
Расклад  вучэбных заняткаў  на 19.05 і 20.05.2020 

 

  19.05.2020 

аўторак 

Тэма ўрока Дамашняе 

заданне 

20.05.2020 

серада 

Тэма ўрока Дамашняе 

заданне 

1  

 

К 

л 

1 нав.грам. (н.ч.) Вучымся ветлівасці  нав.грам. (н.ч.) Вусная народная 

творчасць. Казка 

“Спрэчка” 

 

2 матэматыка Параўнанне емістасцей 

пасудзін з дапамогай 

умоўнай меркі. 

Замацаванне 

 нав.грам. (н.п.) Падзел слоў на 

склады і для 

пераносу. 

 

3 фіз.культ. і зд.   матэматыка   

4 нав.грам. (н.п.)   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 «Птица и 

змея» 

С. 125-128 

выразительно 

читать, отвечать на 

вопросы 

фіз.культ. і зд.   

2 руская мова Изменение глаголов по 

временам 

Упр. 201 руская мова Изменение глаголов 

прошедшего 

времени по родам 

Упр.207 

3 матэматыка Замацаванне 

вывучанага 

С. 119 №11, №12 матэматыка Кантрольная работа  



4 нямецкая мова Мая любімая пара года С.119, пр.3е,ф 

Паўтарыць” Што 

робяць дзеці” 

руская літ. И. Соколов-

Микитов “Ночной 

разбойник” 

Выразительно 

читать, отвечать 

на вопросы 

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

6       

7       

4  

 

К 

л 

1 руская мова Однородные члены 

предложения. 

Закрепление 

изученного по теме 

Упр.182 беларуская літ. П.Клімук “На 

касмічным караблі” 

Выр.чыт твора 

2 нямецкая мова Планаванне вольнага часу С.118, пр.3 беларуск.мова  Контрольны 

дыктант з 

граматычным 

заданнем 

 

3 матэматыка Прасторавыя фігуры. 

Замацаванне 

С.113 №10,11 матэматыка Куб. Шар. 

Замацаванне 

С.117 №9,10 

4 фіз.культ. і зд.   чал. і свет Сучасная Беларусь С.142-148 

5 руская літ. Внеклассное чтение. 

“Познаем мир” 

Чтение книг по 

теме “Времена 

года” 

гадз. зд. і сп.   

6       

7       

5  

 

К 

Л 

А 

С 

 

1 гісторыя  Абагульненне па 

раздзеле “Старажытны 

Рым” 

Паўтарыць §17-

19 
асн. бясп. жыц. Бяспека работы ў 

Інтэрнэце 

 

2 беларуская мова Кантрольны пераказ  матэматыка Паўтарэнне. 

Дзеянні са 

змешанымі  лікамі. 

Стр.156  № 58,  

стр.163 № 33 

3 матэматыка Паўтарэнне. 

Змешаныя лікі. 

Стр.155,  №53, 59 фіз.культ. і зд    

4 беларуская літ. Кантрольны пераказ  руская мова Устаревшие слова §24, упр242 



5 руская мова Общеупотребительные 

слова 

§23, упр.234 нямецкая мова Пазнавальныя 

тэлеперадачы 

С.112,пр. 4 

6 мастацтва Традыцыйнае 

народнае жыллё 

§33, віртуальная 

экскурсія у музей 

народнай 

архітэктуры і 

быта, 

археалагічны 

музей “Бярэсце” 

(па ссылцы ў 

Viber) 

руская літ. Л.Н.Толстой 

“Кавказский 

пленник” 

С.107-116, 

вопр.3 

7       

6 

 

К 

Л 

А 

С 

 

1 беларуская літ. Пытальныя і адносныя 

займеннікі 

§53, пр.381 руская літ.   

2 беларуск. мова Уладзімір Корбан 

“Малпін жарт”  

С.276-277, 

пыт.1,2,3 
руская мова   

3 нямецкая мова Межы дзяржаў на карце  інфарматыка    

4 мастацтва Камп’ютарнае 

мастацтва 

§32-33, прагляд 

твораў 

камп’ютарнага 

мастацтва (па 

ссылцы ў Viber) 

матэматыка   

5 матэматыка   гісторыя   

6    Ням/англ  мова Геаграфічнае 

становішча Беларусі 
 

7    англ  мова   

7 

 

К 

Л 

А 

С 

1 матэматыка Дзяленне адрэзка 

папалам 

§29, №266 руская літ. Р.Брэдбери 

“Каникулы” 

С.237-247, 

вопр.4 

2 хімія Узаемадзеянне кіслот і 

шчолачаў як прыклад 

рэакцыі абмену.  

