
 

  



 

7 ივნისი

ზუმი

II ბ კლასი-ნიცა გიორგაძე, ელენე ხაჩიძე, ნია ბერაია, ბეა ჭეიშვილი, 

სესილი ოდიკიძე, ანასტასია შარლოტა ვონ ჰაბსბურგ ვანდერბეკ, ანა 

ჯაფარიძე, მარიამ ნადარეიშვილი, რატი ჩამოხიძე, სანდრო ვაწაძე, 

ნიკოლოზ ოხანაშვილი, ნიკოლოზ პაპავა, სანდრო დვალი, ანდრია 

შანშიაშვილი, იოსებ გრიგოლიშვილი , ეკატერინე გიგაური

V დ კლასი- მაშო ჩხიკვაძე, ანასტასია ბოლქვაძე, ირინა შათირიშვილი, 

ქეთევან შხვაცაბაია, ნია ოდიკაძე, მიქაელ შანშიაშვილი, ლუკა 

გურგენიძე, გიორგი სვანაძე, ანი რატიანი, ლიზი ოგლგესაშვილი, ანა 

გიორგაძე, ანა გიორგაძე

მაშო შარაშენიძე

იასენია გორბუნოვა, მირიამ მამადოვა, ელისაბედ შვარცი, ელენე ინჯია, 

ნინია გვილავა, ნინი დვალიშვილი,

1ა

II ა კლასი

II ბ კლასი

IV ბ კლასი

1ბ

II ა კლასი

მომხსენებელი თემა საგანი კლასი დრო ხანგძლივობა მოდერატორი

ქეთევან ტაბატაძე, თეონა კვანჭიანი, თამარ ბიჭიაშვილი უკუკავშირის მეთოდები ინგლისური 11:30 10

გიორგი კვიკვინია AR და VR -ის გამოყენება 

სწავლა-სწავლების პროცესში

ინგლისური 11:40 10

გიორგი სოხვაძე, ნიკოლოზ ჯინჭარაძე, თენგო კაპანაძე, ნიკოლოზ 

მელაძე, ანნა შენგელაია
My collection ინგლისური 3ბ 11:50 15

ანასტასია ასათიანი, გურამ ჩიგოგიძე, ნინა ჩიგოგიძე, სანდრო კობახიძე, 

ზაზა ქათამაძე, სანდრო ბექაია, ამაღლობელი ნიკოლოზ, გვაზავა ნუკა, 

გიორგი კერძევაძე

My favorite place in Georgia ინგლისური IVბ 12:05 35

ლუკა ხატიაშვილი, გიორგი მხეიძე; ილია ბჟალავა სალომე 

თევდორაშვილი, ნიკოლოზ გოგრიჭიანი,ანასტასია ჩხეიძე
My favourite Georgian Dish ინგლისური IVდ 12:40 40

მე-4 გ, მე-4 დ კლასი My favourite Georgian Dish ინგლისური 4გ, 4დ 13:20 40

ვიტო ვასაძე, საბა ნიორაძე, გურამ გორგაძე, ანასტასია კობალავა, ნინი 

ბაღაშვილი, ანა მანიჟაშვილი
My dream school ინგლისური Vბ 14:00 35

მაშო შარაშენიძე, მაშო ჩხიკვაძე, მიქაელ შანშიაშვილი, გიორგი სვანაძე, 

რუხაძე სანდრო, შათირიშვილი ირინა, შხვაცაბაია ქეთო, რატიანი ანი
My favourite Movie/TV show ინგლისური Vდ 14:35 35

ანუკა აროშიძე, ანა იოსებიძე იგავი ინგლისური 5ა 15:10 5

ირინა ელისაშვილი youtube-ს შექმნის ისტორია რუსული 5გ 15:15 5

ნიკა ფხაკაძე გუგლის შექმნის ისტორია რუსული 5გ 15:20 5

მარიამ რობიტაშვილი მატრიოშკას შექმნის ისტორია რუსული 5გ 15:25 5

ნინია ოთარაშვილი, ვიკა თუშიშვილი, ნუცკი ჭუმბურიძე , ნინა ჯანაშია, 

სოფია ბერიძე, თუთიკო ბარათაშვილი

ლიზა გუგუშვილი, გიორგი მედოშვილი,სოფია გელხაური, ლიზი 

ჭრიკიშვილი

ზღაპარი ინგლისური 1ა 12:00 20

მამადოვა მირიამ, დემეტრე ყატაშვილი, ელიზაბეთ შვარცი, დავით 

ნათენაძე
ზღაპარი ინგლისური 1ბ 12:20 20

ანასტასია ჩაჩუა, ანა ყიფშიძე, კესარია ოთარიძე სხადასხვა საგნების ისტორია რუსული 8 13:00 15

