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Тэматыка 

адзіных дзён інфармавання 

I паўгоддзе 2021/2022 навучальнага года 

Дата Тэма 

02.09 I-IV” З вытокаў роднай мовы” (да Дня беларускай пісьменнасці) 

V-VIII “Над кнігаю ўлады час не мае” (да Дня беларускай пісьменнасці) 

IX “Міжнародная супольнасць напярэдадні і ў пачатку Другой 

сусветнай вайны” 

09.09 I-IV “Гэта не павінна паўтарыцца ...” (да Міжнароднага Дня памяці 

ахвяр фашызму-14.09) 

V-IX “Роля Рэспублікі Беларусь у захаванні міру на планеце” (да 

Міжнароднага Дня памяці ахвяр фашызму – 14.09) 

16.09 I-IV “Мір і згода ў Беларускім доме” (21.09 - Міжнародны дзень міру) 

V-VIII “Дзеля міру на зямлі” (21.09-Міжнародны дзень міру) 

IX “Пачатак Другой сусветнай вайны” 

23.09 I-IV” Што я ведаю пра інтэрнэт-бяспеку?” 

V-VII “Мая Беларусь: незалежнасць, суверэнітэт” 

VIII-IX“Гонар за Беларусь. Адукацыя ў імя будучыні краіны”(аб 

дасягненнях на ўсіх узроўнях асноўнай адукацыі) 

30.09 I-IV “Вопыт і мудрасць яны нам нясуць ...” (да Дня сталага чалавека) 

V-IX “Ганаруся сваімі землякамі ...” (да Дня сталага чалавека) 

07.10 I-IV “Мае фінансы” (фінансавая пісьменнасць) 

V-VIII “Планаванне бюджэту. Тваё грашовае ўсведамленне” 

IX “СССР і Беларусь напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны” 

14.10 I-IV “Покрыва Прасвятой Багародзіцы” (да Дня маці) 

V-IX “Абарона мацярынства і дзяцінства ў Рэспубліцы Беларусь” (да 

Дня маці) 

21.10 I-IV “Мы-будучыня Айчыны” (да Міжнароднага дня ААН) 

V-VIII “Мы за мір!” 

IX “Пачатак Вялікай Айчыннай вайны” 

28.10 I-IV “Мая Маладзечаншчына” 

V-VII “Дзіцячыя грамадскія аб’яднанні” 

VIII-IX “Гонар за Беларусь. Здароўе кожнага з нас – галоўная 

каштоўнасць” (аб дасягненнях аховы здароўя, фармацэўтыкі) 

11.11 I-IV “Быць беражлівым – дапамагаць краіне” 

V-IX “Беражлівасць як лад жыцця кожнага” 

18.11 I-IV “Правы дзіцяці ў Беларусі” (да Сусветнага дня дзіцяці – 20.11) 



V-VIII “Абарона правоў непаўналетніх” (да Сусветнага дня дзіцяці – 

20.11) 

IX Акупацыйны рэжым 

25.11 I-IV “Кошт здароўя” 

V-VII “Павага, бяспека, дакладнасць” 

VIII-IX “Гонар за Беларусь. Заўсёды на сувязі” (аб дасягненнях у галіне 

інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій) 

02.12 I-IV “Планета талерантнасці” (Міжнародны Дзень інвалідаў) 

V-VIII “Мы за роўныя магчымасці” 

IX “Палітыка генацыду, рабавання і гвалту” 

09.12 I-IV “Правы чалавека пачынаюцца з правоў дзіцяці” 

V-IX “Прававая культура грамадзян-аснова росквіту дзяржавы” (да Дня 

правоў чалавека, 10 снежня) 

16.12 I-IV “Сябруем з законам. Этыка і правілы сеткавых зносін” 

V-VIII “Марафон добрых спраў: наш ўклад у развіццё малой радзімы” 

IX “Антыфашысцкае супраціўленне на акупаваных тэрыторыях” 

23.12 I-IV “З электрапрыборам будзь уважлівы!” 

V-VII “Бяспечныя і адказныя  паводзіны – наш свядомы выбар” 

VIII-IX “Гонар за Беларусь. Хутчэй. Вышэй. Мацней” (аб дасягненнях у 

галіне спорту і турызму) 
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