MOKINIŲ SIŪLOMOS IDĖJOS
1. Fizinis aktyvumas lauke
Ar ir Jūs manote, kad kūno kultūros pamokose trūksta veiklos, o ilgosios pertraukos
arba laisvos pamokos tampa nuobodžios? Mes turime Jums puikų sprendimą! Mes siūlome
nenaudojamus mokyklos plotus paversti aktyvia zona. Kieme įrengti lauko treniruoklius ir trigubą
skersinį. Manome, kad lauko treniruoklių mokykloje trūksta jau labai seniai, ši idėja bus puikiai
pritaikyta visai mūsų mokyklos bendruomenei. Mūsų idėja ne tik praturtins veiklų pasirinkimą lauke
vykstančiose kūno kultūros pamokose, bet ir bus puikus pasirinkimas turiningai praleisti laiką: laisvų
pamokų metu nevaikščioti koridoriais, netriukšmauti ir netrukdyti dirbantiems. Laisvos pamokos
laiką panaudosim racionaliai ir turiningai sportuodami. Taip gerinsime fizinę ir emocinę sveikatą,
kurios šiuo metu mums taip reikia. Taigi, manome, kad tai – visais atžvilgiais pasiteisinanti idėja.
Tad jei ir tu esi už aktyvų jaunimo gyvenimą, nepamiršk balsuoti už mus, o mes lauksime tavo
palaikymo!
2. Daiktų saugojimo spintelės fizinio ugdymo persirengimo kambariuose
Tikslas – aprūpinti fizinio ugdymo persirengimo kambarius daiktų saugojimo
spintelėmis. Pasirinkome šią idėją, nes mums svarbu, kad mes, mokiniai, dalyvaudami fizinio
ugdymo pamokose būtume susitelkę į pamoką, o ne galvotume apie paliktų daiktų persirengimo
kambariuose saugumą. Balsuokite už šią idėją, nes:


Fizinio ugdymo persirengimo kambariai būtų tvarkingi, juose nesimėtytų mokinių daiktai.



Mokinių daiktai būtų padėti saugiai spintelėse.



Vaizdas fizinio ugdymo persirengimo kambariuose būtų estetiškas.



Mokiniai sportuotų atsipalaidavę, nesirūpindami dėl savo daiktų saugumo.



Spintelės reikalingos visų klasių mokiniams, todėl jomis naudotųsi visa mokyklos mokinių
bendruomenė.

3. Patogus poilsis lauke
Idėjos tikslas – suteikti mokiniams patogesnes pertraukas bei įvairias pamokas, kurios
vyksta lauke. Kodėl mūsų mokyklai to reikia? To mūsų mokyklai reikia, nes mūsų mokyklos
suoliukai susidėvėję, nepatogūs, o staliukų lauke yra mažai, jie stovi pavėsyje, jų negalima nešioti ar
perkelti į kitą vietą. Staliukus su suoliukais statytume prie mokyklos nuo pagrindinio įėjimo į dešinę
pusę. O kitus likusius suoliukus sudėtume prie stadiono arba už sporto salės. Šiais
suoliukais/staliukais galėtų naudotis visi mokiniai, mokytojai, mokyklos administracija ir kiti

mokyklos darbuotojai. Kvėpuokime tyru oru, pakeiskime nuobodžią klasių aplinką! Kviečiame
balsuoti už mūsų idėją!
4. Aktyvi poilsio zona
Šio projekto tikslas yra pagerinti vaikų užimtumą pertraukų ir laisvų pamokų metu, taip
pat mokyklai suteikti patrauklumo, mokiniai jaustųsi mokykloje jaukiau ir patogiau, nes mokykla,
sakoma,
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yra nepakankamai poilsio-laisvalaikio erdvių, jos nejaukios,

nefunkcionalios aplinkos, vaikų užimtumas pertraukų metu neišnaudotas. Dėl šios idėjos ,,Žemynos“
gimnazijos mokiniai turės galimybę patogiai atsisėsti ir pasikalbėti su klasės draugais, pažaisti
žaidimus ir paskaityti knygų. Balsuok už mūsų poilsio zoną, nes mums visiems jos reikia!

5. Lauko klasė iš palečių
Projekto tikslas – gimnazijos teritorijoje įrengti didelę lauko klasę iš palečių, kurioje
pamokos vyktų netradicinėje ir natūralioje aplinkoje. Tai klasė, kuria galėtų naudotis visų mokomųjų
dalykų mokytojai, kur kiekvienas mokinys galėtų tiesiogiai prisiliesti prie gyvosios gamtos objektų,
geriau juos pažintų. Tikimės, jog netradicinėje aplinkoje besimokantys mokiniai gaus dvigubą naudą:
gerą savijautą bei nuotaiką ir, žinoma, žinias. Mokslas geriausiai sekasi, kaip yra gera nuotaika. O
laukas, gražus oras nuotaiką visada pakelia. Idėja ir jos įgyvendinimas mūsų, o balsavimas Jūsų!

