Passwords
Olyinfo (2019 December 22). ფინალი (3-4 კლასები).
**************************************************

1 დაჩი წვერავა login=dachi3 password=#U@KFN
2 გიორგი მაისურაძე login=jorji password=*Il*Nd
3 მარიამი გაგნიძე login=mari2010 password=hors@y
4 ჰეიდარ შარაევი login=sharaevi2019 password=jP_t#X
5 ნინო სარალიძე login=nino032010 password=#uQEYM
6 ალექსანდრე ფეიქრიშვილი login=SandroP password=M_MhYe
7 მარიამი გაბრიჭიძე login=marikogab password=#WPBIT
8 საბა ტურავა login=Saba11 password=iV**E_
9 ელისაბედ მათველაშვილი login=Lizushka password=Sd2wj#
10 საბა სარალიძე login=saba04 password=CQe_c*
11 მარიამ ჩუბინიძე login=mariam4 password=Sl*_UV
12 ლაშა გვათუა login=Lashuki password=e*#Smx
13 მია ზანთარაია login=mia07 password=O2Fa_a
14 ბარბარე ხაჩიძე login=barbare3 password=iScYF_
15 ლუკა ბელეშაძე login=luka3 password=W1*#_b

16 ნინო მარტყოფლიშვილი login=ninikoeka password=@XHHcH
17 ნიკოლოზ წიკლაური login=nikaomg password=#bkzT_
18 დავით მანელიძე login=dmanelidze password=##Hm#l
19 თეკლა ელიბაშვილი login=01452004435 password=yB@Wvu
20 ანა სოფრომაძე login=Anuna password=e*RIHg
21 გიორგი დვალი login=alikadv password=eDysCM
22 ნატალია თათარაძე login=natalia345 password=_n#sgk
23 ნინო აბრამიშვილი login=nino34 password=#nViNP
24 მათე ქაჯაია login=Matebate password=cvTL*z
25 ალი იდნოევი login=aliidnoevi password=N@#X@V
26 ქეთევან ქანანაშვილი login=KetevanK password=yn1*PZ
27 ნოკოლოზ თავადროსი login=nickolos password=_2FDOx
28 ლამარი თავადროსი login=lamary password=c_ZG_o
29 გიო ოდაბაში login=Gio007 password=#R_l*N
30 ელენე სოხაშვილი login=eleniko2009 password=_Agh_P
31 მარიამი ცინცაძე login=Marimari password=Uqy@w#
32 ანი შულაია login=Anishulaia password=fx_@Es

33 ლევან მიქელაძე login=miqeladze password=_#s_r_
34 იოანე ბაიდოშვილი login=ioane4 password=oZjH*w
35 დავითი ბუთბაია login=datibutbaia password=IDSkze
36 ანდრია აკოფოვი login=andria123 password=_@Qn_W
37 ელენე გვარჯალაძე login=neni password=w1V##L
38 ტატო სოხაშვილი login=tato2011 password=fy#bya
39 მიხეილ სამხარაული login=mikheil14 password=*fqwx_
40 ბექა გაბროშვილი login=beqa3 password=ebD#Gr
41 ალექსანდრე ოქროპირიძე login=beqa34 password=pycP#o
42 საბა ჩოჩია login=SabaChochia password=Uc*VbM
43 დავითი ზარქუა login=Datuchazarqu password=SA2LuE
44 ალექსანდრე იორდანიშვილი login=sandro29 password=bjpVHU
45 ბექა წიკლაშვილი login=BEKA2011 password=nabU#*
46 საბა ამონაშვილი login=saba4 password=IzPnnw
47 ნინო კახაბერი login=nino3 password=#qbplC
48 ლაშა სირაძე login=beqa345 password=yc#EsQ
49 გაბრიელი გეგეჭკორი login=gabrieli03 password=qt_I_N
50 ვახტანგ შეკიშვილი login=VATO password=oKy*@k

51 საბა ცირეკიძე login=patarasila password=o@AfcY
52 ლუკა კურატაშვილი login=luka32 password=hnY_Ij
53 ნიკოლოზ დანელია login=nikolozd password=@DS#al
54 ნინი დანელია login=ninid password=LO@1fG
55 ანდრია მალაზონია login=andria2010 password=VZRxvV
56 ცოტნე მანდარია login=tsotne password=Sqh*Su
57 ნინო ქოროღლიშვილი login=nini2010 password=k_@he_
58 ზურაბ ბუკია login=zurabi9 password=@nFOJB
59 მარიანა თოდუა login=mariana9 password=@eE#qo
60 ივანი ჩხაიძე login=ivani2010 password=VB1LFZ
61 ბარბარე მორჩილაძე login=1barbare password=SKZ@YE
62 გიორგი რუხაია login=29850001130 password=BjCCT*
63 თომა მაზმიშვილი login=toma2019 password=C*#YU1
64 ანანო თურმანიძე login=anano9 password=v@n#Em
65 ლინდა ჭაღალიძე login=1linda password=EK*W#m
66 ლიზი ჟვანია login=lizi2019 password=_Fg_rd
67 ნიკოლოზი ბუკია login=nikolozi10 password=EzWJdm

68 ლიკა კვიკვინია login=lika10 password=iExlrz
69 სესილი ლაგვილავა login=sesili9 password=HNHogS
70 ნენე ჩიხლაძე login=nene04 password=Ipmzut
71 ანამარი ვაშაკიძე login=anamari password=ZXaEXg
72 ანტონინა ფარულავა login=antonina password=H#rsYF
73 მართა ხუციშვილი login=marta04 password=uuaQxf
74 აკაკი დემურია login=akuna password=kY*qGL
75 ალექსანდრე კოხრეიძე login=aleqsandre03 password=i*vq_R
76 ამიკო ნუცუბიძე login=amiko03 password=tZJg*r
77 ელისაბედი კაპოჩკინა login=elisabeth03 password=_rLcDJ
78 მარიამ იამანიძე login=mia04 password=uJlkgF
79 თეკლა არონიშიძე login=tekla04 password=#TSR1L
80 მარიტა ბერიძე login=mariberidze password=*R_pR*
81 ანასტასია გოგელია login=7morchiladzr password=_q#*FG
82 გაბრიელ კვერღელიძე login=gasbgabriel password=zr*Imn
83 ლია ბოლქვაძე login=ximsho password=Z1A*F*
84 მარიამ ინწკირველი login=gasbmariam password=hAl_#j
85 ნინი ჯაყელი login=ninijakeli password=_@d_@_

86 ლიზი ჩაჩუა login=uchkvianesi password=VypgXV
87 ანა სანიკიდზე login=ana20192 password=@P_#gL

