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«ვამტკიცებ»  

დირექტორი ____________ /ზ. ზაქარაძე/  

29.10.2014 წ.  

 

         სამუშაო გეგმა 
                          ნოემბრი  2014  წელი 

                                                                                                                                                                                                                                          

               ძირითადი საქმიანობა:  
 

1. სპორტული თამაშები. 

2. საჩვენებელი გაკვეთილის  პრეზენტაციები 

3. სასწავლო პროექტის პრეზენტაციები 

4. სასწავლო პროცესის ვიდეო გადაღება.  

5. მოსწავლეთა ცოდნის დონის დიაგნოსტიკა მათემატიკაში: 7,8,9,10,11,12 კლასები. 
 

თარიღი  დრო ღონისძიება ჩატარების 

ადგილი 
პასუხისმგებელი  

პირი 

   მშობლეთათვის მნიშვნელოვანი ღონიძიება! 

მასწავლებელთათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიება! 

მოსწავლეთათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიება! 

კლასის დამრიგებელთათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიება! 

სკოლა მასპინძლობს! 

კონკურსები, შეჯიბრებები 

ღია ღონისძიებები 

  პირველი კვირა   

29 ოქტო 

ოთხშ 
14.00 სთ შეხვედრა სკოლის პედაგოგებთან.  

№6 

კაბინეტი 

 

თამარ ჩაგანავა 

1 ნოემ.  
ექსკურსია ეგნატე ნინოშვილის სახლ-

მუზეუმში 

ლანჩხუთის 

რ-ნი 

ჭყონია, მე-6 კლ. 

მოსწავლეები და 

მშობლები 

03 ნოემბ. 

ორშ. 
10.40 

 

 ვიდეო გაკვეთილი -საკლასო მენეჯმენტის 

გამოყენება ბუკებში- (ეკრანის გაზიარების 

ფუნქცია) გრამატიკული ტაბულა ჩვენებითი 

ნაცვალსახელებიTHIS/THAT/THESE/THOSE 

№22 

კაბინეტი 

ნ. ვაშალომიძე, 

ნ.საბაშვილი, 

მ.პაპუნიძე 

Шბ  კლასის 

მოსწავლეები- 

03 ნოემბ. 

ორშ. 
10.40-11.25 

პროექტი „ქართული ენა საზღვრებს მიღმა“ 

№31 

კაბინეტი 

ნ.ქავჟარაძე, 

მ.ჭყონია; 

მე-6ბ კლასის 

მოსწავლეები;  

https://www.youtube.com/watch?v=iCIRhY0tljc
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03 ნოემბ 

 

ორშ. 

14.00 

 

უცხოური ენის კათედრის №2 სხდომა 

 

№31 

კაბინეტი 

მ.მამულაძე, 

ნ.გრძელიძე, 

ნ.ვაშალომიძე, 

ნ.საბაშვილი, 

მ,კახიძე, 

თ.ჩაგანავა 

04 ნოემ. 

სამშ. 
10.40-11.25 

გაკვეთილი პრეზენტაცია რუსულ ენაში „Пётр 

I”  №34 

კაბინეტი 

მ.კახიძე, 

მ.მამულაძე და 

მე-11 კლასის 

მოსწავლეები 

04 ნოემბ. 

სამშ. 
12.25 

 

  პროექტის პრეზენტაცია რუსულ ენაში: 

„წელიწადის დროები“ 
№8 

კაბინეტი 

მ. მამულაძე, 

მ.ბაუჟაძე, 

თ.შანიძე, 

VIII კლასის 

მოსწავლეები 

 

05 ნოემ. 

ოთხ. 
09.00 

ინგლისურ ენოვანი  ანიმაციური  ფილმის  

ჩვენება 3D . გამოყენებული მარტივი 

ფრაზების  გამეორება- შესწავლა 

Hello/ hi  

№27 

კაბინეტი 

ნ. ვაშალომიძე, 

ნ.ცეცხლაძე, 

ნ.გრძელიძე, 

მ.მამულაძე და 1ბ 

კლასის 

მოსწავლეები 

05 ნოემ. 

