«ვამტკიცებ»
დირექტორი ____________ /ზ. ზაქარაძე/
03.11.2016

სამუშაო გეგმა
ნოემბრის , 2016 წელი
ძირითადი საქმიანობა:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

საჩვენებელი გაკვეთილის პრეზენტაციები
პორტფოლიოს ფესტივალი.
მშობელთა კრება: 1 და 12 კლასი.
სასწავლო პროექტების პრეზენტაცია
სასწავლო პროცესის ვიდეო გადაღება.

საკლასო ჟურნალების მონიტორინგი
მშობლეთათვის მნიშვნელოვანი ღონიძიება!
მასწავლებლებთათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიება!
მოსწავლეთათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიება!
კლასისდამრიგებელთათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიება!
სკოლა მასპინძლობს!
კონკურსები, შეჯიბრებები
ღია ღონისძიებები

თარიღი

დრო

ჩატარების ადგილი

ღონისძიება

პასუხისმგებელი
პირი

პირველი კვირა
1 ნოემბერი
სამშაბათი

გაკვეთილიოს ვიდეოგადაღება

2 ნოემბერი
ოთხშაბათი

საშინაო
დავალების
მონიტორინგი

3 ნოემბერი
ხუთშაბათი
4 ნოემბერი
პარასკევი

(მათემატიკაში)

მანანა პაპუნიძე
რვეულების

ადმინისტრაცია

9.45-10.30

შემოქმედებითი მუშაობა-შევქმნათ ნოველა

აუდიტორია 33

მ.ჭყონია, VIIIაკლასის
მოსწავლეები

10.40-11.25

კვებითი ჯაჭვის მოდელირება

აუდიტორია 20

ლ. კვაჭანტირაძე VIბ
კლასის მოსწავლეები

აუდიტორია 1

ნ. გრძელიძე; 1ბ-დ
კლასის მოსწავლეები

მეორე კვირა
8 ნოემბერი
სამშაბათი

9.40 – 10.15

9 ნოემბერი
ოთხშაბათი

14 საათი

10 ნოემბერი
ხუთშაბათი
11 ნოემბერი
პარასკევი

ანიმაციური ფილმის ჩვენება Magic English- Hi, Hello,
ლექცია-გაკვეთილი ლაზურ სახლ-მუზეუმში:
როგორც ქართული ენა

სარფი

ქართული ენის კათედრა

გაკვეთილების ვიდეოგადაღება
11სთ 40წთ

„ალკანები.ალკენები. ალკინები.―-თემის შეჯამება
საკლასო ჟურნალების მონიტორინგი
მესამე კვირა

14ნოემბერი
ორშაბათი

ლაზური,

გაკვეთილის ვიდეოგადაღება

აუდიტორია 38

11 კლასი. რ.შავაძე
თ. ჩაგანავა, მ. პაპუნიძე

15ნოემბერი
სამშაბათი

საშინაო დავალების ( ფიზიკაში) რვეულების მონიტორინგი

16 ნოემბერი
ოთხშაბათი

9.40 საათი

17 ნოემბერი
ხუთშაბათი

12:00 სთ

18ნოემბერი
პარასკევი

14 საათი

18 ნოემბერი
პარასკევი

15 საათი

18 ნოემბერი
პარასკევი

12.30-13.15

ადმინისტრაცია

ანიმაციური ფილმის ჩვენება Magic English- Hi, Hello,

აუდიტორია 8

ნ. ვაშალომიძე I-გ კლასის
მოსწავლეები

,,მე ვარ შემოდგომა― - საშემოდგომო ზეიმი

აუდიტორია 28

თ. ტრაპაიძე 1დ კლასი

მე-v აკლასის
სკოლის დარბაზი მოსწავლეები ვ/
ტიხომიროვა, მ. ბაუჟაე

„შემოდგომასთან დამშვიდობება―

ნ. ცეცხლაძე და III-ბ
კლასის მოსწავლეები და
მშობლები

გასართობი პროგრამის ნახვა ,,დელფინების ცეკვა―

ბიზანტიის იმპერია-ღია გაკვეთილი

აუდიტორია 31

თ.შანიძე VIIა კლასის
მოსწავლეები

სპორტდარბაზი

შ.კალაძე; თ
კელეპტრიშვილი და IVა
და IVბ კლასის
მოსწავლეები

აუდიტორია 27

ნ.ცეცხლაძე და III-ბ
კლასის მოსწავლეები

მეოთხე კვირა
21 ნოემბერი

10:40- 11:25 მხიარული სტარტები

საკლასო
გამოფენა
გეომეტრიაში―

22 ნოემბერი
22 ნოემბერი
სამშაბათი

9სთ. 55წთ

,,მოგზაურობა

ფანტასტიკურ

ფიროსმანი და საქართველო --,,არ ვიცი ასე რამ შემაყვარა’’-ღია
აუდიტორია 25
გაკვეთილი
გაკვეთილის ვიდეოგადაღება

23 ნოემბერი

10.00-15.00

მსვლელობა სამების ეკლესიაში

მე-4ა კლასი მ. ვასაძე
მ. პაპუნიძე

სამების ტაძარი

ლ.მურადაშვილი და 9ა
კლასი

23 ნოემბერი
ოთხშაბათი
24 ნოემბერი

ხუთშაბათი
25 ნოემბერი
პარასკევი11

13 სთ
9.50-10.35

10:40 – 11:25

მე-3 კლასი ნ.წერეთელი
და მშობლები

ექსკურსია წმინდა გიორგის ეკლესიაში+
გ.რჩეულიშვილის ,,შემოდგომა ბაბუა კოტესი―-ღია გაკვეთილი
ქართულ ენაში.

ბუნების მოვლენები

აუდიტორია 24

ლ.დავითაძე და IVბკლასის
მოსწავლეები

აუდიტორია 32

ნ. საბაშვილი 7ბ კლასის
მოსწავლეები

სკოლის დარბაზი

მე-3-ა კლასის
მოსწავლეები, ვ.
ტიხომიროვა, ნ.
წერეთელი.

მეხუთე კვირა
28 ნოემბერი
ორშაბათი

14 სთ

28 ნოემბერი
ორშაბათი

9.00-9.45

„შემოდგომასთან დამშვიდობება―

Имя числительное. Порядковые числительные.

აუდიტორია 44

გაკვეთილის ვიდეოგადაღება
29 ნოემბერი
სამშაბათი

11სთ 40წთ

„ქიმიური ტოლობის შედგენა―-ღია გაკვეთილი

მ. პაპუნიძე
აუდიტორია 38

30 ნოემბერი
ოთხშაბათი

12.30—13.15 გრადუსთა ბადე და გეოგრაფიული კოორდინატები

მ. მამულაძე და მე-5-გ
კლასის მოსწავლეები

აუდიტორია 32

რ. შავაძე და მე-8ბ კლასის
მოსწავლეები.
ლ.მურადაშვილი და 7ბ
კლასის მოსწავლეები

