
                                                     ЗАЦВЯРДЖАЮ 

                                          дырэктар  

дзяржаўнай установы адукацыі 

                                                                           “Вясейская сярэдняя школа” 

                                                                                 ______________М.У.Вядзёрка 

31.08.2021 г. 

 

План 

работы ў шосты школьны дзень 

на ІІ паўгоддзе 2021/2022 навучальнага года 

Дата  Мерапрыемства  Удзельнікі  Адказныя  

08.01 
«Каляда, Каляда!» 

(Духоўна-маральнае выхаванне) 

 Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць 

Навагодні турнір па настольнаму 

тэнісу, шашкам, шахматам 

Усе 

жадаючыя 

А.М.Верамейчык 

Выхаваўчыя мерапрыемствы класных кіраўнікоў 

Віртуальная вандроўка “Абрады 

нашых продкаў на Каляды” 

1-4 класы С.І. Мароз 

Вусны часопіс “Іосіф, Марыя і Ісус” 

(гісторыя нараджэння) 

5-7 класы Т.У. Бенда 

Дыспут “Вера у жыцці людзей” 8-11 класы В.А. Безына 

Дзейнасць дзіцячых і моладзевых аб’яднанняў, бібліятэкі, педагог 

сацыяльны 

Вусны часопіс “Чарадзейныя казкі 

пра зіму” 

5-7 класы А.В. Міхневіч 

“Казачны марафон” (віктарына па 

казкам) 
1-4 класы А.В. Міхневіч 

Гутарка “Мае узаемаадносіны з 

сям’ёй” 

7-9 класы І.Г. Карцель 

15.01 
Ты, да я, да мы з табою 

(гендарнае выхаванне) 



Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць 

 Дзень здароўя. Спаборніцтвы па 

лыжных гонках “Звонкая лыжня” 

1-11 класы А.М.Верамейчык 

Выхаваўчыя мерапрыемствы класных кіраўнікоў 

 Пазнавальна-забаўляльная гульня “Аб 

сяброўстве і сябрах” 

1-4 класы Т.У.Пенязь 

Конкурсная праграма «Сяброўства – 

гэта…» 

5-7 класы І.Г. Карцель 

Брэйн-рынг «Пад Стары Новы год» 
8-11 класы З.К. Алешка 

Дзейнасць дзіцячых і моладзевых аб’яднанняў, бібліятэкі, педагог 

сацыяльны 

Гульнявая праграма “Прыйшлі 

Калядкі, пячы аладкі!” 

5-8 класы А.В.Міхневіч 

“Разгадваем рэбусы і крыжаванкі”  
5-7 класы А.В.Міхневіч 

Дзелавая гульня “Хлопчыкі і 

дзяўчынкі ўмеюць сябраваць” 

5-7 класы І.Г. Карцель 

22.01 
“Вольны час з карысццю” 

(выхаванне культуры быту і вольнага часу) 
 Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць 

Чэмпіянат школы настольнаму тэнісу 

“Мацнейшая ракетка” 

1-11 класы А.М. Верамейчык 

Выхаваўчыя мерапрыемствы класных кіраўнікоў 

 Творчая майстэрня “Майстар на ўсе 

рукі” 

1-4 класы А.Д. Паўлава 

Круглы стол “Вольны час”. 

Ужывання інтэрактыўнага дадатка 

learningapps.org 

5-7 класы Н.А. Пракапеня 

Вусны часопіс “Навучаемся быть 

выхаванымі” 

8-11 класы Т.М. Пабядзінская 

Дзейнасць дзіцячых і моладзевых аб’яднанняў, бібліятэкі, педагог 

сацыяльны 



Піянерская гульня “Падарожжа па 

краіне Піянерыя” 

5- 8 класы А.В. Міхневіч 

Дзень сямейнага чытання 
 А.В. Міхневіч 

Акцыя “Галасуй за жыццё без 

алкаголю, тытуню і наркотыкаў” 

8-11 класы І.Г. Карцель 

29.01 
“Нашы школьныя традыцыі” 

Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць 

Спаборніцтвы па лыжных гонках  Зборная 

школы 

А.М. Верамейчык 

Выхаваўчыя мерапрыемствы класных кіраўнікоў 

Экскурсія ў школьны музей. Выстава 

“Гісторыя нашай школы” 

1-4 класы С.І. Мароз 

Вусны часопіс “Традыцыі нашай 

школы” 

5-7 класы Т.У. Бенда 

Забаўляльная праграма «Прэч 

сумненні, я – геній!» 

