Планаванне класных гадзін
3 чвэрць 2018/2019 навучальнага года
1-4 класы
№
п/п

Тэма
гадзін інфармавання

Дата
правя
дзення

1.

Класны сход
“Вынікі 1 паўгоддзя. Планы на будучае”.
Выбары органаў вучнёўскага самакіравання.
Афармленне класнага вугалка
Гульня -падарожжа
“Аб правах гуляючы”
Гутарка
“2019 – год малой радзімы”
Падарожжа па краiне
“Мая Беларусь”
Падарожжа
“У краіне дзякуйград”
Гульня
“Свет прафесій”
Урок мужнасці
“Аб тых, хто быў на полі боя”
Урок бяспекі
(1 сакавіка – дзень абароны дзяцей
ад надзвычайных абставін)
Інтэлектуальнае казіно
“Свет вакол нас”,
прысвечанае сусветнаму дню
аховы навакольнага асяроддзя
Класны сход па выніках трэцяй чвэрці.
Навучанне правілам бяспечных паводзін
у час веснавых канікул.
Планаванне выхаваўчай работы
на веснавых канікулах.
Генеральная ўборка класа

11.01

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

11.

18.01
25.01
01.02
08.02
15.02
22.02
01.03

15.03

20.03

Планаванне класных гадзін
3 чвэрць
5-8 класы
№
п/п

Тэма
гадзін інфармавання

Дата
правя
дзення

1.

Класны сход
“Вынікі 1 паўгоддзя. Планы на будучае”.
Выбары органаў вучнёўскага самакіравання.
Афармленне класнага вугалка
Гульня
“Я маю права”
Круглы стол
“Халакост: помніць ці забыць?”,
прысвечаны Міжнароднаму дню памяці ахвяр
Халакоста (27 студзеня)
Гістарычны экскурс
“Ёсць у Беларусі куток ...”
Гульня-падарожжа
“ У пошуках будучай прафесіі”
“Афганістан: падзеі, факты, людзі…”
(15 лютага – Дзень памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў)
Урокі мужнасці
“Аб тых, хто быў на полі бою”
Пытанні і адказы
“ Бяспека на ўсе 100”
Інтэлектуальнае казіно
“Свет вакол нас”,
прысвечанае сусветнаму дню
аховы навакольнага асяроддзя ”
Класны сход па выніках трэцяй чвэрці.
Навучанне правілам бяспечных паводзін
у час веснавых канікул.
Планаванне выхаваўчай работы на веснавых
канікулах.
Генеральная ўборка класа

11.01

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Планаванне класных гадзін

18.01
25.01

01.02
08.02
15.02
22.02
01.03
15.03

20.03

3 чвэрць
9-11 класы
№
п/п

Тэма
гадзін інфармавання

Дата
правя
дзення

1.

Класны сход
“Вынікі 1 паўгоддзя. Планы на будучае”.
Выбары органаў вучнёўскага самакіравання.
Афармленне класнага вугалка
Падарожжа па станцыях
“Падлетак і закон”
Круглы стол
“Халакост: помніць ці забыць?”,
прысвечаны Міжнароднаму дню памяці ахвяр
Халакоста (27 студзеня)
Гістарычны экскурс “ Ёсць у Беларусі куток ...”
Прафарыентацыйная гадзіна
“Дарогі, якія мы выбіраем” (прафарыентацыя)
“Воіны-афганцы –нашы землякі”
(15 лютага – Дзень памяці
воінаў-інтэрнацыяналістаў)”
Урокі мужнасці
“Мы памятаем тых, каму абавязаны
за мірнае і шчаслівае жыццё на зямлі”
Дыспут
“Аб наркаманіі з розных бакоў”,
прысвечаная Міжнароднаму дню барацьбы з
наркотыкамі (1 сакавіка)
Гутарка
“Сям’я і сямейныя каштоўнасці”
Класны сход па выніках трэцяй чвэрці.
Навучанне правілам бяспечных паводзін
у час веснавых канікул.
Планаванне выхаваўчай работы на веснавых
канікулах.
Генеральная ўборка класа

11.01

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

18.01
25.01

01.02
08.02
15.02

22.02

01.03

15.03
20.03

