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ПЛАН
мерапрыемстваў дзяржаўнай установы адукацыі
“Сярэдняя школа №6 г.Магілѐва” па папулярызацыі і пашырэнні сферы
выкарыстання беларускай мовы на 2019/2020 навучальны год
№
п/п
1.1

1.2.

1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

1.8

Назва
мерапрыемства

Тэрмін
выканання

1. Работа з вучнямі
Мерапрыемства,
прысвечанае
Дню
верасень
беларускага пісьменства.
Сустрэча
з
магілѐўскай
паэтэсай
Кананковай А.А., членам літаратурнага
клуба “Вянок”
Арганізацыя
і
правядзенне верасень – май
факультатыўных,
стымулюючых,
падтрымліваючых, платных заняткаў па
беларускай мове і літаратуры
Інфармацыйныя
і
класныя
гадзіны, 2 – 6 верасня
прысвечаныя Дню беларускага пісьменства,
Міжнароднаму дню пісьменнасці
Мерапрыемствы ў межах адзінага Дня
беларускай мовы:
- акцыя
“Размаўляй
са мной
пабеларуску”;
- вусны літаратурны часопіс “Пісьменнікіюбіляры”;
- інфармацыйныя гадзіны
«Пiсьменнiкi–юбіляры» – экскурс па
кнiжнай выставе
Прагляд спектакляў, кінафільмаў па творах
беларускіх пісьменнікаў у драматычным і
лялечным тэатрах, кінатэатры “Космас”

кожны чацвер
на працягу
года

Конкурс
міні-праектаў,
прысвечаных
жыццю і творчасці Кузьмы Чорнага (11
клас)
Наведванне
інтэграванага
ўрока
па
творчасці І.П. Шамякіна на базе бібліятэкіфіліяла № 2 імя І. Шамякіна

кастрычнік

на працягу
года
на працягу
года

кастрычнік

Адказныя

Настаўнікіпрадметнікі,
класныя кіраўнікі,
бібліятэкар
Калдыбаева С.Г.
Настаўнікі
беларускай мовы і
літаратуры
Настаўнікі
беларускай мовы і
літаратуры,
класныя кіраўнікі
Настаўнікіпрадметнікі,
кл. кіраўнікі,
бібліятэкар
Канцэвіч Т. У.
Бібліятэкар
Канцэвіч Т. У.
Настаўнікіпрадметнікі,
класныя кіраўнікі,
педагог-арганізатар
Настаўнікіпрадметнікі
Пратасава Т. М.

1.9

1.10

1.11
1.12
1.13

1.14

Літаратурная гасцѐўня, прысвечаная 85годдзю Івана Чыгрынава (9, 11 клас) з
удзелам супрацоўнікаў бібліятэкі імя А. С.
Пушкіна
Удзел
у
другім
(гарадскім)
этапе
рэспубліканскай алімпіяды па беларускай
мове і літаратуры (9-11 клас)
Конкурс сачыненняў “Сцежкамі маленства”
(7-8 класы)
Удзел у школьным конкурсе даследчых
работ вучняў
Выстава дзіцячых малюнкаў па творчасці
Максіма Лужаніна, прысвечаная юбілею
пісьменніка (4-5 класы)
Фальклорнае свята «Калядкi» (1–8 клас)

1.15 Конкурс выразнага чытання вершаў
пісьменнікаў-юбіляраў (5-7 класы, 9-11
класы)
1.16 Літаратурная
гасцѐўня,
прысвечаная
творчасці А. Пысіна (11 клас)
1.17 Тыдзень беларускай мовы і літаратуры:
- афармленне тэматычных газет;
- выстава ілюстрацый на радкі з вершаў
беларускіх паэтаў “Мой родны кут”;
- музейна-педагагічныя
заняткі:
«Гісторыя Магілѐва», «Яны абаранялі
Магілѐў», «Беларуская хата» і інш.
1.18 Арганізацыя і правядзенне конкурса
“Буслік”
1.19 Фальклорнае свята “Масленіца” (1–5 клас)

