
 

 

 

 

Дата 1-4 класы 5-7 класы 8-11 класы 

02.09 ТІГ “Нам гэта мова 

спрадвеку дадзена…” (да 

Дня белорускага 

пісьменства) 

ТІГ “З вытокаў роднай мовы” 

(да Дня белорускага 

пісьменства) 

ТІГ “Над кнігаю ўлады час не 

мае” (да Дня белорускага 

пісьменства) 

09.09 ТІГ «Мінск – сталіца 

Беларусі» (09.09. – Дзень 

горада Мінска) 

ТІГ «Мінск – галоўны горад Беларусі» (09.09. – Дзень горада 

Мінска) 

16.09 АІГ “Акцябраты – 

будучыя піянеры” 

(13 верасня – Дзень 

нараджэння БРПО) 

АІГ “Піянерскі рух у 

Рэспубліцы Беларусь” (13 

верасня – Дзень нараджэння 

БРПО) 

АІГ “Моладзь Беларусі: 

традыцыі і будучыня” 

(дзейнасць ГА “БРМС”) 

23.09 ТІГ “Мы за шчаслівае, 

мірнае дзяцінства!” (21 

верасня – Міжнародны 

дзень міру) 

ТІГ “Мір на планеце – 

шчаслівыя дзеці” (21 верасня 

– Міжнародны дзень міру) 

ШАГ (8-11 кл.)* 

“Гонар за Беларусь. 

Адукацыя ў імя будучыні 

краіны” (аб дасягненнях на 

ўсіх узроўнях асноўнай 

адукацыі) 

30.09 АІГ “Дзякуй Вам, за 

мудрасць і клопат”  (да 

Міжнароднага Дня 

пажылых людзей) 

АІГ “Яны – наша мінулае, 

мы – іх будучае” (да 

Міжнароднага Дня пажылых 

людзей) 

 

АІГ “Клопат аб пажылых 

людзях як адно з напрамкаў 

палітыкі нашай дзяржавы” 

(да Міжнароднага Дня 

пажылых людзей) 

07.10 ТІГ “Што я ведаю пра 

Інтэрнэт-небяспеку” 
ТІГ “Адказнасць 

непаўналетніх за парушэнне 

закона ў галіне 

інфармацыйнай бяспекі” 

ТІГ “Сябруем з Законам. 

Этыка і правілы Інтэрнэт-

зносін” 

14.10 ТІГ «Свет прыгожы ўжо 

таму, што ў ім ёсць мама» 

(да Дня маці) 

ТІГ “Дзень маці ў Беларусі і 

краінах свету” (да Дня маці) 
ТІГ «Роля жанчыны-маці ў 

дзяржаве і грамадстве» (да 

Дня маці) 

21.10 АІГ «Падарожжа ў 

суседнія краіны» (24.10 – 

да Міжнароднага дня 

ААН) 

АІГ “Рэспубліка Беларусь – 

пастаянны член ААН” 

(24.10 – да Міжнароднага дня 

ААН) 

АІГ “ААН – супрацоўніцтва і 

ўзаемадапамога” (24.10 – да 

Міжнароднага дня ААН) 

 

Тэматыка інфармацыйных гадзін  

(І паўгоддзе)  



28.10 АІГ “Народная мудрасць 

у кнігах” (да 

Міжнароднага дня 

школьных бібліятэк) 

 АІГГ “Кнігі, газеты і 

часопісы ў маёй сям’і”  (да 

Міжнароднага дня школьных 

бібліятэк) 

ШАГ (8-11 кл.) 

“Гонар за Беларусь. Здароўе 

кожнага з нас – галоўная 

каштоўнасць” (аб 

дасягненнях аховы здароўя, 

фармацэўтыкі) 

11.11 ТІГ “Ад каго залежыць 

чысціня нашай планеты?” 

(11.11 – да Міжнароднага 

дня энергазберажэння) 

ТІГ «Быць ашчадным – 

дапамагаць краіне» (11.11 – 

да Міжнароднага дня 

энергазберажэння) 

ТІГ «Беражлівасць як лад 

жыцця кожнага чалавека» 

(11.11 – да Міжнароднага дня 

энергазберажэння) 

18.11  “Аб карысных і шкодных 

звычках” (21.11 – да 

Міжнароднага дня 

адмовы ад курэння) 

“Школа – тэрыторыя, 

свабодная ад курэння” (21.11 

– да Міжнароднага дня 

адмовы ад курэння) 

“Беларусь без тытуню. За 

здаровую Беларусь” (21.11 – 

да Міжнароднага дня адмовы 

ад курэння) 

25.11 ТІГ “Хіт-парад прафесій”  ТІГ “Мая будучая прафесія”  
ШАГ (8-11 кл.) 

“Гонар за Беларусь. Заўжды 

на сувязі” (аб дасягненнях у 

галіне інфармацыйна-

камунікацыйных тэхналогій) 

02.12 ТІГ “Міласэрнасць – 

радасць твайго сэрца” (да 

Міжнароднага дня 

валанцёраў – 05.12) 

ТІГ «1 снежня – Сусветны дзень барацьбы са СНІДам: 

Ведаю. Падтрымліваю. Далучаюся» (да Сусветнага дня 

прафілактыкі СНІД – 01.12) 

09.12 “Дзецям аб іх правах і 

абавязках” (10.12 – 

Сусветны дзень правоў 

чалавека) 

“Правапарушэнне ці 

злачынства? Адказнасць 

непаўналетніх за парушэнне 

закона” (10.12 – Сусветны 

дзень правоў чалавека) 

“Прававая культура 

грамадзян – аснова росквіту 

дзяржавы” (10.12 – Сусветны 

дзень правоў чалавека) 

16.12 АІГ «Па старонках газет і 

журналаў»  
АІГ “Галоўныя падзеі і вынікі адыходзячага 2021 года” 

22.12 ТІГ “Асцярожна! Піратэхніка! Бяспечны Новы год!” 
ШАГ (8-11 кл.) 

“Гонар за Беларусь. На варце 

нацыянальнай бяспекі і 

суверэнітэту” (аб Узброеных 

сілах, Памежнай службе, 

Мытнай службе, МНС).       

* ШАГ для 9 класа праводзіцца па асобнаму плану. 

 

Намеснік дырэктара  

па асноўнай дзейнасці  М.І.Астроўская   
 


