
Расклад  вучэбных заняткаў  на 12.05 і 13.05.2020 

 

  12.05.2020 

аўторак 

Тэма ўрока Дамашняе 

заданне 

13.05.2020 

серада 

Тэма ўрока Дамашняе 

заданне 

1  

 

К 

л 

1 нав.грам. (н.ч.) Мінск – сталіца нашай 

Радзімы. Твая мова. 

 нав.грам. (н.ч.) Янка Купала – 

вялікі беларускі 

паэт. Верш 

“Хлопчык і летчык” 

 

2 матэматыка Пабудова адрэзка, 

даўжэйшага 

(карацейшага) за 

дадзены адрэзак на 

некалькі сантыметраў. 

 нав.грам. (н.п.) Словы-“сваякі”. 

Парныя п-б 

 

3 фіз.культ. і зд. Перакідванне мяча праз 

сетку дзвюма рукамі ад 

грудзі, ад галавы. 

 матэматыка Адзінка даўжыні -

дэцыметр 

 

4 нав.грам. (н.п.) Спісванне з задачай 

(поры года). Дні тыдня. 

 гадз. зд. і сп.   

5       

6       

7       

2  

 

К 

л 

1 фіз.культ. і зд.   руская літ.   

2 матэматыка   руская мова   

3 беларуская мова   матэматыка   

4 беларуская літ.   асн. бясп. жыц.   

5 чал. і свет      

6       

7       

3 

 к 

л 

1 руская літ. Ю. Дмитриев «Белый 

медведь» 

Читать, отвечать 

на вопросы 
фіз.культ. і зд.   

2 руская мова Изменение глаголов по 

числам 

Упр. 186, с.107 

правило 
руская мова Изменение глаголов 

по числам 

Упр.191, с. 107 

правило 



3 матэматыка Замацаванне С. 109 №10, №11 матэматыка Вусное дзяленне 

трохзначнага ліку 

на адназначны 

 

4 нямецкая мова   руская літ. Б.С.Житков «Как 

слон спас хозяина 

от тигра»  

Читать, отвечать 

на вопросы 

5 гадз. зд. і сп.   асн. бясп. жыц.   

6       

7       

4  

 

К 

л 

1 руская мова Интонация 

перечисления. 

Знаки препинания при 

однородных членах 

препинания 

Упр.169 беларуская літ. Праверка 

сфарміраванасці 

чытацкіх уменняў 

 

2 нямецкая мова   беларуск.мова  Навучальны 

падрабязны пераказ 

 

3 матэматыка Дзяленне з астачай 

трохзначнага ліку на 

двухзначны лік 

 С.101 № 8,9 матэматыка Дзяленне з астачай 

трохзначнага ліку 

на двухзначны лік з 

двухзначнай 

дзеллю 

С.103 № 7,8 

4 фіз.культ. і зд.   чал. і свет Мінск – сталіца 

нашай краіны 

С 135-142 

5 руская літ. П. Клушанцев. “О чем 

рассказал телескоп” 

Составить 

небольшое 

сообщение о 

Земле, Солнце и 

Луне 

гадз. зд. і сп.   

6       

7       

5  

 

1 гісторыя  Тэма: Хрысціянства ў 

Рымскай імперыі. 

Д/з: § 28, пыт. 

1,2,3,4, с. 125 зад. 

асн. бясп. жыц. Аказанне першай 

медыцынскай 

 



К 

Л 

А 

С 

 

Практычны занятак. 

 

І (1-4), ІІІ 

(выпішыце і 

растлумачце 

тэрміны, што 

адносяцца да 

гісторыі Рыма), 

ІV (1). 

дапамогі 

2 беларуская мова   матэматыка Паўтарэнне. 

Уласцівасці 

арыфметычных 

дзеянняў са 

звычайнымі 

дробамі 

Стар.152, № 

28(а,б),29,30 

3 матэматыка Кантрольная работа Заданне ў Viber фіз.культ. і зд    

4 беларуская літ.   руская мова Антонимы. Словарь 

антонимов 

§21, упр.207 

5 руская мова Синонимы. Словарь 

синонимов. 

§20, упр.198 нямецкая мова   

6 мастацтва Тэма: Наш дом – наш 

свет. Жыллё сучаснага 

чалавека.  

Д/з: §31, 32.  

 
руская літ. С. Тургенев. 

“Муму” 

С.91-95, 

вопр.3,4,7 

7       

6 

 

К 

Л 

А 

С 

 

1 беларуская літ. Якуб Колас “Конь і 

сабака” 

Вывучыць байку руская літ.   

2 беларуск. мова Зваротны займеннік 

сябе 

С.204-205, пр.355 руская мова   

3 нямецкая мова   інфарматыка    

4 мастацтва Тэма: Камп’ютар як 

інструмент мастака. 

Камп’ютарная 

анімацыя. 

