерть обох 



залишили. Допоможіть їм!  

Першою це почула курочка. Прибігла — і до дівчинки:  

— Йди, Лесю, до хліва, там повне гніздо яєць, їжте на здоров'я!  

Ще не встигла дівчинка викласти з фартушечка яйці, як через відчинені двері до хати влетів рій бджіл. Вони 

кинулися до великої чорної макітри і скоро наповнили її по вінця запашним медом.  

Тільки бджоли вилетіли з хати, як через поріг поповзли до кімнати маленькі моторні мурашки. І кожна несла на 

спині пшеничне зеренце. Комашки так завзято працювали, що через годину наповнили мішок золотистим 

зерном.  

Дід із Лесею не могли надякуватися за гостинці.  

 

Вже дівчинка хотіла зачинити двері, аж побачила великого 

павука. Він повз попереду, а за ним — його родичі, які 

жили по садах і лісах. Павук чемно привітався і сказав:  

— Шш-у-у, Лесю! Ми прийшли, щоб сплести вам із 

дідусем таке вбрання, у якому взимку було б тепло, а 

влітку прохолодно.  

До вечора павуки сплели два срібні кожушки, костюм для 

діда, платтячко і шапочку Лесі. Ніхто на білому світі ще 

на мав такого одягу.  

Вже сонечко лягло спати, коли синичка дзьобом постукала 

у вікно і повідомила, що птахи пригнали козу, принесли 

все крадене майно, а розбійників прогнали за чорні моря-

океани.  

Щасливо зажили дід із Лесею. Може, ще й досі живуть 

собі десь.  

 

 

 

 



 

Основи здоров’я.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Математика 
 

Клас Понеділок 

27.04 

Вівторок 

28.04 

Середа 

29.04 

Четвер 

30.04 

5Б Читати §43 

сторінка 251 

Письмово  

№1553, 1561 

Читати §43 

сторінка 251 

Письмово  

№1577, 1578 

Читати §44 

сторінка 255 

Письмово  

№1581, 1584 

Читати §44 

сторінка 255 

Письмово  

№1588, 1590 

 


