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         Время быстротечно. Кажется, ещё только вчера звонкий школьный звонок объявил о начале 

нового учебного года, а первой четверти уже как и не было. Яркое тёплое солнышко сменилось 

сыростью и косыми дождями, краски стали тускнее, звуки тише. Подведены итоги I-ой учебной 

четверти. Кто-то остался доволен своими успехами, кто-то - не очень.  Мы решили выяснить, 

каких результатов достигли учащиеся 3-11 классов по итогам четверти. Полученные 

результаты представляем вашему вниманию в таблице. Успеваемость учащихся 1-го  и 2-ых 

классов не отражена в данной таблице, т.к. в этих классах безотметочное обучение.  

                                                                                                                                               От редактора 
 

Рейтинг успеваемости по итогам I-ой четверти 2020/2021 учебного года
 

Место  

по школе 

Класс  Средний  

балл  

по 

классу  

Низший балл Высший балл 

кол-

во 

Ф.И. уч-ся кол-во Ф.И. уч-ся 

II 3 класс 6.8 4,14 

 

Гродский А. 9,14 Поляк С. 

III 4  класс 6,71 3,86 Бахметьев А.  8,57 Пушкова К. 

 5 класс 6,13 4,3 Семенчук Н. 7,8 Муха И. 

Янушкевич С. 

 6 класс 5,54 3,62 Бахметьев Н. 8,08 Дюдин А. 

  7 класс 5,82 3,87 Кулаков Г. 8,8 Гринкевич М. 

 8 “А” ласс 4,61 3,6 Кобринец Д. 5,53 Кавка В. 

 8 “Б” класс 6,18 4,27 Кадука Г. 7,93 Венско А. 

 9 класс 5,99 3,4 Германович И. 8,44 Казаченко А. 

Прокопчик М. 

 10 класс 6,63 5,69 Пстыга М. 7,44 Данько Д. 

I 11 класс 7,52 5,83 Сивуда Н. 8,53 Рабчук А. 
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                Рейтинг успеваемости   

 
                 Предметная неделя  
                
 
 

 



              Школьныя прадметныя тыдні 

 

       Школьны прадметны тыдзень — гэта такая форма метадычнай, 

вучэбнай і пазакласнай работы ў школе, якая прадстаўляе 

шматмэтавае адзінства мерапрыемстваў, аб'яднаных агульнымі 

задачамі. 

         Мерапрыемствы прадметнага тыдня дазваляюць стварыць 

дадатковыя ўмовы для раскрыцця творчых здольнасцяў  вучняў. Яны 

заўсёды звязаны з асноўным праграмным курсам навучання, 

паглыбляюць, дапаўняюць яго і тым самым павышаюць узровень адукацыі вучняў, спрыяюць іх 

развіццю, пашыраюць іх кругагляд. 

         Прадметны тыдзень дае добрую магчымасць і настаўнікам лішні раз прадэманстраваць 

значнасць вывучаемых у школе прадметаў. 

Нядаўна ў  школе прайшоў тыдзень беларускай мовы і літаратуры “Падарожжа ў маю 

беларускую мову”. Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры правялі шэраг цікавых 

мерапрыемстваў. У тыдні прынялі ўдзел вучні 1—11 класаў. 

 

 

17.11. 2020г. у   8 “А”, а  20.11.2020г.  у 8 “Б” класе 

прайшла  інтэлектуальна – пазнавальная гульня пад 

назваю“Ці ведаю я Беларусь?”,  прысвечаная гісторыка-

культурнай спадчыне роднай краіны і яе сучасным 

дасягненням. Мерапрыемства накіравана на  выхаванне 

пачуцця гонару і глыбокай 

павагі да нацыянальных 

традыцый, звычаяў, культуры 

сваёй Айчыны.  
Вучні  працавалі ў камандах, адказвалі на пытанні па разделах:   краіна 

і яе сімвалы, культурная спадчына,  каменны летапіс,  зямля пад 

белымі крыламі,   у свеце народных традыцый,  крок у будучае. 

Мерапрыемства прайшло цікава, пазнавальна. 
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18.11. 2020 г. у 10 класе была праведзена  гульня-віктарына “Я 

люблю Беларусь”. На гэтым мерапрыемстве  вучні  правяралі свае 

веды па беларускай  мове і літаратуры, фальклору, спорту,  

музыцы, кіно, мастацтве, а таксама  

былі пытанні па  гісторыі  Беларусі.  

Гульня- віктарына была накіравана на 

выхаванне любові і павагі да 

беларускай літаратурнай і культурнай спадчыны. Вучні з 

цікаўнасцю ўдзельнічалі ў віктарыне.  

 

 

 

 

 

18.11.2020 г. у  11  класе прайшла інтэлектуальная гульня 

“Гавары са мной па-беларуску”.    Вучні прыгадалі не толькі 

вымаўленне, але і правапіс на беларускай мове назваў жывелін і  

раслін, у  алфавітным парадку ўзгадвавлі назвы прадметаў па-

беларуску, перакладалі рускамоўныя словазлучэнні на беларускую 

мову, называлі  аўтараў  слоў і музыкі.  Адзінаццацікласнікі з 

задавальненнем адказвалі на прапанаваныя пытанні. Яны 

адзначылі, што такія мерапрыемствы вельмі карысныя 

для  вучняў, асабліва для тых, хто ўжо заканчвае школу і 

выбірае свой шлях, бо кожны новы факт, новая з'ява ці 

паведамленне папаўняюць капілку набытых ужо ведаў.  

Мерапрыемства суправаджалася прэзентацыяй.  

 

 

 

 

 

 “Не проста ў словы мы гуляем, на роднай мове размаўляем”  

пад такой назвай 19.11.2020 г. у 6 класе  была праведзена 

віктарына.  

Вучні з задавальненнем 

чыталі вершы беларускіх 

паэтаў, тлучылі значэнне 

прыказак, разгадвалі загадкі, 

спрабавалі сябе ў чытанні    

скарагаворак,  расказвалі пра сваю малую Радзіму. Віктарына 

атрымалася цікавай і пазнавальнай. 
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19.11.2020 г.  у 9 класе адбылася інтэлектуальная гульня 

“Жыву ў Беларусі і тым ганаруся”, у ходзе якой  вучні 

змаглі прадэманстраваць свае добрыя веды аб нашым 

родным краі, аб яго гісторыі, звычаях, творчасці і 

традыцыях 

беларускіх людзей.  

Гульня прайшла ў 

сяброўскім вясёлым 

настроі.  
 

 

 

 

 

20.11.2020г. Адбылася  выстава малюнкаў “З’яднайся з прыродай 

душой”, у якой прынялі удзел 

вучні 5-7 класаў. Прыгажосць 

роднай прыроды, роднага краю 

дзеці адлюстравалі ў сваіх 

малюнках. 

З прыродай зліўшыся душой, 

Передаю ўсёй планеце: 

“Храніце край блакітный свoй, 

Бо ён адзін такі ў свеце!” 

   

 

 
Беларуская мова – тое, што дае 

магчымасць не называць каханне да 

дзяўчыны і любоў да ежы адным словам. 

 

21.11.2020г. вучні з задавальненнем  

прынялі ўдзел у  акцыі “Валянцінка па-

беларуску”. 

  

Усе змаглі яшчэ раз упэўніцца, якая цудоўная родная мова, што 

засталася нам у спадчыну. І гэты скарб мы павінны не толькі любіць і шанаваць, але і зберагчы 

для сваіх нашчадкаў. 
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