
           

                                 Розклад       уроків на  І семестр       2019-2020 навчальний рік 
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  5-А 5-Б 5-В 6-А 6-Б 

1. англійська мова       44-а українська мова     36 англ / укр..мова        33 трудове навчання музичне мистецтво 

2. українська мова     44-а математика англ / укр..мова       33 інформ/труд.навчання основи здоров’я 

3. математика англійська мова     44-а історія інформ/труд.навчання географія 

4. історія історія математика географія англійська / укр..мова    44-а 

5. трудове навчання фізична культура основи здоров’я англ ійська/ укр..мова   44-а англійська / укр..мова       38 

6. інформ/труд.навчання музичне мистецтво фізична культура англійська / укр..мова   44-а образотворче мистецтво 

7. інформ/труд.навчання образотворче мистецтво  34 музичне мистецтво  фізична культура 
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 1. зарубіжна література українська мова     34 українська література німецька мова         43 фізична культура 

2. німецька мова         31 математика українська мова     48 математика історія 

3. українська мова      43 німецька мова         45 зарубіжна література історія математика 

4. математика українська література німецька мова         36 зарубіжна література біологія 

5. фізичне виховання       трудове навчання математика фізична культура зарубіжна література 

6. музичне мистецтво інформ/труд.навчання фізична культура біологія німецька мова   12-а       

7.  інформ/труд.навчання    

 8      
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1. математика англійська мова        43 природознавство англ / укр..мова       34 трудове навчання 

2. англійська мова       44-а   українська мова     36 англійська / укр..мова    12-а англ / укр..мова       34 інформ/труд.навчання 

3. українська література математика англійська / укр..мова       34 фізична культура інформ/труд.навчання 

4. українська мова      12-а природознавство математика основи здоров’я англійська / укр..мова   44-а 

5. природознавство зарубіжна література трудове навчання математика англійська / укр..мова    44-а 

6. фізична культура  інформ/труд.навчання зарубіжна література математика 

7.   інформ/труд.навчання  зарубіжна література 
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 1. природознавство українська література математика українська література німецька мова    12-а       

2. німецька мова       12-а математика природознавство українська мова   41 математика 

3. математика німецька мова          12-а українська література математика українська мова   45 

4. образотворче мистецтво природознавство німецька мова       12-а біологія українська література 

5. українська література фізична культура образотворче мистецтво німецька мова          12-а географія 

6.   фізична культура географія біологія 

7.    образотворче мистецтво  

 8    фізична культура  
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 1. англійська мова      44-а   українська мова     34 англійська / укр..мова     12-а українська література фізична культура 

2. зарубіжна література математика англійська  / укр..мова      44 англ ійська/ укр..мова     44-а математика 

3. математика англійська мова     12-а зарубіжна література англійська / укр..мова     44-а історія 

4. українська мова      12-а зарубіжна література математика історія англ ійська/ укр..мова    44-а 

5. основи здоров’я фізична культура  математика англійська / укр..мова    44-а 

6. фізична культура основи здоров’я  музичне мистецтво українська література 

7.      

  