 

Д/з: § 31-32, 

пазнаёміцца з 

(фільм) 

матэрыялам па 

ссылцы 

матэматыка Асноўныя задачы 

на працэнты 

Самастойная 

работа №6 



https://yadi.sk/d/
9KzmFKvo3TiLs8, 
https://yadi.sk/d/
pLVJV7_b3TiM8t, 
творчае заданне – 

намаляваць эскіз 

рэкламы адной 

значнай падзеі 

класа ці школы) 

5 матэматыка Пераутварэнне 

лікавых выразаў 

Самастойная 

работа №5 
гісторыя Тэма: 

Грамадзянская 

вайна 1432-1439 

гг. Войска і 

ваенная справа. 

Знешняя палітыка 

ВКЛ у другой 

палове XV ст. 

 

Д/з: § 9 пыт. 

1-3,  

§ 10 пыт. 1-3 

(у Viber) 

6    Ням/англ  мова   

7    англ  мова   

7 

 

К 

Л 

А 

С 

 

1 матэматыка Рашэнне тэкставых  

задач пры  дапамозе 

сістэмы лінейных 

ураўненняў  

§25, № 4.172, 

4.173 
руская літ. Маленький принц- 

воплощение 

человеческой 

мечты о красоте, 

правде 

С.208-233, 

вопр.5 

2 хімія Хімічныя ўласцівасці 

вады. Паняцце пра 

асновы. Шчолачы. 

Дзеянне шчолачаў на 

індыкатары.  

§26 (канспект), 

№7 пісьмова 
руская мова Правописание 

союзов. 

Употребление 

союзов в речи 

§58,59, упр.457 

3 інфарматыка  Стварэнне вектарнага 

відарыса 

§24.3, 24.3 пыт. 5-

9 
матэматыка  Пабудаванне 

трохвугольніка па 

§28, № 256,257 

https://yadi.sk/d/9KzmFKvo3TiLs8
https://yadi.sk/d/9KzmFKvo3TiLs8
https://yadi.sk/d/pLVJV7_b3TiM8t
https://yadi.sk/d/pLVJV7_b3TiM8t


трох старанах 

4 біялогія    геаграфія    

5 гісторыя Тэма: Эканамічнае 

развіццё. Палітычны 

крызіс у Рэчы 

Паспалітай. 

Д/з: § 25 пыт. 

2,3, § 26 пыт. 1,3, 

5. 

фізіка Патэнцыяльная 

энергія. Рашэнне 

задач па тэме 

“Патэнцыяльная 

энергія” 

§ 40, 41, 

практ.21(2) 

6 нямецкая 

мова 

  мастацтва Тэма: Партрэтны 

жанр у скульптуры 

Старажытнага 

Рыма. 

Сваеасаблівасць 

тэхнікі 

манументальнага 

жывапісу. 

 

Д/з: § 30,31, 

пазнаёміцца з 

матэрыялам па 

ссылцы 

https://yadi.sk/d/

Z3Vmq4ly3UXh

NM, 

https://yadi.sk/d/

MvMpzc933UXh

ru, (фільм) 

https://yadi.sk/d/

mc14Zl9r3UXi22

, творчае 

заданне – 

стварэнне 

прэзентацыі 

“Скульптурная 

галерэя 

славутых 

дзеячаў 

Старажытнага 

Рыма” 

7    гадз. зд. і сп.   

8 

 

1 хімія 8 клас. Растворы. Вада 

– універсальны 

§47 (канспект), № 

2,4,7 (пісьмова) 
матэматыка  Абагульненне 

матэрыялу па тэме 

Заданне ў Viber 

https://yadi.sk/d/Z3Vmq4ly3UXhNM
https://yadi.sk/d/Z3Vmq4ly3UXhNM
https://yadi.sk/d/Z3Vmq4ly3UXhNM
https://yadi.sk/d/MvMpzc933UXhru
https://yadi.sk/d/MvMpzc933UXhru
https://yadi.sk/d/MvMpzc933UXhru
https://yadi.sk/d/mc14Zl9r3UXi22
https://yadi.sk/d/mc14Zl9r3UXi22


К 

Л 

А 

С 

 

ратваральнік. Будова 

малекул вады.  

 

“Падобнасць 

трохвугольнікаў” 

2 гісторыя Тэма: Падзеі 

Лютаўскай рэвалюцыі 

1917 г. у Беларусі. 

Абвастрэнне 

палітычнай сітуацыі ў 

Беларусі вясной – 

летам 1917г.  

Д/з: § 28 (с. 131-

133), пыт. 1-4 (у 

Viber) 

 

беларуск.мова    

3 мастацтва  Тэма: Архітэктура і 

манументальны 

жывапіс на землях 

Беларусі ў перыяд 

Рэчы Паспалітай 

Д/з: § 32, 

азнаёміцца з 

матэрыяламі па 

ссылцы 

https://yadi.sk/d/h
Fe2B7Xqufc7jw, 
https://yadi.sk/d/b
cUdi13JW2FV9Q, 
https://yadi.sk/d/g
FOb1mziND6uyw, 
творчае заданне 
для заліка – 

падрыхтаваць 

прэзентацыю 

“Храмы Беларусі 

XVI-XVIII ст”. 

