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სსიპ ქალაქ ბათუმის №6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა    

                       «ვამტკიცებ»  

დირექტორი ____________ /ზ. ზაქარაძე/  

28.03.2015 წ.    
                                                                                                                                     

                                           სამუშაო გეგმა 

                                             აპრილი, 2015 წელი 

ძირითადი საქმიანობა: 
 

 

 
 

1. საჩვენებელი გაკვეთილის  პრეზენტაციები 

2. მშობელთა კრება: 1 და 12 კლასი.  

3. სასწავლო პროექტების პრეზენტაცია 

4. სასწავლო პროცესის ვიდეო გადაღება.  

5. შეჯიბრება კალათბურთში 7-11 კლასები 20 აპრილიდან 24 აპრილის ჩათვლით 

 

 

   მშობლეთათვის მნიშვნელოვანი ღონიძიება! 

მასწავლებლებთათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიება! 

მოსწავლეთათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიება! 

კლასისდამრიგებელთათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიება! 

სკოლა მასპინძლობს! 

კონკურსები, შეჯიბრებები 

ღია ღონისძიებები 
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თარიღი  დრო ღონისძიება ჩატარების ადგილი პასუხისმგებელი  

პირი 

                          პირველი კვირა   

01 აპრილი 

ოთხშაბათი 
   გაკვეთილის ვიდეო გადაღება  მ. პაპუნიძე 

02 აპრილ 

ხუთშაბათი 
  

III სართ. 

36-ე კაბინეტი 
 

03 აპრილი 

პარასკევი 
14.00  საკლასო ჟურნალების მონიტორინგი 

III სართ. 

36-ე კაბინეტი 
მ. პაპუნიძე, თ ჩაგანავა 

04 აპრილი 

შაბათი 
10.00-18.00 

შაბათის გამოცდები ფიზიკაში 

იხილეთ განრიგი:   <<მე-10 კლ.>>   << მე-11 კლ.>> 

კომპიუტერული 

ლაბორატორია 

50-კაბინეტი 

ზ.დუმბაძე, მ.პაპუნიძე 

და 10,11 კლასის 

მოსწავლეები 

  მეორე კვირა   

06  აპრილი 

ორშაბათი 
11.35-12.20 

საჩვენებელი გაკვეთილი -პრეზენტაცია „ვაჩუქოთ ერთმანეთს 

ტიტები“ 

I სართ. 

მე-6 კაბინეტი 

მ.ბაუჟაძე, თ. შანიძე  და 

VIII კლასის 

მოსწავლეები 

06  აპრილი 

ორშაბათი 
  გაკვეთილის ვიდეო გადაღება  მ. პაპუნიძე 

07 აპრილი 

სამშაბათი 
14.00 

ესეების კონკურსი (მიძღვნილი ქართული ენის დღისადმი) 

VIII-XI კლასები 
 

ნ.ქავჟარაძე, 

მ.ჭყონია,ქ.გიორგაძე, ლ. 

მელანაშვილი 

07 აპრილი 

სამშაბათი 
10.40-11.25 კომპიუტერული ტესტირება 

IV სართ. 

50-ე კაბინეტი 

ნ.ვაშალომიძე, ზ. 

დუმბაძე  და VIა კლასის 

მოსწავლეები 

08 აპრილი 

ოთხშაბათი 
14.00 

ქართული ენის დღისადმი მიძღვნილი ლიტერატურული 

გაზეთების გამოფენა V-VII კლასები 

დერეფანი მესამე 

სართულზე 

ნ.ქავჟარაძე, 

მ.ჭყონია,ქ.გიორგაძე, ლ. 

მელანაშვილი 

08 აპრილი 

ოთხშაბათი  
10.40 

9 აპრილთან დაკავშირებით პრეზენტაცია „სიზმრად ვნახე 

თეთრი გედი“ 
ბიბლიოთეკა 

ხ.წილოსანი,  

ნ.ქავჟარაძე და IV 

კლასის მოსწავლეები 

http://pmc.edu.ge/skola/css-admin/css-admin/upload/shabatisgamocda/10_fizika_aprili2015.pdf
http://pmc.edu.ge/skola/css-admin/css-admin/upload/shabatisgamocda/11_fizika_aprili2015.pdf
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08 აპრილი 

ოთხშაბათი 
09.50-10.35 

საჩვენებელი გაკვეთილი კომპიუტერული ტექნოლოგიების 

გამოყენებით prepositions 

III სართ. 

