
Расклад  вучэбных заняткаў  на 04.05 і 05.05.2020 
 

  04.05.2020 

панядзелак 

Тэма ўрока Дамашняе 

заданне 

05.05.2020 

аўторак 

Тэма ўрока Дамашняе 

заданне 

1  

 

К 

л 

1 нав.грам. (н.ч.) Надрадковы знак ‘ 

(апостраф) 

 нав.грам. (н.ч.) Алфавіт  

2 музыка   матэматыка Прамая лінія. Пункт. 

Адрэзак 

 

3 нав.грам. (н.п.) Літара Ю  фіз.культ. і зд. Перакідванне малога мяча 

з рукі ў руку 

 

4 выяўл. мастацт Веснавыя кветкі 

(аплікцыя) 

 нав.грам. (н.п.) Літары дж,ДЖ  

5       

6       

7      

2  

 

К 

л 

1 руская літ. Н. Боков «Какая наша 

Родина!». И Соколов-

Микитов «Берёза» 

Выучить 

наизусть 

стихотворение 

В.Бокова “Какая 

наша Родина!” 

фіз.культ. і зд.   

2 руская мова Корень слова. 

Однокоренные слова 

Упр.226 

(доп.тетр.) 
матэматыка Кампаненты дзеяння 

множання 

С.93 №10 

3 музыка   беларуская мова Напісанне з вялікай 

літары імён, імён па 

бацьку, прозвішчаў, 

мянушак жывёл, назваў 

краін, гарадоў, вёсак, рэк, 

азёр 

Пр. 136 

4 выяўл. мастацт. Пунсовая кветачка. 

Папараць-кветка 

 беларуская літ. Р.Бензярук. “Шпак і 

верабей”; Р.Бохан. 

“Скарынка”; Дзеружынскі 

“Васілёк” 

Падрабязны 

пераказ казкі 

Р.Бензерука 

“Шпак і верабей” 

5    чал. і свет Клопат пра сваё здароўе. 

Правілы асабістай гігіены 

С.119-123 чыт., 

пыт. 



6       

7       

3 

 к 

л 

1 беларуская літ. А. Махнач “Пунсовая 

кветачка” 

С.75-79 выр.чыт руская літ. Г.Снегирёв «Отважный 

пингвинёнок». Пингвины 

С. 110-113 выр.чит  

отвечать на 

вопросы 

2 матэматыка  Замацаванне С.99 №11, №12 руская мова Изменение имен 

прилагательных по родам 

С. 95 правило, 

упр.172 

3 беларуская мова  Час дзеясловаў Пр.194 матэматыка Множанне трохзначнага 

ліку на адназначны 

С.101 №4, №9 

4 прац. навуч.   нямецкая мова Чатыры пары года  

Поры года і месяцы 

Словы вуч. Якое 

надвор’е? 

5 музыка   гадз. зд. і сп.   

6       

7       

4  

 

К 

л 

1 беларуская літ. М.Чарняўскі “Клятва 

Марата Казея”; П.Броўка 

“А хіба ёсць, што 

забываць?” 

Верш “А хіба 

ёсць, што 

забываць?” на 

памяць 

руская мова Однородные члены 

предложения. Знаки 

препинания и интонация 

предложений с 

однородными членами 

Упр.159 

2 беларуск. мова Канчаткі дзеясловаў 1-й 

асобы множнага ліку I і 

II спражэння 

Пр. 161 нямецкая мова Адзенне, якое 

выбіраюць мае сябры  

 Колер, памер і цана 

прадметаў  

адзення 

С.83,пр.12(пісьм) 

3  матэматыка Множанне 

мнагазначнага ліку на 

двухзначны лік. 

Замацаванне 

С. 89 № 10, 11 матэматыка Множанне мнагазначных 

лікаў на трохзначны лік. 

С. 91 № 9, 10 

4 музыка   фіз.культ. і зд.   

5 прац. навуч. Канструяванне 

дынамічных вырвабаў з 

паперы і кардону  

 руская літ. Книги А Лингрен для 

детей 

 

6       

7       



5  

 

К 

Л 

А 

С 

 

1 фіз.культ. і зд.   гісторыя  Тэма: Рым – сталіца 

імперыі 

Д/з: прачытаць § 

25, адказаць на 

пытанні пасля 

§:1, 2, 4, творчае 

заданне 3. 
2 матэматыка Аб’ём 

прамавугольнага 

паралелепіпеда. 

