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MOKYKLOS TERITORIJOJE (LAUKE) 
NORĖČIAU, KAD BŪTŲ:

Daugiau ir įvairesnių vietų
sportinei veiklai

Daugiau zonų poilsiui /
bendravimui

Lavinamosios erdvės

Lauko klasė

Takas į mokyklą su įdomiais
iššūkiais

daugiau įvairios augmenijos

APKLAUSOS „JEI GALĖČIAU SUKURTI 
SVAJONIŲ MOKYKLĄ“ REZULTATAI



? 
MOKYKLOS LAUKE SMAGIAUSIA VIETA PABŪTI 

MAN YRA:
 SUOLIUKAS IR KIEMELIS PRIE JO (10 atsakymų);

 ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ (5 atsakymai);

 STADIONAS (4 atsakymai);

 Medžiai, medžių paunksmė;

 Šaškės;

 Už mokyklos esantis kalnelis prie laiptų, kitoje pusėje mokyklos;

 Turbūt kad nėra, kol kas nėra tokios vietos;

 Ten, kur galima būti su klasės draugais;

 Parkelis;

 Kad galėčiau rast ir pramogą (išsiblaškyti) ir ramybę, žiūrint ko tuo metu reikia;

 Mašinų parkingas;

 Sodas;

 Erdvė prie pagrindinių durų;

 Pavėsinė.



 Sutvarkytos klasės; 

 Laisvė rinktis;

 Įdomių pamoku;

 Norų siena; daugiau debatų; kviesčiau į mokyklą įdomius žmones; kviesčiau į mokyklą mokinius iš užsienio; 
daryčiau turnyrus tarp rajono mokyklų;

 Galimybė apsilankyti- pasportuoti, paskaityti visą parą, pastoviai veikianti skaitykla su šiltų gėrimų automatu;

 Patogesni mokykliniai suolai;

 Daug ir įvairių užklasinių veiklų, leidžiančių atrasti tikruosius savo pomėgius;

 Daugiau treniruoklių;

 Mopedų parkingas;

 Daug įdomių dalykų;

 Daugiau įvairesnių būrelių vaikams;

 Daug erdvės;

 Laiptai su įvairiais dalykų užrašais;

 Gamtos mokslų kabinetai su visomis mokymo priemonėmis;

 Gyvūnai .

?
JEIGU GALĖČIAU SUKURTI SAVO SVAJONIŲ 

MOKYKLĄ, JOJE BŪTŲ:

 Sodas su poilsio erdvėmis; daugiau poilsio vietų, daug zonos poilsiui, daugiau laisvalaikio vietu, 
daugiau vaikas poilsiui vietų, daugiau jaukių vietų pasėdėti, daugiau suoliukų lauke,  Daugiau 
atokvėpiui skirtų erdvių, mokinių poilsio zonų, kur galėtų ir pailsėti ir atlikti namų darbus laukiant 
būrelio;

 Jaukesnių, apsuptų augalais pasisėdėjimų vietų, atskirose vietose atskirom vaikų grupėm, kur būtų 
galimą leisti laiką per pertraukas, laukiant autobusiuko, ar turėtų kur prisėsti atvykę tėvai, svečiai;

 Manau smagu būtų susikurti kampelį poilsiui visiems: mokytojams, mokiniams. Būtų gerai įrengti 
skaitymo kampelius, lauke lauko žaidimų kampelių (kryžiukų - nuliukų, pagaliukų bokštas, žiedų 
užmetimo žaidimas); 

 Pavėsinės su staliukais, kur galima būtų papietauti ar prisėdus paskaityti;

 Lauko scena;

 STEAM klasė, gyvasis kampelis, lauko klasė; Lauko klasė, Lauko klasė ir STEAM laboratorija;

 Baseinas, fontanas;

 Lauko klasė, gal suoliukai, atnešus dar kelias papildomas kėdės ar suolą, galėtų pasitarnauti ir lauko 
klasei, nes kam per karščius kankintis klasėje ...ir taip būtų kelios lauko klasės, nors kokia viena gali 
būti įrengta ir rimtesnė;

 Laiptai su įvairiais dalykų užrašais;

 Daugiau treniruoklių;

 Daug gėlių;

 Galima apsirengti kaip mes norime;



?
PAPILDOMAI NORĖJAU IŠSAKYTI ŠIUOS 

PASTEBĖJIMUS:

 Trūksta skaityklos ar ko nors panašaus, kur ramiai būtų galima paskaityti knygą ar 
atlikti namų darbus;

 Labiau sutvarkyta mokyklinio autobusiuko vieta kaip stotelė, su suolu, kokia 
stogine ir gal užrašu... mokinių stotelė..Kulautuvos mokyklos stotelė... ar 

panašiai...

 Daugiau pamokų lauke, gamtoje, išvykose, muziejuose, galerijose, fortuose;

 Mokyklos sodas kol kas mūsų pamirštas; norisi jį kažkaip atgaivinti ir tą skanų 
šviežią obuolį suvalgyti. Ten galima įrengti žalią klasę, erdvę gamtos pamokoms;

 Žiemą mokykloje labai šalta;

 Atnaujinčiau želdynus. Daugiau žydinčių augalų;

 Kad kuo daugiau būtų patyriminio mokymosi.