ოთხ. 
09.00 

საგაკვეთილო პროცესის ვიდეო და ფოტო 

გადაღება 
 

ზ.დუმბაძე 

 

05 ნოემ. 

ოთხ. 
13.10-14.00 

ექსკურსია ი.ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმში 

 

ხ.წილოსანი, 

მშობლები, მე-4 

კლასის 

მოსწავლეები 

06 ნოემ. 

ხუთშ. 

 

14,00 
შეხვედრა სკოლის მოსწავლეთა 

თვითმართველობასთან 
 

თ.ჩაგანავა 

მ,პაპუნიძე 

06 ნოემ. 

ხუთშ. 

 

10.00-17.00 

საშინაო დავალებების ოდენობის 

მონიტორინგი: ქართული ენა და 

ლიტერატურა,მათემატიკა და უცხოენა 

№23 

კაბინეტი 

თ.ჩაგანავა 

მასწავლებლები 

V-VI კლასის 

მოსწავლეები 

06 ნოემ. 

ხუთშ. 
12.25-14.00 

გაკვეთილი-დისკუსია - რეჟისორისა და 

ავტორის თვალსაზრისი (ი.გოგებაშვილის 

„იავნანამ რა ჰქმნას?!“ მიხედვით) 
სააქტო 

დარბაზი 

ნ.ქავჟარაძე, 

ლ.მელანიშვილი, 

მ.მამულაძე, 

ლ.კვაჭანტირაძე; 

მე-5ა და მე-5ბ 

კლასის 

მოსწავლეები. 

06 ნოემ. 

ხუთშ. 
09.50-10.35 

რიცხვების გამრავლება და გაყოფა 10-ზე, 100-

ზე და ა.შ.; 0,1-ზე, 0,01-ზე და ა.შ. №31 

კაბინეტი 

გ.შალამბერიძე, 

თ.ჩაგანავა და მე-

6ბ კლასის 

მოსწავლეები 
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07 ნოემ. 

პარას. 
14.00 

საერთაშორისო ორგანიზაცია PH International-

თან თანამშრომლობით პროექტის „კინო 

სკოლაში“ ფარგლებში ფილმის ჩვენება 

III სართ 

37 კაბინ. 

მ.ჭყონია 

VII,VIII,IX,X, XI 

კლასის 

მოსწავლეები 

07 ნოემ. 

პარას. 

09.00 -

15.00 

საგაკვეთილო პროცესის ვიდეო გადაღება 

კლას- 

კაბინეტები 

 საგნის 

მასწავლებელი, 

 ზ.დუმბაძე, 

მოსწავლეები. 

07ნოემ. 

პარ. 

14.00-15.00 ლიტერატურული საღამო „რა შეუძლიათ 

ლექსებს“ №41 

კაბინეტი 

ლ.მელანაშვილი, 

ქავჟარაძე, ჭყონია 

მე-7 ა კლასის 

მოსწავლეები 

07ნოემ. 

პარ. 

09.00-09.35 ინტეგრირებული გაკვეთილი მათემატიკასა 

და ისტ-ში. თემა: ციფრი 5-ის გაცნობა. №27 
კაბინეტი 

ნ.ცეცხლაძე, ლია 

დავითაძე, 1ბ 

კლაის 

მოსწავლეები 

07ნოემ. 

პარ. 

14.00 ილია ჭავჭავაძის იუბილესადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება „მარად და ყველგან საქართველოვ 

მე ვარ შენთან“. 

№41 

ბიბლ. 

ხ.წილოსანი, 

მშობლები და მე-

4 კლასის 

მოსწავლეები 

  მეორე კვირა   

10 ნოემ. 

ორშ. 
9.50-10.35 

ღია გაკვეთილი ისტორიაში: თემაზე 

,,კაროლინგური რენესანსი“ 

№32 

კაბინეტი 

მ.ბაუჟაძე, 

მ. შოთაძე, 

VII-ა კლასის 

მოსწავლეები 

10 ნოემ. 

