
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   12.05 – 15.05.2020р 

 
День 

тижн

я/ 

число 

Предмет Тема  

 
Підручники: набрати в Googl  електронні версії 

підручників для 5 класу. 

Домашні завдання 

Яке домашнє завдання? 

 

Виконати і 

здати д/з  

(Число і час) 

 

Вт  

12.05 

 

Ср 

13.05 

Українська 

мова  

Директорська контрольна робота  

 

Складання тексту, доповнення речень 

Текст контрольної  індивідуально - особисто 

для кожного учня  

Картка №11 

до четверга 

Українська 

література 

 

Степан Мацюцька 

Оповідання «Мухоловки»  

Оповідання  читати 
Відповідати на запитання після тексту (за можливостями) 

до четверга 

Зарубіжна 

література 

Борги  

Туве Янсон «Комета прилітає» 

 ( за можливостями читати) 

Борги  

Переглянути мультфільм «Мумі троль і комета прилітає» 

Написати імена героїв 

(за можливостями) 

до четверга 

Основи 

здоров’я 

Стихійні лиха   Переглянути картинки з теми. 

Читати нові слова і речення. 

Скласти пам’ятки за допомогою таблиць. 

 

до четверга 

Чт. 

14.05 

РСС 

 

Особистий 

щоденник 

 

 

           Перевірка фразового мовлення 

 

9 Травня – День Перемоги, пам’яті нашого народу 

про Велику Вітчизняну війну 1941- 1945 років. 

 

Середа, четвер, п’ятниця ( час – за домовленістю)  

Пт. 

15.05 

    Здати всі роботи 

Таблиця  

Підсумки Д/З 

( з 9.00 до 12.00) 

Борги 

 

 

 

 

 



Українська мова 5 клас 

Підписати 2(подвійний) аркуш паперу 

Виконувати завдання за можливостями !!!!!! Хто скільки і які завдання зможе виконати. 

Для Сергія Новікова, Віталія Лагутка, Ярослава Мазура виконувати завдання № 3, 6,10, 11. 

Всім іншим дітям контрольну № 1-10 

Директорська 

контрольна робота 

з української мови  

за ІІ семестр 2019-2020 навчального року 

учня/учениці 5-Б класу 

БНРЦ «Сузір’я» 

міста Кривого Рогу 

………    ……… 

 

Завдання  №1 

Доберіть слово, яким можна заповнити пропуск у реченні. 

1). Велике й ….. серце було в  Миколи. 

2). На паркані заспівав ….   півень. 

 

1). А  людяний  (щирий, добрий)        Б  людний     (багато людей)            

 

2). В  сусідів       (належить сусідові) 

Г  сусідній (розміщений поруч, поблизу когось, чогось; який мешкає поряд) 

 

Завдання №2 

Прочитати групи слів і скласти речення-прислів’я.   Змінити слова правильно і записати речення. 

У виділених словах позначити закінчення і основу. 

 

1. Голова, без , розум, як, ліхтар, без, свічка. 

2. І, сила, перед, розум, пропадає. 

3. Їж, борщ, з, гриби, держати, язик, за , зуби. 

4. Гарними, розмови, гості, не , нагодуєш. 

Завдання № 3 

Прочитати слова, знайти у них корені й суфікси. 



Записати слова і позначити корені і суфікси. 

Скрипка – скрипаль – скрипочка; 

вітер – вітерець – вітрище - вітрюган; 

ведмідь – ведмедик – ведмедище; 

квіти – квітень – квітник – квітувати; 

хлопець – хлопченя – хлопчисько; 

діти – дітоньки – діточки – дітки; 

кіт – котик – котище. 

Завдання № 4 

Прочитати уважно слова, вибрати потрібну букву і записати слова правильно. 

Виділені слова  розібрати за будовою ( визначити корінь, суфікс, префікс….) 

 

Пі (д/т)садити, (з/с)писаний,  (з/с)казати, бе(з/с)тактний,  (з/с)давати, ві(д/т)починок, ві(д/т)ходити, пш(е/и)ниця, з(е/и)мельний, 

морс(ь)кий, під  плащ(е/о)м, аркуш(е/о)м,  на(д/т)пити, вікон(н)ий, узліс(с)я, херсонс(ь)кий. 

 

Завдання № 5 

Списати слова, уставляючи букви е, и, і. 

