ЗАЦВЯРДЖАЮ
Дырэктар ДУА "Ліноўская СШ"
А.Л.Макарэвіч

11.35-12.20
12.30-13.15
13.25-14.10
08.30-09.15
09.25-10.10
10.30-11.15
11.35-12.20
12.30-13.15
13.25-14.10

СЕРАДА

08.30-09.15
09.25-10.10
10.30-11.15
11.35-12.20
12.30-13.15
13.25-14.10

ЧАЦВЕР

08.30-09.15
09.25-10.10
10.30-11.15
11.35-12.20
12.30-13.15
13.25-14.10

ПЯТНІЦА

08.30-09.15
09.25-10.10
10.30-11.15
11.35-12.20

кабінет 19

кабінет 21

кабінет 23

кабінет 9

1 клас

2 "А" клас

2 "Б" клас

3 "А" клас

3 "Б" клас

4 клас

прац.навучанне
навуч. грам. (чыт.)
матэматыка
выяўл. маст.

літ. чытанне
фіз.к.і зд.
матэматыка
бел.мова

літ.чытанне
бел.мова
матэматыка
фіз.к. і зд.

музыка
выяўл. Маст.
бел.мова
ням.мова
літ.чыт.

фіз.к. і зд.
бел.мова
матэматыка
літ.чыт.
прац.нав.

лит.чыт.
матэматыка
бел.мова
АБЖ
музыка

навуч. грам. (чыт.)
фіз.к. і зд.
матэматыка
навуч.грам.(пісьмо)

лит.чтение
матэматыка
русск.яз.
прац.навуч.
музыка

прац.нав.
матэматыка
русск.яз.
лит.чтение

лит. чтение
матэматыка
русск.яз.
фіз.к. і зд.
АБЖ

русск.яз.
ням.мова
матэматыка
музыка
лит.чтение

матэматыка
ням.мова
русск.яз.
фіз.к. і зд.
лит.чтение

навуч.грам.(чыт.)
навуч. грам. (пісьмо)
матэматыка
музыка

літ. чытанне
бел.мова
матэматыка
фіз.к. і зд.
АБЖ

ГЗС
бел.мова
матэматыка
літ.чыт
чалавек і свет

матэматыка
ням.мова
ГЗС
бел.мова
літ. чыт.

літ.чыт.
бел.мова
матэматыка
ням.мова
фіз.к. і зд.

ГЗС
бел.мова
матэматыка
ням.мова
літ.чыт.

матэматыка
русск. яз.
ГЗС
выяўл. маст.

бел.мова
матэматыка
чалавек і свет

музыка
матэматыка
русск.яз.

ням.мова
бел.мова
матэматыка
прац.навуч.

бел.мова
матэматыка
чалавек і свет
выяўл. маст.

русск.яз.
матэматыка
фіз.к. і зд.
прац.нав.

фіз.к. і зд.
чалавек і свет
навуч.грам.(пісьмо)

русск.яз.
выяўл. маст.
ГЗС
лит.чтение

лит.чтение
фіз.к. і зд.
выяўл. мастацтва
бел.мова
АБЖ

русск.яз.
лит. чтение
чалавек і свет
матэматыка
фіз. к. і зд..

ням.мова
русск.яз.
лит.чтение
ГЗС
АБЖ

ням.мова
чалавек і свет
бел.мова
выяўл. маст.
лит.чтение

12.30-13.15
13.25-14.10
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Намеснік дырэктара па ВР

Л.В.Якімовіч

Касілка Т.У.

10.30-11.15

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

кабінет 22

Дворак Н.В.

09.25-10.10

кабінет 20

Хмара І.А.

08.30-09.15

№ урока

Хмара В.М.

Час

Жвалікоўская Н.А.

АЎТОРАК

ПАНЯДЗЕЛАК

Дзень

ДЗЯЖУРНЫЯ НАСТАЎНІКІ

02.09.2019

