
Англійська мова  

Вчитель: Павлюк О.А. 

2 – А клас 

1. Розваги. Закріплення вивченого лексичного матеріалу. Ознайомлення з питальною формою модального 

дієслова “can”.   

- Can you/I/he/she/it/we/they…? 

- Yes, I can. 

- No, I cannot. 

Can I speak English? – Чи умію я говорити англійською? Yes, I can. – Так, умію. 

Can he ride a bike? – Він уміє їздити на велосипеді? No, he cannot. – Ні, він не уміє. 

Домашнє завдання: РЗ впр. 1-2 ст. 42; скласти 3 запитання із відповідями із модальним дієсловом “can” та з активною 

лексикою. 

2. Ігри та розваги. Повторення узагальнення вивченого матеріалу. 

Присвійний відмінок (’s = Ann’s – Аніне (однина); s’ = boys’ – хлопчачі (множина).  

Whose plane is this? – This is Tom’s plane. – Чий це літак? – Це літак Тома. 

Whose doll is this? – This is Ann’s doll. – Чия це лялька? – Це лялька Ані. 

Домашнє завдання: РЗ впр. 1-3 ст. 43; прописати у тоненькому зошиті наступні речення:  
Whose kite is this? – This is Rob’s kite. 
Whose toy car is this? – This is Bill’s car. 
Can she sing? – Yes, she can. 
Can they climb a tree? – No, they cannot. 
 
 

8 –А клас 
1. Моя улюблена книга. 
Домашнє завдання:  
повторити схеми утворення Passive Voice (пасивного стану); 
ст. 132-133 впр. 8 (а,б) – прочитати діалог, дати переклад, позначити речення у пункті «А»  True/False. 
виписати ЛО ст. 133 – дати переклад 
ст. 134 впр. 10 (дати відповіді на запитання) 
повторити лексико-граматичний матеріал, підготуватися до контрольної роботи. 
 

9 – Б клас 
1. Винаходи та винахідники. 
Домашнє завдання: повторити лексичний та граматичний матеріал з теми, підготуватися до контрольної роботи 
повторити правила утворення та вживання пасивного стану (дивитися у зошиті правила)  
2. Навколишнє середовище. Охорона довкілля. Яку роль відіграє природа? 
Домашнє завдання: виписати нові ЛО до словників та дати переклад: 
climate change, rubbish, growing population, endangered animal and plant species, pollution, danger, environment, to 
pollute, to protect, to recycle, to reduce, to reuse, environmental, to save 
Опрацювати ст. 146-149 впр. 2-5 
 

5- А клас 
1. Домашнє завдання:  

Впр. 3 ст. 119 (прочитати та перекласти текст), переклад письмово 
Впр. 4 ст. 119 (доповнити речення) – письмово 
Впр. 5 ст. 119 (підкреслити прикметники у словосполученнях та підставити їх у речення) 
Впр. 6 ст. 120 (записати подані слова в алфавітному порядку) 
Впр. 7 ст. 120 (створити слова, перекласти їх) 
Впр. 8 ст. 120 (описати те, як провели час на ярмарку і яка була погода) 

2. Оформити проектну роботу «Пори року і шкільний рік» - дивитися зразок на ст. 121 (улюблена пора року та те, 
що робите під час канікул) 

3. Великобританія ст. 122-125 (виписати всі нові слова у словник з тексту і вправ) 



впр. 3 ст. 123 (перекласти та читати письмово) 
впр. 5 – доповнити речення письмово 
впр. 6  ст. 124– скласти речення письмово 
впр. 7-8 ст. 124-125 – скласти речення та письмово доповнити речення правильним ступенем порівняння 
прикметників 
 

Німецька мова 
Вчитель: Павлюк О.А. 

5 – Б клас  
1. У вихідні.  

Ст. 83-84 – виписати нові слова у словник 
Впр. 2 ст. 83 – склади речення із словосполученнями 
Впр. 3 ст. 83 – прочитати 2 розповіді, перклади (письмово), порівняй. Напиши, що робить «часто»  та «іноді» 
один і другий. 
Впр. 4 ст. 84 – опиши малюнок за зразком 
Впр. 5 ст. 85 – напиши, що твоя родина робить у вихідні, дивитися зразок впр. 3 ст. 83 

2. Я люблю мандрувати. 
Ст. 86-87 – виписати нові слова у словник 
Впр. 2, 3 ст. 87 – письмово переклади речення і текст 
Впр. 4,5 ст. 87 – напиши, як мандрує твоя родина 

3. Скільки це коштує? 
Ст. 88-89 – виписати нові слова у словник 
Впр. 1,2,3 ст. 88 (переклади діалог письмово) 
Впр. 4 (склади діалог письмово) 

4. Грай і повторюй матеріал уроку. (Гра «Коли ми це робимо?»  ст. 90-91 – користуйся зразком у підручнику) 


