
მოსწავლეთა სიები კლუბების მიხედვით 

 

სსიპ ქალაქ ბათუმის №6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა 

თეატრის მოყვარულთა კლუბი - "მენოაგე" 

გვარი, სახელი კლასი 

გადახაბაძე არჩილ 9-ა 

გორგილაძე ფრიდონ 9-ა 

გოგრაჭაძე გეგი 9-ა 

მიქელაძე ლიზი 9-ა 

ქათამაძე ანა 9-ა 

ანანიძე დავით 9-ა 

დავითაძე მილენა 9-ა 

ბარამიძე ლუკა 9-ა 

 ლაბაძე ლაშა 9-ა 

პარავიანი ემილი 9-ა 

  

კლუბის ლოგო: 

 

 

 

 

 

 

 

კლუბის ბლოგი: http://menoage.blogspot.com  

 

 

http://menoage.blogspot.com/


მოსწავლეთა სიები კლუბების მიხედვით 

 

სსიპ ქალაქ ბათუმის №6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა 

რუსული ენის კლუბი:"ფენიქსი" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კლუბის ლოგო: 

  

 

 

 

 

 

 

კლუბის ბლოგი: https://razgovornirusski.blogspot.com/  

 

 

 

 

გვარი, სახელი კლასი  

ბარამიძე ლუკა 9ა 

ბერიძე მირიან 8ა 

გეგუჩაძე საბა 9ა 

გოგრაჭაძე გეგი 9ა 

გორგილაძე ფრიდონ 9ა 

დიასამიძე ლიზი 7ბ 

დიასამიძე ნიკა 8ა 

კანდელაკი გიორგი 8ა 

კონცელიძე დავით 8ა 

ლუკა ცინცაძე 8ა 

მამულაძე ბექა 9ა 

ჯინჭარაძე ჯანი 8ა 

https://razgovornirusski.blogspot.com/


მოსწავლეთა სიები კლუბების მიხედვით 

 

სსიპ ქალაქ ბათუმის №6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა 

ისტორიის კლუბი:"ვენი, ვიდი, ვიცი" 

გვარი, სახელი კლასი 

ანა ქათამაძე 9-ა 

ლიზი მიქელაძე 9-ა 

ლილე ცინცქილაძე 9-ბ 

სანდრო მიმინოშვილი 9-ბ 

ნია ბასილაძე 9-ბ 

ხატია აჟიბა 9-ბ 

გვანცა გოჩალეიშვილი 9-ბ 

თამარ დევაძე 9-ბ 

ბექა ჯაყელი 9-ბ 

თინათინ მელიქაძე 10-ბ 

ნინო ბერიძე 10-ბ 

კობა ანანიძე 10-ბ 

ნანა ქათამაძე 10-ბ 

ნინი გორგილაძე 10-ბ 

ქეთევან დავითაძე 10-ბ 

ბექა მამულაძე 9-ა 

 

კლუბის ლოგო: 

  

 

 

 

 

 

კლუბის ბლოგი: https://istoria6.wordpress.com  

Facebook:  https://www.facebook.com/schoolclub6/  

https://istoria6.wordpress.com/
https://www.facebook.com/schoolclub6/


მოსწავლეთა სიები კლუბების მიხედვით 

 

სსიპ ქალაქ ბათუმის №6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა 

გეოგრაფიის კლუბი: „გეოიდი“ 

გვარი, სახელი კლასი 

აროშიძე გიორგი 8-ა 

ბაგრატიონი ერეკლე 8-ა 

ზოიძე ლუკა 8-ა 

ცინცაძე ლუკა 8-ა 

ამინა ზინჩენკო 8-ა 

სურმანიძე საბა  8-ბ 

მოისწრაფიშვილი ლუკა 8-ბ 

სურმანიძე ნიკა 8-ბ 

ართმელაძე გიორგი 8-ბ 

ზაქარაძე გიგი  9-ა 

მამულაძე ბექა 9-ა 

გოგრაჭაძე გეგი 9-ა 

მიქელაძე ლიზი 9-ა 

ქათამაძე ანა 9-ა 

ხინთიბიძე ეკატერინე  9-ბ 

ბერიძე საბა 9-ბ 

ჯაყელი ბექა 9-ბ 

დევაძე თაკო 9-ბ 

 

კლუბის ლოგო: 

  

 

 

 

 

 

კლუბის ბლოგი: http://geoidiblog.blogspot.com  

http://geoidiblog.blogspot.com/


მოსწავლეთა სიები კლუბების მიხედვით 

 

სსიპ ქალაქ ბათუმის №6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა 

ქიმიის კლუბი: “ქიმუსი“ 

სახელი, გვარი კლასი 

გვანცა გოჩალეიშვილი 9-ბ 

ნია ფირცხალაიშვილი 9-ბ 

ხატია აჟიბა 9-ბ 

ნინო ჯიხაძე 9-ბ 

ლიზი მიქელაძე 9-ა 

ანა ქათამაძე 9-ა 

თამარ დევაძე 9-ა 

ნიკა აბუსელიძე 9-ა 

ანრი ბექიროღლი 9-ა 

აჩი გადახაბაძე 9-ა 

ბექა მამულაძე 9-ა 

 

კლუბის ლოგო:  

 

 

 

 

 

 

 

კლუბის ბლოგი: http://qimusi.blogspot.com  

 

 

 

 

http://qimusi.blogspot.com/


მოსწავლეთა სიები კლუბების მიხედვით 

 

სსიპ ქალაქ ბათუმის №6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა 

სამოქალაქო განათლების კლუბი :„იმედი“ 

გვარი, სახელი კლასი 
ციცაგი თეკლა 10-ა 

მიქელაძე ლიზი 9-ა 

გოგრაჭაძე გეგი 9-ა 

მამულაძე ბექა 9-ა 

აროშიძე მარიამ 10-ა 

ზაქარაძე ნინო 10-ა 

ბერიძე ნინო 10-ბ 

შოთაძე თორნიკე 9-ა 

დონდოლაძე ანი 10-ა 

დავითაძე დიანა 10-ა 

ხიბაია ანა 10-ა 

 

კლუბის ლოგო: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



მოსწავლეთა სიები კლუბების მიხედვით 

 

სსიპ ქალაქ ბათუმის №6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა 

კინოკლუბი: „ილუზიონი“ 

გვარი, სახელი კლასი 
მამულაძე ბექა 9-ა 

მიქელაძე ლიზია 9-ა 

ქურიძე დავით 9-ა 

ნიკა აბუსერიძე 9-ა 

 

 