8-11 класы В.А. Безына 

Дзейнасць дзіцячых і моладзевых аб’яднанняў, бібліятэкі, педагог 

сацыяльны 

Гульня-маршрутка для акцябрат 

“Парады доктара Пілюлькіна” 

2-4 класы А.В. Міхневіч 

“Кніжкіна бальніца” (рамонт кніг) 1-11 класы А.В. Міхневіч 

Рэйд “Сям’я”. “Маё жыццё – мая 

адказнасць” 

9-11 класы І.Г. Карцель 

05.02 
“Дзень здароўя” 

 Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць 

Удзел у раённых спаборніцтвах па 

лыжных гонках 

Зборная 

школы 

А.М. Верамейчык 

Выхаваўчыя мерапрыемствы класных кіраўнікоў 



Спартыўная віктарына “У свеце 

спорту” 

1-4 класы Е.В. Алешка 

Конкурсная праграма «Што ты 

ведаеш пра вітаміны» 

5-7 класы І.Г. Карцель 

Інтэлектуальная гульня “Будзьце 

здаровы!” 

8-11 класы І.А. Пенязь 

Дзейнасць дзіцячых і моладзевых аб’яднанняў, бібліятэкі, педагог 

сацыяльны 

Гутарка “Добрыя і дрэнныя словы” 
5-7 класы 

 

А.В. Міхневіч 

Бібліятэчны агляд навукова-

пазнавальнай літаратуры “Дзівоснае 

побач” 

1-4 класы А.В. Міхневіч 

Тэматычны час “Скрадзенае 

дзяцінства” 

бацькі І.Г. Карцель 

12.02 
“Увага! У эфіры “Вясейская сярэдняя школа” 

(да Сусветнага дня радыё 13.02) 

 Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць 

Дзень здароўя і спорту “У гасцях у 

Снежнай Каралевы” 

Усе 

жадаючыя 

А.М. Верамейчык 

Выхаваўчыя мерапрыемствы класных кіраўнікоў 

Конкурс чытальнікаў вершаў 

“Зімушка-зіма” 

1-4 класы Т.У. Пенязь 

Бой прамоўцаў “Юныя журналісты” 5-7 класы Т.У. Бэнда 

Вусны часопіс “Цікавыя звесткі пра 

рознае” 

8-11 класы З.К. Алешка 

Дзейнасць дзіцячых і моладзевых аб’яднанняў, бібліятэкі, педагог 

сацыяльны 

Работа майстэрні “Валянцінка” 1-11 класы А.В. Міхневіч 

Гутарка “Азбука ветлівасці” 5-7 класы А.В. Міхневіч 



Эрудыт-лато “Правілы бяспечных 

паводзін” 

5-11 класы І.Г. Карцель 

19.02 “Яны абаранялі Радзіму…” 

(да Дня Абаронцаў Айчыны 23.02) 

 Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць 

 Чампіянат па шматбор’ю “Абаронца 

Айчыны” 

5-11 класы А.М. Верамейчык 

Выхаваўчыя мерапрыемствы класных кіраўнікоў 

Гульнявая праграма “Юныя абаронцы 

Айчыны” 

1-4 класы А.Д. Паўлава 

Конкурсная праграма “Рыцарскі 

турнір” 

5-7 класы Н.А. Пракапеня 

Інтэлектуальны турнір «Ёсць такая 

прафесія Радзіму абараняць» 

