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Apklausa 

Penkias dienas per savaitę, kasdien po pusdienį, praleidžiame mokykloje. Todėl šįkart 

sumanėme mokiniams ir mokytojams užduoti klausimą: Kodėl myliu savo progimnaziją? 
Išgirdome įvairių atsakymų. Jais norime pasidalinti su Jumis, mielieji mūsų skaitytojai. 
 

KODĖL MYLIU SAVO PROGIMNAZIJĄ? 
 

...nes čia draugiška aplinka (Raminta iš 6a) 

...nes gerbiu mokytojus (Gabija iš 6a) 

...nes čia linksma (Lilija iš 3d) 

...nes ten įdomu mokytis (Šarūnė iš 5c) 

...nes čia įdomu (Gabija iš 5c) 

...nes čia gerai moko (Auksė iš 5a) 

...nes reikia anksti keltis (Edvinas iš 6b) 

...nes čia man patinka dirbti (Budėtoja Nijolė) 

...nes geros mokytojos (Gerda iš 2b) 

...nes geri mokytojai (Tomas iš 2b) 

...nes geri draugai (Gytė iš 2b) 

...nes čia mokytojos rūpinasi vaikais (Armantė iš 2b) 

...nes mokykla draugiška (Fatima iš 4a) 

...nes gera mokykla (Ugnė iš 4a) 

...nes visi mane čia šiltai priima (Agnė iš 2b) 

...geri mokytojai (Gabrielė ir Roberta iš 6b) 

...nežinau (Domantas iš 6b) 

...myliu, nes atidaviau 20 metų tam, kad vaikus išmokyčiau gerumo. Man čia patinka, nes čia yra 

dalis Mano gyvenimo (Etikos mokytoja) 

...myliu, nes čia yra patys geriausi vaikai ir mokytojai (Dailės mokytoja)  

...todėl, nes čia yra daug smagių ir gerų mokytojų, su jais labai lengva dirbti projektuose ir todėl, 

nes čia mokosi patys šauniausi mokiniai, kurie šypsosi kiekvieną dieną (Pavaduotoja Lina) 

...myliu, nes čia praėjo visas Mano gyvenimas. Visa šeima čia buvome, ir sūnus mokėsi, ir aš be 5 

min kaip čia gyvenu. Čia Mano namai (Kūno kultūros mokytoja)  

...myliu, nes aš esu visų mylima, ir kad mane visi labai šiltai priėmė kaip jauną mokytoją. Be to, 

labai visi mane palaiko (Technologijų mokytoja) 

Apklausą parengė Vytautė S., Erika, Emilija 
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Klausimai: 

1. Pagrindinis Kalėdų veikėjas. 

2. Kaip vadinama Kalėdų daina? 

3. Tik žiemą krintantys krituliai. 

4. Kur gimė Jėzus? 

5. Ką švenčiame per Kalėdas? 

6. Ko negalima valgyti per Kūčias? 

7. Kaip vadinama šventė, švenčiama sausio 6 dieną? 

8. Kokiame pastate gimė Jėzus? 

9. Kaip vadinamas laukimo laikas prieš Kalėdas? 

10. Ką darome per Kalėdas? 

11. Kaip vadinamas tam tikras laiko tarpas, kai tenka susilaikyti nuo kai kurių maisto produktų, gėrimų? 

12. Pagrindinis Kūčių patiekalas. 

13. Pagrindinis Užgavėnių patiekalas. 

14. Ką puošiame per Kalėdas? 

15. Kiek patiekalų būna per Kūčias? 

16. Kaip vadinasi Kalėdų išvakarės? 

17. Šventė, kurios metu varome žiemą iš kiemo.                                                                               Kryžiažodį sukūrė Vytautė B. 
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