
Здравейте, скъпи клас 4б! 

Сега отнема малко повече време, докато отново можем да се научим заедно. Дотогава всеки 

от вас трябва да продължи да го прави сам. 

Но се надявам, че винаги можете да помолите някой за помощ, ако нещо не се получи. 

Продължих да работя усилено, за да ви позволя да практикувате по теми, които не са твърде 

сложни. 

 

По предмета математика бих искал да ви помоля да консолидирате 4-те писмени метода за 

изчисление в диапазона на числата до 1 000 000 през тези две седмици до 4. май. 

Работим по всички нови теми заедно, както и работим с кръга. Повечето от вас имат своя 

кръг в училище, но ако имате възможност у дома, практикувайте предварително да рисувате 

кръгове, без да спирате. 

 

За предмета немски език, моля, практикувайте ... 

   Sprachbuch:   страница 89:        прочетете, копирайте въпроса по-долу 

                                                        и отговорете с поне 6 ключови точки 

                          стр. 90:                 прочетете текст, № 1 устно, № 2 писмено. 

                                                        Изследвайте въпроса със звездичка като допълнение и 

                                                        запишете вашата информация! 

                          стр. 91:                 No.1.2 в писмена форма. Изследвайте доброволно задачата    

                                                       със звездичка като допълнение и запишете вашата   

                                                       информация! 

                          стр. 92:                 писмено възлагане на звездичка № 1.2. Напишете бележката   

                                                       със зелена писалка. 

                          стр. 93:                 № 1.2 устно, № 3 писмено. Напишете бележката със зелена 

                                                       писалка 

 

    Lesebuch      стр. 117:               прочетете "Балада за трудния живот на рицаря Кауз vom 

                                                      Rabensee" от Питър Хакс, копирайте я без грешки. 

                                                       Заповядайте да направите диктуваща програма (Laufdiktat), 

                                                       за да насърчите концентрацията си! 

                         стр. 118/119:        Прочетете страниците на списанията, разберете ги, преценете 

                                                      сами кои задачи искате да включите във вашето списание! 

 

 

За предмет „ Sachkunde – SaU“  намерих мини проекта в историческата област за много 

интересен за темата за експертиза. Ето някои събития, които промениха света за период от 

1000 години. 

Прочетете текстовете на съответните страници: 

                         стр. 116                 No.1.2 устно, No.3: изберете тема тук и напишете 

                                                       резултатите от изследванията си в папката! 

                         стр. 117                 No.1,2,3 устно, No.4: изберете тема тук и напишете    

                                                       резултатите от изследванията си в папката! 

 118 No.1.2 устно, No.3 като доброволна изследователска задача! 

Page 119 No.1.2 устно, No.4: изберете тема тук и напишете резултатите от изследванията си в 

папката! 

Page 120 No.1.2 устно 

Page 121 No.1,2,3 устно 

Устна страница 122 № 1,2,3,4,5 

 

Бъдете здрави! 

Вашата госпожа Войт 


