
O‘zbekiston Respublikasi  Milliy Gvardiyasi  Harbiy musiqa akademik litseyini  IV chorakda amalga oshirilgan   

Ma’naviy - ma’rifiy  tadbirlar 

 REJASI 

3.15 .“Zulfiya” nomidagi Respublika ko‘rik-tanlovining litsey 

bosqichini o‘tkazish. 

 

2022 yil              

mart 

Yoshlar ittifoqi  

yetakchisi, Xotin 

qizlar qo‘mitasi raisi,  

sinf rahbarlari   

  

Iste’dodli va qobiliyatli o‘quvchi qizlar 

aniqlanadi va rag‘batlantiriladi.qilinadi 

3.16 1 mart - Xalqaro giyohvandlik, giyohvand moddalar bilan 

savdo qilishga qarshi kurash kuni munosabati bilan  

ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar tashkil etish. 

2022 yil              

mart 

Yoshlar ittifoqi  

yetakchisi,  

sinf rahbarlari   

 

 

Giyohvandlikning zararli oqibatlari keng 

targ‘ib . 

3.17 2 mart - O‘zbekiston Respublikasi BMTga a’zo bo‘lgan 

kun munosabati bilan  ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar tashkil 

etish. 

2022 yil             

mart 

Yoshlar ittifoqi  

yetakchisi,  

sinf rahbarlari   

O‘zbekistonni dunyo hamjamiyatida 

egallagan o‘rni keng targ‘ib qilinadi. 

3.18 8 mart – “Xalqaro xotin-qizlar kuni”  munosabati bilan  

ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar tashkil etish. 

  

2022 yil           

mart 

Yoshlar ittifoqi  

yetakchisi, Xotin 

qizlar qo‘mitasi raisi,  

sinf rahbarlari   

Xotin-qizlarga alohida e’tibor va hurmat 

ko‘rsatiladi. 

3.19 21 mart - “Navro‘z” umumxalq bayrami  munosabati 

bilan  ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar tashkil etish.  

2022 yil          

mart 

Yoshlar ittifoqi  

yetakchisi,  

sinf rahbarlari   

Milliy qadriyatlarimizga bo‘lgan hurmat 

hissi mustaxkamlanadi. 

3.20 22 mart – Mirzo Ulug‘bek tavallud topgan kun 

munosabati bilan  ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar tashkil etish. 

2022 yil             

mart 

Yoshlar ittifoqi  

yetakchisi, ona tili 

va adabiyoti fani 

o‘qituvchilari, 

sinf rahbarlari   

Ajdodlarimizga bo‘lgan hurmat va ehtirom 

kuchayadi. 

3.21 5-9-sinf o‘quvchilari o‘rtasida she’r, insho va rasm 

yo‘nalishlarida “Jaholatga qarshi ma’rifat” nomli ijodiy ishlar 

tanlovining  litsey bosqichini  o‘tkazish. 

2022 yil    aprel Yoshlar ittifoqi  

yetakchisi,  

sinf rahbarlari   

O‘quvchilarda ijodiy salohiyat va sog‘lom 

turmush tarzi ko‘nikmalari rivojlanadi, ularda 

yot g‘oya ta’sirlariga qarshi mustahkam 

immunitet shakllanadi.  

 



 

 

MMIBDO‘:                                         N.I.Xolbutayeva 

 

3.22 7 aprel - Jahon salomatlik kuni munosabati bilan  

ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar tashkil etish. 

2022 yil           

aprel 

Yoshlar ittifoqi  

yetakchisi,  

sinf rahbarlari   

Sog‘lom turmush tarzi targ‘ib etiladi. 

3.23 “Butun jahon  bolalar kitobi kuni”ga bag‘ishlangan 

“Kitobxon  litsey” ko‘rik-tanlovining litsey bosqichini 

o‘tkazish.   

2022 yil             

aprel 

Yoshlar ittifoqi  

yetakchisi,  

sinf rahbarlari  

  

Milliy va dunyo xalqlarining madaniyati, 

tarixi va milliy an’analari targ‘ib qilinadi. 

3.24 9 aprel - Sohibqiron Amir Temur tavallud topgan kun 

munosabati bilan  ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar tashkil etish. 

2022 yil           

aprel 

Yoshlar ittifoqi  

yetakchisi, ona tili 

va adabiyoti fani 

o‘qituvchilari 

sinf rahbarlari 

   

O‘quvchilarda boy madaniy merosimiz, 

buyuk ajdodlarimiz shaxsiga hurmat va 

faxrlanish tuyg‘ulari mustahkamlanadi. 

3.25 10 aprel - Abdulla Qodiriy tavallud topgan kun 

munosabati bilan ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar tashkil etish. 

2022 yil           

aprel 

 

Yoshlar ittifoqi  

yetakchisi,  

sinf rahbarlari   

 

Mehnat va urush faxriylari yod olinadi va 

ularga ehtirom ko‘rsatiladi. 

3.26 9 may - “Xotira va qadrlash kuni”ga bag‘ishlab  

ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar tashkil etish. 

2022 yil             

may 

3.27 18 may – “Xalqaro muzeylar kuni” munosabati bilan  

ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar tashkil etish. 

2022 yil             

may 

Yoshlar ittifoqi  

yetakchisi,  

sinf rahbarlari   

Boy madaniy merosimiz targ‘ib qilinadi. 

3.28 25 may - “Xayr maktabim ” nomli tadbir o‘tkazish. 2022 yil                  

may 

Yoshlar ittifoqi  

yetakchisi,  

sinf rahbarlari   

O‘quv yilining yakuniga bag‘ishlangan 

madaniy tadbir tashkil etiladi. 

3.29 1 iyun – “Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni”ga 

bag‘ishlangan   ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar tashkil etish. 

2022 yil           

iyun 

Yoshlar ittifoqi  

yetakchisi,  

sinf rahbarlari   

Bolalar manfaatlarini himoya qilish keng 

targ‘ib etiladi. 

3.30 26 iyun – “Xalqaro giyohvandlikka qarshi kurash kuni” 

munosabati bilan  ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar tashkil etish. 

2022 yil            

iyun 

Yoshlar ittifoqi  

yetakchisi,  

sinf rahbarlari   

Sog‘lom turmush tarzi keng targ‘ib etiladi. 


