
3 клас 

Прадмет: Нямецкая мова 

Дата: 20.04 

Тэма: Мой хатні любімец 

Заданні да ўрока: 

1. Стр.69, пр. 14 а ( прачытаць тэкст і адказаць на пытанні: Якія жывелы 

ёсць у Макса?) 

2. Стр.70, пр.14 b ( прачытаць тэкст яшчэ раз і адказаць што так, а што не) 

3. Стр.70, пр.15 а ( праслухаць і прачытаць тэкст) 

4. Стр.71, пр.15 b ( выбраць, што правільна, а што няправільна)  

5. Стр.71, пр. 15 с (адказаць на пытанні) 

Дамашняе заданне : стр. 72, пр.16 (апісаць сваю любімую жывёлу) 

 

Прадмет: Нямецкая мова 

Дата: 22.04 

Тэма: Жывёлы ў заапарку. Наведванне заапарка.  

Заданні да ўрока: 

1. Стр.72, пр. 1а ( праслухаць заданее) 

2. Стр.72-73, пр.1b (прачытаць услых) 

3. Стр. 73, пр. 1с (сказаць, што верна, а што не) 

4. Стр.74, пр 2 а ( паўтарыць жывел) 

Дамашняе заданне: Стр. 75 пр. 3a, b ( выканаць пісьмова) 

 

Прадмет: Нямецкаямова 

Дата: 24.04 

Тэма: Месца пражывання дзікіх жывел. Якія яны, дзікія жывелы? 

Заданні да ўрока: 

1. Стр. 76, пр.5 (праслухаць, прачытаць, зразумець) 

2. Стр.76, пр.6 (дапоўніць) 



3. Стр. 77, пр. 7 (сказаць, што верна, а што не) 

4. Стр.77, пр. 8 а (перавесці словы ў табліцы, дапоўніць сказы пісьмова) 

5. Стр.78, пр. 9 а (адгадаць жывёл з табліцы) 

6. Стр.79, пр. 9b (адгадаць, якія жывелы хаваюцца) 

7. Стр.79, пр. 10 а (выбраць жывелу па апісанню) 

8. Стр.81, пр. 12 ( праслухаць дыялог, прачытаць і адказаць на пытанні) 

Дамашняе заданне: Стр. 80, пр.10b (апісаць любімую жывёлу пісьмова) 

 

4 клас 

Прадмет: Нямецкая мова 

Дата: 20.04 

Тэма: Адзенне. Прадметы адзення ў маёй шафе. 

Заданні да ўрока: 

1. Стр.75, пр. 1 а (праслухаць і запісаць у слоўнік словы) 

2. Стр.76, пр.1b (прачытаць) 

3. Стр.76, пр.2а ( праслухаць і прачытаць тэкст) 

4. Стр.77, пр.2b ( выбраць, што носіць Пэтра)  

Дамашняе заданне : стр. 75, пр.1а (вывучыць словы) 

 

Прадмет: Нямецкая мова 

Дата: 22.04 

Тэма: Адзенне маіх сяброў. 

Заданні да ўрока: 

1. Стр.75, пр. 1 а (паўтарыць словы) 

2. Стр.77, пр.3 а (выбраць правільны артыкаль) 

3. Стр.77, пр.3 b (размеркаваць словы па группам адзіночны – множны лік 

пісьмова) 

4. Стр.78, пр.3 с ( выбраць лішняе) 

5. Стр.78, пр. 3 d (утварыць новыя словы)  



Дамашняе заданне : напісаць тэкст (5 – 7 сказаў), што носіць твой сябар 

ахвотна. 

 

Прадмет: Нямецкая мова 

Дата: 24.04 

Тэма: Падбіраем адзенне правільна 

Заданні да ўрока: 

1. Стр.78, пр. 4 (падабраць адзенне) 

2. Стр.79, пр.5  (якое адзенне знаходзіцца на малюнку) 

3. Стр.79, пр.6 а (Размеркаваць словы па групах) 

4. Стр.79, пр. 7 а (запісацьу слоўнік спражэнне дзеяслова tragen, 

вывучыць) 

5. Стр.80, пр. 7 с (размеркаваць адзенне па групах)  

Дамашняе заданне : стр. 80, пр.7 b (пісьмова) 

 

5 клас 

Прадмет: Нямецкая мова 

Дата: 21.04 

Тэма: Дарожныя правілы для веласіпедыстаў 

Заданні да ўрока: 

1. Стр.75, пр. 6 а (адказаць на пытанні) 

2. Стр.75, пр.6 b  (прачытаць) 

3. Стр.75, пр.6 с (прачытаць і адказаць на пытанні) 

4. Стр.76, пр.6d (прачытаць, прывесці аргументы за або супраць) 

Дамашняе заданне :стр. 76, пр.6 е (пісьмова) 

 

Прадмет: Нямецкая мова 

Дата: 22.04 

Тэма: Падарожжа маей мары. 



