
Расклад  вучэбных заняткаў  на 30.04 і 01.05.2020 
 

  30.04.2020 

чацвер 

Тэма ўрока Дамашняе 

заданне 

01.05.2020 

пятніца 

Тэма ўрока Дамашняе 

заданне 
1  

 

К 

л 

1 чал. і свет Змены ў жыцці дзікіх 

жывел вясной 

 прац. навуч. Мадэляванне са шпагату. 

Аловачніца 

 

2 матэматыка Задачы, якія 

раскрываюць сэнс 

дзеяння складання, са 

словамі “столькі”, 

“колькі…” 

 матэматыка Замацаванне  

3 выяўл. мастацт Вясна прыйшла! 

(жывапіс) 

 руская мова  Сказка в жизни подсказка  

4    фіз.культ. і зд. Практыкаванні з 

гімнастычнай палкай 

 

5       

6       

7      

2  

 

К 

л 

1 беларуская мова Словы-назвы прадметаў  руская мова Корень слова. 

Однокоренные слова 

Упр. 219 (доп. 

тетр.) 

2 матэматыка Множанне С.89 №8 матэматыка Множанне С.91 №9,10 

3 гадз. зд. і сп.   фіз.культ. і зд.   

4 беларуская літ. Пазакласнае чытанне на 

тэму “Ідзе вясна ў 

шумлівых водах” 

 прац. навуч. Мастацтва саломапляцення. 

Мадэляванне з трубчатай 

саломкі. 

 

5       

6       

7       

3 

 к 

л 

1 беларуская літ. А. Махнач “Юныя 

абаронцы” 

С. 75-79 чыт., 

адказваць на 

пытанні 

чал. і свет Кровазварот. Дыханне С. 111-119 чытаць, 

адказваць на 

пытанні 

2 беларуская мова Час дзеясловаў  Пр.189 фіз.культ. і зд.   

3 матэматыка Замацаванне (урок 113) № 10, №11 нямецкая мова   



4 нямецкая мова  Поры года С.125, лексік 

чытаць, 

Р.С. 117,пр.1-3 

руская мова Изменение имен 

прилагательных по числам 

Упр. 167, с.93 

правило учить 

5 выяўл. мастацт. Кампазіцыя (малюнак). 

Вясна ў вёсцы 

    

6       

7       

4  

 

К 

л 

1 руская літ. Л. Бессон. “Артур и 

минипуты” 

3 и 4 главы 

перечитать 
фіз.культ. і зд.   

2 нямецкая мова Моднае адзенне – 

стыльна і прыгожа 

 

С.81,пр.9а 

(пісьмова), 

Вуч. адзенне 

нямецкая мова Зручнае і практычнае 

адзенне 

С.83,пр.12(пісьм) 

3 руская мова Разбор глагола как части 

речи 

Упр.145 матэматыка Множанне мнагазначных 

лікаў, якія заканчваюцца 

нулямі, на двухзначны лік 

 

4 выяўл. мастацт “Хлопчык запускае 

паветранага змея”. 

Кампазіцыя 

 руск.мова  Повествовательное, 

вопросительное, 

побудительное 

предложения 

Упр.149 

5 асн. бясп. жыц. Карысныя і шкодныя 

звычкі чалавека 

    

6       

7       

5  

 

К 

Л 

А 

С 

 

1 чал. і свет  Чаму на Зямлі не хапае 

прэснай вады 

§28  нямецкая мова  Планы на летнія канікулы Р.С. с.86, пр.4-7 

2 беларуск.мова Агульнаўжывальныя 

словы і словы 

абмежаванага ўжытку 

§28, пр.218 руская мова. Правописание буквы ь 

после шипящих 
§17, упр.165 

3 нямецкая мова  Падарожжа з сям’ёй 

 
Р.С. с.85, 

пр.1-3 

матэматыка  Аб’ём. Адзінкі 

вымярэння аб’ёму. 

