
Расклад  вучэбных заняткаў  на 06.05. і 07.05.2020 
 

  06.05.2020 

серада 

Тэма ўрока Дамашняе заданне 07.05.2020 

чацвер 

Тэма ўрока Дамашняе 

заданне 
1  

 

К 

Л 

А 

С 

1 нав.грам. (н.ч.) Беларусь –твая 

Радзіма. Так 

нараджалася 

Беларусь. 

 чал. і свет Змены ў жыцці 

свойскіх жывел 

вясной. 

 

2 нав.грам. (н.п.) Апостраф. Алфавіт. 

Замацаванне 

вывучанага. 

 матэматыка Адзінка даўжыні – 

сантыметр. Лінейка. 

 

3 матэматыка Параўнанне 

даўжынь прадметаў 

 выяўл. мастацт Дэкаратыўны букет 

(лепка) 

 

4 гадз. зд. і сп.      

5       

6       

7       

2  

 

К 

Л 

А 

С 

 

1 руская літ. По Н.Надеждиной 

«Охранять природу 

-значит охранять 

Родину»; Е.Серова 

«Добрый великан» 

Выр.чтение 

стих.Е.Серовой 

«Добрый великан»  

беларуская мова Словы – назвы 

прадметаў 

ПР.148 

2 руская мова Правописание 

парных звонких и 

глухих согласных в 

корне 

Упр.237 (доп.тетр.) матэматыка Прыёмы множання С.97 №10 

3 матэматыка Перамяшчальны 

закон множання 

С.95 №10 гадз. зд. і сп.   

4 асн. бясп. жыц. Правілы паводзін у 

выпадках 

знаходжання 

безгаспадарчых ці 

падазроных 

прадметаў 

 беларуская літ. А.Вольскі “Няма 

прыгажэй”; 

Н.Галіноўская “На 

плошчы Перамогі” 

Выр. чыт. вершы 

Н.Галіноўскай “На 

плошчы Перамогі” 



5       

6       

7       

3 
К 

Л 

А 

С 

 

1 фіз.культ. і зд.   беларуская літ. І. Муравейка “На 

вайне і не такое 

бывае” 

С.81-85 выр.чыт., 

адказваць на пытанні 

2 руская мова Сочинение по серии 

сюжетных рисунков 

Упр. 175 беларуская мова Змяненне дзеясловаў 

прошлага часу па 

родах 

Пр.200 

3 матэматыка Множанне 

трохзначных лікаў 

на адназначны 

№8, №9 (1,2) матэматыка Замацаванне С.103 №8, №9 

4 руская літ. С.Сахаров «Как краб 

кита из беды 

выручил», «Кит» 

(текст из 

энциклопедии) 

Читать, отвечать на 

вопросы 
нямецкая мова  Вясна — гэта 

прыгожа і радасна 

 

5 асн. бясп. жыц. Шкода алкаголю і 

наркатычных 

рэчываў 

 выяўл. мастацт.   

6       

7       

4  

 

К 

Л 

А 

С 

 

1 беларуская літ.   руская літ.   

2 беларуск.мова    нямецкая мова Пакупка адзення ў 

магазіне 

Р.С. С.84, пр.3-5, 

вывучыць, якое 

адзенне 

3 матэматыка   руская мова   

4 чал. і свет   выяўл. мастацт   

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

6       

7       

5  

 

К 

1 асн. бясп. жыц. Траўмы і іх 

прычыны 

 чал. і свет  Разнастайнасць 

жывых арганізмаў 

§29,30 

2 матэматыка Абагульненне і §15-18,№ 398, 407 беларуск.мова Пераклад тэксту Пр. 239 



Л 

А 

С 

 

сістэматызацыя 

матэрыялу па 

тэме “Множанне і 

дзяленне 

звычайных 

дробаў” 
3 фіз.культ. і зд    нямецкая мова  Тэлевізар або 

камп’ютар? 

Деясл. Fernsehen 

вывуч, Р.С. с.92, пр.3-

4 

4 руская мова Прямое и 

переносное 

значения слов 

Упр. 182 гадз. зд. і сп.   

5 нямецкая мова Тэлеперадачы С.94, пр.1а-е, пісьм. 

1а,1е 
матэматыка Абагульненне і 

сістэматызацыя 

матэрыялу па тэме 

“Множанне і 

дзяленне 

звычайных 

дробаў” 

§15-18,№ 399, 408 

6 руская літ. Крепостничество в 

жизни и творчестве 

И. С. Тургенева 

С.83-84, вопр.1    

7       

6 

 

К 

Л 

А 

С 

 

1 руская літ. В.О. Богомолов. 

Повесть «Иван». 

Появление Ивана в 

расположении 

обороны 

Вопросы 1-3 (с.156) беларуская літ. Янка Маўр”Багіра”. 

Кампазіцыя 

літаратурнага твора 

С.271,пыт.4,7 

2 руская мова Порядковые 

числительные. 

Употребление 

порядковых 

числительных в речи 

§66, упр. 461 фіз.культ. і зд.   