Заданні да ўрока: 

1. Стр.76, пр. 7 а (прачытаць і размеркаваць) 

2. Стр.77, пр.7b  (прачытаць і зразумець тэкст. Дапоўніць сказы стр.78 

(2)) 

3. Стр.78, пр.7 с (дапоўніць дыялог) 

4. Стр.78, пр.7d,е (адказаць на пытанні) 

Дамашняе заданне :стр. 78, пр.7f (пісьмова) 

 

 

Прадмет: Нямецкая мова 

Дата: 23.04 

Тэма: Плануем падарожжа. Мэта падарожжа. 

Заданні да ўрока: 

1. Стр.79, пр. 1 а (праслухаць, прачытаць і вывучыць) 

2. Стр.79, пр1 b  (саставіць словы) 

3. Стр.79, пр.1 с (пісьмова) 

4. Стр. 80, пр.1 е (задаць пытанні) 

5. Стр.80, пр. 1 f (знайсці ў інтэрнэце) 

6. Стр.80, пр. 1g, (адказаць на пытанне) 

Дамашняе заданне : стр.81, пр.1 h (дапоўніць) 

 

6 клас 

Прадмет: Нямецкая мова 

Дата: 20.04 

Тэма: Лес у Германіі. 

Заданні да ўрока:  

1. Стр.178, пр. 2 а (паўтарыць назвы дрэў) 

2. Стр.182, пр.3 а, b  (запісаць словы ў слоўнік, адказаць на пытанні) 

3. Стр.182, пр.1 с (праслухаць, прачытаць дыялог і адказаць на пытанні) 

4. Стр. 183, пр.4 а (праслухаць і прачытаць) 



5. Стр.183, пр. 4 b (праслухаць і прачытаць, адказаць на пытанні) 

Дамашняе заданне : стр.183, пр.4с. 

 

Прадмет: Нямецкая мова 

Дата: 22.04 

Тэма: Нашы любімыя кветкі 

Заданні да ўрока:  

1. Стр.184, пр. 5 а (праслухаць, запісаць у слоўнік, суаднесці) 

2. Стр.184, пр.5 с (дапоўніць) 

3. Стр.185, пр.5 d (адказаць на пытанні) 

4. Стр. 185, пр.5 е (запісаць у слоўнік і вывучыць спражэнне дзеяслова і 

ўставіць у правільнай форме) 

5. Стр.185, пр. 5 f (адказаць на пытанні) 

Дамашняе заданне : стр.186, пр.5 h (напісаць пра сваю любімую кветку) 

 

Прадмет: Нямецкая мова 

Дата: 24.04 

Тэма: Прырода і птушкі. 

Заданні да ўрока:  

1. Стр.186, пр. 6 а (праслухаць, запісаць у слоўнік, суаднесці,вывучыць) 

2. Стр.187, пр.6 b (адказаць на пытанне) 

3. Стр.187, пр.6 с (размеркаваць па парах адзіночны – множны лік) 

4. Стр. 187, пр.6 d (запісаць словы ў слоўнік і вывучыць) 

5. Стр.188, пр. 6 h (адказаць на пытанні) 

6. Стр.189, пр.6 і (праслухаць і прачытаць верш) 

7. Стр. 189 -190 , пр.6 j, k, l (адказаць на пытанні) 

8. Стр. 190, пр. 6 n (праслухаць і прачытаць) 

Дамашняе заданне : стр.190, пр.6 о (напісаць пра сваю любімую птушку) 

 

 



7 клас 

Прадмет: Нямецкая мова 

Дата: 21.04 

Тэма: Музеі ў Германіі і Беларусі. Знакамітыя вежы свету. 

Заданні да ўрока:  

1. Стр.206, пр. 4 а (дапоўніць) 

2. Стр.206, пр.4 b(праслухаць, прачытаць, адказаць на пытанне) 

3. Стр.207, пр. 4 с(праслухаць, прачытаць, адказаць на пытанне) 

4. Стр. 207-208, пр.4 е,f (прачытаць і адказаць на пытанне) 

5. Стр.208, пр. 5 а (саставіць новыя словы) 

6. Стр. 209, пр. 5 с (прачытаць і суаднесці) 

Дамашняе заданне : стр.210, пр.5d,е (адказаць і прачытаць) 

 

Прадмет: Нямецкая мова 

Дата: 23.04 

Тэма: Гарады – візітныя карткі краіны. 

