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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів №138 
від 01.09.2021 № 182-о 

   

 
Розклад уроків 1-4-х класів 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №138 
   з поглибленим вивченням предметів природничого циклу 

   
на І семестр 2021-2022 навчального року 

 
Кл. № понеділок вівторок середа четвер п’ятниця 

1-А 1 Я досліджую світ 
українська мова 
(чит.) Я досліджую світ українська мова (чит.) Я досліджую світ 

 2 математика  математика музичне мистецтво 
образотворче 
мистецтво читання/українська мова 

 3 
українська мова 
(чит.) фізична культура фізична культура фізична культура математика 

 4 українська мова  українська мова математика українська мова англійська мова 
 5     англійська мова дизайн і технології   

1-Б 1 Я досліджую світ 
українська мова 
(чит.) Я досліджую світ українська мова Я досліджую світ 

 2 математика  фізична культура українська мова (чит.) фізична культура фізична культура 
 3 музичне мистецтво математика образотворче мистецтво англійська мова математика 

 4 
українська мова 
(чит.) українська мова математика дизайн і технології читання/українська мова 

 5 англійська мова  українська мова     
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2-А 1 Я досліджую світ фізична культура Я досліджую світ фізична культура Я досліджую світ 
 2 англійська мова математика інформатика українська мова (чит.) математика 

 3 
українська мова 
(чит.) дизайн і технології англійська мова музичне мистецтво фізична культура 

 4 математика українська мова математика 
образотворче 
мистецтво англійська мова 

 5   українська мова (чит.) українська мова українська мова українська мова (чит.) 
3-А 1 Я досліджую світ Я досліджую світ образотворче мистецтво музичне мистецтво Я досліджую світ 

 2 
українська мова 
(чит.) українська мова англійська мова українська мова (чит.) математика 

 3 англійська мова математика українська мова математика англійська мова 
 4 математика українська мова (чит.) фізична культура фізична культура фізична культура 

 5 
дизайн і 
технології інформатика математика українська мова читання/українська мова 

 6           
4-А 1 Я досліджую світ Я досліджую світ фізична культура англійська мова Я досліджую світ 

 2 українська мова українська мова українська мова (чит.) математика математика 

 3 математика математика математика 
образотворче 
мистецтво читання/українська мова 

 4 інформатика українська мова (чит.) англійська мова українська мова дизайн і технології 

 5 
українська мова 
(чит.) фізична культура музичне мистецтво фізична культура англійська мова 

 6           
4-Б 1 Я досліджую світ українська мова (чит.) математика Я досліджую світ фізична культура 

 2 українська мова математика фізична культура англійська мова англійська мова 
 3 інформатика українська мова Я досліджую світ математика математика 
 4 математика фізична культура українська мова українська мова (чит.) українська мова (чит.) 

 5 
українська мова 
(чит.) англійська мова музичне мистецтво 

образотворче 
мистецтво дизайн і технології 

 


