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Jei pasirinkote atsakymą, jog mokymosi krūviai per dideli, galbūt galite  paaiškinti kodėl taip 

galvojate? (kalba netaisyta) 

• Dėl to, kad ne visada pavyksta kaika isydėmėti reikia pasimokinti ilgiau. 

• Mokytojai per dauk už krauna vaikus visokiom taisykliam ir visokiais dalykais kuriuos reikia 

isiminti. Man viskas galvau nesutelpa. 

• Kodėl mes turime mokytis namie, ir ypač matematikos labai daug namų darbų. 

• aš pažymėjau ,,kartais'' 

• vienai dienai turi ruoštis 2-3 testams , todėl tai labai išvargina 

• Kartais nespėju visko atlikti bet dažniausiai viska suspėju. 

• Nes būna kitai dienai daug užduota namų darbų 

• Manau taip nes, antrajai anglų grupei treciadieniais yra net septynios pamokos ir daug namų 

darbų. Taip pat ir kitomis dienopis turime atlikti daug darbu kartais mokykloje labai pavarkstu 



dėlto būna sunku prisiversti padaryti namų darbus nes norisi pailsėti bet visada stengiuosi juos 

atlikti. 

• Per daug namu darbu 

• Kartais per daug krūvio, nes per dieną gali buti keli testai, jiems reikia ruoštis, o dar be testų 

buna ir kiti svarbūs nemokykliniai darbai kuriuos reikia atlikti irgi per tą pačią dieną. 

• Pervargstu 

• Sutampa, kad tą pačią dieną užduodama daug namų darbų 

• nes kiti mokiniai turi ir kitų dalykų namuose kurie yra svarbesni negu mokslai. 

• Kaip kurie mokytojai per daug užduoda 

• Dažnai namų darbų būna per daug ir po visų burelių ir pamokų eini miegoti 23:00 

• Nes kaikurie vaikai turi daug darbo ir už mokyklos ribu ir nespeja visko atlikti arba kaikurie 

vaikai turi depresija ir jiems sunku su viskuom susitvarkyti. 

• Nes neužtenka laiko poilsiui. 

• Kai iš mokyklos grįžti 15val. Ir namų darbus darai apie valandą jau būna 16. Tada reikia ruoštis 

kitai dienai ir taip laiko sau nebelieka 

• Vieno dalyko namų darbą sudaro daug užduočių ir namų darbas dalykui būna ne vienas 

• Per pamokas dirbame daugiau nei namuose. Namu darbų užduočių mokytojai negaili. Po namų 

darbų yra dar bureliai. Dienos nebeliko 

• nes kiekvieną dieną rašom po testa mane užknisa 

• Kartais buna 4-5 namų darbai viienai dienai. 

• Kartais buna daug namų darbu 

• Daugiausiai būna lengva, bet lietuvių kalbos namų darbai būna sunkūs 

• Nes dažniausiai sėdžiu iki vidurnakčio ir ruošiuosi kontroliniam darbui, savarankiškam, ar 

tiesiog darau namų darbus. 2) jaučiu daugiau streso, fizinės sveikatos problemų, pusiausvyros 

stokos ir net atitolima nuo visuomenės. 

• užduoda labai daug namu darbu  

• nes per daug namų darbų užduota. 

• kartais užduotis yra bereikalingos 

• Per vieną dieną kartais rašome įvairius atsiskaitymus, testus ar apklausas 

• Turiu daug popomokinės veiklos grįžtu vėlai ir ilgai užtrunka atlikti namų darbus. Dėl dubliuotų 

pamokų krūvis yra didesnis. 

• atsedekit 7 pamokas ir nereiks cia aiskint man 

• per daug kontrolinių darbų per savaite 

• Per dieną galime rašyti daugiau nei trys kontrolinius ,užduodama daug namų darbų ir darbo 

kurio reikia išmokti mintinai . 

• Dėl to, kad namų darbų namuose būna labai daug, rašome kontrolinius testus į dieną gali būti 

ir tris. Tas tikrai labai nuvargino. 

• Kartais pritrūksta laiko viska pasiruošti bet dažniausiai viska suspėju 

• Perdaug skubam ir neatliekam praktikos ilgiau, kad normaliai suprastume temą ir galėtume 

parašyti atsiskaitymą. 

• Kiekviena mokytoja užduoda nuo savęs po tiek pat kiek kita, todėl vienos dienos pamokų daug 

namų darbams  



• anglų užduoda nurašyti labai dideli tekstą ir po to ji per vieną dieną jį reikia išmokti atmintinai. 