ორშ. 
15.00 

აჭარის მასობრივი სპორტის ფედერაციის მიერ 

ორგანიზებული შეჯიბრება მძლეოსნობაში 

დანიშნულე

ბისამებრ 

შ.კალაძე, თ. 

კელეპტრიშვილი 

11ნოემ. 

სამშ. 
10.00 

 

ჯანმრთელობის  კუთხის შექმნა და 

ინფორმაციების სისტემატური ცვლა 

№5 

ექიმის 

კაბინეტი 

ხათუნა 

აბდალაძე, 

11 ნოემ. 

სამშ. 
14.00 

საკლასო ჟურნალების წარმოების 

მონიტორინგი 

№23 

კაბინეტი 

თ.ჩაგანავა 

მ.პაპუნიძე 

11 ნოემ. 

სამშ. 
15.00 

აჭარის მასობრივი სპორტის ფედერაციის მიერ 

ორგანიზებული შეჯიბრება მძლეოსნობაში 

დანიშნულე

ბისამებრ 

შ.კალაძე, თ. 

კელეპტრიშვილი 

11 ნოემ. 

სამშ. 
10.40-11.25 

ღია გაკვეთილი მათემატიკაში: „ათწილადის 

გაყოფა ნატურალურ რიცხვზე" 

№30 

კაბინეტი 

ნ.აჯიბა, 

თ. სირაბიძე, 

VI-ა კლასის 

მოსწავლეები 

11 ნოემ. 

სამშ. 
11.35-12.20 

საჩვენებელი გაკვეთილი მათემატიკაში, თემა: 

ორნიშნა რიცხვების შეკრება-გამოკლება და 

ამოცანების ამოხსნა 

№22 

კაბინეტი 

თ.მახარაძე, 

ლ.დავითაძე და 

მე-3ბ კლასის 

მოსწავლეები 

11 ნოემ. 

სამშ. 
10.40-11.25 პროექტ  „MATH Factor-ის“   პრეზენტაცია  

№48 

დარბაზი 

თ.კუჭავა, 

VIII კლასის 

მოსწავლეები 
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11 ნოემ. 

სამშ. 
13.15-14.00 

საჩვენებელი გაკვეთილი ინგლისურ ენაში 

თემაზე: « Favourite bend» 

№33 

კაბინეტ. 
 

ნ.საბაშვილი, 

მ.მამულაძე, 

VIIბ კლასის 

მოსწავლეები 

12 ნოემ. 

ოთხშ. 

09.00 

სსსმ მოსწავლეთა ნამუშევრების გამოფენა-

გაყიდვა 

სკოლის 

ფოიე 

მ.მაჩალაძე, 

ნ.ქუთათელაძე, 

მ.კირკიტაძე, 

ც.ტუღუში, სსსმ 

1, 2, 3 ჯგუფის 

მოსწავლეები 

12 ნოემ. 

ოთხ. 
11.35-12.20 

პროექტ  „MATHeatre-ის“   პრეზენტაცია  

№48 

დარბაზი 

თ.კუჭავა, 

XII კლასის 

მოსწავლეები 

12 ნოემ. 

ოთხ. 
14.00 

კონფერენცია-«მომავლის სკოლა: ჩემი 

მარშუტი». 

საკონფერ. 

დარბ 

მასწავლებლები, 

მოსწავლეები 

12 ნოემ. 

ოთხშ. 
15.00 

აჭარის მასობრივი სპორტის ფედერაციის მიერ 

ორგანიზებული შეჯიბრება მძლეოსნობაში 

დანიშნულე

ბისამებრ 

შ.კალაძე, თ. 

კელეპტრიშვილი 

13 ნოემ. 

ხუთ. 

14.00 საკონტროლო წერების მონიტორინგი 

 

თ.ჩაგანავა 

მ.ჭყონია 

 

13 ნოემ. 

ხუთშ. 
11.35-13.10 

ვიდეო გაკვეთილი -WH-questions of present 

simple tense №32 

კაბინეტი 

ნ. ვაშალომიძე, 

ნ. საბაშვივლი, 

მე-7ბ კლასის  

მოსწავლეები 

13 ნოემ. 

