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Sveiki, mielieji! Ne ne, mes niekur nedingome, mes ir vėl esame 
čia, pasiruošę plėsti Jūsų akiratį ir informuoti apie progimnazijos gyvenimo 
realijas.  

Apklausa 

Kas geriau: nuotolinis mokymasis ar tikra mokykla? Kodėl? 

Po nuotolinio mokymosi į mokyklą grįžę mūsų žurnalistai apklausė 18 vaikų, ką 

jie mano apie nuotolinį mokymąsi. Apklausoje dalyvavo 1 ketvirtokas, 1 penktokas, 13 

šeštokų, 1 septintokas ir 2 aštuntokai. Didžioji dalis (net 17) iš apklausoje dalyvavusių vaikų 

pripažino, jog mokykla yra daug geriau nei mokymasis namuose. Mokinių pasisakymai pateikti 

lentelėje. 

Geriau nuotolinis mokymas, 

nes... 

Geriau mokytis mokykloje, nes... 

...galima valgyti per pamokas (7 

klasė). 

 

...man maloniau, fainiau mokytis (8 klasė) (kalba netaisyta); 

...tada mokytoja aiškiau paaiškina (4 klasė); 

...patogiau (6 klasė); 

... mokytojai gali normaliai paaiškinti, ko nesuprantu (6 

klasė); 

...daug lengviau ir gali praleisti laiką su draugais (6 klasė); 

...galima susitikti su draugais (6 klasė); 

...lengviau suprasti, ką mokytojai aiškina (6 klasė); 

...galima susitikti su klasiokais (6 klasė); 

...galima susitikti su draugais (6 klasė); 

...per nuotolinį nieko nesupratau, taip pat per nuotolinį 

nukrito pažymiai (6 klasė); 

...mokytojai gali aiškiau paaiškinti, ko nesuprantu (6 klasė); 

...lengviau ir patogiau suprasti, ką sako mokytojai (6 klasė); 

...lengviau mokytis (5 klasė); 

...yra draugų, mažiau akys gadinasi (8 klasė); 

...per nuotolinį nelabai gali daug ko išmokti (6 klasė); 

...nuotolinis yra labai bloga mokymosi platforma (6 klasė); 

...gali bendrauti su draugais gyvai ir lengviau visą 

informaciją įsiminti (6 klasė). 
Apklausą parengė Atėnė A., Lukas G., Akvilė Dz., Viltė D. 

 

PERTRAUKA 



 Kūrybos kampelis 

HAIKU. 7B KLASĖS KŪRYBA (2020 metų pavasaris; karantinas) 

Saulė raudona pabėgo į jūrą.                      Nemunėlio vingiai                              Medeliai pražydo 

Mėnulis išlindo.                                          Skalauja visus                                     Raudonais žiedais, 

Žvaigždės prašvito.                                     Lietuvos krantus.                                Lyg rožių žiedais. 

Augustas A. 

  

 

Langas. Saulėta.                         Palangė. Katė. 

Slenka balti debesys.                  Skraido zyzianti musė. 

Mano mintys ten...                     Katė ją gaudo. 

Ainoras A. 

  

 

Saulutė šviečia,                                  Žydras dangus, 

Žydi ir kvepia alyvos.                        Darželyje laksto vaikai. 

Jų šešėlyje guli katė.                          Vienas nugriūva. 

Ugnė A. 

 

 

Kambario sienos.                            Kodėl gi aš?                                            Saulė. Vėjas. Lietus. 

Čia – tyla, kitur – audra.               Kodėl gi tu?                                            Pasaulio turtas. 

O lėkštė? Tuščia.                            Kodėl ir vėlgi mes kartu?                      Koks nuostabus pasaulis! 

Vytautė B.                 Gedvilė D. 

 

Karantinas.                                       Atostogos ateis. 

Sėdžiu šiandien namuose.                Sulaukti negaliu. 