руская мова    

4 матэматыка Абагульненне 

матэрыялу па тэме 

“Падобнасць 

трохвугольнікаў” 

Заданне ў Viber нямецкая 

мова 

  

5 інфарматыка  Стварэнне табліцы §22,ыт. 1-5, пр.1 

на камп’ютары 
руская літ.   

https://yadi.sk/d/hFe2B7Xqufc7jw
https://yadi.sk/d/hFe2B7Xqufc7jw
https://yadi.sk/d/bcUdi13JW2FV9Q
https://yadi.sk/d/bcUdi13JW2FV9Q
https://yadi.sk/d/gFOb1mziND6uyw
https://yadi.sk/d/gFOb1mziND6uyw


(калі магчыма) 

6 фіз.культ. і зд.   біялогія   

7    Англ.мова   

9 

 

К 

Л 

А 

С 

 

1 беларуская 

літ.  

  ням. мова 

Англ. мова 

  

2 матэматыка Паўтарэнне. 

Суадносіны ў 

прамавугольным 

трохвугольніку 

С. 278, 148, 149, 

152 
фізіка  Лабараторная 

работа 11 

“Праверка закону 

захавання 

імпульсу” 

§ 31 – 32 

3 беларуская 

мова  

  англ./ням. 

мова 

  

4 хімія  Солі металаў.  

 

§48 (канспект), № 

6,8,7 (пісьмова) 
беларуская 

мова 

  

5 грамадазнаўст

ва 

  матэматыка Паўтарэнне. 

Функцыі  

С. 288, 220, 221, 

224, 225 

6 АВП Прафесійнае 

самавыхаванне 

 гадз. зд. і сп.   

7       

10 

 

К 

Л 

А 

С 

 

1 інфарматыка  Мадэляванне ў 

таблічным працэсары 

Пр.№ 3 ст.129 

раб.сшытак 

беларуск.мова    

2 біялогія   фіз.культ. і зд.   

3 фізіка  З’ява самаіндукцыі. 

Індуктыўнасць. 

Энергія магнітнага 

поля шпулі з токем 

§35, практ. 25 (1 - 

4) 
геаграфія   

4 руская мова Контрольная тестовая 

работа 

 матэматыка  Абагульненне 

матэрыялу па тэме 

“Перпендыкулярна

сць прамых і 

плоскасцей” 

Заданне ў Viber 

5 нямецкая   грамадазнаўст   



мова ва 

6 хімія  Хімічныя ўласцівасці і 

прымяненне 

цэлюлозы.  

 

§50 (канспект), № 

5,6 (пісьмова) 
прац. 

навучанне 

Выраб дэталей і іх 

зборка. Графічная 

дакументацыя 

 

7    прац. 

навучанне 

  

11 

 

К 

Л 

А 

с 

1 геаграфія    астраномія Расшыральны 

Сусвет. Жыццё і 

розум у Сусвеце 

§ 30, 31. Урок 

30(1-5) 

2 фіз.культ. і зд.   ням.мова  

англ. мова 

  

3 біялогія    руская мова Пунктуация в 

предложениях, 

содержащих 

конструкции с как 

§32,упр.256 

4 матэматыка  Варыянт 52   

дапр./мед.падр

. 

Пастраенне 

аддзялення ў 

паходны строй 

 

5 хімія Агульныя хімічныя 

ўласцівасці металаў.  

§50  (канспект), 

№ 5а,6 (пісьмова) 

беларуск.мова   

6 руская літ. Поэтическая летопись 

времени.  

Анализ 

стихотворений (1-

2 по выбору) 

беларуская 

літ. 

  

7 грамадазнаўст

ва 

     

       

 

 

Карэкцыйныя заняткі 



 

 

 

Аўторак 12 мая 

Прозвішча, імя вучня Заданні 

Патоцкая М. 

Якаўлеў А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Артыкуляцыйная гімнастыка 

Практакаванні: “Чысцім верхнія зубы”, 

“Конік”, “Малаток”, “Грыбок”, “Падуць 

на кветачку”. 

2. Паўтарыць: 
ро-ро - карова 

ра-ра - ракета 

ра-ра - трава 

ор-ор - забор 

 

3. Паўтарыць чыстагаворкі 

Рот-рот-рот – прыляцеў верталёт 

Ро-ро-ро – стаіць вядро 

 

4. Назваць словы з гукам р  



 
5. Адказаць сказамі на пытанні  

- Што пралятае над хатай? 

- Што расце каля ганка? 

- Чым агароджаны двор? 

- Хто жыве на падворку? 

- Адкуль карова м’е ваду? 

- Што есць карова? 

Хаменя Г. 

Якаўлеў М. 

 

 

Тэма. Літары ё-й  

Выкананне заданняў па карткам 



Кочык П. 

 
Тэма. Літары а – о 

Выкананне заданняў па карткам 

Заброцкая Л. 

Сівец М. 
Тэма. Дыферэнцыяцыя 

прыназоўнікаў і прыставак.  

Выкананне заданняў па карткам 

 