ლელა ხორგუანი ზღვაში გასული გემი რუსული 11 13:15 10

ერეკლე, კობახიძე, კაპანაძე სპორტი ინგლისური 6 13:25 20

ლელა ხორგუანი მსახიობები და ემოციები ინგლისური 11 13:45 15

ანა პაპაშვილი ქალი მმართველები ინგლისური 10 14:00 10

მარიამ ნათენაძე მოდის ისტორია რუსული 8 14:10 10

ნატალია რუხაძე სამეჯლისო ცეკვის ისტორია რუსული 8 14:20 10

ლაზარე ჟორჟოლიანი ბურთის ისტორია რუსული 8 14:30 10

ლუკა გეგეშიძე, მარიამ რურუა, ნუცა ჭელიძე   სპორტი ინგლისური 6 14:40 20

მარიამ გოგორელიანი ეკოლოგია რუსული 11 15:00 10

აიდი - 4953856967 

შესვენება 12:40 -- 13:00

თამარ გოგოჭური, ლიკა 

კახეთელიძე, ანა პაპაშვილი

10:00 საათი

აიდი - 4953856967

აიდი 4753054651

აიდი 4753054651

გამოფენა

გიორგი კვიკვინია, ქეთი 

ტაბატაძე

პარალელური სესია

დამსწრეები 2ა და 2ბ კლასი

გახსნა

ნახატების გაცოცხლება

ნახატების გაცოცხლება

მუსიკალური შესრულება

„სოფლის გოგონები“

მუსიკალური შესრულება



 

8 ივნისი

მომხსენებელი თემა საგანი კლასი დრო ხანგძლივობა მოდერატორი ზუმი

II ა იაპონია ინტეგრირებული II ა 10:00 30 წთ ინოლა გულუა, მზეო კვინიკაძე

II ბ სხვადასხვა ინტეგრირებული II ბ 10:00 30 წთ ინოლა გულუა, მზეო კვინიკაძე

V დ ზღაპარი ქართული V დ 11:00 30 წთ ნინელი ნეფარიძე

გურამ გორგაძე. მართა გეთიაშვილი, 

ანასტასია ქობალავა, ელენე აბულაძე, 

ნინა გუგუშვილი

ზღაპარი ქართული V ბ 11:30 30 წთ მარინა ჯავახიშვილი

ანა პაპაშვილი - ფრანგული ენა ,,ვეფხისტყაოსნის'' თარგმანები და მთარგმნელები ქართული X კლასი 12:00 10 წუთი

ანდრია ბერია - რუსული ენა ,,ვეფხისტყაოსნის'' თარგმანები და მთარგმნელები ქართული X კლასი 12:10 10 წუთი

სანდრო მთვრალაშვილი - ინგლისური ,,ვეფხისტყაოსნის'' თარგმანები და მთარგმნელები ქართული X კლასი 12:20 10 წუთი

სანდრო გოგიშვილი - გერმანული ,,ვეფხისტყაოსნის'' თარგმანები და მთარგმნელები ქართული X კლასი 12:30 10 წუთი

ელიზაბეტ თავბერიძე თანამედროვე ლუარსაბ თათქარიძე ქართული VII კლასი 12:40 15 წუთი

მზეო-მარიამ გორგაძე და ირაკლი 

ღუდუშაური

ტარტანელ ტარასკონელისა და ილია ჭავჭავაძის 

ლუარსაბ თათქარიძის შეხვედრა კახეთში
ქართული VII კლასი 12:55 15 წუთი

მზეო- მარიამ გორგაძე

ჟან ჟიონოს მოთხრობის ,ადამიანი, რომელიც ხეებს 

რგავდა“ მიხედვით გადაღებული ფილმის 

განხილვა

ქართული VII კლასი 13:10 15 წუთი

სანდრო ქაშიბაძე და ელისაბედ 

თავბერიძე

რეპორტაჟი ბრძოლის ველიდან -აკაკი წერეთლის 

„თორნიკე ერისთავის“ მიხედვით
ქართული VII კლასი 13:25 15 წუთი

ალექსანდრე ჩანტალაძე სმა-ჭამა ლიტერატურაში ქართული VII კლასი 14:00 15 წუთი

მართა შალამბერიძე
სულხან- საბა ორბელიანის იგავების მიხედვით 

ანიმაციის შექმნა
ქართული vi კლასი 14:15 15 წუთი

მარიამ რურუა რეზო ინანიშვილი „ნეკერჩხლის წითელი ფოთოლი“ ქართული vi კლასი 14:30 15 წუთი

