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Pratybos 28 pamokos (5 kl.) 

Užduotis. Pataisykite tekstą, formatuokite jį. (Pagalba. Žiūrėti filmuką, skaityti 28 pamokos 

konspektą). 

Darbo eiga. 

A. Nukopijuokite į MS Word programą žemiau pateiktą tekstą. 

B. Pataisykite tekstą. 

C. Įsitikinkite, kad viską ištaisėte. 

D. Pataisytą darbą atsiųskite mokytojui (dokumente turi būti autorius (pvz. Vardenis, 

Pavardenis, klasė) 

 

*** 

1. Gerasmokinysį pamoką ateina laiku, nekeldamas triukšmo atsisėda savo darbo vietoje ir 
ramiai laukia mokytojo nurodymų. 

2. Per pamoką mokinyselgiasi mandagiai ir padoriai. Jis ramiai, gražiai ir tiesiai sėdi savo darbo 
vietoje, nei žodžiu, nei ženklais, nei rašteliais netrukdo savo draugų ir mokytojo darbo. 

3. Pamokų metų nenekantrauja, nejuda šen ir ten. Vengia viso to, kas trukdytų pamoką, erzintų 
mokytoją; nesistebi ir visai nesidomilengvapėdžiais draugais, nebrazda ir neišdykauja, žodžiu, 
vengia viso to,kas jį žemintų. Per pamoką nežaidžia kompiuterinių žaidimų, nesilanko 
neleistinose internetinėse svetainėse,nesiunčia (nediegia)iš ar į kompiuterį jokios 
informacijos ar programinės įrangos. 

4. Mokytojui per pamoką klausiant, mokinys nesistengdamas kuriuo būdu prigauti mokytojo 
atsako ar parodo atsakymą kompiuteryje.  

5. Jei per pamoką kurio aiškinamo dalyko mokinysdar nesupranta,gali ir turi paprašyti, kad 
mokytojas jam paaiškintų antrą kartą. 

6. Geras mokinys niekada per pamoką neužsiimapašaliniais dalykais. 
7. Ypatingai geras mokinys žiūri mokykloje tvarkos ir švaros.Jo darbo vieta visuomet tvarkinga. 
8. Darbo metu geras mokinys dirba savarankiškai, sąžiningai, nesitaria su savo draugais.Kas 

nusirašo iš kito skirtąjį darbą, apgauna mokytoją ir nusižengia, neteisingai pasinaudodamas 
kito triūsu,savo draugams. Skriaudžia jis ir pats save gaišina laiką,jo moksle pasidaro spraga. 

9. Pamokai pasibaigus mokinys kuo skubiau išeina iš klasės ir leidžia mokytojui parengti klasę  
kitiems mokiniams. 

10. Pertraukos metu į informacinių technologijų klasę griežtai draudžiama įeiti ir joje būti. 

 

Papildomas darbas 

1.1. Apibraukite teisingą teiginį 
 

1.1.1. Mokiniai į informacinių technologijų kabinetą įeiną ramiai, nekliūdydami  
           įrangos, stalų ir nieko ant jų neliesdami. 

1.1.2. Prieš pradedant dirbti kompiuteriu įsitikinkite, kad išoriškai nesugadinta 
kompiuterinė įranga. 

1.1.3. Darbas kompiuteriu pradedamas ir užbaigiamas tik mokytojui leidus. 
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1.1.4. Mokiniai į informatikos kabinetą negali atsinešti sąsiuvinių ir knygų. 
1.1.5. Pamokos metu vykdomi tik mokytojo nurodymai. 
1.1.6. Per pamoką mokinys elgiasi mandagiai ir padoriai. Jis ramiai, gražiai ir tiesiai sėdi 

savo darbo vietoje, nei žodžiu, nei ženklais, nei rašteliais netrukdo savo draugų ir 
mokytojo darbo. 

1.1.7. Geras mokinys niekada per pamoką neužsiima pašaliniais dalykais. 
1.1.8. Pertraukos metu į informacinių technologijų klasę griežtai draudžiama įeiti ir joje 

būti. 

 

*** 