36-ე კაბინეტი 

ნ.გრძელიძე, 

ნ.საბაშვილი  და IIIა 

კლასის მოსწავლეები 

08 აპრილი 

ოთხშაბათი 
  გაკვეთილის ვიდეო გადაღება  მ. პაპუნიძე 

09 აპრილი 

ხუთშაბათი 
12.00 

9 აპრილს დაღუპულ გმირთა მემორიალის შემკობა 

ყვავილებით 
 

ნ. წერეთელი, Iბ კლასის 

მოსწავლეები და 

მშობლები 

  მესამე კვირა   

15 აპრილი 

ოთხშაბათი 
  გაკვეთილის ვიდეო გადაღება  მ. პაპუნიძე 

16 აპრილი 

ხუთშაბათი   
09.00-09.45 საჩვენებელი გაკვეთილი - „სამკუთხედი“ 

II სართ. 

29-ე კაბინეტი 

გ.შალამბერიძე, 

ს.ბოლქვაძე  და Vბ 

კლასის მოსწავლეები 

16 აპრილი  

 ხუთშაბათი 
09.50-10.35 

საჩვენებელი გაკვეთილი - გამოიყენეთ უკუთვლა და 

გამოაკელით 

II სართ. 

24-ე კაბინეტი 

მ.ვასაძე, თ. მახარაძე  და 

IIა კლასის მოსწვლეები 

16 აპრილი  

 ხუთშაბათი 
09.00-09.45 

ინტეგრირებული  გაკვეთილი  - მათემატიკა და ქართული 

ანალიზი 

I სართ. 

მე-6 კაბინეტი 

თ. კუჭავა, ლ. 

მელანაშვილი  და VIII 

კლასის მოსწვლეები 

17 აპრილი 

პარასკევი  
       11.4 5-12.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    კონკურსი კითხვაში - „მოგზაურობა წიგნების სამყაროში“ ბიბლიოთეკა 

ნ. ცეცხლაძე, მ.ღადუა  

და Iბ კლასის 

მოსწავლეები 

17 აპრილი 

პარასკევი    
         9.40-10.15 საჩვენებელი გაკვეთილი- „what is it” 

II სართ. 

34-ე კაბინეტი 

ნ. ვაშალომიძე,               

ნ. გრძელიძე  და Iბ 

კლასის მოსწავლეები 

18 აპრილი 

შაბათი 
10.00-18.00 

შაბათის გამოცდები მათემატიკაში 

იხილეთ განრიგი :  <<მე-7ა კლ.>>   <<მე-7ბ კლ.>> 

კომპიუტერული 

ლაბორატორია 

50-კაბინეტი 

ზ.დუმბაძე, მ.პაპუნიძე 

და 7-ა,7-ბ კლასის 

მოსწავლეები 

 

 

 

 

http://pmc.edu.ge/skola/css-admin/css-admin/upload/shabatisgamocda/7a_matematika_aprili2015.pdf
http://pmc.edu.ge/skola/css-admin/css-admin/upload/shabatisgamocda/7b_matematika_aprili2015.pdf
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  მეოთხე კვირა   

20 აპრილი 

ორშაბათი 
11.35-12.20 

საჩვენებელი გაკვეთილი -პრეზენტაცია „დაცული 

ტერიტორიები“ 

III სართ. 

31-ე კაბინეტი 

ლ. კვაჭანტირაძე, 

ლ.მურადაშვილი და VIა 

კლასის მოსწავლეები 

 21 აპრილი 

სამშაბათი 

14.00 დედამიწის დღესთნ დაკავშირებით სკოლის ეზოს 

დასუფთავება „გარემოს დაცვა ყველა ჩვენგანის ვალია“ 

 ნ.გრძელიძე, ნ. 

ვაშალომიძე  და Vბ 

კლასის მოსწავლეები 

 21 აპრილი 

სამშაბათი 

 

10.40-11.25 საჩვენებელი გაკვეთილი - ო,ენავ ჩემო. მიძღვნილი ქართული 

ენის დღისადმი 
II სართ. 