• Dauk darbų per neįlga laika 

• Nelabai ir žinau 

• Nes kartais namu darbu būna per daug 

• nes, namu darbu atrodo gal ir nera daug bet kartu sudejus jus tikrai per daug ir nera laiko 

normaliai pasiruosti pamokoms, arba praleisti pakankamai laiko sau 

• nepakanka laiko būreliams 

• kartais reik ismokti du eilėraščius per diena 

• Vaikai neturi laiko pabūti lauke. Mano akimis manau, jog mokytojai turėtų pagalvoti apie vaikų 

psichinę sveikatą ir socialinį lygmenį. 

• Duoda per daug išmokti 

• Manau, kad per dažnai rašome apklausas, bei kontrolinius 

• labai daug namų darbų būna užduota. 

• Per daug per viena diena reikia įsisavinti informacijos, mokytojai stengiasi paimti kuo daugiau 

temu, bet tai nera aktualu, kad viska prisiminti, nes per daug susimaiso. 

• Manau atsiskaitymo darbų per savaitę turėtu būti mažiau nei yra dabar 

• Mokytojai duoda per mažai laiko pasiruošti kontroliniams, dažnai net iki galo neišaiškindami 

temos duoda rašyti testus. 

• Nes neužtenka laiko pasimokyti testams. 

 

Kokių dalykų kontroliniai, jūsų manymu, yra sunkiausi? 

Matematikos  67 
Lietuvių kalba  54 
Rusų kalba  28 
Anglų kalba  26 
Istorija   24 
Fizika   23 
Biologija  14 
Geografija  13 
Chemija  7  
Socialiniai mokslai 2   
Gamtos ir žmogaus 
Gamtos mokslų 
Daugiausia visų pagrindinių mokslų 
Nėra sunkių 
Visi vienodo sunkumo. 
Rašo pažymius 
Nežinau 
Mano manymu, nėra sunkių kontrolinių 
Tai diktantas jai tai kontrolinis. Arba iš dalykų kuriuos reikia įsiminti taisykles ir taip toliau. 
Neįdomūs yra 
 

 



 

Kokio dalyko kontroliniam darbui jums sunkiausia pasiruošti? 

Matematika  47 
Lietuvių kalbos  37 
Anglų kalba  25 
Rusų kalba  24 
Istorija   21 
Fizika   22 
Biologija  12 
Geografija  10 
Chemija  3 
Gamta ir žmogus 2 
Jokiam    
Nesiruošiu 
Nesuprantu klausimo 
Niekam 
Visiems ruošiuosi taip pat 
Visiems 
Niekam nesunku  
Aš bandau laimę nieko nesimokius 
Nesiruošiu 
Nė vienam 
 

 

 



 

 
Kokio dalyko mokytojas užduoda daugiausiai namų darbų? 

Lietuvių kalbos  62 
Matematika  38 
Anglų kalba  28  
Rusų kalba  14  
Biologija  8 
Fizika   7 
Istorija   6  
Geografija  6 
Chemija  2  
Žmogaus saugos 1 
Nei vienas (joks) 11 
 
Būna skirtingai  
Anglų kalbos mokytoja, bet užduoda panašiai ir lietuvių kalbos mokytoja, bet aš spėju padaryti klasėje per 
pamoką. 



Nėra tokio, visi beveik vienodai 
Nežinau, ilgiausiai darau rusų k. 
Nežinau 
Manau, kad visi mokytojai užduodą tiek kiek reikia ir per daug neužduoda. 
Mano manymu nei vienas mokytojas neužduoda daug namų darbų 
Lietuvių žiauriai daug, o matematikos tai iš viso nieko nesuprantu kas ten vyksta 
Būna visaip, bet daugiausiai lietuvių 
Visos užduoda man bent jau normaliai 
Visi mokytojai užduoda po gana vienodą kiekį namų darbų.  
Nieko beveik 
Išmokti eilėraštį 
Nei vieno aš manau kad visi mokytojai užduoda tiek kiek reikia  
Nei vienas aš manau kad užduoda tiek kiek privaloma 
Visų dalykų užduoda nedaug. 
Mokytojos neuždavinėja daug namų darbu, bet kai visos užduotys susideda gaunasi labai daug. 
Visi mokytojai užduoda tiek pat namų darbų, kaip kiti. 
Visi vienodai. 
Matematikos (bet nesu tikra nes niekas mano nuomone neužduoda daug namų darbų) 
Nežinau 
Visi 
Visos mokytojos kartais užduoda daugiau, kartais mažiau 
Iš knygos 
Visos mokytojos užduoda po lygiai pamokų. Neužkrauna labai namų darbais  
Tiksliai nežinau apylygiai visi užduoda. 
Net nežinau  
Pagrindinių dalykų mokytojai užduoda tolygiai 
Visi labai panašiai  
Manau, kad namų darbais mokytojos mūsų labai neapkrauna. 

 