§18,№ 400(а,б), 

398(а) 
4 гадз. зд. і сп.   беларуская літ М. Лужанін “Добры 

хлопец Дзік” 

Дачытаць твор, 

падрыхтаваць 

пераказ аднаго 

раздзела на выбар 



5 матэматыка Прамавугольны 

паралелепіпед. Куб 

§17,№ 373, 

374 

руская літ. М.Ю.Лермонтов 

«Бородино» 

Выучить отрывок 

6       

7       

6 

 

К 

Л 

А 

С 

 

1 беларуская літ. Алесь Жук “Стары 

бабёр” 

С.255-261, 

пыт.7,9 
беларуск. мова  Скланенне, ужыванне і 

правапіс зборных 

лічэбнікаў 

С.185, пр 332 

2 фіз.культ. і зд.   руская мова   

3 беларуск. мова Скланенне, 

ужыванне і правапіс 

зборных лічэбнікаў 

§49, пр 330 матэматыка  §3 № 78,79  

4 матэматыка   §3 № 75, 76, 

77 

гадз. зд. і сп.   

5 гісторыя Тэма: Культура і 

рэлігійнае жыццё. 

Этнічнае 

развіццё.(§6, §13) 
 

§6 і 13, 

адказаць на 

пытанні 1-6 

(глядзець у 

Viber) 
 

нямецкая мова Клопат пра прыроду — 

справа кожнага  

 Дапамога прыродзе 

С. 195, пр. 2к,3а, 

Р.С. с.78, пр. 1-4 

6    біялогія Прэснаводная сістэма-

возера 

§23 

7       

7 

 

К 

Л 

А 

С 

 

1 прац. 

навучанне 

Мацаванне насценных 

прадметаў 

 беларуская літ. У.Караткевіч “Зямля пад 

белымі крыламі” 

Прачытаць 1-3 

раздзелы 

2 прац. 

навучанне 

Набор петляў. Асноўныя 

віды петляў і іх 

утварэнне 

 матэматыка  Рашэнне сістэмы 

лінейных ураўненняў 

спосабам падстаноўкі 

§24, № 4.117 

3 матэматыка Абагульненне і 

сістэматызацыя 

матэрыялу па тэме 

“Сума вуглоў 

трохвугольніка” 

§19-26,№ 

174, 233 

біялогія Двухдольныя і 

аднадольныя расліны  

§41 

4 фізіка  Рашэнне задач па тэме  Практ. 17 (5, 6, нямецкая мова Самыя прываб. для С 223, пр.2, або 



“Механічная работа. 

ККДз” 

7) турыстаў месцы ў 

Германіі 

3а(чыт., перакл.) 

5 беларуск.мова Часціца як службовая 

часціна мовы 
§43, пр.311(4-

7сказы) 
фіз.культ. і зд.   

6 нямецкая мова  Берлін — сталіца 

Германіі. Мінск — 

сталіца  

Беларусі 

С.218-219, 

пр.5,6чыт.,пер, 

6б пісьмова 

   

7 руская мова Употребление предлогов 

в речи 
§55, упр.440    

8 

 

К 

Л 

А 

С 

 

1 гісторыя Тэма: Адукацыя і 

навука. 

 

§ 24, 

адкажыце на 

пытанні 1, 2 

(скласці 

схему), 5, 7 

(запоўніць 

табліцу) 
 

геаграфія Палітычная карта і 

насельніцтва Паўднёвай 

Амерыкі 

§50 

2 матэматыка Уласцівасці плошчаў 

падобных 

трохвугольнікаў 

§23,№ 329, 

330 

хімія Уласцівасці плошчаў 

падобных 

трохвугольнікаў 

§23,№ 331, 335 

3 беларуская 

мова 

Пераклад на беларускую 

мову тэксту на 

гістарычную тэматыку 

Пр. 376 (5 абз.) беларуская літ. Ідэя паэмы “Магіла льва” 

Я.Купалы. Вобразы Машэкі 

і Наталькі 

С. 230-231, пытанні 

і заданні 

4 біялогія Драпежныя 

млекакормячыя 

§57 фізіка  Праламленне святла. 

Самастойная работа па 

тэме “Прамалінейнасць 

распаўсюджвання 

святла. Адбіццё святла 

§36,  Самастойная 

работа (заданне на 

вайберы) 

 

5 фіз.культ. і зд.   матэматыка   
6 фізіка Рашэнне задач па 

тэме 

“Прамалінейнасць 

 

Практ. 24(1, 2, 

3, 4)  

прац. 

навучанне 

Практычная работа. 