ირაკლი კობახიძე ჩემი იგავები ქართული vi კლასი 14:45 15 წუთი

გიორგი ქაშიბაძე მარგალიტები ვაჟა- ფშაველას შემოქმედებაში ქართული vi კლასი 15:00 15 წუთი

ნუცა ჭელიძე ჩემი მოთხრობა ქართული vi კლასი 15:15 15 წუთი

ნატალი სირაძე, ირინკა ცუცქრიძე, ბორის 

ქუნთელია, ერეკლე მაჭავარიანი
ჩემი გმირი ვეფხისტყაოსანში ქართული X 15:45 30 წუთი

მომხსენებელი თემა საგანი კლასი დრო ხანგძლივობა მოდერატორი

მე-5ა კლასი ფიროსმანის სამყარო ხელოვნება 5ა 11:00 20 წუთი

მარიამ რურუა იაპონური მულტიპლიკაციის ხიბლი ხელოვნება 6 11:20 40 წუთი

მე-7 კლასი ლანდშაფტური არქიტექტურა ხელოვნება 7 12:00 30 წუთი

ანა ონიანი მუსიკა მუსიკა IX კლასი 12:30 5 წუთი

მომხსენებელი თემა საგანი კლასი დრო ხანგძლივობა მოდერატორი

3ა და 3ბ მხიარული სტარტები სპორტი 3ა და 3ბ 10:30 1 სთ ნინო ფერაძე

2ა და 2ბ მხიარული სტარტები სპორტი 2ა და 2ბ 11:30 1 სთ ნინო ფერაძე

ნატალია მერებაშილი, მაშო პაპავა (+ 

მთელი კლასი)
საქართველო და ტურიზმი 4ა 12:30 30 წთ

4ა კლასი პრეზენტაცია - დინოზავრები 4ა 13:00 30 წთ

4ბ საქართველო და ტურიზმი 4ბ 13:30 30 წთ მანანა სიხარულიძე

4გ საქართველო და ტურიზმი 4გ 14:00 30 წთ ლილი გოგოლაძე

III ა სპექტაკლი ინგლისური ენა III ა 14:00 30 წთ ნინო გუჯაბიძე, ანა ადამია

აიდი - 4953856967 

აიდი 4753054651 

აიდი 4753054651

პარალელური სესია

ნინო ბერიშვილი

პარალელური სესია

ინტეგრირებული

ნატო რუხაძე

ჯულიეტა ჯანჯღავა, სანდრო 

ქაშიბაძე

შესვენება 13:40 - 14:00

ჯულიეტა ჯანჯღავა, 

ალექსანდრე ქაშიბაძე
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მომხსენებელი თემა საგანი კლასი დრო ხანგძლივობა მოდერატორი ზუმი