Пр…кривати, пр…смачно, пр...рва, пр…їхати, пр…чудовий, пр…звище, пр…гарний, Пр..дністров’я, Пр..карпаття, пр…красний, 

пр…крашений, пр…клеєний, пр…бігти, пр…готувати, пр…зидентський, пр…великий, пр…міський. 

 

Завдання № 6. 

Доповнити текст словами із словника. Записати правильно речення. 

Лисеня. 

Лисеня було …., як ….  .  

Лапки здавалися …., але тулуб був …. та ….  .  

Голова …, з …  носом  і …. вухами.   

Очі … , як ґудзики, веселі.  

Кінчик носа … .   

Лисеня було дуже …. .  

Хутро ….. - …. з …   плямами,  шия та живіт були ….  . 

Лисеня було …  і … . 

 

Словник: невеличке, кішка, міцними, маленьким, худеньким, велика, гострим, настороженими, круглі, рухливий, кумедним, 

рудувато- сіре з темними, білими, веселим, спритним (швидким, вертким). 



Завдання № 7. 

Списати прислів’я правильно. 

1. Без нашого Гриця вода не освятит..ся.  

2. В(е/и)лике  дер(е/и) поволі росте. 

3. І буд(е/и)нь і н(е/и)ділля – усе  лінивому безді(л/лл).  

4. Дома (і/й)  стіни допом(о/а)гають.  

Словник: будень – кожен день 

 

Завдання № 8. 

Уважно прочитати і  записати речення.  

Перебудувати речення на складні. Виконати синтаксичний розбір речення ( підкреслити головні і другорядні члени 

речення)  

Наприклад : Природа раділа теплому сонцю. Весна прийшла з зеленою травою і з запашними квітами. 

Весна прийшла з зеленою травою і з запашними квітами, природа раділа теплому сонцю. 

 

1. Вітер з моря розносив прохолоду. З-поміж хмар проблискував місяць. 

2. Мороз уночі намалював квіти на холодному склі. Вітер снігом вкрив холодну землю. 

3. Теплом дихала земля. У гаю весело щебетали пташки. 

Завдання №9  

Записати речення, виділити звертання. 

1. Скажи мені мамо який сьогодні день? 

2. Збирайте діти щоденники і  йдіть додому. 

3. Мені сподобалась твоя зачіска  Андрійко. 

4. Сергійко ти вже збирайся додому, бо прийшла твоя мама. 

Завдання № 10 

Доповнити речення і записати правильно. Який автор написав цей твір? 

1. Іван Франко … 

2. Василь Королів-Старий … 

3. Василь Симоненко … 

4. Галина Малик … 

5. Степан Васильченко … 

Словник: «Фарбований Лис», «Хуха-Моховинка», « Цар Плаксій та Лоскотон», «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії», «У 

бур’янах» (дитинство Тараса). 

 



Картка     

Завдання № 11. 

Прочитати речення з картинками. Замінити картинки 

словами і записати речення.  

 

 

Картинка – картуз, картузик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Українська література  



Степан Мацюцький                          

Оповідання                    МУХОЛОВКИ  

       Після перших заморозків повернулися теплі, погожі дні. Осики, берези, 

липи вже скинули літнє вбрання, а на узліссі ще вихваляється золотистими 

листочками груша-дичка. А якою вродливою стала брусниця! Не хоче 

прощатися зі своїм зеленим листям. На гілочках виблискують яскраво-червоні 

намистини. А хіба можна пройти повз кущики ожини, на яких синіють соковиті 

ягоди? Візьмеш у рот, а вони холодні, солодкі, запашні. І грушу-дичку не 

обминеш: ще місяць тому язик терпнув від кислючого соку її плодів, а тепер 

груші м'які, трохи кислуваті, трохи медові — справжні ласощі. 

      Ідеш осіннім лісом і милуєшся його прив'ялою красою. Тихо довкола. Зовсім 

не чути пташиних голосів. Поволі осідає густий туман на віти дерев, на прибиті 

морозом трави, зволожує опале листя, і воно не шелестить під ногами. Пахне 

грибами, ягодами, корою дерев, відсирілою землею. 

      Біжить, петляє в'юнка стежка. Ось і зарості терну. Звіддаля бачу, що 

верхівки чагарників аж сині від рясних плодів. Саме пора збирати їх. Після 

морозу вони пом'якшали, стали приємні на смак. 