8-11 класы Т.М. Пабядзінская 

Дзейнасць дзіцячых і моладзевых аб’яднанняў, бібліятэкі, педагог 

сацыяльны 

Гульня для акцябрат “Нашы 

абаронцы” 

2-4 класы А.В. Міхневіч 

“Маленькі прафесар” (агляд  кніг для 

малодшых дзяцей) 

1-4 класы А.В. Міхневіч 

Відэалекторый “Прафесіі 21 

стагоддзя” 

9-11 класы І.Г. Карцель 

26.02 “Здароўе – наш выбар” 

( да Дня барацьбы з наркаманіяй 01.03) 

 Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць 

Першанства школы па зімоваму 

шматбор’ю 

2-11 класы А.М. Верамейчык 

Выхаваўчыя мерапрыемствы класных кіраўнікоў 

Гульня-падарожжа “На планеце 

здароўя” 

1-4 класы С.І. Мароз 



ЭкалагДыскусійныя арэлі “Зрабі свій 

выбар” 

5-7 класы Т.В. Бэнда 

Абмен думкамі “Жыццё ў дурманне… 

Што яны згубілі?” 

8-11 класы В.А. Безына 

Дзейнасць дзіцячых і моладзевых аб’яднанняў, бібліятэкі, педагог 

сацыяльны 

Акцыя “Дзеці птушкам” 

“Дапаможам птушкам перазімаваць” 

1-5 класы А.В. Міхневіч 

“Клуб вясёлых і знаходлівых” (бел. 

нар. казкі)  

5-7 класы А.В. Міхневіч 

Кансультацыя “Як папярэдзіць 

ужыванне падлеткамі псіхаактыўных 

рэчываў” 

5-11класы І.Г. Карцель 

05.03 “Усе песні і вершы табе…” 

(да Дня жанчын) 

 Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць 

Спартыўныя конкурсы “Самая хуткая, 

лоўкая, смелая” 

Дзяўчынкі 5-

11 класаў 

А.М. Верамейчык 

Выхаваўчыя мерапрыемствы класных кіраўнікоў 

Літаратурна-музычная кампазіцыя 

“Усмешкай матулі сагрэты” 

1-4 класы Е.В. Алешка 

Конкурсная праграма “А ну-ка, 

дзяўчынкі!” 

5-7 класы І.Г. Карцель 

Вусны часопіс “Дарагой і адзінай 

прысвячаецца”  

8-11 класы І.А. Пенязь 

Дзейнасць дзіцячых і моладзевых аб’яднанняў, бібліятэкі, педагог 

сацыяльны 

Свята праводзіны зімы «Масленіца» 

Вусны часопіс “Вялікія жанчыны 

свету” 

1-4 класы 

5-7 класы 

А.В. Міхневіч 

“Крок да духоўных ведаў”. Часопіс “Колыбель”  1-4 класы А.В. Міхневіч 



Акцыя “Віншуем нашых мам” 5-7 класы І.Г. Карцель 

12.03 Дзень здароўя 

 Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць 

Дзень здароўя. Свята баскетбола Зборная 

каманда 9-11 

класаў, 

настаўнікі 

А.М. Верамейчык 

Выхаваўчыя мерапрыемствы класных кіраўнікоў 

Падарожжа ў каралеўства “Будзь 

здаровы” 

1-4 класы Т.У.Пенязь 

Спартландыя “Хутчэй, вышэй, 

мацней!” 

5-7 класы Н.А. Пракапеня 

Аўкцыён ведаў “Мы выбіраем 

здароўе” 

8-11 класы З.К. Алешка 

Дзейнасць дзіцячых і моладзевых аб’яднанняў, бібліятэкі, педагог 

сацыяльны 

Вусны часопіс “Правы і абавязкі” да 

Дня Канстытуцыі 

Падрыхтоўка да конкурса лідэраў 

“Піянер года” 

5-7 класы А.В. Міхневіч 

Работа з электронным каталогам 
 А.В. Міхневіч 

Дыспут “Як не стаць ахвярай 

злачынства” 