§18,№ 

401(а,б), 

402(а,б),403 

беларуская мова Запазычаныя словы ў 

бел.мове 

§31, пр.237 

3 гісторыя Тэма: Рымская 

імперыя. Улада 

рымскіх імператараў. 

Д/з: § 24, 

адказаць на 

пыт 1-4 (у 

Viber) 

 
 

матэматыка Аб’ём 

прамавугольнага 

паралелепіпеда. 

§18,№ 404, 406 

4 беларуская мова Устарэлыя словы і 

неалагізмы 

§29,30, пр.230 беларуская літ. У. Караткевіч. “Былі ў 

мяне мядзведзі” 

Прачытаць 

першую частку 

апавядання 

5 прац. навуч. Канструяванне. 

Мастацкае 

канструяванне 

Беларуская 

нацыянальная кухня 

 руская мова Контрольное изложение  

6    мастацтва Тэма: Казачны вобраз 

жывёлины 

Д/з: § 30, 

пазнаёміцца з 

матэрыялам па 

ссылцы: 
https://yadi.sk/i/dobG
WFVY3TgbXS, 
https://yadi.sk/d/DjxU
NuOe3Tgbjm, 

творчае заданне: 

зрабіць 

https://yadi.sk/i/dobGWFVY3TgbXS
https://yadi.sk/i/dobGWFVY3TgbXS
https://yadi.sk/d/DjxUNuOe3Tgbjm
https://yadi.sk/d/DjxUNuOe3Tgbjm


замалёўку 

жывёліны з 

любімай казкі. 
7       

6 

 

К 

Л 

А 

С 

 

1 руская літ.   беларуская літ. Янка Маўр “Багіра” С.263-271, 

пыт.2,5,6 

2 матэматыка   беларуск. мова Падагульненне і 

сістэматызацыя 

вывучанага па тэме 

“Лічэбнік” 

Кантрольныя 

заданні ў канцы 

раздзела 

3 руская мова   нямецкая мова Жывёльны свет нашай 

планеты  

 Жывёлы, якія знікаюць 

С. 195, пр. 2к, 3а, 

Р.С. с.78, пр. 1-4 

4 фіз.к. і зд./англ    мастацтва Тэма: Тэлебачанне. д/з: §29-30, 

пазнаёміцца з 

гісторыяй 

тэлебачання 

(https://yadi.sk/d/p9
5OjiYK3TiCCL), 
выканаць 

заданне 

“Телеперадача і 

яе вядучы”( 
https://yadi.sk/i/72Hu
-iks3TiCKe)  

5 геаграфія Глеба, яе значэнне §29 матэматыка   

6 прац. навуч. Асноўныя віды петляў. 

Іх умоўнае 

абазначэнне 

    

7 прац. навуч. Тэхналогія выпілоўвання 

ручным лобзікам 

    

7 

 

К 

Л 

1 беларуская літ. Спадчына беларускага 

народа 

4-5 раздзелы 

нарыса 

У.Караткевіча 

матэматыка Графічная інтэрпрытацыя  

сістэмы двух лінейных 

ураўненняў з дзвума 

зменнымі 

§24, № 4.122, 

4.124 

https://yadi.sk/d/p95OjiYK3TiCCL
https://yadi.sk/d/p95OjiYK3TiCCL
https://yadi.sk/i/72Hu-iks3TiCKe
https://yadi.sk/i/72Hu-iks3TiCKe


А 

С 

 

2  гісторыя Тэма: Грамадска-

палітычнае жыццё ў 

першай палове XVIII 

ст. 

Д/з: § 21, 

адкажыце на 

пытанні 1-4 

(у Viber) 
 

хімія Састаў малекулы вады. 

Значэнне вады ў 

прыродзе і жыцці 

чалавека 

. Параграф 25, 

№5,8,10. 

