
ЗАЦВЯРДЖАЮ 

Дырэктар Граніцкага дзіцячага сада-

базавай школы 

_______________І.Л.Петрашкевіч 

“____” _______________ 2020 
 

Тэматыка правядзення інфармацыйных гадзін па Граніцкаму 

дзіцячаму саду-базавай школе  

на І паўгоддзе 2020/2021 навучальнага года 

 

I чвэрць 

 
№ 

п/п 

Дата 

правядзення 

Клас Тэма 

1. 

03.09.2020 

ІІ-ІV Дзень беларускай пісьменнасці 

“Адкуль да нас прыйшла кніга” 

V-IX “Нашчадкам застанецца спадчына” 

2. 

10.09.2020 

ІІ-ІV Сусветны дзень прадухілення самагубстваў 

“Які цудоўны свет, таму што ў ім ёсць я” 

V-IX “Галасуем за жыццё” 

3. 

17.09.2020 

ІІ-ІV Міжнародны дзень аховы азонавага пласта 

“Захаваем нашу планету!” 

V-IX  “Зямля – не звалка!” 

 

4. 24.09.2020 

ІІ-ІV Міжнародны дзень міру 

“Што такое мір і мірна” 

V-IX “Нам гэты свет завешчана берагчы…” 

 

5. 01.10.2020 

ІІ-ІV Міжнародны дзень пажылых людзей  

“Нашы дзядулі, нашы бабулі” 

V-IX  “Не крыўдзіце старасць!” 

 

6. 08.10.2020 

ІІ-ІV Дзень настаўніка 

“Прафесія любві да чалавека” 

V-IX “Настаўнік – прафесія на ўсе часы”  

 

7. 15.10.2020 

ІІ-ІV Дзень маці  

“Мама – самы родны і любімы чалавек” 

V-IX “Зазірніце ў матуліны вочы” 

 

8. 22.10.2020 

ІІ-ІV Дзень Арганізацыі Аб’яднаных Нацый 

“Што мы ведаем пра ААН” 

V-IX  “ААН. Гісторыя і сучаснасць” 

9 
29.10.2020 

ІІ-ІV “Бяспечны Інтэрнэт” 

V-IX “Правілы бяспекі ў Інтэрнэце. Кібербулінг” 

 

Намеснік дырэктара  

па навучальна-выхаваўчай рабоце                                     Т.М.Хаміцэвіч 
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II чвэрць 

 
№ 

п/п 

Дата 

правядзення 

Клас Тэма 

1. 12.11.2020 ІІ-ІV 

  

Дзень Кастрычніцкай рэвалюцыі 
“Памятная дата маёй краіны” 

V-IX “Паэты рэвалюцыі” 

2. 19.11.2020 ІІ-ІV Сусветны дзень дзіцяці  

“Кожнае дзіця мае права” 

V-IX «Абарона правоў дзяцей у Рэспубліцы Беларусь» 

3. 26.11.2018 ІІ-ІV Сусветны дзень барацьбы са СНІДам  

“Няхай заўсёды будзе жыццё!” 

V-IX “Абарані сябе і тых, каго любіш” 

4. 03.12.2018 ІІ-ІV Дзень інвалідаў Рэспублікі Беларусь 

“Людзі вакол нас” 

V-IX “Я такі ж, як ты, я такі ж, як і ўсе” 

5. 10.12.2018 ІІ-ІV Сусветны дзень правоў чалавека  

“Ведай свае правы” 

V-IX “Рэспубліка Беларусь гарантуе” 

6. 17.12.2018 ІІ-ІV Дзень беларускага кіно  

V-IX “Фільм! Фільм! Фільм!” 

“Мастацтва кіно” 

7 24.12.20 20 ІІ-ІV Міжнародны дзень салідарнасці людзей 

“Мы такія розныя” 

V-IX “Адзінства ў разнастайнасці” 

 

 

Намеснік дырэктара  

па навучальна-выхаваўчай рабоце                                     Т.М.Хаміцэвіч 
 