3 інфарматыка  Выкананне праграм 

у Pascal 
§19, пыт. беларуск. мова Займеннік як часціна 

мовы 
§50, пр.338 



4 матэматыка Сіметрыя адносна 

пункта 
§ 4,№ 95,97 матэматыка    

5 гісторыя Тэма: Княжанне 

Вітаўта 

д/з: § 7, адказаць на 

пытанні 1-5 (у Viber) 

гісторыя Тэма: Вялікая 

вайна і 

Грунвальдская 

бітва. 

Д/з: § 8, пыт. 1, 3, 

4, 5, 6. 
 

6 Ням/англ  мова Чырвоная кніга ў 

Беларусі і ў 

Германіі 

С. 208, пр.3 а-с, в 

пісьмова 

   

7 англ  мова      

7 

 

К 

Л 

А 

С 

 

1 руская літ. Антуан де Сент-

Экзюпери 

«Маленький принц» 

С. 187-209, вопр.3 на 

стр.234 
прац. навучанне Контурная разьба па 

драўніне 

 

2 руская мова Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

 прац. навучанне Віды пугаў. 

Замацаванне петляў 

 

3 матэматыка  Абагульненне і 

сістэматызацыя 

матэрыялу па 

тэме “Сума 

вуглоў 

трохвугольніка” 

Заданне ў вайберы матэматыка Кантрольная 

работа. Сума 

вуглоў 

трохвугольніка 

 

4 геаграфія  Геаграфічнае 

становішча Еўразіі 

§28,29 фізіка  Кінетычная энергія. 

Рашэнне задач па тэме 

“Кінетычная энергія” 

§39, практ.20(2) 

5 фізіка Магутнасць. Адзінкі 

магутнасці 

§38, практыкаванне 19(1, 

2) 
беларуск.мова Правапіс часціц §45, пр.328 

6 мастацтва Тэма: 

Выдатнейшыя 

пабудовы 

Старажытнага 

Рыма. 

Д/з: §29, азнаёміцца з 

матэрыялам па 

архітэктуры 

Старажытнага Рыма 

(https://yadi.sk/d/Hr1wXs7u
3UTZg9, 
https://yadi.sk/d/fW7Uqu2E

нямецкая мова  Мэта падарожжа — 

Аўстрыя / 

Швейцыры 

C-226-228, пр.5с 

пісьмова 

https://yadi.sk/d/Hr1wXs7u3UTZg9
https://yadi.sk/d/Hr1wXs7u3UTZg9
https://yadi.sk/d/fW7Uqu2E3UTZqv


3UTZqv, 
https://yadi.sk/d/yRd5xs1l3
UTZVb, 
https://yadi.sk/d/ak2VSKDP3

UTZAG), творчае 

заданне: 

падрыхтаваць 

прэзентацыю 

“Выдатнейшыя 

пабудовы 

Старажытнага Рыма” 
7 гадз. зд. і сп.   руская мова Союз как часть речи. 

Разряды союзов. 
§57, упр.450 

8 

 

К 

Л 

А 

С 

 

1 матэматыка  Уласцівасці і 

графік функцыі 

у=√х 

§20, №4.104, 4.105, 

4.106 

гісторыя  

Тэма: Падзеі 

Першай сусветнай 

вайны на 

беларускіх землях. 

д/з: §27, адказаць 

на пыт. 1, 2, 3, 4, 5 

(табліца), 6 

2 беларуск.мова  Сказы з 

адасобленымі 

ўдакладняльнымі 

членамі сказа 

§51, пр.365 матэматыка Уласцівасці і 

графік функцыі 

у=√х 

§20, №4.107, 

4.111(а), 4.112 

3 руская мова  Присоединительные 

члены предложения. 

Сочинение в 

публицистическом 

стиле 

§39, пр.361 беларуская мова Сказы з адасобленымі 

ўдакладняльнымі 

членамі сказа 

§51, пр.371 

4 нямецкая мова Здаровае 

харчаванне 

С.221, пр.д-е(пісьм) 

вывуч. деясловы 
біялогія Хобатныя і прыматы §60 

5 руская літ.   фіз.культ. і зд.   

6 біялогія Капытныя і марскія 

млекакормячыя 

§58,59 фізіка Лінзы. Аптычная сіла 

лінзы. Пабудова 

віддарысаў у тонкай 

лінзе 

§37, 38, практ.25(1, 2) 

7 Англ.мова   геаграфія Бразілія §52 

https://yadi.sk/d/fW7Uqu2E3UTZqv
https://yadi.sk/d/yRd5xs1l3UTZVb
https://yadi.sk/d/yRd5xs1l3UTZVb
https://yadi.sk/d/ak2VSKDP3UTZAG
https://yadi.sk/d/ak2VSKDP3UTZAG


9 

 

К 

Л 

А 

С 

 

1 ням. мова 

Англ. мова 

Культурнае 

правядзенне часу 

 беларуская літ. Каларыт, атмасфера 

эпохі ў аповесці 

С. 233 -239,246, пыт. 

1-4 

2 фізіка  Лабараторная работа 

№10 Вывучэнне 

выштурхваючай сілы 

Паўтарэнне §29, 30 гісторыя Тэма: Кітайская 

Народная 

Рэспубліка. 