лістапад

Настаўнікіпрадметнікі

лістапад

Настаўнікіпрадметнікі

снежань

Настаўнікіпрадметнікі
Настаўнікіпрадметнікі
Настаўнікіпрадметнікі

снежань
студзень
студзень

люты
люты
люты

люты
люты

1.20 Удзел
у
другім
(гарадскім)
этапе
сакавік
рэспубліканскай алімпіяды па беларускай
мове і літаратуры (4-8 класы)
1.21 Конкурс прэзентацый “Зямля пад белымі
красавік
крыламі” (7-9 класы)
1.22 Літаратурна-музычная
кампазіцыя,
май
прысвечаная
76-годдзю
вызвалення
Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў
(1–11 клас)
1.23 Конкурс
прэзентацый,
прысвечаных
май
сучасным беларускім паэтам, празаікам,
драматургам (11 клас)
2. Работа з настаўнікамі
2.1 Паўторны разгляд дакумента:
чэрвень-

Настаўнікіпрадметнікі,
кл. кіраўнікі,
педагог-арганізатар
Настаўнікіпрадметнікі,
кл. кіраўнікі
Настаўнікіпрадметнікі
Настаўнікіпрадметнікі,
класныя кіраўнікі

Настаўнікіпрадметнікі
Педагогарганізатар,
настаўнікі
пачатковых класаў
Настаўнікіпрадметнікі
Настаўнікіпрадметнікі
Настаўнікі
беларускай мовы,
класныя кіраўнікі,
педагог–арганізатар
Настаўнікі
беларускай мовы

Намеснікі

Закон Рэспублікі Беларусь ад 23 лiпеня 2008
г. № 420-З «Аб правiлах беларускай
арфаграфii i пунктуацыi»

жнівень

2.2

Кніжная выстава «У дапамогу педагогупрактыку».

на працягу
года

2.3

жнівень

2.4

Абмеркаванне на пасяджэнні метадычнага
аб’яднання плана работы школы па
папулярызацыі
і
пашырэнні
сферы
выкарыстання беларускай мовы
Распаўсюджванне
вопыту
работы
настаўнiка беларускай мовы і лiтаралуры
Т.М. Пратасавай па тэме: «Выкарыстанне
элементаў
праблемнага навучання на
ўроках беларускай літаратуры»

2.5

Асвятленне праведзеных мерапрыемстваў
на сайце школы і ў перыядычным друку

3.1

3.2

3.3

красавік

на працягу
навучальнага
года
3. Работа з бацькамі
Інфармацыйны стэнд з мэтай асвятлення на працягу
пытанняў, змешчаных у Законе Рэспублікі года
Беларусь ад
23 лiпеня 2008 г. № 420-З
«Аб правiлах беларускай арфаграфii i
пунктуацыi».
Тэматычныя
рубрыкі,
прысвечаныя пытанням захавання і развіцця
беларускай мовы, культурна-гістарычнай
спадчыны Беларусі.
Працяг
правядзення
інфармацыйна- на працягу
тлумачальнай работы сярод бацькоў вучняў. года
Правядзенне бацькоўскіх сходаў з мэтай
папулярызацыі
беларускай
мовы
і
асвятлення пытанняў Закона Рэспублікі
Беларусь ад 23 лiпеня 2008 г. № 420-З «Аб
правiлах беларускай
арфаграфii
i
пунктуацыi»
Запрашэнне і заахвочванне бацькоў да на працягу
ўдзелу ў пазакласных мерапрыемствах, года
прысвечаных роднай мове.
Сумеснае наведванне музеяў, тэатраў,
кінатэатраў
з
мэтай
папулярызацыі
беларускай мовы

дырэктара
Шлімакова С. В.,
Сасноўская А.У.,
кіраўнік
метадычнага
аб’яднання
Намеснік
дырэктара па
вучэбнай рабоце
Шлімакова С.В.
Кіраўнік
метадычнага
аб’яднання Савіна
В. В.
Намеснік
дырэктара па
вучэбнай рабоце
Шлімакова С.В.,
настаўнік
Пратасава Т. Н.
Багуцкая Т. В.
Савіна В. В.
Пратасава Т. М.
Адміністрацыя
школы,
кіраўнік
метадычнага
аб’яднання
настаўнікаў
беларускай мовы
Савіна В. В.
Намеснікі
дырэктара
ШлімаковаС. В.,
Сасноўская А.У.,
настаўнікіпрадметнікі,
класныя кіраўнікі
Класныя кіраўнікі,
настаўнікіпрадметнікі