                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 8-А 8-Б 9-А 9-Б 10-А 10-Б 11-А 11-Б 
1. українська мова німецька мова історія німецька мова фізкультура хімія інформатика німецька мова 
2. німецька мова історія математика фізика укр..література біологія німецька мова біологія 
3. біологія українська мова укр.. мова     44 хімія німецька мова укр. література українська мова українська мова 
4. інформатика українська  мова нім.   мова   12а історія хімія українська мова укр. література математика 
5. історія інформатика хімія математика біологія німецька мова математика українська мова 
6. фізкультура біологія фізика українська мова історія захист Вітчизни44 біологія історія 
7.   основи здоров’я фізкультура захист Вітчизни31 історія фізика історія 
8.   труд. навчання основи здоров’я  фізкультура фізика 0 астрономія 
1. англійська мова хімія мистецтво фізкультура фізика технології технології інформатика 
2. географія англійська мова англ..мова     45 інформатика англійська мова технології технології хімія 
3. укр. література географія інформатика англійська  мова мистецтво англійська мова фізкультура математика 
4. інформатика математика хімія історія фізкультура укр..мова українська мова англ..мова 
5. математика інформатика укр. мова   32 хімія українська мова фізика англійська мова мистецтво 
6. хімія заруб. літер історія українська мова історія українська мова математика фізкультура 
7. заруб. літер фізкультура фізкультура мистецтво українська мова історія хімія історія 
8. труд.навчання       0 астрономія фізика 
1. фізика укр. література фізкультура англійська мова фізика історія заруб. літ англ..мова 
2. математика фізика математика біологія мистецтво фізика історія заруб. літер 
3. англійська мова біологія фізика заруб. література заруб. література хімія історія географія 
4. українська мова фізкультура англ.. мова  38 фізика хімія англійська  мова укр..мова українська мова 
5. біологія хімія заруб. література математика історія фізкультура математика укр. література 
6. хімія англійська мова біологія українська мова англійська  мова математика англійська мова математика 
7.  математика укр. література фізкультура математика заруб. література географія фізкультура 
8.  трудове навчання   трудове навчання  фізкультура    
1. англійська мова історія інформатика біологія математика англійська  мова історія українська мова 
2. історія англійська мова математика інформатика українська мова біологія історія англійська мова 
3. основи здоров’я фізика правознавство українська мова біологія історія фізкультура хімія 
4. фізика математика фізкультура правознавство історія українська мова хімія фізкультура 
5. математика фізкультура біологія історія інформатика математика англійська мова біологія 
6. фізкультура основи здоров’я укр.. мова  48 німецька мова англійська мова інформатика біологія історія 
7.   історія  0 фізкультура фізкультура фізика  
8.         
1. історія математика нім. мова     32 географія математика фізика німецька мова мистецтво 
2. фізкультура історія математика математика географія укр..література фізкультура німецька мова 
3. математика німецька мова укр. література математика укр. література географія захист Вітчизни укр..література 
4. укр. література географія фізика заруб. література німецька мова математика історія захист Вітчизни 
5. географія українська мова заруб.  література укр. література історія німецька мова українська мова історія 
6. німецька мова заруб. літер. географія фізика фізика історія укр. література історія 
7. заруб література мистецтво   українська мова   фізика 
8 мистецтво       фізика 

                          



Розклад       уроків на  І семестр       2019-2020 навчальний рік 
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 7-А 7-Б 7-В розклад дзвінків 

4 фізична культура біологія        44 математика  ( учительська)   11.20-12.00 
5 історія географія українська мова     33 12.20-13.00 
6 українська мова математика українська мова 13.20-1400 
7 біологія математика німецька мова 14-10-14.50 
8. географія фізкультура біологія 15.00-15.40 
9. німецька мова історія географія 15.50-16.30 
10.  німецька мова історія 16.40-17.20 
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 4 фізкультура фізкультура музичне мистецтво  

5 математика англійська мова фізична культура  
6 англійська мова українська мова фізика   
7 українська література біологія англійська мова  

8 зарубіжна література фізика біологія  
9 біологія зарубіжна література інформатика  
10 фізика інформатика зарубіжна література  
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4 трудове навчання трудове навчання  математика     ( каб. інформатики)  
5 математика    45 основи здоров’я    48 англійська мова  
6 українська мова українська мова  трудове навчання  

7 англійська мова українська література основи здоров’я   
8 українська література англійська мова географія  
9 музичне мистецтво географія   
10 географія    
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4 основи здоров’я    38 зарубіжна література       43 фізика      ( каб.  інформатики)  
5 зарубіжна література   32 українська література фізкультура  
6 німецька мова образотворче мистецтво історія  
7 історія німецька мова німецька мова  
8 хімія історія зарубіжна література  
9 інформатика хімія образотворче мистецтво  
10  інформатика хімія  
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 4 фізика        42 фізична культура   

5 фізкультура математика математика  
6 математика математика англійська мова  
7 математика фізика українська мова  
8 англійська мова історія математика  
9 історія англійська мова українська література  
10  музичне мистецтво  історія  
     

  
 


