
 

 

 

Дата 1-4 класы 5-7 класы 8-11 класы 

13.01 
Т/Г “Здароўе – твой поспех” (да 

Дня прафілактыкі грыпа і ВРЗ) 

Т/Г “Маё здароўе – гэта здароўе нацыі” (да Дня прафілактыкі 

грыпа і ВРЗ)  

20.01 

Т/Г “Прафесія –  

выратавальнік” (да Дня 

выратавальніка – 19 студзеня) 

Т/Г “Юны выратавальнік” – 

часопіс для кожнага (да Дня 

выратавальніка – 19 студзеня) 

Т/Г “Выратавальнікі – героі 

нашага часу” (да Дня 

выратавальніка – 19 студзеня) 

27.01 
А/Г “Юны даследчык” (да Дня 

беларускай навукі) 

АГ “Паспець за будучым” (да 

Дня беларускай навукі) 

ШАГ (8-11 кл.) 

"Гонар за Беларусь. Свет 

міжканфесійны, свет 

міжнацыянальны "(аб 

прыярытэтах канфесійнай 

палітыкі Рэспублікі Беларусь) 

03.02 
Т/Г “Што я ведаю пра зносіны 

ў сетцы Інтэрнэт?” 

Т/Г “Адказнасць непаўналетніх за парушэнне закона ў галіне 

інфармацыйнай бяспекі” 

10.02 

Т/Г “Я пайшоў бы з ім у 

разведку” (да Дня юнага героя-

антыфашыста – 8 лютага) 

Т/Г “Дзяцінства, апаленае 

вайной”  (да Дня юнага героя-

антыфашыста – 8 лютага) 

Т/Г “Смеласць, сумленне і 

адвага”  (да Дня юнага героя-

антыфашыста – 8 лютага) 

17.02 

Т/Г “Памятаем і ганарымся” (да 

Дня памяці воінаў-

інтэрнацыяналістаў – 15 

лютага) 

Т/Г “Інтэрнацыянальны доўг” 

(да Дня памяці воінаў-

інтэрнацыяналістаў – 15 лютага) 

Т/Г “Гарачыя кропкі планеты 

Зямля” (да Дня памяці воінаў-

інтэрнацыяналістаў – 15 

лютага) 

24.02 

Т/Г “Свята арміі роднай” (да 

Дня абаронцаў Айчыны – 23 

лютага) 

Т/Г “Узброеныя сілы маёй 

краіны: гісторыя, традыцыі” (да 

Дня абаронцаў Айчыны – 23 

лютага) 

ШАГ (8-11 кл.) 

"Гонар за Беларусь. На варце 

нацыянальнай бяспекі і 

суверэнітэту» (аб Узброеных 

сілах, Памежнай службы, 

Мытнай службы, МНС) 

03.03 

Т/Г “Небяспечныя лекі” (да 

Міжнароднага дня барацьбы з 

наркаманіяй і наркабізнесам – 1 

сакавіка) 

Т/Г “Як не стаць ахвярай 

наркаманіі?” (да Міжнароднага 

дня барацьбы з наркаманіяй і 

наркабізнесам – 1 сакавіка) 

Т/Г “Наркаманія – асабістая 

праблема ці сацыяльнае зло?” 

(да Міжнароднага дня 

барацьбы з наркаманіяй і 

наркабізнесам – 1 сакавіка) 

10.03 

Т/Г «Я – юны грамадзянін 

сваей краіны» (да 25-годдзя 

Канстытуцыі Рэспублікі 

Беларусь – 15 сакавіка) 

Т/Г «У ва мне сталее 

грамадзянін» (да 25-годдзя 

Канстытуцыі Рэспублікі 

Беларусь – 15 сакавіка) 

Т/Г «Канстытуцыя – асноўны 

Закон дзяржавы» (да 25-годдзя 

Канстытуцыі Рэспублікі 

Беларусь – 15 сакавіка) 

