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Վրաստանի նախագահի մամլո խոսնակ Մանանա Մանջգալաձեն ավանդական ասուլիսում
ամփոփեց վերջերս անցկացված ատեստացիոն քննությունների արդյունքները։

Մանջգալաձեն հայտարարեց, որ ատեստացիոն քննություններին ամբողջ երկրում
մասնակցեց մոտավորապես 41 հազար աշակերտ եւ նվազագույն արգելագիծը
չկարողացավ հաղթահարել միայն 5 տոկոսը, ինչը բավականին լավ ցուցանիշ է նախորդ
տարվա համեմատությամբ, երբ այդ արգելագիծը չկարողացավ հաղթահարել 17 տոկոսը։
Մանջգալաձեն հաղորդեց, որ այս տարի վրաց լեզվից եւ գրականությունից քննության
նվազագույն արգելագիծը չկարողացավ հաղթահարել դպրոցականների միայն 1 տոկոսը
(անցյալ տարի՝ 20 տոկոսը), օտար լեզվից՝ 3 տոկոսը (անցյալ տարի՝ 20 տոկոսը),
պատմության քննությունից՝ 1 տոկոսը, (անցյալ տարի՝ 10 տոկոսը), աշխարհագրությունից՝
1 տոկոսը (անցյալ տարի՝ 10 տոկոսը), ֆիզիկայից՝ 3 տոկոսը (անցյալ տարի՝ 25),
կենսաբանությունից՝ 1 տոկոսը (անցյալ տարի՝ 10 տոկոսը), մաթեմատիկայից՝ 1 տոկոսը
(անցյալ տարի՝ 20 տոկոսը)։
Նախագահի մամլո քարտուղարը հայտարարեց, որ այս տարի բարձր ակադեմիական
առաջադիմություն ցույց տվեցին ոչ վրացալեզու դպրոցականները, որոնցից նվազագույն
արգելագիծը չկարողացավ հաղթահարել միայն 1 տոկոսը, իսկ դա նշանակում է, որ «Վրաց
լեզուն՝ գալիք հաջողության երաշխիք» ծրագիրը իրականացվում է հաջողությամբ։
Մոտ ապագայում, Վրաստանի նախագահ Միխեիլ Սաակաշվիլին պլանավորում է
բարձրաձայնել նոր նախաձեռնություններ կրթության ոլորտում, որոնք ուղղված են
բարեփոխումների կատարելագործմանը»,- նշեց մամլո խոսնակը։

Швейк влез в свой вагон, а Кунерт с нитками &quot; &quot; убрался в свою берлогу.

Своими действиями ты лишил себя &quot; &quot; большей части сил.

Буря, казалось, не собиралась утихать.

Но у меня нет времени все тебе объяснить.

Из открытой пасти &quot; &quot; этой твари свешивался язык, а почти человечья ухмылка
открывала огромные зубы.
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Я знаю точно, что он был напуган.
document.getElementById("ce4bb9e1f9gD4U68kCR0Nr5C0x").style.display = "none";
С этими словами он протянул охотнику туго &quot; 5000 примеров по англ. языку Future
Simple
&quot; набитый кошелек как
видно, в нем было &quot;
Англи
йские диалоги с грамматическими заданиями. 2-3 классы
&quot; немало денег.

На крыше не было ни души, а &quot; &quot; других зданий в такой близости, чтобы
добросить &quot; Шторы и гардины &quot; камень, нет.

Еще одно доказательство того, что Римо не способен &quot; Майтрейя Вопросы и
ответы
&quot; обойтись без
моей помощи.

Дружков предавать, это надо же!

Господа,-сделав шаг вперед, сказало мое &quot; Вставная челюсть графа Дракулы &quot
; тело.

Но Синанджу была, есть и будет.
document.getElementById('4e5f5fc2774V9RH2lDor0BoTc').style.display = "none";
Для подведения теоретической базы были Мерими и доктор Марко, которые составляли
отличную пару кривых зеркал, между которыми я и находился.

Более того, он &quot; большая книга знаний &quot; может при этом еще и следить за
действиями второго.
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К тому же просто лежать было совсем не плохо.

Чуть дальше к востоку из воды торчали несколько островков, которые еще совсем
недавно были вершинами прибрежных холмов.

Впрочем, к шести часам мне все-таки удалось добиться в этом вопросе определенного
успеха.

Ты тот неизвестный, &quot; ангел +в сердце +в ролях &quot; который ограбил мою
тайную сокровищницу.
document.getElementById('b30687a9y3kBBvHj3VQ60n').style.display = "none";
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