   Подобається мені збирати терен у тиху погоду. Чагарник густий, посередині 

його виросли навіть дерева. Знизу плодів обмаль, найбільше їх на верхівках. 

Отож доводиться пригинати гілку, тримати її однією рукою, а другою зривати 

холодні, вкриті сизим нальотом ягоди. Трапляються прив'ялі, так самі і 

просяться, щоб хтось їх з'їв. Ніби цукерки на кущах виросли. 

        Гадав, що довкола немає жодної живої душі. Але помилився. Збоку щось 

тихенько пискнуло. Обернувся — і побачив двох маленьких пташок. Спинки сірі, вола сірувато-рожеві, меткі очиці, крихітні 

дзьобики. А хвостики крутяться, як заведені.  Мухоловки! Він і вона. Попискуючи, перната пара присіла так близько, що можна 

рукою дістати. Я причаївся, щоб, бува, не сполохати маленьких сусідів. Але мухоловки чомусь пурхнули далі. Заходився знову 

рвати ягоди — вони знов біля самої голови. Зовсім не бояться! Пташки не звертали на мене ніякої уваги навіть тоді, коли я 

пригинав або відпускав з посвистом гілку. 

   Чим же зацікавила моя особа мухоловок? 



   Ага, он у чому справа: у густому гіллі знайшли притулок дрібненькі 

комарики, мушки. На сірій корі їх не видно, а коли я пригинаю гілля, комашня 

злітає і стає легкою здобиччю мухоловок. Птахам байдуже, хто вовтузиться в 

чагарнику, аби виганяв комах. Ось чому вони летіли мені мало не в руки і 

віддалялися, коли я стояв непорушно. 

   Так, допомагаючи одне одному, ми й провели в тихому осінньому лісі кілька 

годин. З моєю допомогою мухоловки смачно пообідали — на те вони й 

мухоловки. А я спокійно збирав терен, бо легкокрилі сусідки виловлювали 

мушок, які мені заважали: сідали на обличчя, лізли в очі. 

   Назбиравши торбинку терну, я теж пообідав. Ситі мухоловки дружною 

парочкою сиділи неподалік на тоненькій гілочці. Через день-два вони полетять 

далі на південь. А зараз відпочивають перед далекою дорогою, сил 

набираються. І стало мені хороше на серці від того, що і я допоміг двом 

крихітним пташкам-мандрівницям. 

   

Кого ловили маленькі пташки? 

Чому назвали так птахів? 

Знайди і зачитай опис пташок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

Зарубіжна література ( краще переглянути мультики) 
Туве Янсон              «КОМЕТА ПРИЛІТАЄ» КОРОТКИЙ ЗМІСТ  

  

Мумі-тато побудував міст через річку і до Мумі-троля приходить його друг маленький Сніфф, який знайшов 

нову дорогу і вважає, що вона дуже страшна. Мумі-троль бере бутерброди і разом зі Сніффом відправляються 

подивитися, куди вона їх приведе. Так вони опиняються на березі моря, де Мумі-троль починає ловити на дні 

«перли» (круглі камінчики).  

Сніфф бачить кошеня і слідує за ним і знаходить печеру, яку тут же називає своєю. Він хвалиться печерою 

Мумі-тролю, і вони повертаються додому.  

Увечері починається дощ і коли всі вже лягли спати, до будинку приходить хохуля. Він називає себе 

філософом і каже, що Мумі-тато зламав його будинок, коли будував міст і тепер він бездомний. Всі прокидаються, 

і хохуля розповідає їм про Космос.  



Вранці після дощу все виглядає сірим і хохуля каже, що скоро кінець Землі, так як вона мізерно мала в 

масштабах Космосу. Мумі-мама і Муммі-тато вирішують відправити Мумі-троля і Чмиха в обсерваторію, щоб 

відігнати від дітей страх, викликаний хохулею-філософом. Дітям будують пліт, дають їжу і вони відправляються в 

подорож, Сніфф просить годувати його кошеня.  

По дорозі вони знайомляться з Снусмумріком, він розповідає їм про комету, яка може прилетіти і розбитися 

об Землю. Тепер Мумі-троль і Снифф вже бояться комети. Далі Снусмумрик показує їм гранатову ущелину, в 

яку спускається Сніфф і набирає багато камінчиків, але його лякає велика ящірка і він, викинувши все, вилізає до 

друзів.  