ხუთშაბ. 

 10.40-11.25 

ღია გაკვეთილი მათემატიკაში თემაზე: 

ბრტყელი გეომეტრიული ფიგურები 
№22 

კაბინეტი 

თ. მახარაძე, 

ლ.დავითაძე, 

მ. ვასაძე, 

III-ბ კლასის 

მოსწავლეები 

14 ნოემ. 

პარას. 

10.00 -

17.00 
საერთაშორისო ორგანიზაცია PH International-

თან თანამშრომლობით პროექტის „კინო 

სკოლაში“ ფარგლებში ფილმის ჩვენება 

 

№37 

კაბინეტი 

მ.ჭყონია 

VII,VIII,IX,X, XI 

კლასის 

მოსწავლეები 

14 ნოემ. 

პარას. 

09.00 -

15.00 

საგაკვეთილო პროცესის ვიდეო გადაღება 

კლას- 

კაბინეტები 

 საგნის 

მასწავლებელი, 

 ზ.დუმბაძე, 

მოსწავლეები. 

14 ნოემ. 

პარ. 
15.00 

აჭარის მასობრივი სპორტის ფედერაციის მიერ 

ორგანიზებული შეჯიბრება ჭადრაქში 

დანიშნულე

ბისამებრ 

შ.კალაძე, თ. 

კელეპტრიშვილი 

14 ნოემ. 

პარ. 
11.35-12.20 

ღია გაკვეთილი   ქართულში:    მარად 

თანამედროვე კითხვები. 

№8 

კაბინეტი 

ლ.მელანაშვილი, 

მ.ჭყონია, 

 მე-8 კლასის 

მოსწავლეები 

18 ნოემ. 

სამშ. 

 საჩვენებელი გაკვეთილი სამოქალაქო 

განათლებაში თემაზე:  „კონფლიქტები და 

მისი მოგვარების გზები“ 

 

№36 

კაბინეტი 

 

მ.შოთაძე, 

 

https://www.youtube.com/channel/UC56Cozx6K6T8A2JjZyP9RMg
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  მესამე კვირა   

17 ნოემ. 

ორშ. 

11.35 -

12.20 

 ღია გაკვეთილი მათემატიკაში: თემაზე 

რიცხვითი გამოსახულების მნიშვნელობის 

პოვნა. 

№20 

კაბინეტი 

ხ.წილოსანი, 

მ.ვასაძე, 

IV კლასის 

მოსწავლეები 

17 ნოემ. 

ორშ. 
15.00 

აჭარის მასობრივი სპორტის ფედერაციის მიერ 

ორგანიზებული შეჯიბრება ჭადრაქში 

დანიშნულე

ბისამებრ 

შ.კალაძე, თ. 

კელეპტრიშვილი 

18 ნოემ. 

სამშ. 

09.00-11.25   მოსწავლეთა ცოდნის  ხარისხის 

დიაგნოსტიკა: ქართულ ენასა და 

ლიტერატურაში მე-3 კლასები 

საკლასო 

ოთახები 

ლ.თურმანიძე, 

თ.მახარაძე, 

თ.ჩაგანავა. 

18 ნოემ. 

სამშ. 

09.00-11.25 საჩვენებელი გაკვეთილი ისტ-ის გამოყენებით, 

თემა: ხელოსნობა საქართველოში“ 
№31 

კაბინეტი 

თ.შანიძე, 

ლ.შოთაძე, 

ლ.მურადაშვილი, 

მე-6ბ კლასის 

მოსწავლეები 

18 ნოემ. 

სამშ. 

12.25-13-10 

საჩვენებელი გაკვეთილი სამოქალაქო 

განათლებაში თემაზე:  „კონფლიქტები და 

მისი მოგვარების გზები“ 

№36 

კაბინეტი 

 

მ.შოთაძე, 

მ.ბაუჟაძე 

IX კლასის 

მოსწავლეები 

 

18 ნოემ. 