8-11 класы І.Г. Карцель 

19.03 “У свеце паэзіі і музыкі” 

(да Сусветнага дня паэзіі 21.03) 

 Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць 

Удзел у раённых спаборніцтвах па 

валейболу 

Зборная 

школы 

А.М. Верамейчык 

Выхаваўчыя мерапрыемствы класных кіраўнікоў 



Конкурс на лепшага чытальніка 1-4 класы А.В. Алешка 

 Літаратурная газета “Паэзія у маёй 

душы” 

5-7 класы Т.У. Бенда 

Конкурс вершаў “Любоўная лірыка” 8-11 класы Т.М. Пабядзінская 

Дзейнасць дзіцячых і моладзевых аб’яднанняў, бібліятэкі, педагог 

сацыяльны 

Аперацыя “Абавязак” 
5-8 класы А.В. Міхневіч 

“Кніжкіна бальніца” (рамонт кніг) 5-11 класы А.В. Міхневіч 

Квэст-гульня “Капейка рубель 

беражэ” 

8-10 класы І.Г. Карцель 

26.03 “Акцёры і актрысы” 

да Сусветнага дня тэатра 27.03 

(школьны конкурс талентаў) 

 Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць 

Чэмпыянат школы па шахматам Усе 

жадаючыя 

А.М. Верамейчык 

Выхаваўчыя мерапрыемствы класных кіраўнікоў 

Конкурс акцёрскага майстэрства 1-4 класы С.І. Мароз 

Творчая майстэрня “Алё! Шукаем 

таленты!” 

5-7 класы І.Г. Карцель 

Конкурс акцёрскага мастэйрства 8-11 класы 
В.А. Безына 

Дзейнасць дзіцячых і моладзевых аб’яднанняў, бібліятэкі, педагог 

сацыяльны 

Музычна –забаўляльная праграма 

“Ура! Канікулы!” 

7-8 класы А.В. Міхневіч 

Санітарны дзень 
 А.В. Міхневіч 

Рэйд “Сям’я”, “Падлетак” 

(наведванне вучняў, якія знаходзяца 

на рознх відах уліку) 

1-11 класы І.Г. Карцель 



02.04 “Вясна, квітней!” 

 Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць 

Удзел у раённых спаборніцтвах па 

баскетболу 

Зборная 

школы 

А.М. Верамейчык 

Выхаваўчыя мерапрыемствы класных кіраўнікоў 

Гульня-падарожжа “Па вясновым 

сцяжынкам” 

1-4 класы Г.Д. Паўлава 

Гульня-віктарына “Вясеннія святы” 5-7 класы Н.А. Пракапеня 

 Пазакласнае мерапрыемства “Мы 

разам” 

8-11 класы І.А. Пенязь 

Дзейнасць дзіцячых і моладзевых аб’яднанняў, бібліятэкі, педпгог 

сацыяльны 

Забаўляльная праграма “Добры 

настрой” 

5-7 класы А.В. Міхневіч 

“Вясёлыя закладкі” (творчая 

майстэрня) 

1-4 класы А.В. Міхневіч 

Круглы стол “Энергетычныя напоі: 

тайныя ворагі” 

7-11 класы І.Г. Карцель 

    

09.04 “Дзень здароўя” 

 Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць 

“Дзен бегуна – фізкульт УРА!”  1-11 класы А.М.Верамейчык 

Выхаваўчыя мерапрыемствы класных кіраўнікоў 

Спартландыя “Вясёлыя старты” 1-4 класы Т.У. Пенязь 

Конкурсна-гульнявая праграма “У 

здаровым целе здаровы дух” 

5-7 класы Н.А. Пракапеня 

Круглы стол “Прыгажосць душы і 

цела” 

8-11 класы З.К. Алешка 



Дзейнасць дзіцячых і моладзевых аб’яднанняў, бібліятэкі, педпгог 

сацыяльны 

Вусны часопіс “Да зор” 
5-7 класы А.В. Міхневіч 

Выстава літаратуры “Касмічнае 

падарожжа” 