Снусмумрик відправляється з ними в подорож, він розповідає їм історію про вогнедишну гору і як він 

врятував вогняного духу, за що той дав йому пляшечку підземного масла для засмаги. Але воно вже закінчилося. 

Пліт друзів підпливає до водоспаду, і вони падають. Всі живі, але стає темно і течія знову посилюється. З 

плоту викидають зламану щоглу після падіння, за неї випадково пліт чіпляється і вони зупиняються, і тут вони 

бачать далі ще більший водоспад. Вибратися з ущелини річки вони не можуть, Сніфф починає плакати, а 

Снусмумрик грати на гармошці. Гру гармошки почув великий Хемуль, який ловив метеликів на горі. Він витягнув 

своїм сачком друзів. Мумі-троль почав розпитувати Хемуля про комету, але того цікавили тільки метелики. Після 

того як Сніфф пожартував, що комети харчуються Хемулями, Хемуль образився і пішов.  

Друзі піднімаються на найвищу гору, ввечері біля вогнища Снусмумрик розповідає про снорків (брат і 

сестра), яких недавно зустрічав. Він каже, що вони схожі на Мумі-троля, тільки ще вміють змінювати забарвлення 

і носять чубчика. Дорогою на них нападає кондор, але вони встигають сховатися. Далі вони бачать багато 

недопалків і розуміють, що їх розкидали професори. Коли вони піднімаються вище хмар, Мумі-троль знаходить на 



краю обриву браслет фрекен Снорк. Друзі вирішують, що вона розбилася. В обсерваторії Мумі-троль дізнається, 

що снорки теж тут були і розпитує про них, забуваючи про комету.  

Сніфф дізнається в іншого професора, що комета прилетить на Землю 7 серпня о 20:42. У друзів 

залишається 4 дні до її прильоту, і вони вирішують швидше дістатися додому, а там Мумі-тато щось придумає. 

Спускаючись з гори, Снусмумрик і Мумі-троль почали гратися, скидаючи каміння в прірву. Мумі-троль 

провалюється в прірву, але завдяки мотузці, якою вони були пов’язані один з одним, його витягують. 

Спустившись в долину, вони знову зустрічають Хемуля з шишкою на голові. Він потрапив в каменепад 

влаштований друзями, він злиться і знову йде. Друзі чують крик про допомогу, і коли прибігають, бачать, що кущ 

хоче з’їсти фрекен Снорк. Мумі-троль кидається на кущ з ножем і вирізає його до пня.  

Мумі-троль повертає фрекен її золотий браслет, і вона йому дякує. Снорк (брат фрекен Снорк) пропонує 

зібрати збори і обговорити подальші дії, він призначає себе головою і секретарем. Вирішено йти додому до Мумі-

троля, а комету перечекати в печері Чмиха. Увечері Мумі-троль приносить квіти фрекен Снорк і всі лягають спати. 

На наступний день друзі приходять в магазин, де продавщиця-стара продає Сніффу лимонад (який він потім вирве 

на килим в магазині), Снорк олівець і зошит для його постійних записів, Муммі-тролю дзеркальце для фрекен 

Снорк, фрекен Снорк зірку для Мумі-троля , Снусмумріку штани (які він поверне, так як вони не досить 

поношені). Коли з’ясовується, що у них немає грошей, то продавщиця каже, що вони їй нічого не винні, адже 

Снусмумрик повернув штани (як би продав їй назад), а вони коштують дорожче, ніж інші товари разом узяті. 

Увечері друзі потрапляють на танцпол, де всі танцюють з іншими істотами, а Снусмумрик грає з коником 

для них музику. На наступний день було дуже жарко, за лісом виявилася пустеля. Це пішло море і залишилося 

тільки його дно. Решту ущелини друзі долають на ходулях, щоб не втрачати час і йти навпростець. Вони 



зустрічають потоплений корабель, в трюм якого провалюється фрекен Снорк. Мумі-троль рятує її, а коли сам 

намагається вилізти, на нього нападає гігантська каракатиця. Тепер випадково Мумі-троля рятує фрекен Снорк, 

пускаючи сонячного зайчика прямо в очі каракатиці своїм дзеркальцем.  