 

§27 (канспект), № 

5,7 пісьмова 
руская мова Частица как часть 

речи 

§61, упр.479 



 3 інфарматыка    матэматыка  Пабудаванне 

прамой, 

перпендыкулярнай 

дадзенай 

§30, №269 

4 біялогія  Ахова раслін §46 геаграфія  Унутраныя воды 

Еўразіі 

§31,§32 

5 гісторыя Паўстанне м1794г. на 

беларускіх землях 

§28, зад. 1-3 фізіка Рашэнне задач па 

тэме 

“Патэнцыяльная 

энергія” 

Практ. 21 (5) 

6 нямецкая 

мова 

Цяжкасць выбару С.241, дз.sollen, С. 

244, пр 10 (пісьм.) 
мастацтва Залаты век 

літаратуры ў 

Старажытным 

Рыме 

§32, знаёмства з 

дадатковым 

матэрыялам (па 

ссылцы ў Viber) 

7    гадз. зд. і сп.   

8 

 

К 

Л 

А 

С 

 

1 хімія Якасныя і колькасныя 

характарыстыкі 

саставу раствораў. 

Канцэнтраваныя і 

разбаўленыя 

растворы.  

 

§49 (канспект), № 

4,6,9 (пісьмова) 

матэматыка  Цэнтральныя і 

ўпісаныя вуглы 

§27(канспект), 

№380(б), 381(б), 

382(б) 

2 гісторыя Адагульненне па 

раздзеле ІІ 

§29, зад. 1-2, 

падрыхтавацца да 

праверачнай 

работы па 

разлзеле 

беларуск.мова  Падагульненне 

ісістэматызацыя па 

раздзеле 

Пр.379 

3 мастацтва  Люстра эпохі: 

мастацтва беларускіх 

зямель XVII-XVIII ст. 

Музыка і тэатр на 

землях Беларусі 

§33-34, прагляд 

матэрыялу (па 

ссылцы ў Viber) 

руская мова    



4 матэматыка Кантрольная работа па 

тэме “Функцыі і іх 

уласцівасці” 

Заданне ў Viber нямецкая 

мова 

Традыцыйныя 

сняданак, абед і 

вячэра ў Гер-мані 

С233,пр.3а, б,с 

(вусна), Напісаць 

рацэпт любімай 

стравы. 

5 інфарматыка    руская літ.   

6 фіз.культ. і зд.   біялогія Кантрольная 

работа №2 

 

7    Англ.мова   

9 

 

К 

Л 

А 

С 

 

1 беларуская 

літ.  

Сачыненне- 

разважанне па 

аповесці 

У.Караткевіча 

 ням. мова 

Англ. мова 

Уражанні ад 

спектакля 

С.264, пр2 вусна 

2 матэматыка Паўтарэнне. Упісаныя 

і апісаныя акружнасці 

Паут. §8-10, с.94 

варыянт в) 
фізіка    

3 беларуская 

мова  

Кантрольная тэставая 

работа 

 англ./ням. 

мова 

Уражанні ад фільма С.261, пр2а, б, 

с(пісьмова) 

4 хімія  Хімічныя спосабы 

атрымання металаў з 

іх прыродных 

злучэнняў.  

 

§50 (канспект), № 

3,5,7 (пісьмова) 
беларуская 

мова 

Нормы 

літаратурнага 

вымаўлення 

Пр.280 

5 грамадазнаўст

ва 

Выніковае 

абагульненне 

Паўт. раздзелы 

1.2 
матэматыка Паўтарэнне. 

Дробава-

рацыянальныя 

няроўнасці 

Паўт. §13, с.296 

№294, 295 

6 АВП   гадз. зд. і сп.   

