
Розклад занять на 25 . 03. 2022 5  клас  

№ 

За/п 

Предмет Тема уроку Хід уроку, завдання Форма 

проведення 

1 Російська мова Числівник як частина мови Опрацювати теоретичний матеріал,с.199; 

впр.219,222 (письмово) 
Асинхронно 

2 Математика Задачі та вправи на всі дії з 

натуральними числами і 

десятковими дробами 

опрацювати § 45 

№ 1637, 1639, 1641, 1642, 1647 
Синхронно о 

10-00 

3 Українська мова Речення з однорідними 

членами. 

§54 

Впр 427,429 

Синхронно  

на 9.00  

4 Зарубіжна 

література 

Л. Керролл «Аліса в Країні Див». 

Подальші пригоди головної героїні 

твору 

Виконати завдання (розміщені в групі Viber) 

Домашнє завдання: прочитати  розділи 

твору,які не увійшли до підручника(на вибір 

1 чи 2).  

В кінці розкладу подані посилання на 

перегляд розділів,які не увійшли до книги. 

Асинхронно 

 
 

  

 

5 Українознавство Географічне та геополітичне 

розташування України в світі. 

«Велесова книга». Літопис 

Аскольда про зв’язки 

протоукраїнців з мучоземцями. 

Опрацювати теоретичний матеріал 

(завдання знаходиться в кінці розкладу) 
Асинхронно 

6 Родинні фінанси Види підприємництва у своїй 

місцевості 

Створити комікс « Я підприємець» 

 

Асинхронно 

 

5 клас  Зарубіжна література 

1. https://www.youtube.com/watch?v=YJJj1a0O5TQ&ab_channel=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B

0%D1%82%D0%B8%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8 – розділ 3,4 

 

2. https://www.youtube.com/watch?v=GXVzybjTaNk&ab_channel=%D0%A5%D0%B0%D1%82%D0%B0-

%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F – розділ 5 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YJJj1a0O5TQ&ab_channel=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=YJJj1a0O5TQ&ab_channel=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=GXVzybjTaNk&ab_channel=%D0%A5%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=GXVzybjTaNk&ab_channel=%D0%A5%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F


3. https://www.youtube.com/watch?v=wm4CYzrw9Ro&ab_channel=%D0%A5%D0%B0%D1%82%D0%B0-

%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F- розділ 7-8 

 

4. https://www.youtube.com/watch?v=u0s77QLeq1Q&ab_channel=%D0%A5%D0%B0%D1%82%D0%B0-

%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F – розділ 9-10 

 

5. https://www.youtube.com/watch?v=IEmKJ2jdeCE&ab_channel=%D0%A5%D0%B0%D1%82%D0%B0-

%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F – розділ 11-12 

 

Українознавство 5 клас 25.03.2022 

Тема: «Велесова книга». Літопис Аскольда 

https://www.youtube.com/watch?v=wm4CYzrw9Ro&ab_channel=%D0%A5%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F-
https://www.youtube.com/watch?v=wm4CYzrw9Ro&ab_channel=%D0%A5%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F-
https://www.youtube.com/watch?v=u0s77QLeq1Q&ab_channel=%D0%A5%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=u0s77QLeq1Q&ab_channel=%D0%A5%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=IEmKJ2jdeCE&ab_channel=%D0%A5%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=IEmKJ2jdeCE&ab_channel=%D0%A5%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F


 

     Велесова книга викладає історію східних слов'ян (іменованих, зокрема, русами та русичами) від міфологічних 

пращурів до варяга Ерека (деякими коментаторами ототожнюється з Рюриком). Власне історія викладається 

непослідовно, народи різних епох начебто зводяться в один час, складається враження, що ігноруються західна і південна 

гілки слов'янських племен, використовуються літературні назви історичних персонажів .  Географія представлена в 

розпливчастих межах, сполучаючи віддалені один від одного місцевості в єдиний театр дії.  

Більшу частину текстів займає прославляння самих русичів з протиставленням їм візантійців і готів, перераховуються 

язичницькі боги, поверхово описуються обряди русів. 

 

Історичні події та їх датування: 

 — похід русів у війську Набусара; 

 — прихід слов'ян на Дніпро — з «гори Ірської» (в районі Індії); 

 — датування періоду слов'яно-готських воєн; та періоду «приходу варягів на Русь». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%87%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B3%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C


 



 



 



 



 



 

 

 

 

 «Літопис Аскольда» («Аскольдов літопис») — реконструкція літопису декількома дослідниками, який 

гіпотетично написано за часів правління київських князів Аскольда і Діра. Більшістю дослідників визнається науковою 

містифікацією. 

 «Літопис Аскольда» мав на меті визначити місце Київської держави як невід’ємної частини християнської 

ойкумени, а історію нашої країни – як безпосередній елемент світової історії. Київські книжники запровадили особливу 

Руську еру літочислення, згідно якої відлік років вели від 860 р. – прилучення Русі до «християнської благодаті». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F


 

 

 

 

 