Выраб пано для 

афармлення дзіцячага пакоя 

Агульныя звесткі аб 

 



распаўсюджвання 

святла. Адбіццё 

святла” 

санітарна-тэхнічным 

абсталяванні 

7 геаграфія Краіны Цэнтральнай 

Амерыкі. Мексіка 

§49    

9 

 

К 

Л 

А 

С 

 

1 беларуская літ. Подзвіг печніка “ І ён 

жыве…” 

С. 224-227 руская мова   

2 гісторыя Тэма: Распад 

каланіяльнай сістэмы 
 

§ 39 (с. 204-

208), 

адказаць на 

пытанні: 1, 2, 

4, 5 

фізіка Механічная работа. 

Магутнасць. Рашэнне задач 

па тэме “Механічная 

работа. Магутнасць” 

§33, практ.26(2, 3, 

4, 6) 

3 біялогія Страваванне ў страўніку 

і кішэчніку. 

§39 матэматыка Бясконца спадальная 

геаметрычная прагрэсія 
§19, № 4.295, 

4.296, 4.297, 4.298 

4 матэматыка   гісторыя Тэма: Кітай ў 1945-1978 

гг. 

§ 40, пыт. 1, 2 

(табліцай), 3, 5 
5 геаграфія Віцебская вобласць §45 біялогія Будова мочавыдзяляльнай 

сістэмы. Будова нефрона 

§40,§41 

6 фіз.культ. і зд.   хімія   

7 прац. 

навучанне 

Імідж чалавека 

Матэрыялы  і  

інструменты для 

выканання прасцейшых 

электрамантажных работ 

    

10 

 

К 

Л 

А 

С 

 

1 нямецкая мова Навука і тэхніка 

 Навуковыя 

даследаванні ў розных  

галінах 

 

С.221,пр.1, 

1с(пісьм.), 

Пр2,3 

чыт.,перакл. 

прац. 

навучанне 

Выкананне разметкі і 

піленне брускоў на 

патрэбны размер 

 

2 руская мова Правописание не и ни со 

словами разных частей 

речи 

§48, упр.390 прац. 

навучанне 

  

3 гісторыя Тэма: Пачатак 

Вялікай Айчыннай 

§ 23, 

адкажыце на 

хімія   



вайны 
 

пытанні 1,2,3 

(складзіце 

табліцу) 
4 матэматыка Двухгранны вугал. 

Перпендыкулярнасць 

плоскасцей 

Гл.3,§4,№428

,430 

матэматыка  Двухгранны вугал. 

Перпендыкулярнасць 

плоскасцей 

Гл.3,§4,№436, 

443 

5 руская літ. Русский реализм конца 

19- начала 20 в. 

С.236-251, 

вопр.5 
фізіка Магнітны паток. З’ява 

электрамагнітнай індукцыі. 

Правіла Ленца 

§33, практ.24(1) 

6 геаграфія Віды эканамічнай 

дзейнасці, якія 

ўтвараюць сферу паслуг 

§52,§54 гадз. зд. і сп.   

7       

11 

 

К 

Л 

А 

С 

1 фіз.культ. і зд.   прац. 

навучанне 

  

2 матэматыка   Варыянт 38 прац. 

навучанне 

  

3 фізіка  Ядзерныя рэакцыі. 

Законы захавання ў 

ядзерных рэакцыях. 

Рашэнне задач  па тэме 

“Ядзерныя рэакцыі” 

§36, пр.23(2, 3) фізіка Радыёактыўнасць. Закон 

радыеактыўнага распаду.α, 

β, γ - выпраменьванне 

§37, 38, пр.24(3) 

4 гісторыя Тэма: Сацыяльна-

эканамічнае развіццё  
 

§ 22-23 (с. 

149-163) , 

адказаць на 

пытанні 1-4 

(глядзець у 

Viber) 

матэматыка Варыянт 40  

5 інфар/ням. 

мова 

Нацыянальны характар  

 Асаблівасці 

нацыянальнага 

характару немцаў 
 

Б.21 хімія   

6 беларуская літ. Агляд творчасці 

І.Пташнікава і В.Казько 

С. 238-250 гісторыя Тэма: § 24-25, пыт 1-5 



Знешнепалітычная 

дзейнасць Рэспублікі 

Беларусь 

(глядзець у 

Viber) 
 

7       

       

 

 

 