21-ე კაბინეტი 

თ.მახარაძე, ლ. 

დავითაძე  და IIIბ 

კლასის  მოსწავლეები 

21 აპრილი 

სამშაბათი 

9.50-10.35 დედამიწის დღესთან დაკავშირებით ინტეგრირებული 

გაკვეთილი - პრეზენტაცია ქიმია, ბიოლოგია,გეოგრაფიაში   
III სართ. 

34-ე კაბინეტი 

რ.შავაძე, გ. ნაკაშიძე, 

ლ.მურადაშვილი და XI 

კლასის მოსწავლეები 

21 აპრილი 

სამშაბათი 

14.00 დედა ენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება II სართ. 

22-ე კაბინეტი 

ლ. თურმანიძე და IIIა 

კლასის  მოსწავლეები 

21 აპრილი 

სამშაბათი 

13.15-14.00 საჩვენებელი გაკვეთილი პრეზენტაცია „ცნობილი 

ადამიანები“ 
III სართ. 

33-ე კაბინეტი 

ნ. ვაშალომიძე, 

ნ.გრძელიძე  და V II ბ 

კლასის  მოსწავლეები 

22 აპრილი 

ოთხშაბათი   
09.50-10.35 საჩვენებელი გაკვეთილი - შ.ასანიშვილის „შემთხვევა“ 

II სართ. 

25-ე კაბინეტი 

მ.ვასაძე, ხ.წილოსანი და 

IIა კლასის მოსწვლეები 

22 აპრილი 

ოთხშაბათი   
  გაკვეთილის ვიდეო გადაღება  მ. პაპუნიძე 

22 აპრილი 

ოთხშაბათი   
11.35-12.20 შემაჯამებელი ტესტირება მათემატიკაში 

კომპიუტერული 

ლაბორატორია 

50-კაბინეტი 

თ.კუჭავა და XII კლასის 

მოსწავლეები 

22 აპრილი  

ოთხშაბათი 
14.00 დედა ენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება ბიბლიოთეკა 

ვ.ტიხომიროვა, 

ლ.დავითაძე და IIბ 

კლასის  მოსწავლეები 

 23 აპრილი 

ხუთშაბათი 

14.00 დღეს წიგნის საერთაშორისო დღეა ბიბლიოთეკა მ.ღადუა და სკოლის 

მოსწავლეები 
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23 აპრილი 

ხუთშაბათი 
09.00-09.45 

ინტეგრირებული გაკვეთილი მათემატიკა-გეოგრაფიაში  

პრაქტიკული სამუშაო: „გეოგრაფიის ცოდნის გამოყენება 

მათემატიკური ამოცანების ამოხსნისას“ 

III სართ. 

32-ე კაბინეტი 

ნ.აჯიბა, 

ლ.მურადაშვილი და 

VIIა კლასის 

მოსწავლეები 

23 აპრილი 

ხუთშაბათი 
9.00-09.35 საჩვენებელი გაკვეთილი - „კაჭკაჭი და კრუხი“ 

II სართ. 

26-ე კაბინეტი 

ნ. წერეთელი, 

ქ.გიორგაძე და Iა კლასის 

მოსწავლეები   

23 აპრილი 

ხუთშაბათი  
10.40-11.25 

საჩვენებელი გაკვეთილი - „ რომ არა გეორგიევსკის 

ტრაქტატი“ 

III სართ. 

36-ე კაბინეტი 

მ. ბაუჟაძე, მ.ჭყონია და 

IX კლასის მოსწავლეები 

23 აპრილი 

ხუთშაბათი 
10.40-11.25 

საჩვენებელი გაკვეთილი მათემატიკაში- „ მონაცემთა 

ანალიზი“ 

III სართ. 

35-ე კაბინეტი 

თ.კუჭავა, ს.ბოლქვაძე 

და  X კლასის 

მოსწავლეები 

24 აპრილი 

პარასკევი 
9.00-09.45 საჩვენებელი გაკვეთილი - „ Моя семья“ 

III სართ. 

30-ე კაბინეტი 

მაყვალა მამულაძე და 

მე-VIა კლასის 

მოსწავლეები 

23 დეკ. 