სანდრო ქაშიბაძე ადიქცია სამოქალაქო 7 11:00 10 წუთი

ალექსანდრე ჩანტლაძე ჯანსაღი კვება სამოქალაქო 7 11:10 10 წუთი

ირაკლი ღუდუშაური ადიქცია-შოპოჰოლიზმი სამოქალაქო 7 11:20 10 წუთი

მზეო გორგაძე ადიქცია სამოქალაქო 7 11:30 10 წუთი

საბა არჩვაძე ადიქცია-კოპ.თამაშები სამოქალაქო 7 11:40 10 წუთი

ლუკა მაჭარაშვილი ბერძენ-სპარსელთა ომი ისტორია 7 11:50 10 წუთი

ელიზაბეტ თავბერიძე ვახტანგ გორგასალი ისტორია 7 12:00 10 წუთი

დემეტრე ჯაფარიძე, ალექსანდრე 

ჩანტლაძე
საბრძოლო იარაღები შუასაუკუნეებში. ისტორია 7 12:10 10 წუთი

ირაკლი ღუდუშაური გლობალიზაცია ისტორია 7 12:20 10 წუთი

თამარ ნათენაძე
იდეოლოგიები და კულტურრები ცივი ომის 

პერიოდში
ისტორია 11 12:30 10 წუთი

ანი შამუგია
ომი, როგორც მეცნიერული პროგრესის 

ინპირაცია
ისტორია 11 12:40 10 წუთი

ანდრია ბერია ერთი ფოტოთი გადმოცემული ისტორია ისტორია 10 13:00 10 წუთი

ანა პაპაშვილი
ადამიანის უფლებების განვითარების 

ისტორია
ისტორია 10 13:10 10 წუთი

გეგა გვაზავა, ნიკოლოზ ყუბანეიშვილი, 

სანდრო მთვრალაშვილი
ვანის არქეოლოგია ისტორია 10 13:20 10 წუთი

ირინა ცუცქირიძე ქართული პალეოგრაფია ისტორია 10 13:40 10 წუთი

სანდრო გოგიშვილი, ერეკლე 

მაჭავარიანი, მარიამ ბირთველიშვილი
„გარე საქართველო“ ისტორია 10 13:50 10 წუთი

ნატალი სირაძე პოსტერი, როგორც ისტორიული წყარო ისტორია 10 14:00 10 წუთი

სანდრო გოგიშვილი, ერეკლე 

მაჭავარიანი
თბილისის თავდაცვითი ზღუდეები ისტორია 10 14:10 10 წუთი

Მაშო გოგორელიანი ქართული კონომატეგროფიის ისტორიიდან ისტორია 11 14:20 10 წუთი

ელენე ბარათაშვილი, ნიკოლოზ 

გაგლოშვილი
ქართული სპორტი ჩვენი საქართველო 5ა 14:30 10 წუთი

ლაზარე ბერია ტურისტული გზამკვლევი ჩვენი საქართველო 5ა 14:40 10 წუთი

ანდრია ტალახაძე ქართველი გმირები ჩვენი საქართველო 5გ 14:50

მართა შალამბერიძე, მარიამ რურუა
სახელმწიფო სიმბოლიკების როლი 

სპორტული დაჯილდოვებების დროს
ჩვენი საქართველო 6 15:00 10 წუთი

დავით კობახიძე საქართველოს მეფეები ჩვენი საქართველო 6 15:10 10 წუთი

ირაკლი ღუდუშაური, ლუკა 

მაჭარაშვილი, ელიზაბეტ თავბერიძე
მსოფლიოს ბიომრავალფეროვნების დაცვა გეოგრაფია 7 15:20 10 წთ

ანა პაპაშვილი, ნატალი სირაძე
სახელმწიფოები, რომლებსაც ქალები 

მართავენ

გეოგრაფია, სამოქალაქო 

განათლება
10 15:30 10 წთ

ნინო მიმინოშვილი, ირმა 

ორჯონიკიძე, ელიზაბეტ 

თავბერიძე

შესვენება 12:50 - 13:00

აიდი - 

4953856967 



 

10 ივნისი

მომხსენებელი თემა საგანი კლასი დრო ხანგძლივობა მოდერატორი ზუმი

ნინო ქემოკლიძე, ია ხუხიაშვილი
უნივერსიტეტის და სკოლის 

თანამშრომლობა
ფიზიკა 11:00 10 წთ

თემურ მაღრაძე, ირაკლი კობახიძე სახალისო ამოცანები მათემატიკა VI 11:10 10 წთ

მზეო-მარიამ გორგაძე, ელიზაბეტ თავბერიძე გეომეტრია და პროექტირება მათემატიკა VII 11:20 10 წთ

ირაკლი ღუდუშაური გეომეტრია და პროექტირება მათემატიკა VII 11:30 10 წთ

ალექსანდრე ჩანტლაძე, დემეტრე ჯაფარიძე ძალები და მოძრაობა- პარაშუტი ფიზიკა VII 11:40 10 წთ

ანა პაპაშვილი ულტრაიისფერი გამოსხივება ფიზიკა X 11:50 10 წთ

სალი გიგიბერია, მაშო გოგორელიანი, 

თათული შავიშვილი
რა არის ლაზერი ფიზიკა XI 12:00 10 წთ

ნიკა ხუხუნაიშვილი, გიორგი წულაია, ანა 

აბუაშვილი
ელექტრომაგნიტური სპექტრი ფიზიკა XI 12:10 10 წთ

გიორგი ცუცქირიძე,გიორგი კუნჭულია, 

გიორგი ქოქოშვილი
ციფრული ფოტოგრაფია ფიზიკა XI 12:20 10 წთ

დემეტრე ჯაფარიძე გადაშენებული ქვეწარმავლები ბიოლოგია VII 12:30 10 წთ.