7       

10 

 

К 

Л 

А 

1 інфарматыка    беларуск.мова  Кантрольная 

тэставая работа 

 

2 біялогія Асноўныя накірункі 

біятэхналогіі 

§52 фіз.культ. і зд.   

3 фізіка  Кантрольная работа Паўт. §29 – 35  геаграфія Магілёўская  §62 



С 

 

“Магнітнае поле. 

Электрамагнітная 

індукцыя” 

вобласць 

4 руская літ М.Горький “ На дне” Подготовить 

сравнительную 

характеристику 

жильцов 

ночлежки 

матэматыка  Ірацыянальныя 

ўраўненні 

П.1.13, №1.241 

(2,4), 1.242 (2,4), 

1.243 (2,4) 

5 нямецкая 

мова 

Сучасныя 

інфармацыйныя і 

камуні-кацыйныя 

тэхналогіі ў школе 

С.251,ПР.2д,h 

(пісьмова) 
грамадазнаўст

ва 

Абагульненне па 

раздзелу 4 

Паўт.§§18-24 

6 хімія  Амінакіслоты.  

 

§53 (канспект), № 

5,7 (пісьмова) 
прац. 

навучанне 

Правілы 

правядзення работ 

са шклом 

 

7    прац. 

навучанне 

  

11 

 

К 

Л 

А 

с 

1 геаграфія  Стратэгія ўстойлівага 

развіцця 

§30 астраномія Кантрольная 

работа №2 

Паўт §16-31 

2 фіз.культ. і зд.   ням.мова  

англ. мова 

Кантакты з 

замежнымі 

равеснікамі 

Б- 24(вуснае 

маўленне) 

3 біялогія  Кантрольная работа 

№2 

Паўт.§24-52 руская літ Л. Петрушевская 

“Новые 

робинзоны” 

 Характеристика 

образов главных 

героев 

4 матэматыка     

дапр./мед.падр

. 

Агульныя абавязкі 

ваеннаслужачых 

 

5 хімія Будова знешніх 

электронных абалонак 

атамаў металаў ІА-, 

ІІА-, ІІІА- груп, 

ступені акіслення ў 

§53  (канспект), 

№ 3а,5 (пісьмова), 

§54  (канспект), 

№ 2, 4а (пісьмова) 

беларуск.мова Кантрольнае 

сачыненне па 

літаратуры 

 



злучэннях.  

 

6 руская літ. Т. Толстая «Факир» Сравнительная 

характеристика 

образов Филина и 

Гали 

беларуская 

літ. 

Кантрольнае 

сачыненне па 

сучаснай паэзіі 

 

7 грамадазнаўст

ва 

Абагульненне па 

раздзелу4 

Дыскусія “Чым 

можа ганарыцца 

беларуская 

нацыя?” 

   

       

 

 

 

 

 

 

Карэкцыйныя заняткі 

 

 

 

Аўторак 19 мая 

Прозвішча, 

імя вучня 

Заданні 



Патоцкая М. 

Якаўлеў А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Артыкуляцыйная гімнастыка 

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

“Грыбок”, “Падуць на кветачку”. 

2. Паўтарыць: 
ры-ры - камары 

ру-ру - рукі 

ор-ор - бор 

 

3. Паўтарыць чыстагаворкі 

Ры-ры-ры – лятаюць камары 

Ровы-ровы-ровы – Юра збіраў дровы 

 

4. Назваць словы з гукам р  

Юра з мамай былі  ў бары. Там кружыўся цэлы рой 

. Юра закрываецца  от 

, прыгае, круціцца. Але адно ад іх 

выратаванне — . 

Мама распальвае .   

 

баяцца дыму і зараз трымаюцца ў старане. 

 

5. Адказаць на пытанні сказамі  



- Куды хадзіў Рома с мамай? 

- Хто перашкаджаў  іх прагулцы? 

- Як ратаваўся Рома ад камароў? 

- Што зрабіла мама? 

 

Хаменя Г. 

Якаўлеў М. 

 

 

Тэма. Літары а – о  

Выкананне заданняў па карткам 

Кочык П. 

 

Тэма. Літары в – б 

Выкананне заданняў па карткам 

Сівец М. Тэма. Вызначэнне аднародных членаў сказа  

Выкананне заданняў па карткам 

 