17.03 
Т/Г “Званы Хатыні " (да Дня 

Хатыні – 22 сакавіка) 

Т/Г “Хатынскі набат " (да Дня 

Хатыні – 22 сакавіка) 

Т/Г “Памятаем, каб жыць" (да 

Дня Хатыні – 22 сакавіка) 

Тэматыка інфармацыйных гадзін  
(ІІ паўгоддзе)  



24.03 

Т/Г “Лепшыя сябры на свеце – 

краіны маёй добрыя суседзі” 

(да Дня яднання народаў 

Беларусі і Расіі – 2 красавіка) 

Т/Г “Дзе сястры – Беларусь і 

Расія” (да Дня яднання народаў 

Беларусі і Расіі – 2 красавіка)  

ШАГ (8-11 кл.) 

"Гонар за Беларусь. Чыстая 

навакольнае асяроддзе-ключ да 

здаровага жыцця "(аб 

захаванні біяразнастайнасці, 

дасягненнях у галіне захавання 

экалагічна чыстай 

навакольнага асяроддзя) 

07.04 

Т/Г “Людскі боль” (да 

Мінжнароднага дня вызвалення 

вязняў канцлагераў – 

11 красавіка) 

Т/Г “Вязні канцлагераў” (да Мінжнароднага дня вызвалення 

вязняў канцлагераў – 11 красавіка) 

14.04 

Т/Г “Што мы ведаем пра 

космас?” (да Мінжнароднага 

дня палёту чалавека ў космас – 

12 красавіка) 

Т/Г “Заваяваныя абшары 

Сусвету” (да Мінжнароднага 

дня палёту чалавека ў космас – 

12 красавіка) 

Т/Г “Героі космасу (да 

Мінжнароднага дня палёту 

чалавека ў космас – 

12 красавіка) 

21.04 

Т/Г “Зямля – наш агульны дом” 

(да Міжнароднага дня Маці-

Зямлі – 22 красавіка) 

Т/Г “Наш дом – планета Зямля” 

(да Міжнароднага дня Маці-

Зямлі – 22 красавіка) 

Т/Г “Планета ў нас адна – гэта 

Зямля” (да Міжнароднага дня 

Маці-Зямлі – 22 красавіка) 

28.04 

Т/Г "Чарнобыльская трагедыя – 

боль і смутак" (да Дня памяці 

Чарнобыльскай трагедыі – 26 

красавіка) 

Т/Г "След Чарнобыля" (да Дня 

памяці Чарнобыльскай трагедыі 

– 26 красавіка) 

ШАГ (8-11 кл.) 

"Гонар за Беларусь. 

Вырашчана беларусамі "(аб 

развіцці сельскай гаспадаркі) 

05.05 
А/Г “Слава табе, пераможца-

салдат!” 

А/Г “Вялікая Перамога нашага 

народа” 

А/Г “Нам гэты мір завешчана 

берагчы. Патрыятызм вачыма 

сучаснай моладзі” 

12.05 

Т/Г “Сімвалы беларускай 

дзяржаўнасці” (да Дня 

Дзяржаўнага герба і сцяга 

Рэспублікі Беларусь) 

Т/Г “Дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь” (да Дня 

Дзяржаўнага герба і сцяга Рэспублікі Беларусь) 

19.05 

Т/Г "Абавязкі дзіцяці ў сям’і" 

(да Міжнароднага дня сям’іі – 

15 мая) 

Т/Г "Здаровая сям’я – моцная нацыя» (да Міжнароднага дня 

сям’іі – 15 мая) 

26.05 А/Г «Бяспечныя канікулы” 
А/Г " Будзь уважлівым, 

пешаход!” 

ШАГ (8-11 кл.) 

"Гонар за Беларусь. Выраблена 

беларусамі "(аб развіцці 

харчовай прамысловасці) 

 

              Намеснік   дырэктара па выхаваўчай рабоце          М.І.Астроўская   

 