ალექსანდრე ჩანტლაძე ძეძუმწოვრების მრავალფეროვნება ბიოლოგია VII 12:40 10წთ

მარიამ ნათენაძე ანასტასია ჩაჩუა უარი სწაფ კვებას ბიოლოგია VIII 12:50 10 წთ

ანა პაპაშვილი, ანდრია ბერია
ადამიანის მარეგულირებელი 

სისტემები
ბიოლოგია X 13:00 10წთ

ნატალი სირაძე
ჯანსაღი კვება-ჯანმრთელობის 

საწინდარი
ბიოლოგია X 13:30 10 წთ

თამარ ნათენაძე
გარემოს გავლენა ადამიანის 

გენოტიპზე
ბიოლოგია XI 13:40 10 წთ

ნატალი რუხაძე ელემენტების ისტორიიდან ქიმია VIII 13:50 10 წთ

ანასტასია ჩაჩუა და ლაზარე ჟორჟოლიანი ალქიმიკოსი ქიმია VIII 14:00 10 წთ

შავშიშვილი თათული და ანიტა სულუხია „ პოლიმერები“ ქიმია XI 14:10 10 წთ

ლელა ხორგუანი და ანა აბუაშვილი „ სახამებელი“ ქიმია XI 14:20 10 წთ

ანა პაპაშვილი მინერალური წყალი და იონი ქიმია X 14:30 10 წთ

გოგორელიანი მაშო, ლუკა კვანტალიანი „ ცხიმები“ ქიმია XI 14:40 10 წთ

ირინა ცუცქირიძე, ნატალი სირაძე "რკინა და კალციუმი" ქიმია X 14:50 10 წთ

გიორგი კუნჭულია, გუგა გალოშვილი ფორთოხლის გზა ეთანოლამდე ქიმია XI 15:00 10 წთ

ალექსანდრე შარვაძე სახალისო ექსპერიმენტები ბუნებისმეტყველება Vბ 15:10 10 წთ

ანასტასია რამიშვილი, ნანი კუნჭულია, ტატო 

პატაშური
სახალისო ექსპერიმენტები ბუნებისმეტყველება Vა 15:20 10 წთ

ვიტო ვასაძე სახალისო ექსპერიმენტები ბუნებისმეტყველება V ბ 15:30 10 წთ

ანდრია ტალახაძე სახალისო ექსპერიმენტები ბუნებისმეტყველება Vგ 15:40 10 წთ

გიორგი სვანაძე, ნია ოდიკაძე სახალისო ექსპერიმენტები ბუნებისმეტყველება Vდ 15:50 10 წთ

მარიამ ცერცვაძე, მართა შალამბერიძე, მარიამ 

რურუა, მაჰან რიაჰი
სახალისო ექსპერიმენტები ბუნებისმეტყველება VI 16:00 10 წთ

ლაზარე ბერია წითელ წიგნში შეტანილი ცხოველები ბუნებისმეტყველება Vა 16:10 10 წთ

პეტრე მელაძე წითელ ნუსხაში შეტანილი ცხოველები ბუნებისმეტყველება Vა 16:20 10 წთ

ანა იოსებიძე ეგზოტიკური მცენარეები ბუნებისმეტყველება Vა 16:30 10 წთ

ლიზი მიხელიძე მინერალები და ძვირფასი ქვები ბუნებისმეტყველება Vა 16:40 10 წთ

გურამ გორგაძე დედამიწის აგებულება ბუნებისმეტყველება Vბ 16:50 10 წთ

ოთარ ვარდიაშვილი, 

ნინო ქემოკლიძე, 

ირაკლი ღუდუშაური

შესვენება 13:10 - 13:30

ეკატერინე ბოკუჩავა, 

რუსუდან თედორაძე, 

ნატალია რუხაძე

აიდი 4753054651



 

11 ივნისი

კლასი თემა დრო სივრცე მოდერატორი ზუმი
III ა მოხსენებები წიგნებზე 10:00 პირველი სართულის ფოიე თამარ ქააძე

I ა მკითხველთა თეატრი 11:00 პირველი სართულის ფოიე ნინელი ნეფარიძე

მეოთხეები გამოშვება 12:00 ეზო

15:00 სთ ზუმი

კლასი თემა

3 ა კლასი სიმღერა " ჯადოსნური კვერცხი"

4 ბ კლასი სიმღერა " we are family"

1 ბ კლასი სიმღერა " წვიმა მოდის შხაპუნა"

2 ბ კლასი მუსიკალური კომპოზიცია

დახურვა

სივრცე

ეზო

აიდი 4753054651

აიდი 4753054651