სამშაბათი 

14.00 I-VI კლასის მოსწავლეთა მშობელთან შეხვედრა კლ კაბ 

Iა 26 

Iბ 27 

IIა 25 

IIბ 24 

IIIა 21 

IIIბ 22 

IV 20 

Vა 28 

Vბ 29 

VIა 30 

VIბ 31 
 

კლასის დამრიგებლები 

24 აპრილი 

პარასკევი 
12.25-13.10 

საჩვენებელი გაკვეთილი - თემისა და კაი ყმის ურთიერთობა 

„ალუდა ქეთელაურისა“ და  „სტუმარ -მასპინძლის“ მიხედვით 

III სართ. 

34-ე კაბინეტი 

ქ.გიორგაძე, ნ.ქავჟრაძე 

და  XI კლასის 

მოსწავლეები 
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25 აპრილი 

შაბათი 
10.00-18.00 

შაბათის გამოცდები მათემატიკაში 

იხილეთ განრიგი: <<მე-8 კლ.>>    <<მე-9 კლ.>> 

კომპიუტერული 

ლაბორატორია 

50-კაბინეტი 

ზ.დუმბაძე, მ.პაპუნიძე 

და 8,9 კლასის 

მოსწავლეები 

24 დეკ. 

ოთხ. 

14.00 VII-XII კლასის მოსწავლეთა მშობელთან შეხვედრა კლ კაბ 
VII 26 
VII 27 
VIII 25 
IX 24 
X 21 
XI 22 
XII 20 

 

კლასის დამრიგებლები, 

მშობლები 

27 აპრილი 

ორშაბათი 
11. 45-12.20 

ცხოვრების ჯანსაღი წესის აუცილებლობა ი. გოგებაშვილის 

„მოუთმენლობის მსხვერპლი“ 

II სართ. 

27-ე კაბინეტი 

ნ.ცეცხლაძე, ხ. 

აბდალაძე და  Iბ კლასის 

მოსწავლეები 

27 აპრილი 

ორშაბათი 
09.50-10.35 გაკვეთილი დისკუსია - „რაც თნატოლებს გვაწუხებს“ 

III სართ. 

30-ე კაბინეტი 

მ.ჭყონია, მ.ბაუჟაძე და 

VIა კლასის 

მოსწავლეები 

27 აპრილი 

ორშაბათი 
12.25-13.10 საჩვენებელი გაკვეთილი-„საგალობლები“ 

II სართ. 

29-ე კაბინეტი 

ვ.ტიხომიროვა, თ შანიძე 

და Vა კლასის  

მოსწავლეები 

28 აპრილი 

სამშაბათი 
09.50-10.35 გაკვეთილი - ვიქტორინი „გამოიცანი“ 

I სართ. 

მე-6 კაბინეტი 

ლ. მელანაშვილი, 

გ.ნაკაშიძე და VIII 

კლასის მოსწავლეები 

28 აპრილი 

სამშაბათი 
11.35-12.20 

საჩვენებელი გაკვეთილი-„გაზაფხულის თვეები და 

დღესასწაულები“ 

III სართ. 

32-ე კაბინეტი 

მ.კახიძე, მ.ბაუჟაძე   და 

V II ა კლასის  

მოსწავლეები 

http://pmc.edu.ge/skola/css-admin/css-admin/upload/shabatisgamocda/8_matematika_aprili2015.pdf
http://pmc.edu.ge/skola/css-admin/css-admin/upload/shabatisgamocda/9_matematika_aprili2015.pdf
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29  აპრილი 

ოთხშაბათი   
  გაკვეთილის ვიდეო გადაღება  მ. პაპუნიძე 

30 აპრილი 

ხუთშაბათი    
11.35-12.20 

საჩვენებელი გაკვეთილი - „ილია და საქართველო“ – IV ეტაპი 

(შეჯამება) 

III სართ. 

34-ე კაბინეტი 

მ.ბაუჟაძე, ს.ბოლქვაძე 

და  XI კლასის 

მოსწავლეები 

30 აპრილი 

ხუთშაბათი 
09.50-10.35 

საჩვენებელი გაკვეთილი - „ ტრადიციული სამეურნეო საქმიანობა 

საქართველოში“ 

II სართ. 

28-ე კაბინეტი 

თეა შანიძე, 

ლ.მურადაშვილი და   

და Vა კლასის  

მოსწავლეები 

 
 


