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І ступінь 
 

Клас Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця 

1 – а 

я досліджую світ навчання грамоти навчання грамоти я досліджую світ я досліджую світ 

англійська мова навчання грамоти навчання грамоти навчання грамоти математика 

математика англійська мова математика навчання грамоти навчання грамоти 

мистецтво математика фізкультура мистецтво індивідуальна робота 

фізкультура фізкультура дизайн   

1– б 

я досліджую світ навчання грамоти навчання грамоти я досліджую світ я досліджую світ 

математика навчання грамоти англійська мова навчання грамоти математика 

англійська мова математика навчання грамоти навчання грамоти навчання грамоти 

фізкультура фізкультура математика фізкультура фізкультура 

мистецтво дизайн  мистецтво  

1 – в 

я досліджую світ навчання грамоти навчання грамоти я досліджую світ я досліджую світ 

математика англійська мова навчання грамоти навчання грамоти математика 

мистецтво навчання грамоти англійська мова навчання грамоти навчання грамоти 

індивідуальна робота математика математика мистецтво  

 дизайн фізкультура фізкультура  

2 – а 

музика фізкультура літературне читання англійська мова інформатика/англ. мова  

літературне читання природознавство українська мова літературне читання фізкультура 

фізкультура математика математика українська мова літературне читання 

українська мова основи  здоров’я  англ. мова/інформатика математика українська мова 

природознавство індивідуальні  заняття образотворч. мистецтво трудове навчання математика 

2 – б 

фізкультура англ. мова / інформатика літературне читання літературне читання математика 

музика математика українська мова англійська мова інформатика/англ. мова  

літературне читання фізкультура математика математика фізкультура 

українська мова природознавство образотворч.мистецтво українська мова українська мова 

природознавство основи  здоров’я  індивідуальні  заняття трудове навчання літературне читання 

2 – в 

літературне читання природознавство літературне читання літературне читання фізкультура 

фізкультура фізкультура українська мова українська мова математика 

музика математика математика англійська мова інформатика/англ. мова  

українська мова основи  здоров’я  образотворч.мистецтво математика українська мова 

природознавство англ. мова / інформатика індивідуальні  заняття трудове навчання літературне читання 

3 – а 

англійська мова літературне читання фізкультура   математика літературне читання 

математика англ. мова / інформатика музика українська мова російська мова 

українська мова математика математика фізкультура   я у світі 

літературне читання українська мова українська мова інформатика/англ. мова  трудове навчання 

природознавство образотворче мистецтво російська мова природознавство фізкультура   

 основи  здоров’я     

3 – б 

літературне читання українська мова літературне читання фізкультура   літературне читання 

українська мова фізкультура   математика математика українська мова 

математика англ. мова / інформатика музика українська мова російська мова 

англійська мова математика російська мова природознавство основи  здоров’я  

трудове навчання природознавство я у світі інформатика/англ. мова  образотворче мистецтво 

  фізкультура     

3 – в 

літературне читання фізкультура   музика математика літературне читання 

математика математика математика фізкультура   я у світі 

українська мова українська мова фізкультура   українська мова російська мова 

природознавство англ. мова / інформатика українська мова природознавство інформатика/англ. мова  

англійська мова російська мова літературне читання основи  здоров’я  трудове навчання 

 образотворче мистецтво    

4 – а 

літературне читання українська мова англ. мова/інформатика літературне читання фізкультура   

англійська мова математика математика математика літературне читання 

фізкультура   музика  українська мова інформатика/англ. мова  російська мова 

математика російська мова фізкультура   українська мова трудове навчання 

українська мова природознавство я у світі природознавство основи  здоров’я  

образотворче мистецтво     

4 - б 

літературне читання англійська мова фізкультура   літературне читання літературне читання 

фізкультура   музика  англійська мова інформатика/англ. мова  фізкультура   

математика математика англ. мова/інформатика математика трудове навчання 

українська мова українська мова математика українська мова російська мова 

образотворче мистецтво російська мова українська мова природознавство основи  здоров’я  

 природознавство я у світі   

4 - в 

фізкультура   музика  українська мова інформатика/англ. мова  літературне читання 

літературне читання українська мова фізкультура   математика трудове навчання 

українська мова математика англійська мова фізкультура   українська мова 

математика природознавство англ. мова/інформатика літературне читання основи  здоров’я  

я у світі англійська мова математика природознавство російська мова 

  російська мова образотворче мистецтво  

 

Заступник директора з НВР Мальчикова Л.М. 


