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Розклад уроків у 1-4 класах НВК «Берегиня» на 2020 – 2021 н. р. 
   1 клас 2 клас 3 клас 4клас 

п
о

н
е
д

іл
о

к
 

1 я досліджую світ 

 (природозн.+ основи здоров’я) 

1,7 читання 1,7 фізична культура  літературне читання  1,7 

2 математика динам. 

пауза 

5,5 математика 5,5 англійська мова 5,4 образотворче мистецтво  

3 фізична культура  образотворче мистецтво  читання 1,7 англійська мова 5,4 

4 навчання грамоти (читання) 1,7 англійська  мова 5,4 математика 5,5 українська мова 3,5 

5 навчання грамоти (письмо) 3,5 музичне мистецтво  дизайн і технології  я у світі  1,7 

  12,4  12,6  12,6  12,3 

в
ів

т
о

р
о

к
 

1 навчання грамоти (читання) 1,7 фізична культура  я досліджую світ 

(природознавство) 

3,6 літературне читання 1,7 

2 математика динам. 

пауза 

5,5 математика 5,5 англ. мова / інформатика 5,4/- математика 5,5 

3 фізична культура  українська мова 3,5 математика 5,5 українська мова 3,5 

4 навчання грамоти (письмо) 3,5 я досліджую світ 

(природознавство) 

3,6 інформатика / англ. мова -/5,4 природознавство 3,6 

5 англійська мова 5,4 читання 1,7 українська мова 3,5 інформатика (І група)  

  16,1  14,3  18  14,3 

с
е
р

е
д

а
 

1 я досліджую світ 

(природознавство) 

3,6 я досліджую світ 

 (природозн.+ основи здоров’я) 

1,7 я досліджую світ 

 (природозн.+ основи здоров’я) 

1,7 фізична культура  

2 фізична культура динам. 

пауза 

 англійська мова 5,4 математика 5,5 природознавство  3,6 

3 навчання грамоти 

(читання) 

1,7 українська мова 3,5 читання 1,7 математика 5,5 

4 англійська мова 5,4 математика 5,5 українська мова 3,5 українська мова 3,5 

5 навчання грамоти (письмо) 3,5 фізична культура  англійська мова 5,4 літературне читання 1,7 

  14,2  16,1 фізична культура 17,8 інформатика (ІІ група) 14,3 

ч
ет

в
е
р

 

1 образотворче мистецтво  читання 1,7 читання 1,7 математика 5,5 

2 математика динам. 

пауза 

5,5 математика 5,5 математика 5,5 фізична культура  

3 дизайн і технології  українська мова 3,5 музичне мистецтво  трудове навчання   

4 музичне мистецтво  фізична культура  образотворче мистецтво  українська мова 3,5 

5   дизайн і технології  українська мова 3,5 музичне мистецтво  

  5,5  10,7  10,7  9 

п
’я

т
н

и
ц

я
 

1 я досліджую світ (природ.+ 

громад. та історична освіта) 

1,7 я досліджую світ (природ.+ 

громад. та історична освіта) 

1,7 я досліджую світ (природ.+ 

громад. та історична освіта) 

1,7 математика 5,5 

2 навчання грамоти 

(читання) 

динам. 

пауза 

1,7 читання 1,7 математика 5,5 фізична культура  

3 навчання грамоти 

(письмо) 

3,5 англ. мова / інформатика 5,4/- читання 1,7 літературне читання 1,7 

4 математика 5,5 українська мова 3,5 фізична культура  англійська мова 5,4 

5   інформатика / англ. мова -/5,4 українська мова 3,5 основи здоров’я  

  12,4  12,3  12,4  12,6 

 



 