На наступний день друзі зустрічають багато істот, які тікають з Мумі-долу, так як туди летить комета. Вони 

розповідають, що тільки Мумі-мама і Мумі-тато залишилися там. Коли пустеля закінчується, вони зустрічають ще 

одного Хемуля, який збирає марки. Він відправляється з ними. Частина лісу з’їдена мільйонами коників. 

Починається сильний вітер і забирає книгу Хемуля з марками. Далі друзі знімають з Хемуля плаття, і, 

використовуючи його як парашут, летять до дому Мумі-троля. Мумі-мама спекла торт для Мумі-троля і разом з 

Мумі-татом чекали його повернення. Повертається Мумі-троль зі своїми друзями і знайомить їх з батьками та 

хохулею, яка так і жив у них. Мумі-мама віддає Хемулю його книгу з марками, яку до них занесло вітром. Сніфф 

розпитує за своє кошеня, так як сильно за ним нудьгував. 

Починається переїзд в печеру. Всі речі перевозив Мумі-тато в своєму візку. Останньою Мумі-тато 

перевозить ванну, але вона не поміщається в печері і нею закривають діру в стелі. На вхід вішають ковдру, 

Снусмумрик обробляє її залишками підземного масла для засмаги. В печеру приходить Хохуля і сідає на Мумі-

мамин торт. Сніфф ображається, що на торті напис був тільки для Мумі-троля і вибігає з печери на пошуки свого 

кошеня. Коли його знаходить, то розуміє, що заблукав. Мумі-троль відправляється на пошуки Сніффа, знаходить 

його. Вони встигають забігти в печеру в останній момент перед тим, як прилітає комета. Вранці Мумі-троль 

вийшов з печери, за ним прийшов Снусмумрик, і сказав, що комета зачепила Землю тільки своїм хвостом. І тут 

вони побачили, що море повертається. Вийшли і інші з печери і всі вирішили йти назад в будинок. 

 



Основи здоров’я  

 

Провісники стихійних лих 

Чи відомо тобі, що тварини мають здатність передбачати зміну погоди ?  

Вони реагують навіть на невеликі зміни в довкіллі. А що вже казати про стихійні лиха! Тварини відчувають їх наближення і намагаються 
урятуватись. 

Наприклад, під час цунамі в Індії слони врятували своїх погоничів тим, що перестали їх слухатись і попрямували в гори, якнайдалі від узбережжя. 

 

Ластівки низько літають — на дощ і вітер. 

 

Багато ворон літає та каркає — на негоду. 



Чайки сидять на воді — на добру погоду, а якщо ходять уздовж берега — буде шторм. 

 

Жаби стрибають уздовж берега — на дощ, а якщо сидять у воді — дощу не буде. 

Якщо кіт спить, закриваючи лапкою ніс, очікуй похолодання. 

А якщо лежить черевцем догори, буде тепло. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Розглянь малюнок і назви тих, хто наражається на небезпеку, ховаючись від грози:  
а) у річці;  
б) в автомобілі;  
в) під високим деревом; г) поблизу ліній електропередач;  
ґ) у кафе. 
 

Склади пам’ятку, 
як діяти під час 
грози. 

 

 

 

 

 

 

Блискавка влучає у найвищу точку на місцевості. Під час грози не можна 
користуватися мобільним телефоном. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Коли прибуває вода, шукай порятунку на підвищеному місці. 

 

 

 

Із порожніх пластикових пляшок і скотчу можна зробити рятувальний 
пояс, як це показано на мал. 93. 

 

 

 



Математика 

Клас Вівторок 

12.05 

Середа 

13.05 

Четвер 

14.05 

П’ятниця 

15.05 

5Б Читати §44 

Сторінка 255 

Письмово  

№1604, 1606 

Читати §44 

сторінка 255 

Письмово  

№1610, 1612 

Сторінка 272-273 

Письмово Домашня 

самостійна робота 

(виконати №1-11) 

- 

 

Історія України 12.05 – 15.05 

5-Б клас 

Розпад СРСР. Незалежність України. Конституція України як основний закон держави. 

Читати, слухати, дивитись: 

https://znohistory.ed-era.com/m6/l31 

 

https://znohistory.ed-era.com/m6/l31