Заданні да ўрока:  

1. Стр.211, пр. 1 а (адказаць на пытанне) 

2. Стр.211, пр.1 b(праслухаць дыялог і дапоўніць) 

3. Стр.211, пр. 1 с ( прачытаць) 

4. Стр. 212, пр. 1d (прачытаць) 

5. Стр.212, пр. 2 а (праслухаць, прачытаць і перавесці) 

6. Стр. 213, пр. 2 b (дапоўніць сказы) 

Дамашняе заданне : стр.214, пр.2 е (адказаць на пытанне) 

 

Прадмет: Нямецкая мова 

Дата: 24.04 

Тэма: Мюнхэн – сталіца Баварыі. Экскурсія па Кёльне. 

Заданні да ўрока:  



1. Стр.214, пр. 3 а, b(адказаць на пытанне)  

2. Стр.214, пр.3с(праслухаць дыялог і адказаць на пытанні) 

3. Стр. 215, пр. 4 а (праслухаць і прачытаць) 

4. Стр.216, пр. 4с (дапоўніць) 

5. Стр. 213, пр. 2 b (дапоўніць сказы) 

Дамашняе заданне :Стр.215, пр. 3 d (знайсці інфармацыю ў інтэрнэце), 

стр.217, пр. 4 d. 

 

8 клас 

Прадмет: Нямецкая мова 

Дата: 20.04 

Тэма: Беларуская літаратура ўчора і сення 

Заданні да ўрока:  

1. Стр.182, пр. 7 а (дапоўніць асацыяграму) 

2. Стр.183, пр.7b(прачытаць і перавесці тэкст) 

3. Стр.184, пр. 7 с ( запоўніць табліцу) 

Дамашняе заданне : стр.184, пр.2 d (адказаць на пытанне) 

 

Прадмет: Нямецкая мова 

Дата: 23.04 

Тэма: Класікі нямецкай літаратуры і іх творы 

Заданні да ўроку:  

1. Стр.184, пр. 1 а (адказаць на пытанее) 

2. Стр.184, пр.1b(праслухаць і прачытаць тэкст) 

3. Стр.184, пр. 1 d (дапоўніць сказы) 

4. Стр. 186, пр.2 а,b(адказаць на пытанні) 

5. Стр. 187, пр. 3 а,b (чытаць, адказаць на пытанні) 

6. Стр.188, пр. 4 а,b ( праслухаць і прачытаць) 

7. Стр.188, пр. 5а,b (праслухаць і прачытаць) 

8. Стр.189, пр.5d(прачытаць і адказаць на пытанне) 



Дамашняе заданне : стр.190, пр.5 е,f (прачытаць і суаднесці) 

 

 

Прадмет: Нямецкая мова 

Дата: 24.04 

Тэма: Класікі беларускай літаратуры  

Заданні да ўрока:  

1. Стр.191, пр. 6 a, b (адказаць на пытанне і дапоўніць) 

2. Стр.192-193, пр.7а(праслухаць і прачытаць тэкст) 

Дамашняе заданне : стр.199, пр.7 b 

 

9 клас 

Прадмет: Нямецкая мова 

Дата: 21.04 

Тэма: Добрае і дрэннае надвор’е 

Заданні да ўрока:  

1. Стр.216, пр. 2 а (размеркаваць па групам) 

2. Стр.217, пр.2b(размеркаваць словы і карцінкі) 

3. Стр.217, пр. 1 с (выбраць, што лішняе) 

4. Стр. 217, пр. 1 d(растлумачыць) 

Дамашняе заданне : стр.218, пр.1 е   

 

Прадмет: Нямецкая мова 

Дата: 22.04 

Тэма: Тэмпература ў розныя поры года. Надвор’е і вольны час. 

Заданні да ўрока:  

1. Стр.218, пр. 3 а (размеркаваць) 



2. Стр.218, пр.1 b(адказаць на пытанні) 

3. Стр.219, пр. 1 с (дапоўніць сказы) 

4. Стр. 220, пр.4 а, b(адказаць на пытанні, прачытаць тэкст) 

5. Стр. 221-222, пр. 5 а,b (чытаць, дапоўніць і адказаць на пытанні) 

Дамашняе заданне : стр.223, пр.5 g 

 

Прадмет: Нямецкая мова 

Дата: 23.04 

Тэма: Дрэннага надвор’я не бывае, бывае неадпаведнае адзенне. Прагноз 

надвор’я і прыметы. 