Д/з: § 41, пыт. 1-4 

(у Viber) 
 

3 англ./ням. мова Вольны час 

нямецкай моладзі  

 Віды заняткаў у 

вольны час 

 біялогія Рэгуляцыя 

мочаўтварэння 

§42 

4 беларуская 

мова 

Эпіграф  §36, пр.265 матэматыка Заходжанне даўжыні 

акружнасці і плошчы 

круга. Плошча сектара 

круга 

§19, самаст . работа  

(у Viber) 

5 матэматыка Паутарэнне. 

Рацыянальныя 

выразы 

С.276 (125, 127, 129, 

138(а, в) 139(а, в)) 
геаграфія Мінская вобласць §48 

6 гадз. зд. і сп.   фіз.культ. і зд.   

7    прац. навучанне Інтэр’ер нашага дома 

Геаметрычная разьба 

па драўніне 

 

10 

 

К 

Л 

А 

С 

 

1 беларуск.мова  Кантрольны пераказ  нямецкая мова Нямецкія брэнды і 

беларускія брэнды 

С.231, пр.7 а-с, 

письм. адказаць на 

пытанні 

2 фіз.культ. і зд.   руская мова Слитное, дефисное и 

раздельное написание 

самостоятельных и 

служебных частей 

речи 

§46, упр.352 

3 геаграфія Беларусь на 

палітычнай карце 

свету 

§55,56 гісторыя Тэма: Разгортванне 

барацьбы супраць 

акупантаў. 

Д/з: § 24, пыт. 1, 2, 

3, 4, 5, 7 

4 матэматыка  Пераўтварэнне 

выразаў, якія 

змяшчаюць 

ступень з 

П.1.9, №1.165, 1.168, 

1.169 (цотныя)   

матэматыка Двухгранны вугал. 

Перпендыкулярнас

ць плоскасцей 

Гл.3,§4,№441,445 



рацыянальным 

паказчыкам 
5 грамадазнаўств

а 

Філасофія §22 руская літ. “Хорошо вспоминать 

о таком человеке” 

А.П. Чехов 

“Попрыгунья” 

6 прац. 

навучанне 

Выкананне 

прасторавага 

вуглавога сталярнага 

злучэння 

 геаграфія Геаграфія 

інвестыцыйнай 

дзейнасці 

§57 

7 прац. 

навучанне 

     

11 

 

К 

Л 

А 

С 

1 астраномія Зоркавыя сістэмы - 

галактыкі 

§29, урок 29(2, 3, 4, 5) фіз.культ. і зд.   

2 ням.мова  

англ. мова 

Рысы характару 

немцаў і беларусаў  
 

Б-22 вусная тэма матэматыка Варыянт 46  

3 руская мова Контрольное 

изложение 

 фізіка  Рашэнне задач па тэме 

“Радыёактыўнасць. 

Закон радыёактыўнага 

распаду” 

Практ.24(3) 

4   дапр./мед.падр. Туберкулёз §6.3 гісторыя Тэма: Развіццё 

адукацыі, навукі і 

культуры.  

Д/з: § 26-27, пыт. 

1, 2, 4, 5 (табліца), 

7, 10. 
5 беларуск.мова Паўтарэнне тэмы 

“Фанетыка, 

арфаэпія. Лексіка і 

фразеалогія” 

С. 212 – 218, 

таставыя заданні 

інфар/ням. мова Нацыянальны гонар 

— уласцівасць прад 

стаўнікоў усіх краін 

Б-22 

6 беларуская літ. Экалагічныя 

праблемы ў сучаснай 

беларускай прозе 

С. 251 - 157 беларуская літ. Г. Далідовіч. В. 

Іпатава. Гістарычная 

проза. 

Падрыхтаваць 

паведамленне 

7       

       

 

Карэкцыйныя заняткі 



Серада 6 мая 

Прозвішча, імя 

вучня 

Заданні 

Патоцкая М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Артыкуляцыйная гімнастыка 

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

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

2. Паўтарыць: 
ра-ра - рак 

ра-ра - ракета 

ру-ру - рукі 

ора-ор - бор 

ур–ур - шнур 

 

3. Паўтарыць чыстагаворкі 

Ра-ра-ра – прыляцела страказа 

Рку-рку-рку – страказа села на руку 

 

4. Паўтарыць за дарослым верш 

Без стракатай страказы  

Ранак згас бы ў тры разы. 

Над рагозам як крыляе! 

Промняў ранку дабаўляе! 

                     М. Мятліцкі 

5. Адказаць сказамі на пытанні  

- Пра каго верш? 

- Якая страказа? 



- Над чым лятала страказа? 

- Калі лятала страказа? 

Хаменя Г. 

 
Тэма. Літары е – ь  ці ё-й Аналіз састаўных задач 

Выкананне заданняў па карткам 

Кочык П. 

Медзянцаў Дз. 

 

Тэма. Літары а – о 

Выкананне заданняў па карткам 

Заброцкая Л. 

Сівец М. 
Тэма. Дыферэнцыяцыя прыназоўнікаў і прыставак.  

Выкананне заданняў па карткам 

 