1-11 класы А.В. Міхневіч 

Гутарка “Мае сацыяльные сеткі: 

правілы этыкету” 

5-7 класы І.Г. Карцель 

16.04 “Залатыя ручкі” 

(працоўнае выхаванне) 

 Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць 

Гульна ў футбол Зборная 

школы 

А.М. Верамейчык 

Выхаваўчыя мерапрыемствы класных кіраўнікоў 

Конкурс вырабаў “Залатыя ручкі” 1-4 класы А.В. Алешка 

Творчая майстэрня “Чароўная 

папера” 

5-7 класы Т.У. Бэнда 

Майстар-клас “Выраб пасхальнага 

падарунка” 

8-11 класы Т.М. Пабядзінская 

Дзейнасць дзіцячых і моладзевых аб’яднанняў, бібліятэкі, педагог 

сацыяльны 

Добраўпарадкаванне воінскіх 

захараненняў. 

Квэст-гульня “Палескія рабінзоны” 

5-8 класы А.В. Міхневіч 

“Вася Вясёлкін  запрашае” (агляд 

часопіса “Вясёлка”) 1-4 класы А.В. Міхневіч 

Інфармацыя + “Што маем, тое не 

зберагаем!” 

8-11 класы І.Г. Карцель 

23.04 “Сцежкамі маёй радзімы” 

 Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць 

Удзел ў раённых спаборніцтвах па 

кросу 

Зборная 

школы 

А.М. Верамейчык 



Выхаваўчыя мерапрыемствы класных кіраўнікоў 

Міні-паход “Родныя краявіды” 1-4 класы С.І. Мароз 

Паход выхаднога дня “Юныя 

патрыёты” 

5-7 класы І.Г. Карцэль 

Працоўны дэсант да памятных мясцін 

“Мы памятаем” 

8-11 класы В.А. Безына 

Дзейнасць дзіцячых і моладзевых аб’яднанняў, бібліятэкі, педагог 

сацыяльны 

 Конкурс малюнкаў да Дня 

Чарнобыльскай трагедыі 

Вусны часопіс “Вялікдзень” 

5-8 класы 

1-4 класы 

А.В. Міхневіч 

“Па старонках прачытаных кніг” 

(гутарка-дыялог) 

5-7 класы А.В. Міхневіч 

Ролевая прафарыентацыйная гульня 

“Мой жыццёвы шлях” 

5-7 класы І.Г. Карцель 

30.04 “Інтарэсы маёй сям’і” 

 (сямейнае выхаванне, з удзелам бацькоў) 

 Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць 

Удзел у раённых спаборніцтвах па 

футболу 

Зборная 

школы 

А.М. Верамейчык 

Выхаваўчыя мерапрыемствы класных кіраўнікоў 

Віктарына “Традыцыі мпаёй сям’і” 
1-4 класы Г.Д. Паўлава 

Круглы стол “Заняткі маёй сям’і ў 

вольны час” 

5-7 класы Н.А. Пракапеня 

Гульнявая праграма “Сям’я – мая 

крэпасць, мой дом” 

8-11 класы І.А. Пенязь 

Дзейнасць дзіцячых і моладзевых аб’яднанняў, бібліятэкі, педагог 

сацыяльны 

Акцыя “Ветэраны жывуць побач” 
5-11 класы А.В. Міхневіч 

Сацыяльная гасціная “Адказнаць Законныя І.Г. Карцель 



бацькоў за выхаванне свіх дзяцей” прадстаўнікі 

 

07.05 “Дарогамі выйны…” 

(да 77-годдзя вялікай Перамогі) 

 Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць 

Таварыская гульня па футболу Зборная 

школы 

А.М. Верамейчык 

Выхаваўчыя мерапрыемствы класных кіраўнікоў 

Гутарка “Маленькія героі Вялікай 

вайны” 