Заданні да ўрока:  

1. Стр.225, пр. 9 а (адказаць на пытанее) 

2. Стр.226, пр.9b, с (прачытаць тэкст, задаць пытанні) 

3. Стр.226, пр. 9d (прачытаць, задаць пытанне) 

4. Стр. 227, пр.10 а(праслухаць, прачытаць) 

5. Стр. 228, пр. 10 b 

Дамашняе заданне : стр.227, пр.9 е  (напісаць пісьмо) 

 

5 клас 

Прадмет: Англійская мова 

Дата: 20.04 

Тэма: Прыродныя асаблівасці кантынентаў. 

Заданні да ўроку:  

1. Стр.89-90, пр. 1 (прачытаць словы, запісаць у слоўнік і вывучыць) 

2. Стр.90, пр.2 а(саставіць сказы) 

3. Стр.91, пр. 2b (прачытацьтэкст) 

4. Стр. 92, пр.2 с(адказаць на пытанні) 

5. Стр. 92, пр. 2 е ( адказаць на пытанні) 

6. Стр. 92, пр. 40 (саставіць сказы) 

Дамашняе заданне : стр.92, пр.4 b(пісьмова) 



Прадмет: Англійская мова 

Дата: 21.04 

Тэма: Жывельны свет кантынетаў. 

Заданні да ўрока:  

1. Стр.93, пр. 1 а (прачытаць словы, запісаць у слоўнік і вывучыць) 

2. Стр.94, пр. 1 b, c(дапоўніць сказы і адказаць на пытанні) 

3. Стр.94, пр. 2 (прачытацьтэкст) 

4. Стр. 94, пр.3(прачытаць правілы) 

5. Стр. 95, пр. 5 а ( адказаць на пытанні) 

Дамашняе заданне : стр.95, пр.6 

 

Прадмет: Англійская мова 

Дата: 23.04 

Тэма: Беларусь -  краіна блакітных азёр. Жывельны свет Беларусі. 

Заданні да ўрока:  

1. Стр.96, пр. 1 (прачытаць словы, запісаць у слоўнік і вывучыць) 

2. Стр.96, пр.2 (праслухаць і дапоўніць тэкст) 

3. Стр.97- 98, пр. 3 а ( прачытаць, размеркаваць малюнкі і назвы) 

4. Стр. 98, пр.3 b(адказаць на пытанні) 

Дамашняе заданне : стр.99, пр.4 c 

 

9 клас 

Прадмет: Англійская мова 

Дата: 20.04 

Тэма: Найвялікшыя адкрыцці ў сферы камунікацый. Камунікацыя – 

гэта... 

Заданні да ўрока:  

1. Стр. 216, пр. 3b (прачытаць) 

2. Стр.217, пр.4 а (злучыць словы з паняццямі) 



3. Стр.217, пр. 4b (дапоўніцьтэкст) 

4. Стр. 218, пр.1b, с (слухаць, прачытаць правіла стр.286-288) 

5. Стр. 219, пр. 2 а ( скласці сказы) 

6. Стр. 220, пр. 3 b (прачытаць і перавесці тэкст)  

Дамашняе заданне : стр.221, пр.5(адказаць на пытанні) 

 

Прадмет: Англійская мова 

Дата: 21.04 

Тэма: Гісторыя камунікацыі 

Заданні да ўрока:  

1. Стр.221, пр. 1 а 

2. Стр.222, пр.2 а (суаднесці) 

3. Стр.222, пр. 2b (прачытацьтэкст і дапоўніць яго) 

4. Стр. 223, пр.3(пісьмова) 

5. Стр. 224, пр. 4 а (сказаць праўда або няпраўда) 

Дамашняе заданне : стр.224, пр.5b(пісьмова) 

 

Прадмет: Англійская мова 

Дата: 23.04 

Тэма: Роля камп’ютэра ў нашым жыцці. 

Заданні да ўрока:  

1. Стр.225, пр. 1 (прачытацьі адказаць на пытанні) 

2. Стр.225, пр.2 а (прачытаць і выбраць) 

3. Стрю 226, пр. 2b (прачытацьтэкст і адказаць на пытанне) 

4. Стр. 226, пр.2 с (пісьмова) 

5. Стр. 226 - 227, пр. 3 а,b (прачытаць і высказаць сваю думку) 

6. Стр.227, пр. 4а  (прачытаць)  

Дамашняе заданне : стр.227, пр.5а(пісьмова) 

 

 



 

 

 

 


