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სსიპ ქალაქ ბათუმის №6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა    

                          «ვამტკიცებ»  

 დირექტორი ____________ /ზ. ზაქარაძე/  

28.01.2015 წ.  

                                                                                                                
                                                                                  

სამუშაო გეგმა 

მარტი, 2015 წელი 

ძირითადი  საქმიანობა: 
 

 
 

1. სპორტული თამაშები. 

2. საჩვენებელი გაკვეთილები და  პრეზენტაციები 

3. შაბათის გამოცდები ფიზიკასა და მათემატიკაში                                                                                                             

4. მშობელთა კრება: 1-12 კლასი.  

5. სასწავლო პროექტების პრეზენტაცია 

6. სასწავლო პროცესის ვიდეო გადაღება.  

 

 

 

 

                                          მშობელთათვის 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   

02 მარტი 

ორშ. 
11.45-12.20 

კონკურსი მხატვრულ კითხვაში „ ქალი ბევრია ამ 

ქვეყანაზე  მაგრამ  დედა კი მხოლოდ ერთია“ 

ბიბლიოთეკა  

41- კაბინეტი 

ნათელა წერეთელი, 1ა კლასის 

მოსწავლეები, მარინე ღადუა 

04 მარტი 

ოთხშ. 
 

საკონტროლო წერების მონიტორინგი: 

ისტორიაში 
  

04 მარტი 

ოთხშ. 
 საგაკვეთილო პროცესის ვიდეო და ფოტო გადაღება   

05 მარტი 

ხუთშ. 
11.45-12.20 

შემაჯამებელი გაკვეთილი ბუნებაში-„ჯანმრთელობის 

სადარაჯოზე“ 
27-კაბინეტი 

ნ. ცეცხლაძე, ლ. დავითაძე ხ. 

აბდალაძე  და  1ბ კლასის 

მოსწავლეები,  

06 მარტი 

პარას. 
14.00-15.00 ღონისძიება - „გაზაფხული და დედის დღე“ ბიბლიოთეკა 

ხ. წილოსანი, მ. ღადუა და მე-4 

კლასის მოსწავლეები 

06 მარტი 

პარას. 
14.00 

საკონტროლო წერების მონიტორინგი: 

ისტორია, გეოგრაფია, ქიმია 
 თ.ჩაგანავა, ნ. ქუთათელაძე 

07 მარტი 

შაბათი 
10.00-18.00 

შაბათის გამოცდები მათემატიკაში 

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

კომპიუტერული 

ლაბორატორია 

50-კაბინეტი 

ზ.დუმბაძე, მ.პაპუნიძე და 7-

ა,7-ბ კლასის მოსწავლეები 

  მეორე კვირა   

09 მარტი 

ორშ. 
12.25-13.10 დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება 22-კაბინეტი 

ლ. თურმანიძე ,თ მახარაძე და 

მე-3-ბ კლასის მოსწავლეები 

09 მარტი 10.20-10.55 
საჩვენებელი გაკვეთილი მათემატიკაში „გამოკლების 

თვისებები“ 
26-კაბინეტი 

ნ. წერეთელი, ნ.ცეცხლაძე და 

1-ა კლასის მოსწავლეები, 

10 მარტი 

ოთხშ. 
11.35-12.20 

საჩვენებელი გაკვეთილი-„წონის ერთეულების 

გამოყენება პრაქტიკაში 
28-კაბინეტი 

ნ. აჯიბა, თ. ჩაგანავა და მე-5_ა 

კლასის მოსწავლეები 

10 მარტი 

ოთხშ. 
 საგაკვეთილო პროცესის ვიდეო და ფოტო გადაღება   

http://pmc.edu.ge/skola/css-admin/css-admin/upload/shabatisgamocda/7a_matematika_marti2015.pdf
http://pmc.edu.ge/skola/css-admin/css-admin/upload/shabatisgamocda/7b_matematika_marti2015.pdf
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11 მარტი 