სამშ. 

12.25-13-10 ინტეგრირებული ვიდეო-გაკვეთილი 

ინგლისური ენა, ისტ-ი, ბუნება, ქართული ენა, 

თემა:“ჯეკი და ლობიო“ 

№20 

კაბინეტი 
 

ხ.წილოსანი, 

ნ.ვაშალომიძე, 

IV კლასის მოსწავ 

19 ნოემ. 

ოთხ. 

09.00-09-45 საჩვენებელი გაკვეთილი მათემატიკაში, თემა: 

მაჩვენებლიანი განტოლებები და უტოლობები 
№34 

კაბინეტი 

 

ა.ნიგალიძე, 

გ.შალამბერიძე, 

11 კლასის 

მოსწავლეები 

19 ნოემ. 

ოთხ. 

11.35-12.20 საჩვენებელი ინტეგრირებული გაკვეთილი 

ბუნებასა და ქართულ ენაში 
№24 

კაბინეტი 
 

ლ.დავითაძე, 

ხ.წილოსანი და 

მე-2ბ კლასის 

მოსწავლეები 

19 ნოემ. 

ოთხ. 

09.50-10.35 ღია გაკვეთილი ფიზიკაში:  ელექტრული 

რხევები. №34 

კაბინეტი 

ს.ბოლქვაძე, 

თ.ბერიძე, 

მე-11 კლასის 

მოსწავლეები 

19 ნოემ. 

ოთხ. 

10.25-11.00 საჩვენებელი გაკვეთილი დედაენაში თემაზე: 

“რწყილი და ჭიანჭველა“ - ანიმაციური ფილმი №27 

კაბინეტი 

ნ.ცეცხლაძე, 

ნ.წერეთელი, 1ბ 

კლასის 

მოსწავლეები. 

19 ნოემ. 

ოთხ. 

09.40-10.15 საჩვენებელი გაკვეთილი ქართულ ენაში, 

თემა: შ-ასო-ბგერის ახსნა 
№26 

კაბინეტი 

ნ.წერეთელი, 

ლ.დავითაძე, 

ხ.წილოსანი,  1ა 

კლასის 

მოსწავლეები 
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20 ნოემ. 

ხუთ. 

09.00-09.45 საჩვენებელი გაკვეთილი მათემატიკაში 

თემაზე: ტრაპეციის ფართობი №36 

კაბინეტი 

თ.ჩაგანავა, 

ს.ბოლქვაძე, 

IX კლასის 

მოსწავლეები 

20 ნოემ. 

ხუთ. 

10.00 მოსწავლეთა ცოდნის დონის დიაგნოსტიკა   მე-

7,8,9,10,11,12 კლასები 
საგამოცდო 

ცენტრი 

ადმინისტრაცია 

20 ნოემ. 

ხუთ. 

11.35-12.20 საშემოდგომო ნაშრომების(ნახატების) გამოფენა 

№21 

კაბინეტი 

ლ.თურმანიძე, 

მ.ვასაძე , მე-3ბ 

კლასის 

მოსწავლეები 

20 ნოემ. 

ხუთ. 

12.25-14.00 პროექტ „ჩემი კალამის“ დასკვნითი ღონისძიება 

№48 

კაბინეტი 

მ.ჭყონია, 

ნ.ქავჟარაძე, 

ზ.დუმბაძე და მე-

8 ა კლასის 

მოსწავლეები 

21 ნოემ. 

პარასკ. 
14.00 სტუმრად სათნოების სახლში 

სათნოების 

სახლი 

ნ.გრძელიძე, 

თ.შანიძე, 

მ.მამულაძე,  

V-კლასის 

მოსწავლეები 

21 ნოემბ 

პარასკ. 
14.00 

საერთაშორისო ორგანიზაცია PH International-

თან თანამშრომლობით პროექტის „კინო 

სკოლაში“ ფარგლებში ფილმის ჩვენება 

37 

კაბინეტი 

მ.ჭყონია, 

VII,VIII,IX,X, XI 

კლასის 

მოსწავლეები 

21 ნოემ. 

