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Тэматыка правядзення інфармацыйных гадзін  

на III чвэрць 2021/2022 навучальнага года 
№ 

п/п 

Дата 

правядзення 

Клас Тэма 

1. 

13.01.2022 ІІ-IV Сусветны дзень запаведнікаў і нацыянальных паркаў  

“Жывая планета – жывая душа” 

V-VIII “Зберагчы для сваіх дзяцей” 

ІХ ШАГ. “Падпольная барацьба” 

2. 

20.01.2022 ІІ-VIII Дзень выратавальніка  

“У барацьбе з агнём” 

ІХ ШАГ. “Баявая, дыверсійная і агітацыйна-

прапагандысцкая дзейнасць партызан і падпольшчыкаў” 

3. 

27.01.2022 ІІ-IV Дзень беларускай навукі 

“Свет навукі і тэхнікі” 

V-VII “Навукоўцы сучаснасці” 

VІІІ-ІХ ШАГ. “Гонар за Беларусь. Свет міжканфесійны, свет 

міжнацыянальны” (аб прыярытэтах канфесійнай палітыкі 

Рэспублікі Беларусь) 

4. 

03.02.2022 
ІІ-IV 

Дзень юнага героя- антыфашыста  

“Подзвіг юных” 

V-VIII “Памяці юных герояў будзем вартыя” 

ІХ ШАГ “Формы і метады барацьбы падпольшчыкаў” 

5. 

10.02.2022 
ІІ-IV 

Сусветны дзень радыё 

“На радыёхвалях” 

V-ІХ “Новы свет – новае радыё” 

6. 

17.02.2022 ІІ-VIII Дзень памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў  

“Воіны-інтэрнацыяналісты – жывая памяць пакаленняў” 

ІХ ШАГ. “Дзейнасць Арміі Краёвай (АК), Арганізацыі 

ўкраінскіх нацыяналістаў (АУН) і Украінскай 

паўстанцкай арміі (УПА). Узаемаадносіны і формы 

барацьбы” 

7. 

24.02.2022 
ІІ-IV 

Міжнародны дзень роднай мовы 

“Са слова пачынаецца Радзіма” 

V-VII “Гонар народа – яго мова” 

VІІІ-ІХ ШАГ. “Гонар за Беларусь. Шлях да алімпійскіх 

вяршыняў” (аб дасягненнях у галіне спорту і турызму) 

8. 

03.03.2022 

ІІ-IV 

Міжнародны дзень барацьбы з наркаманіяй і 

наркабізнесам  

“Як пражыць да 100 гадоў?” 

V-VIII “Горкія плады “салодкага жыцця” 



ІХ ШАГ. “Карэнны пералом у Вялікай Айчыннай вайне” 

9. 

10.03.2022 
ІІ-IV 

Дзень Канстытуцыі 

“Мы – грамадзяне мірнай краіны” 

V-ІХ “Канстытуцыя – гарант беларускай дзяржаўнасці” 

 

10. 

17.03.2022 

 

 

ІІ-IV 
Міжнародны дзень лесу 

“Лес поўны цудаў” 

V-VIII “Зялёныя лёгкія планеты” 

ІХ ШАГ. “Вызваленне Беларусі ад германскіх захопнікаў” 

11 24.03.2022 
ІІ-IV 

Сусветны дзень водных рэсурсаў 

“Дзе вада – там жыццё” 

V-VII “Водныя рэсурсы Беларусі” 

VІІІ-ІХ ШАГ. “Гонар за Беларусь. Чыстая асяроддзем” (аб 

захаванні біяразнастайнасці, дасягненнях у галіне 

захавання экалагічна чыстай навакольнага асяроддзя) 

 

Намеснік дырэктара  

па навучальна-выхаваўчай рабоце        подпіс              Т.М.Хаміцэвіч 
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Тэматыка правядзення інфармацыйных гадзін на IV чвэрць 

2021/2022 навучальнага года 
№ 

п/п 

Дата 

правядзення 

Клас Тэма 

1. 

07.04.2022 
ІІ-IV 

Міжнародны дзень вызвалення вязняў канцлагераў  

“Гэта не павінна паўтарыцца” 

V-VIІI “Жыццё і смерць за агароджай канцлагера” 

ІХ ШАГ. “Савецкі тыл у гады вайны” 

2. 

 
14.04.2022 

ІІ-IV 
Міжнародны дзень палёту чалавека ў космас  

“Зямля ў ілюмінатары” 

V-ІХ “Космас далёкі і блізкі” 

3. 21.04.2022 

ІІ-VIІI Міжнародны дзень Маці-Зямлі  

“Зямля XXI стагоддзя” 

ІХ ШАГ. “Заканчэнне Вялікай Айчыннай і Другой 

сусветнай войнаў. Перамога!” 

4. 28.04.2022 

ІІ-IV 
Дзень памяці Чарнобыльскай трагедыі  

“Чарнобыль: учора, сёння, заўтра” 

V-VII “Чарнобыль: трагедыя, подзвіг, папярэджанне” 

VІІІ-ІХ ШАГ. “Гонар за Беларусь. Вырашчана беларусамі” (аб 

развіцці сельскай гаспадаркі) 

5. 05.05.2022 

ІІ-IV 

Дзень памяці і прымірэння, прысвечаны загінуўшым у 

Другой сусветнай вайне 

“Па слядах вайсковай славы”  

V-VIІI “Гартаючы каляндар вайны 

ІХ ШАГ. “Вынікі і ўрокі вайны” 

6. 

7. 
12.05.2022 

 

ІІ-IV 

Міжнародны дзень сям’і  

“У сямейным крузе мы з вамі расцем…” 

V-IX “Сям’я, сагрэтая любоўю” 

 

8. 
19.05.2022 

ІІ-IV 
Міжнародны дзень біялагічнай разнастайнасці 

“Па старонках Чырвонай кнігі Рэспублікі Беларусь” 

V-VIІI “Мы і экалогія” 

ІХ ШАГ. “Памяць аб вайне” 

9. 26.05.2022 
ІІ-IV 

Сусветны дзень без тытуню  

“Бясшкоднага тытуню не бывае!” 

V-VII “Небяспечная зона: курыльныя сумесі” 

VІІІ-ІХ ШАГ. "Гонар за Беларусь. Выраблена беларусамі "(аб 

развіцці харчовай прамысловасці) 
 

Намеснік дырэктара  

па навучальна-выхаваўчай рабоце        подпіс            Т.М.Хаміцэвіч 


