
                                             Завдання для 5 класу 

Українська мова –  УВАГА!Перед виконанням вправ, уважно опрацюйте 

теоретичний матеріал указаних параграфів, вивчіть напам’ять 

правила!!! При потребі консультації телефонуйте  0957512365  з 

понеділка по п’ятницю з 9 до 15 години (Алла Миколаївна). 

1)§41, виконати  вправи 478, 479 (усно); письмово – 481, 483, 485, 486. 

2)Розвиток  мовлення – опрацювати с.210 – 214, написати листа вчительці 

(Овчинник А.М.), підписати конверт (свою адресу) – конверт можна взяти 

стандартний або зробити власноруч. Конверт із листом здасте після 

закінчення карантину.  

3) §42, виконати письмово вправи 497,498, 501, 504. 

4) §43, виконати письмово вправи 508, 509, 512. 

Українська  література -  1) Творчість М.Рильського  - с.212 – 214. Вивчити 

напам’ять один із двох віршів (на вибір), усні  відповіді на питання 1 – 11 – 

с.214, письмово – 12 питання на с.214. 

2) Творчість Григора Тютюнника  «Дивак» - с.215 – 222. Усні відповіді на 

питання 1 - 10 – с.222,  письмово у зошити питання 11, 12, с.222. Намалювати 

ілюстрацію та скласти 10 тестових питань (із трьома варіантами відповідей) 

до оповідання «Дивак». 

                                   Завдання для 6 – Б класу 

Українська мова – УВАГА!Перед виконанням вправ, уважно опрацюйте 

теоретичний матеріал указаних параграфів, вивчіть напам’ять 

правила!!! При потребі консультації телефонуйте  0957512365  з 

понеділка по п’ятницю з 9 до 15 години (Алла Миколаївна). 

1) §58 , виконати письмово вправи 497, 498, 501; тести с.186 – 187; усно 

відповіді на питання с.187. Підготуватися до контрольної роботи з теми 

«Числівник» (§ 52 – 58). 

2) §59 , таблицю «Розряди займенників» (с.191) вивчити напам’ять; 

виконати письмово вправи 504, 506. 

3) § 60, виконати письмово вправи 508, 511. 

4) § 61, виконати письмово вправи 519, 524. 



5) §62 , виконати письмово вправи 527, 529, 531, 535. 

6) §63 , виконати письмово вправи 539, 541, 542. 

Українська  література –  

1) Творчість Леоніда Глібова – с. 233 – 240; усні відповіді на питання с. 

240 – 241; вивчити напам’ять «Щука». 

2) Творчість С.Руданського – с.242 – 249. Усні відповіді на питання 

с.249; письмово с. 249 (завдання 1,2,3 (з будиночком).  

 

Завдання для 10 класу  

Українська мова –  УВАГА!Перед виконанням вправ, уважно опрацюйте 

теоретичний матеріал указаних параграфів, вивчіть напам’ять 

правила!!! При потребі консультації телефонуйте  0957512365  з 

понеділка по п’ятницю з 9 до 15 години (Алла Миколаївна). 

1) §52 – 53, виконати вправи 2 (с.168), 4 (с.168 – 169), 5 (с.169). 

2) §54, виконати вправи 3(с.172), 5(с.173-174), 7(с.174). 

3) §55-56, виконати вправи 2(с.176), 4(с.176), 5(с.177). 

4) §57 – 58, виконати вправи 2, 3 (с.180), 5 (с.181), 7 (с.183). 

Українська  література – «Лісова пісня» Лесі Українки має бути 

прочитана за повним виданням (виноситься на ЗНО)!!! 

1) Леся Українка «Лісова пісня» - Характеристика персонажів драми 

(підручник, інтернет-ресурси). Письмово в зошити з літератури – 

а)Порівняльна характеристика образів Мавки  й Килини.  

б) Скласти 12 тестових запитань з чотирма варіантами відповідей. 

Намалювати ілюстрацію до твору. ТЛ:  драма-феєрія. За підручником 

сторінки 221 – 228. 

2) Микола Вороний. Біографія письменника, Опрацювати біографію, аналіз 

віршів «Блакитна Панна» (напам’ять), «Інфанта». ТЛ: символізм. За 

підручником сторінки 229 – 239. 

 