პარასკ. 
15.00 

აჭარის მასობრივი სპორტის ფედერაციის მიერ 

ორგანიზებული შეჯიბრება კალათბურთში 

დანიშნულე

ბისამებრ 

შ.კალაძე, თ. 

კელეპტრიშვილი 

21 ნოემ. 

პარასკ. 
11.35-12.20 

სასწავლო პროექტის პრეზენტაცია: ილია და 

საქართველო 

№34 

კაბინეტი 

მ.ბაუჟაძე, 

თშანიძე, 

მ.ჭყონია, მე-11 

კლასის 

მოსწავლეები 

21 ნოემ. 

პარასკ. 
09.00-09.45 

სამოქალაქო განათლების გაკვეთილი, თემა: 

კონფლიქტი და კონფლიქტის მოგვარების 

გზები. 

№35 

კაბინეტი 

ლ.შოთაძე, 

კვაჭანტირაძე ლ., 

და 10 კლასის 

მოსწავლეები 

  მეოთხე კვირა   

24 ნოემ. 

ორშ. 

14.00-16.00 სემინარი თემაზე: „უსაფრთხო ინტერნეტი“ 

 

№50 

კაბინეტი 

ზ.დუმბაძე, 

მოსწავლეები 

 

25 ნოემ. 

სამშაბ. 

14.00-16.00 ლიტერატურულ-მხატვრული კომპოზიცია:  

ლაზური პოეზიის ნაკვალევზე.  

სკოლის 

ბიბლიოთეკ

ა 

ქ.გიორგაძე, 

ქართული ენისა 

და ლიტ.  წრე 

„სერაფიტა“; 

მ.ჭყონია, 

ნ.ქავჟარაძე, 

ლ.მელანაშვილი 
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25 ნოემ. 

სამშ. 

09.00 -

15.00 

საგაკვეთილო პროცესის ვიდეო გადაღება 

კლას- 

კაბინეტები 

 საგნის 

მასწავლებელი, 

 ზ.დუმბაძე, 

მოსწავლეები, 

25 ნოემ. 

სამშ. 

14.00 საზეიმო დილა თემაზე: ‘’ოქროსფერი 

შემოდგომა’’ ბიბლიოთეკ

ა 

თ.მახარაძე, 

მშობლები, მე-3ბ 

კლასის 

მოსწავლეები 

 

25 ნოემ 

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 

25ნოემ. 

სამშ. 

11.35-12.20  საჩვენებელი გაკვეთილი ფიზიკაში: 

რეზერფორდის ცდა: „ატომის ბირთული 

მოდელი“, ისტ-ის გამოყენებით 

№ ფიზიკის 

ლაბორატო

რია 

თ.ბერიძე, 

ს.ბოლქვაძერ, მე-

8 კლასის 

მოსწავლეები 

26ნოემ. 

სამშ 

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 ნოემ. 

ხუთ. 
10.40-11.25 

საჩვენებელი გაკვეთილი ქართულ ენაში 

„სიტყვის ძალა“ 

№5 

ლაბორატო

რია 

ნ.ქუთათელაძე, 

მ.მაჩალაძე, 

მ.კირკიტაძე 

27 ნოემ. 

ხუთ. 
11.35-12-20 

საჩვენებელი გაკვეთილი: მსოფლიო 

მიზიდულობის კანონი 

ფიზიკის 

ლაბორატო

რია 

თ.ბერიძე, 

ს.ბოლქვაძე და 

მე-9 კლასის 

მოსწავლეები 

26 ნოემ. 

ოთხშ. 

09.00 სასწავლო პროცესის არასაპატიო მიზეზით 

გამცდენ მოსწავლეთა შესახებ ინფორმაციის 

შეგროვება 

 

 

26 ნოემ. 

ოთხშ. 

14.00-15.00 ნორჩ კალიგრაფისტა კონკურსი 

№8 

კაბინეტი 

მ.ჭყონია,  

ლ. მელანაშვილი, 

ნ.ქავჟარაძე და 

ქ.გიორგაძე 
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26 ნოემ. 