3 фіз.культ. і зд.   інфарматыка  Стварэнне и рэдагаванне 

вектарнага відарыса 

§24 

4 матэматыка Рашэнне сістэмы 

лінейных ураўненняў 

спосабам складання 

§24, № 4.118, 

4.119 

біялогія  Дзікарослыя расліны §42,43 

5 беларуск.мова Асноўныя разрады 

часціц 

§44, пр.222, 225 гісторыя Тэма: Сацыяльна-

эканамічнае развіццё ў 

першай палове XVIII 

ст. 

Д/З: § 22, 

адказаць на 

пытанні 1-4 (у 

Viber) 
6    нямецкая мова Самыя прывабныя для 

турыстаў месцы ў 

Германіі 

С 223, пр.2, або 

3а(чыт., перакл.) 

7       

8 

 

К 

Л 

А 

С 

 

1 англ./ням. мова Нацыянальная кухня С.216, пр. 1 а- хімія Аднародныя і 

неаднародныя сумесі 

рэчываў і іх 

выкарыстанне.  

параграф 46,  

№5,9 

2 руская мова   гісторыя Тэма: Літаратура і 

тэатр 

Д/з: §25, 

адказаць на пыт. 

1, 2, 

прадоўжыць 

запаўненне 

табліцы. 
3 матэматыка   мастацтва  Тэма: Мастацтва Расіі: 

рывок у Еўропу 

Д/з: § 30-31, 

пазнаёміцца з 

архітэкрурай, 

жывапісам, 

скульптурай 



Расіі XVII-XVIII 

ст. 

(https://yadi.sk/d/rs0
rshzmwM7s_g, 
https://yadi.sk/d/fv0X
dTpgnzBwoA, 
https://yadi.sk/d/T_O
Ai4T06YBwUw). 

Творчае 

заданне: зрабіць 

замалёўку 

аднаго з 

архітэктурных 

помнікаў 

Пецярбурга. 
4 англ./ням. мова Ежа і традыцыі С.220, пр.2ф матэматыка   

5 гадз. зд. і сп.   інфарматыка  Стварэнне калонак у 

тэкставым дакуменце 

П.21.2, пыт.4, 

практ.4* 
6 руская літ.   фіз.культ. і зд.   

7       

9 

 

К 

Л 

А 

С 

 

1 інфарматыка Мадэляванне ў задачы 

выбару становішча 

чыгуначнай станцыі 

Параграф 23. 

Выканаць на 

камп’ютары 

задачу з 

параграфа 

беларуская літ.  У.Караткевіч. “Дзікае 

паляванне караля Стаха” 
С.228-233, 

прачытаць 

аповесць 

2 англ./ням. мова Прагноз надвор’я на 

тыдзень 

С.243 Пр.1 -

13. 

матэматыка Даўжыня дугі. Плошча 

сектара круга 

§19, тэставае 

заданне (у Viber) 
 

3 матэматыка  Бясконца спадальная 

прагрэсія 

§17 – 19, 

дыягнастычны 

тэст (у Viber) 
 

беларуская мова  Цытаты. Афармленне на 

пісьме. 
§35, пр.258 

4 руская мова    хімія  Злучэнні металаў.  Параграф 47, № 4. 

Параграф 48, №2,5 
5 руская літ.   грамадазнаўства Медыякультура сучаснага §20 

https://yadi.sk/d/rs0rshzmwM7s_g
https://yadi.sk/d/rs0rshzmwM7s_g
https://yadi.sk/d/fv0XdTpgnzBwoA
https://yadi.sk/d/fv0XdTpgnzBwoA
https://yadi.sk/d/T_OAi4T06YBwUw
https://yadi.sk/d/T_OAi4T06YBwUw


грамадства 

6 грамадазнаўства Масавая, элітарная 

культура 

§19    

7 фіз.культ. і зд.      

10 

 

К 

Л 

А 

С 

 

1 гісторыя Тэма: Германскі 

акупацыйны рэжым. 
 

Д/З: § 23, 

адказаць на 

пытанні 1,2,4 

інфарматыка  Стварэнне таблічнай 

мадэлі 

Пр.2 ст117 рабочы 

сшытак 

2 беларуская літ. Ідэйна-мастацкі змест 

рамана 

С. 275, пыт.2,3 

 
біялогія Спадчынныя хваробы 

чалавека 

49 

3 нямецкая мова Новыя галіны ў навуцы  

Адкрыцці,вынаходніцт

вы і прагрэс 

С.224, пр. 

