
ЗАЦВЯРДЖАЮ 

Дырэктар Граніцкага дзіцячага сада-

базавай школы 

подпіс І.Л.Петрашкевіч 

“31” 08 2021 
 

Тэматыка правядзення інфармацыйных гадзін  

на І чвэрць 2021/2022 навучальнага года 
№ 

п/п 

Дата 

правядзення 

Клас Тэма 

1. 

02.09.2021 

ІІ-ІV Дзень беларускай пісьменнасці 

“Напісанае застаецца” 

V- VІІІ “Часоў былых і новых повязь” 

IX ШАГ. “Міжнародная супольнасць напярэдадні і ў 

пачатку Другой сусветнай вайны” 

2. 

09.09.2021 

ІІ-ІV Сусветны дзень прадухілення самагубстваў 

“Як навучыцца пераадольваць цяжкасці” 

V-IX “Выхад ёсць” 

3. 

16.09.2021 

ІІ-ІV Міжнародны дзень дэмакратыі  

“Што такое дэмакратыя?” 

V- VІІІ  “Урокі дэмакратыі” 

IX ШАГ. “Пачатак Другой сусветнай вайны” 

 

4. 

23.09.2021 

ІІ-ІV Міжнародны дзень міру 

“Мір неабходны ўсім” 

V-VІІ “Павага і бяспека на карысць міру” 

VIII-XI ШАГ. “Гонар за Беларусь. Адукацыя ў імя будучыні 

краіны” (аб дасягненнях на ўсіх узроўнях асноўнай 

адукацыі) 

 

5. 30.09.2021 

ІІ-ІV Міжнародны дзень пажылых людзей  

“Добра нам побач з дзядулем і бабуляй” 

V-IX  “Мудры ўзрост” 

 

6. 

07.10.2021 

ІІ-ІV Дзень настаўніка 

“Настаўнікамі славіцца краіна” 

V-VІІІ “Настаўнік, якому я ўдзячны за…”  

IX ШАГ. “СССР і Беларусь напярэдадні Вялікай 

Айчыннай вайны” 

 

7. 14.10.2021 

ІІ-ІV Дзень маці  

“Мама – першае слова ў нашым жыцці”  

V- IX  “Моцная сям’я – моцная дзяржава” 

 

8. 

21.10.2021 

ІІ-ІV Дзень Арганізацыі Аб’яднаных Нацый 

“Будучыня, якую мы жадаем, ААН, якая нам 

патрэбна” 

V-VІІІ “Супрацьстаім гвалту разам” 

IX ШАГ. “Пачатак Вялікай Айчыннай вайны” 

9 28.10.2021 ІІ-ІV Міжнародны дзень школьных бібліятэк 



“Хто куды, а я ў бібліятэку” 

V- VІІ “Ёсць храм у кніг – бібліятэка” 

VIII-XI  ШАГ. “Гонар за Беларусь. Здароўе кожнага з нас – 

галоўная каштоўнасць” (аб дасягненнях аховы 

здароўя, фармацэўтыкі) 

 

Намеснік дырэктара  

па навучальна-выхаваўчай рабоце        подпіс             Т.М.Хаміцэвіч 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЦВЯРДЖАЮ 

Дырэктар Граніцкага дзіцячага сада-

базавай школы 

подпіс І.Л.Петрашкевіч 

“31” 08 2021 
 

Тэматыка правядзення інфармацыйных гадзін  

на II чвэрць 2021/2022 навучальнага года 
№ 

п/п 

Дата 

правядзення 

Клас Тэма 

1. 11.11.2021 ІІ-ІV 

  

Дзень Кастрычніцкай рэвалюцыі 
“Гэты дзень у гісторыі нашай краіны” 

V-VІІІ “Гісторыя і ўрокі Кастрычніка” 

IX ШАГ. Крах “маланкавай вайны” 

2. 18.11.2021 ІІ-ІV Сусветны дзень дзіцяці  

“Голас кожнага дзіцяці павінен быць пачуты” 

V-VІІІ «Што такое прававая культура» 

IX ШАГ. “Акупацыйны рэжым” 

3. 25.11.2021 ІІ-ІV Сусветны дзень прывітанняў  

“Мы рады бачыць вас!” 

V-VІІ “Школа сяброўства” 

VIII-XI ШАГ. “Гонар за Беларусь. Заўсёды на сувязі” (аб 

дасягненнях у галіне інфармацыйна-камунікацыйных 

тэхналогій) 

4. 02.12.2021 ІІ-ІV Дзень інвалідаў Рэспублікі Беларусь 

“Мы розныя – мы роўныя!” 

V-VІІІ “Падзелімся надзеяй” 

IX ШАГ. “Палітыка генацыду, рабавання і гвалту” 

5. 09.12.2021 ІІ-ІV Сусветны дзень правоў чалавека  

“Правы чалавека ў сучасным свеце” 

V-IX “Маю права, але абавязаны” 

6. 16.12.2021 ІІ-ІV Дзень беларускага кіно  

“Любімыя героі ў кнізе і на экране” 

V-VІІІ  “Легенды кінематаграфіі” 

IX ШАГ. “Антыфашысцкае супраціўленне на 

акупаваных тэрыторыях” 
7 23.12.2021 ІІ-ІV Міжнародны дзень салідарнасці людзей 

“Пераадолеем цяжкасці разам” 

V-VІІ “Агульныя мэты і будучае” 

VIII-XI ШАГ. “Гонар за Беларусь. На варце нацыянальнай 

бяспекі і суверэнітэту” (аб Узброеных сілах, 

Пагранічнай службе, Мытнай службе, МНС) 
 

 

Намеснік дырэктара  

па навучальна-выхаваўчай рабоце          подпіс         Т.М.Хаміцэвіч 