ოთხშ. 

13.00 საზეიმო ღონისძიება თემაზე: „ამას ჩვენი 

დალოცვილი შემოდგომა ქვია“ 
სააქტო 

დარბაზი 

ნ.წერეთელი, 

ნ.ცეცხლაძე, 

მშობლები, 1ა 

კლასის 

მოსწავლეები 

27 ნოემ. 

ხუთ. 

14.00 დისციპლინური საბჭოს სხდომა №6 

კაბინეტი 

შ.კალაძე 

27 ნოემ. 

ხუთ. 
15.00 

აჭარის მასობრივი სპორტის ფედერაციის მიერ 

ორგანიზებული შეჯიბრება კალათბურთში 

დანიშნულე

ბისამებრ 

შ.კალაძე, თ. 

კელეპტრიშვილი 

27 ნოემ. 

ხუთ. 
10.40-11.25 გაკვეთლი-დისკუსია „ბედი ქართლისა“ №34 

ქ.გიორგაძე; ლ. 

მელანაშვილი, 

ნ.ქავჟარაძე და 

მე-11 კლასის 

მოსწავლეები 

27 ნოემ. 

ხუთ. 
10.40-11.25 გაკვეთილი-ვიქტორინა „ყველაზე ჭკვიანი’’ №24 

ლ.დავითაძე, 

ნ.წერეთელი და 

მე-2ბ კლასის 

მოსწავლეები 

27 ნოემ. 

ხუთ. 
12.25-13.10 

ისტორიისა და რუსული ენის 

ინტეგრირებული გაკვეთილი, თემა: რომისა 

და კართაგენის დაპირისპირება (ჰანიბალი) 

№34 

მ.ბაუჟაძე, 

მ.მამულაძე, 

თ.შანიძე 

28 ნოემ. 

პარას. 
14.00 

საერთაშორისო ორგანიზაცია PH International-

თან თანამშრომლობით პროექტის „კინო 

სკოლაში“ ფარგლებში ფილმის ჩვენება 

 

№37  

კაბინეტი 

მ.ჭყონია, 

VII,VIII,IX,X, XI 

კლასის 

მოსწავლეები 

28 ნოემ. 

პარას. 
11.35-12.20 

გაკვეთილი-პრეზენტაცია „ქართული 

ბალადები“ 

№8 

კაბინეტი 

ლ. მელანაშვილი; 

მ.ჭყონია, 

ზ.დუმბაძე;  

მარიამ ცინცაბაძე 

და მე-8 კლასის 

მოსწავლეები  

28 ნოემ. 

პარას. 
14.00-16.00 

ლიტერატურული საღამო „ჭაბუკები დარჩნენ 

მარად“ 

№42 

კაბინეტი 

მ.ღადუა და მე-6 - 

მე-7 კლასის 

მოსწავლეები 

28 ნოემ. 

პარას. 
11.35-12.20 

ექსკურსია ბუნებაში თემაზე: „შემოდგომის 

ბუნების სილამაზე“ 
 

თ.მახარაძე, 

მშობლები, მე-3ბ 

კლასის 

მოსწავლეები 

28 ნოემ. 

პარას. 
14.00 

შემოდგომის ზეიმი თემაზე: „ამას 

დალოცვილი შემოდგომა ჰქვია“ 

სააქტო 

დარბაზი 

ლ.თურმანიძე, 

მშობლები, 3ა 

კლასის 

მოსწავლეები 

28 ნოემ. 

პარას. 
13.15-14.00 ელექტროტევადობა, კონდენსატორი 

ფიზიკის 

ლაბორატო

რია 

თ.ბერიძე, თ. 

ჩაგანავა, მე-10 

კლასის 

მოსწავბლეები 
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29 ნოემ. 

შაბ. 
 სანიტარული დღე 

სკოლის 

შენობა 

გ.ხუხუნაიშვილი, 

ხ.აბდალაძე, 

ე.დოლიძე, 

დამლაგებლები 

 