1-4 класы Т.У. Пенязь 

Экспедыцыя ў мінулае “Памяць” 5-7 класы Т.У. Бэнда 

Круглы стол “Не маем права забыць” 8-11 класы В.А. Безына 

Дзейнасць дзіцячых і моладзевых аб’яднанняў, бібліятэкі, педагог 

сацыяльны 

Падрыхтоўка да свята вялікай 

Перамогі 

Работа майстэрні “Паштоўка 

ветэрану” 

5-11 класы А.В. Міхневіч 

“Кніжкіна бальніца” (рамонт кніг) 5-8 класы А.В. Міхневіч 

Кансультацыя для вучняў і бацькоў 

ІПР, ІСН “Шлях ў будучыню” 

Вучні, 

законныя 

прадстаўнікі 

І.Г. Карцель 

  

14.05 “Прырода – наш вялікі агульны дом” 

(экалагічнае выхаванне) 

 Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць 

Дзень здароўя. Дзень турыста Зборныя 

класаў 

А.М. Верамейчык 

Выхаваўчыя мерапрыемствы класных кіраўнікоў 

Экалагічная гульня “Прырода - наш 

дом” 

1-4 класы А.В. Алешка 



Экалагічны дэсант “Сябры прыроды” 5-7 класы І.Г. Карцэль 

Віктарына “Пад небам блакітным” 8-11 класы Т.М. Пабядзінская 

Дзейнасць дзіцячых і моладзевых аб’яднанняў, бібліятэкі, педагог 

сацыяльны 

Гульнявая праграма  “Я і мая сям’я” 
1-4 класы А.В. Міхневіч 

“Пачытайце дзецям кнігу!” (да Дня 

сям’і). Дзень сямейнага чытання 

 А.В. Міхневіч 

Інфарм-даджэст “Правілы паводзін у 

час экзаменаў” 

9, 11 класы І.Г. Карцель 

 

21.05 
«Сям’я ўсяму пачатак» 

(сямейнае выхаванне, выхаванне культуры быту і вольнага часу) 

 Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць 

Удзел у раённых спаборніцтвах па 

спартыўнаму арыентаванню 

Зборная 

школы 

А.М. Верамейчык 

Выхаваўчыя мерапрыемствы класных кіраўнікоў 

Вусны часопіс “Мая сям’я” 
1-4 класы С.І. Мароз 

Паход выхаднога дня 5, 7 класы Т.У. Бэнда 

Паход выхаднога дня 8 клас З.К. Алешка 

Дзейнасць дзіцячых і моладзевых аб’яднанняў, бібліятэкі, педагог 

сацыяльны 

Сумеснае паседжанне савета 

піянерскай дружыны і камітэта п/а ГА 

БРСМ 

 А.В. Міхневіч 

“Каб лягчэй было вучыцца”. Падбор 

мастацкай літаратуры для 

самастойнага чытання летам. 

1-11 класы А.В. Міхневіч 

Дыспут “Паспяховасць і мая будучая 

прафесія.” 

9, 11 класы І.Г. Карцель 

 



28.05 
“Ура! Канікулы!” 

 Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць 

Удзел у раённых спаборніцтвах па 

турызму 

Зборная 

школы 

А.М. Верамейчык 

Выхаваўчыя мерапрыемствы класных кіраўнікоў 

Паход выхаднога дня «Ура! 

Канікулы! » 

1-4 класы 
Т.У. Пенязь 

Паход выхаднога дня 
6 клас 

І.Г. Карцель 

Паход выхаднога дня 
9, 10 класы 

І.А. Пенязь 

Дзейнасць дзіцячых і моладзевых аб’яднанняў, бібліятэкі, педагог 

сацыяльны 

Квэст-гульня “Бяспечнае лета” 
5-8 класы А.В. Міхневіч 

Кансультацыі “Бяспечныя паводзіны 

ў час летніх канікул. Адпачынак і 

працаўладкаванне вучняў” 

Законныя 

прадстаўнікі, 

вычні 

І.Г. Карцель 

   

 

 

 

 

Намеснік дырэктара па ВР                                                          І.Ю Пяцігор 
 

 


