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Išsikėliau probleminį klausimą: kodėl priešistorėje apačiai gyveno gentimis?Šį klausimą  

išsikėliau, nes jau seniai norėjau sužinoti apie žmones, kurie gyveno gentimis, ką jie veikė, kaip 

rengėsi ir ką valgė. Norėjau sukurti maketą, kaip ir kokiomis sąlygomis apačiai gyveno. Išsirinkusi 

projektą iš karto norėjau sukurti maketą. Man šis projektas pasirodė labai įdomus darbas. 

Man sužinoti padėjo mano pačios surinkta informacija apie apačių gyvenimo sąlygas. 

Informacijos ieškojau įvairiuose internetiniuose puslapiuose. Mano mažieji klausimai buvo: kur 

gyveno gentys, kokios buvo gentys ir kaip apačiai gyveno. Sužinojau, jog apačiai gyveno rytinėje 

Arizonoje, šiaurės vakarų Meksikoje, dalyjeTeksaso.Gentys buvo labai karingos ir galingos, kalbėjo 

septyniomis skirtingomis kalbomis, gyvendavo palyginus skurdžiai, iš pluoštais dengtų žolių 

darydavo sau lūšneles ir taip nugyvendavo savo gyvenimą. Lūšneles statydavosi maždaug apie 2,5m 

aukščio. Po audrų iš lūšnelių ne kažin kas likdavo, tad reikėjo statytis naujus namus ir tęsti savo 

gyvenimą. 

 Pirmąją savaitę mums reikėjo susikurti savo kūrybinio darbo planą ir susipirkti visas darbui 

reikalingas priemones. Kitą savaitę pradėjome daryti darbą. Kūrybiniam darbui sukurti reikėjo daug 

pastangų ir susikaupimo. Maketo pagrindas buvo pagamintas iš faneros, nudažytas dažais, tinkamai 

nušlifuotas ir pagražintas.Visi medžiai, palapinės, žmonės buvo sukurti iš kartoninių dėžių, bet keli 

daiktai buvo pagaminti iš medienos. Pagamintas maketas atrodo tvarkingai, darbe panaudota 

daugiau negu trys medžiagos, išbaigtas iki galo. 

Projektiniame darbe trūko medžio darbų įgūdžių. Nesisekė klijuoti daiktų ant pagrindo 

(netvirtai prilipdavo). Reikėjo daugiau laiko skirti darbui, labiau susikaupti ir nesiblaškyti, tačiau 

puikiai sekėsi dažyti sukurtus daiktus, juos dailinti ir pagal planą įgyvendinti suplanuotus darbus. 

Projektinės pamokos metu mums reikėjo apibūdinti savo nuotrauką, atsiųstą mokytojai, kaip 

atliekame kūrybinį darbą. Tai man padėjo apginti savo darbą ir išsamiai papasakoti, ką veikiau 

įgyvendindama savo idėją. Kitą kartą daugiau laiko ir pastangų skirsiu būtent kūrybiniam darbui, 

nes dažnai jį mokytojai atsiųsdavau paskutinę dieną arba pasibaigus siuntimo laikui. Pastangų į 

darbą tikrai įdėjau daug, tačiau žinau, jog galiu dar labiau stengtis kruopščiau dirbti. 

PASTABA. Mokinio darbe 

klaidos netaisytos. 