Mama, tėtis, brolis.                          Pavargau labai nuo mokslų didelių. 

Gera būti šeimoje!                 Domantas D. 

 

 

Naktis, tamsu.                     Saulė šviečia,                   Tyla bei taika                       Gėlės žydėjo, 

Atsimerk, apsižvalgyk,       Lietus lyja,                        Jaučiama visuose                   Bet per šaltį nuvyto. 

Į praeitį sugrįžk.                 O aš tarp minčių.            Pasaulio pakraščiuose.         Kas dabar vyksta? 

Emilija G.     Edvinas J. 

 

 

Kai negaliu užmigti,                   Vieną naktį                             Medžiai vis griūna ir kyla. 

Skaičiuoju žiemos krioklius         Bevardis pavasario kalnas       Dėl mūsų norų ir nereikalingų brangių 

Savo galvoje.                              Pradėjo šypsotis.                                                                       išlaidų. 

Gabrielė J.                                                           Bet kas pasodins juos atgal? 

                                                                                                                        Nojus M. 

 

Ryškiai šviečia saulė.                  Žuvis išplaukė į paviršių. 

Ošia medžiai.                               Ją netikėtai sugavo paukštis. 

Girdisi šlamantys lapai.              Žuvį jis parnešė į lizdą. 

                  Ieva J. 

 

Takas į kalną                                                      Greitai pilnatis ateis... 

Kyla aukštyn link saulės ir debesų.                    Skaitau aš pasaką apie 

Rudens vakaras.                                                 Užburtą pilį. 

Roberta J. 



Žaidi su kate už kampo, kuri nekreipia                      Kai tau yra iššūkis, tu bijai. 

                                          į tave dėmesio.                      Bet ateina laikas, kai tu save perlipi ir 

Praeina dvi sekundės ir ji tave                                                                                 surizikuoji. 

Mirtinai išgąsdina.                                                        Tu nebegali nustoti būti drąsus. 

Erika K. 

 

Baltijos jūra,                             Klaipėda mūsų.                                    Siela, kūnas, 

Šėlstanti savo galybe                Pilki senamiesčio akmenys.                 Tylios mintys – 

Ūkanotą naktį.                          Visko jie matę.                                     Ramybės paguoda. 

                             Orestas P. 

 

                     Auganti gėlė 

Bažnyčioj                                Liūdna naktis.                                     Ant aukšto kalno. 

Ant varpo nukritęs                Nakties tamsoje                                   Argi tai ne gražu? 

Liūdi paukštelis.                    Skleidžiasi aguona.                                                 Eimantas V. 

       Titas P. 

 

 

Nutūpė drugelis                             Atskrido paukščiai                                   Graži gėlė, 

Ant spalvotos gėlės.                       Į gatves.                                                   Sėdi senas senelis – 

Kokia graži diena.                          Koksai gražus saulėlydis.                        Nauja gyvybė mezgas. 

               Paulius P. 

 

                              Gražus saulėlydis, 

Siauros gatvelės,                     Ant šakos varna                                           Pučia lengvas vėjas – 

Akmenukais grįstos,              Tupi susitraukusi ir žvalgosi.                      Nuostabus vaizdas. 

Primena senovę.                     Purpt ir nuskrenda.                                              Keitė V. 

                              Martynas R. 

 

 

Prie atviro lango                              Čiulba paukščiai.                               Žvaigždėtas dangus 

Saulė šviečia aukštai,                       Pievos vidury                                    Ir valkataujantis šuo 

Vėjas glosto man plaukus.               Žaidžia vaikai.                                  Stebi pilnatį. 

                                      Arminta Z.                                                                       Laura Z. 

 

 

Iš sapno pabudęs,                            Guliu žolyne, 

Pamatau šviesą.                               Medžiai juda, 

Atsikėlęs atgimstu.                          O pats nejudu. 

                                      Erikas G. 
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