4а.-г,  

пісьм.а , в 

фізіка  Закон электрамагнітнай 

індукцыі, с. 237, 238 

§34 с. 237, 238, 

картка 65  (у 

Viber) 
 

4 дапр./мед.падр. Тапаграфічная карта  руская літ. А.П.Чехов «Человек в 

футляре» 

В чём 

заключается 

понятие 

«футлярность 

жизни?» 
5 матэматыка Уласцівасці ступені з 

рацыянальным 

паказчыкам 

П.1.9, № 1.157, 

1.158 
нямецкая мова Адваротны бок прагрэсу С.227, пр. і, j – 

пісьмова 

6 фіз.культ. і зд.   хімія  Цэлюлоза.  Параграф 49, № 

6,7. 

7 біялогія Асаблівасці 

спадчыннасці чалавека 

§48    

11 

 

К 

Л 

А 

с 

1 біялогія  Кругаварот рэчываў у 

біясферы 

§47 геаграфія  Палітычная геаграфія і 

геапалітыка 

§27,28 

2 гадз. зд. і сп.   фіз.культ. і зд.   

3 інфарм 

/англ.мова  

  біялогія  Уплыў чалавека на 

біясферу 

§49 

4 матэматыка    матэматыка   

5 англ./ням. мова Немцы вачамі саміх 

немцаў 

Б 22. Тэкст. хімія Агульныя хімічныя 

ўласцівасці металаў.  

Параграф 50, № 

5а,6 

6 прац.   руская літ. В.Г. Распутин “Живи и Как автор 



навучанне помни” показывает 

расчеловечивание 

главного героя? 

7 прац. 

навучанне 

  грамадазнаўства Гарызонты 

інфармацыйнага 

грамадства 

§19-24 

       

 

 

Карэкцыйныя заняткі 

 

Аўторак 5 мая 

Прозвішча, імя 

вучня 

Заданні 

Чарнышчук Д.  

Патоцкая М. 

Федарук Д.  

Якаўлеў А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Артыкуляцыйная гімнастыка 

Практакаванні: “Чысцім верхнія зубы”, “Конік”, 

“Малаток”, “Грыбок”, “Падуць на кветачку”. 

2. Паўтарыць склады 

арт-орт-урт 

орт-урт-арт 

урт-арт-орт 

3. Паўтарыць чыстагаворкі 

ры-ры-ры – хлопцы ўсталі на зары 

ор-ор-ор – хлопцы пайшлі ў бор 

рбы-рбы-рбы – хлопцы пайшлі па грыбы 

ар-ар-ар – Паўлік праспаў 

рбоў-рбоў-рбоў – хлопчык не знайшоў грыбоў 

4. Прачытаць верш 



Па грыбы 

Хлопцы ўсталі на зары, 

У дрымучы бор стары, 

Пад бярозы і дубы, 

Беглі дружна па грыбы. 

Толькі Паўлік наш праспаў, 

Аж апоўдні ў лес папаў. 

Ён туды, сюды брыдзе, - 

Ні грыбочка анідзе!.. 

 

5. Адказаць сказамі на пытанні  

- Куды пайшлі  хлопцы? 

- Дзе хлопцы шукалі грыбы?? 

- Хто праспаў? 

- Колькі грыбоў знайшоў Паўлік? 

Хаменя Г. 

Якаўлеў М. 
Тэма. Літары е - ь 

Выкананне заданняў па карткам 

Карнейчык Г. Тэма. Дыферэнцыяцыя прыназоўнікаў і прыставак 

Выкананне заданняў па карткам 

Кочык П. 

Медзянцаў Дз. 

Мотрэ І. 

Тэма. Літары а - о 

Выкананне заданняў па карткам 

Заброцкая Л. 

Майлычка В. 

Сівец М. 

Тэма. Дыферэнцыяцыя прыназоўнікаў і прыставак 

Выкананне заданняў па карткам 

 