ოთხ. 
11.35-12.20 

მკითხველის თეატრი  - ილია ჭავჭვაძის „კაცია 

ადამიანი?!“ 
32-კაბინეტი 

ქ. გიორგაძე, მ.ჭყონია და მე-7-ა 

კლასის მოსწავლეები 

11 მარტი 

ოთხ. 
09-50-10.35 ციფრებთან თამაში (ლოტო)  

მეოთხე სართულის 

დერეფანი 

ნ. გრძელიძე,  ნ.ვაშალომიძე 

მე-2 ა,ბ კლასი 

11 მარტი 

ოთხ. 
11.35-12.20 

საჩვენებელი გაკვეთილი ქართულ ენაში - „შვლის 

ნუკრის ნაამბობი“ -განხილვა 
25-კაბინეტი 

მ. ვასაძე, ლ.დავითაძე და 

მე-2-ა კლასის მოსწავლეები 

12 მარტი 

ხუთ. 
11.05-11.40 

საჩვენებელი გაკვეთილი ქართულ ენაში - 

„მუქთამჭამელი“ 
27-კაბინეტი 

ნ. ცეცხლაძე, მ.ვასაძე და 1-ბ 

კლასის მოსწავლეები,   

12 მარტი 

ხუთ. 
09.50-10.35 საჩვენებელი გაკვეთილი - „ საქართველოს კუთხეები“ 

ბიბლიოთეკა 

41-კაბინეტი 

თ.  შანიძე, მ. ბაუჟაძე და მე-5-ა 

კლასის მოსწავლეები 

12 მარტი 

ხუთ. 
11.35-12.20 საჩვენებელი გაკვეთილი - „ ბოროტსა სძლია კეთილმან“ 6-კაბინეტი 

ლ. მელანაშვილი, მ. კახიძე და 

მე-8 კლასის მოსწავლეები 

12 მარტი 

ხუთ. 
09.50-10.35 

 ღია გაკვეთილი მათემატიკაში თემაზე-პირამიდა. წესიერი 

პირამიდა. პირამიდის S და V 
34-ე კაბინეტი 

ა.ნიგალიძე, ს. ბოლქვაძე და მე-

11 კლასის მოსწავლეები 

13 მარტი 

პარას. 
10.40-11.25 

საჩვენებელი გაკვეთილი ქართულში - „გაზაფხული 

მოვიდა“ 
24-კაბინეტი 

ლ. დავითაძე, ნ.ცეცხლაძე  და 

მე-2-ბ კლასის მოსწავლეები 

13 მარტი 

პარას. 
 საგაკვეთილო პროცესის ვიდეო და ფოტო გადაღება   

13 მარტი 

პარას. 
14.00 სამეურვეო საბჭოს სხდომა 30-ე კაბინეტი სამეურვეო საბჭოს წევრები 

14 მარტი 

შაბათი 
10.00-18.00 

შაბათის გამოცდები მათემატიკაში 

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

კომპიუტერული 

ლაბორატორია 

50-კაბინეტი 

ზ.დუმბაძე, მ.პაპუნიძე და 8,9 

კლასის მოსწავლეები 

  მესამე კვირა   

16 მარტი 

ორშ. 
09.50-10.35 დისკუსია თემაზე-„ რას ნიშნავს ყვარყვარიზმი“ 37-კაბინეტი 

ქ. გიორგაძე, ლ.მელანაშვილი 

და მე-12 კლასის მოსწავლეები 

16 მარტი 

ორშ. 
10.40-11.25 

გაკვეთილი ტექნოლოგიების გამოყენებით უცხო 

ტექსტის ანალიზი და მართლწერა 
31-კაბინეტი 

ნ. ქავჟარაძე, მ.ჭყონია და  მე-6-

ბ კლასის მოსწავლეები 

16 მარტი 

ორშ. 
11.05-11.40 

საჩვენებელი გაკვეთილი ბუნებაში „ზოგი დადის ზოგი 

დახტის“ 
26-კაბინეტი 

ნ. წერეთელი, ლ.დავითაძე და 

1-ა  კლასის მოსწავლეები, 

http://pmc.edu.ge/skola/css-admin/css-admin/upload/shabatisgamocda/8_matematika_marti2015.pdf
http://pmc.edu.ge/skola/css-admin/css-admin/upload/shabatisgamocda/9_matematika_2015.pdf
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17  მარტი 

სამშ. 

09.50-11.20 ფილმის ჩვენება - „ერეკლე მეორე“ 
ბიბლიოთეკა 

41-კაბინეტი 

თ.მახარაძე, მ.ღადუა  და მე-3-ბ 

კლასის მოსწავლეები 

17  მარტი 

სამშ. 
13.15-14.00 

Text “Robin Hood”. Make special questions according the 

text” 
31-კაბინეტი 

ნ.საბაშვილი,ნ. გრძელიძე და 

მე-7-ბ კლასის მოსწავლეები 

17  მარტი 

სამშ. 
10.40-11.25 მოთხრობები სიყვარულზე ტურგენევის - „ ბეღურა“ 34-კაბინეტი 

მ. მამულაძე, ნ.ვაშალომიძე  და 

მე-11 კლასის მოსწავლეები 

17  მარტი 

სამშ. 
11.35-12.20 დიაგნოსტიკური  ტესტირება ინგლისურ ენაში 

ტექნოლოგიური 

ლაბორატორია 

50-კაბინეტი 

ნ. გრძელიძე,  ზურა დუმბაძე 

და მე-12 კლასის მოსწავლეები,  

18 მარტი 

ოთხ. 
12.25-13.10 

  Text “Robin Hood”. Make special questions according the 

text” 
32-კაბინეტი 

ნ. საბაშვილი, თ.ჩაგანავა და მე-

7-ა კლასის მოსწავლეები  

18 მარტი 

ოთხ. 
10.40-11.25 

ინტეგრირებული გაკვეთილი (ქართული ენა და 

ლიტერატურა-ბუნებისმეტყველება) ვაა ფშაველას „ვერხვი“ 
30-ე კაბინეტი 

მ. ჭყონია,  ლ.კვაჭანტირაძე და 

მე-6-ა კლასის მოსწავლეები 

18 მარტი 

ოთხ. 

09.50-10.35 მოსწავლეთა შემოქმედება- იგავებისა და ზღაპრების 

გამოფენა 

28-კაბინეტი ნ. ქავჟარაძე, ქ. გიორგაძე და  

მე-5-ა  კლასის მოსწავლეები 

18 მარტი 

ოთხ. 

13.15-14.00 საჩვენებელი გაკვეთილი ქიმიაში თემაზე: ნახშირწყალბადები 36-ე კაბინეტი რ.შავაძე, ლ. მურადაშვილი და 

მე-9 კლასის მოსწავლეები. 

19 მარტი 

ხუთ. 

 

 

10.40-11.25 პოეზიის გაკვეთილი-„პოეზია უპირველეს ყოვლისა“ შოთა 

ნიშნიანიძისა და მირზა გელოვანის ლექსების მხატვრული 

კითხვა 

29-კაბინეტი ლ.მელანაშვილი, ნ.ქავჟარაძე და 

მე-5-ბ კლასის მოსწავლეები 

20 მარტი 

პარას. 
09.50-10.35 საშინაო კითხვა „The Ugly Duckling” 28-კაბინეტი 

ნ. საბაშვილი, ნ.გრძელიძე და 

მე-5-ა კლასის მოსწავლეები  

21 მარტი 10.00-18.00 
შაბათის გამოცდები მათემატიკაში 

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

კომპიუტერული 

ლაბორატორია 

50-კაბინეტი 

ზ.დუმბაძე, მ.პაპუნიძე და 

10,11-კლასის მოსწავლეები 

  მეოთხე კვირა   

http://pmc.edu.ge/skola/css-admin/css-admin/upload/shabatisgamocda/10_matematika_marti2015.pdf
http://pmc.edu.ge/skola/css-admin/css-admin/upload/shabatisgamocda/11_matematika_marti2015.pdf
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23 მარტი 

ორშ. 

 

 საგაკვეთილო პროცესის ვიდეო და ფოტო გადაღება   

24 მარტი 

სამშ 
11.35-12.20 Идём  в макдональд-Виртуально  путешествие 32-კაბინეტი 

მ.მამულაძე,მ. ჭყონია და მე-7 -ა 

კლასის მოსწავლეები 

24 მარტი 

სამშ 

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 

25 მარტი 

ოთხ. 

09.50-10.35 პროექტი-მოგზაურობა ძველ ბათუმში“ - პირველი 

ნაწილი  
31-კანინეტი 

თ. შანიძე, შ. კალაძე   მე-6ბ 

კლასის მოსწავლეები 

25 მარტი 

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 

25 მარტი 

ოთხ. 

 

09.00-09.45 საჩვენებელი გაკვეთილი თემა-„უცნობი საკლებისა და 

მაკლების პოვნა“ 25-კაბინეტი 
მ. ვასაძე, ნ.ცეცხლაძე და მე-2-ა  

კლასის მოსწავლეები 



6 

 

25 მარტი 

ოთხ. 

 

10.40-11.25 შესწავლილი მასალის განმტკიცების მიზნით საჩვენებელი 

გაკვეთილი მათემატიკაში -„შეკრება-გამოკლება 100-ის 

ფარგლებში“ 
24-კაბინეტი 

ლ. დავითაძე, ნ. წერეთელი და 

მე-2-ბ  კლასის მოსწავლეები 

26 მარტი 

ხუთშ. 

10.40-11.25 საჩვენებელი გაკვეთილი მათემატიკაში  თემა-„ვექტორები“ 35-კაბინეტი თ. კუჭავა, თ.ჩაგანავა და მე-10 

კლასის მოსწავლეები 

27 მარტი 

პარ. 
09.50-10.35 

საჩვენებელი გაკვეთილი ქართულ  ენაში -ესტონური 

ზღაპარი  „რატომ დამუნჯდნენე ხეები“ 
22-კაბინეტი 

ლ.  თურმანიძე, ნ.ცეცხლაძე და 

მე-3-ა კლასის მოსწავლეები 

27 მარტი 

პარ. 

 

09.50.-10.35 საჩვენებელი გაკვეთილი მათემატიკაში -გამრავლების და 

გაყოფის უცნობი კომპონენტების პოვნა 

20-კაბინეტი ხ. წილოსანი, ნ.წერეთელი და    

მე-4 კლასის მოსწავლეები 

28 მარტი 

შაბათი 
10.00-18.00 

„შაბათის გამოცდები“  ფიზიკაში 

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

კომპიუტერული 

ლაბორატორია 

50-კაბინეტი 

ზ.დუმბაძე, მ.პაპუნიძე და 

10,11-კლასის მოსწავლეები 

30 მარტი 

ორშ. 

 

1400 საათი 

ლიტერატურულ-მხატვრული კომპოზიცია - „მშობელ 

მიწაში მიდგას ფესვები“ -შეხვედრა აჭარაში მცხოვრებ 

პოეტებთან 

სააქტო დარბაზი 
ქეთო გიორგაძე,   მე-7,   მე-8, 

მე-11  კლასის მოსწავლეები 

31 მარტი 

სამშ. 

 

09.50-10.35 
გაკვეთილი პრეზენტაცია. საპრეზენტაციო მოხსენებები 

შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსნის“ მიხედვით 
35-ე კაბინეტი 

მ.ჭყონია, მ.მამულაძე და  მე-10 

კლასის მოსწავლეები 

 
 

 

http://pmc.edu.ge/skola/css-admin/css-admin/upload/shabatisgamocda/8fizika_marti2015.pdf
http://pmc.edu.ge/skola/css-admin/css-admin/upload/shabatisgamocda/9%20fizika_marti2013.pdf

