
2015-2016 mokslo metais sveikatą stiprinančioje mokykloje 

Metinė ataskaita 

 Sveikata  - pats reikalingiausias dalykas pasaulyje. Būti sveikam – natūralu, nes mes – 
Gamtos dalis, mes – pati Gamta. Gamta stengiasi mus saugoti, nes mes reikalingi jos veiklai. 

E. Habardas 

Vaikas savo elgsena ir gyvensena sudaro darnią visumą, priklausančią nuo biologinių, 
socialinių ir kultūrinių veiksnių, galinčių turėti tiek teigiamos, tiek neigiamos įtakos sveikatai. 
Šeima, mokykla ir bendraamžiai užima svarbią vietą vaiko gyvenime. Gera vaikų sveikata ir 
savijauta yra viena svarbiausių jų normalios raidos bei mokymosi prielaidų. Mokykla – svarbi 
sveikatos stiprinimo vieta, galinti diegti įvairias sveikatingumo programas, skatinanti visos 
mokyklos bendruomenės ir kiekvieno jos nario dalyvavimą programoje, plėtojant sveikatos 
ugdymą, sveikatos priežiūrą mokykloje. 

Sveikatą stiprinanti mokykla (SSM) – mokykla, kurios bendruomenė siekia kurti 
palankią sveikatai stiprinti aplinką ir stiprinti mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę bei 
dvasinę sveikatą. 

Sveikatą stiprinančių mokyklų tikslas - stiprinti mokinių ir kitų mokyklos 
bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei bendromis 
mokytojų, medikų, šeimos bei visuomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos 
stiprinimo bei sveikatai palankią aplinką. 

Pagrindiniai sveikatą stiprinančios mokyklos principai: 

 1. Demokratija ir dalyvavimas; 

 2. Teisumas (garantuojama, kad nebus patyčių, baimės, prievartos) ; 

3. Pasitikėjimas, pasiekimai ir gebėjimas veikti; 

 4. Mokyklos aplinka ; 

5. Sveikatos ugdymo programa;  

6. Mokytojų rengimas ; 

7. Pasiekimų įvertinimas; 

 8. Bendradarbiavimas;  

9. Bendruomenės narių dalyvavimas;  

10. Parama (ilgalaikė, kitų palaikymas). 

2013 m. lapkričio 15d. sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro mokyklų 
pripažino sveikatą stiprinančios mokyklomis komisija (toliau- komisija) nagrinėjo mokyklų 



prašymus dėl sveikatą stiprinančių mokyklų (toliau –SSM) veiklos pratęsimo. Iš viso buvo pateikta 
30 prašymų iš įvairių vaikų ugdymo mokyklų. Komisija aptarė sveikatos stiprinimo programų 
vertinimo rezultatus ir priėmė galutines vertinimo išvadas. 

Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje  mokykloje yra patvirtinta sveikatos stiprinimo grupė: 

• Edita Timukienė- direktorė; 
• Audronė Grigienė- socialinė pedagogė; 
• Dalia Karosienė- ikimokyklinio ugdymo pedagogė; 
• Neringa Gailiūnienė- sveikatos priežiūros specialistė; 
• Rima Zemlickienė – mokytojų dalykininkų metodinės grupės pirmininkė; 
• Asta Svalbonienė- pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė; 
• Rasa Plikšnienė – klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė, sveikatiados koordinatorė 
• Žaneta Kondrotaitė- mokinių prezidentė 
• Jovita Bėliakienė- tėvų tarybos pirmininkė 

Primename, kad mokykla sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui priklauso nuo 2000 metu ir 
dirba pagal sveikatos ir gyvenimo įgūdžių integruotą  programą „Sveika mokykla“, kuri įvertinama, 
peržiūrima, koreguojama ir atnaujinama kas penki metai.  

Kiekviena klasė turi pasirinkusi sveikatos kryptį: 

• Ikimokyklinio  ir priešmokyklinio ugdymo kryptis – „Augu sveikas“; 
• I klasės veiklos kryptis- „Pažink save“; 
• II klasės veiklos kryptis- „Judėk ir būsi sveikas“; 
• III klasės veiklos kryptis- „Išmokim sveikai gyventi“; 
• IV klasės veiklos kryptis – „Sveikata- brangiausias turtas“; 
• V klasės veiklos kryptis – „Adaptacija“; 
• VI klasės veiklos kryptis- „Būkime sveiki“; 
• VII klasės veiklos kryptis- „Sveika aplinka- sveikatos pagrindas“; 
• VIII klasės veiklos kryptis- „Ne- bet kokiam piktnaudžiavimui“ 
• IX klasės veiklos kryptis- „Sveikame kūne- sveika siela“ 
• X klasės veiklos kryptis- „Sveika šeima- sveika visuomenė“; 

 

Mokykla dalyvauja „Sveikatiados“ projekte, kurio tikslas  - formuoti sveikos mitybos ir fizinio 
aktyvumo įgūdžius pagrįstą kultūrą mokymo įstaigų bendruomenėse, kuriant sistemingą 
mokytojams lengvai pritaikomų ir moksleiviams patrauklių bei inovatyvių ugdymo priemonių 
visumą bei organizuojant šių priemonių įgyvendinimą. Projekto vizija –užauginta nauja karta, 
neturinti sveikatos problemų, susijusių su netinkama mityba, antsvoriu, menku fiziniu aktyvumu bei 
gebanti atlikti informuotus sprendimus mitybos bei fizinio aktyvumo srityse.  Nuo 2014 gruodžio 
mėnesio yra pasirašiusi sutartį, kad dalyvaus „Sveikatiados“ organizuojamuose 4-5 renginiuose bei  
atsiųs grįžtamojo ryšio anketą su nuotraukomis. „Sveikatiados“ koordinatore yra paskirta anglų k. 
mokytoja Rasa Plikšnienė. 



Šiais mokslo metais buvo pasirinktos įgyvendinti šios veiklos: 

• Akcija „Solidarumo bėgimas“ 
• Akcija „Sveikatingumo pertraukų savaitė; 
• Sveikos mitybos trimestras; 
• Mankšta; 
• Vandens diena; 
• Sveikatiadoj šok ir nesustok („Aš ir mano šeima Europoje“); 
• Organizuotos judriosios pertraukos. 

Mokykla, įgyvendindama sveikos gyvensenos įgūdžių projektą „Sveikatiada“, pateikė idėją 
bendrovei „Pontem“ projektui- stovyklai „Prie Nemunėlio“, bet finansavimo negavo.. Mūsų mokykla 
įgyvendina projektą soc. remtiniems mokiniams, kurio tikslas – organizuoti vaikų užimtumo vasarą, 
t.y. birželio 8-12 dienomis, stovyklą „Prie Nemunėlio“ ir jos metu ugdyti mokinių asmeninius, 
sveikatos tausojimo ir socialinius įgūdžius. Stovyklos metu buvo organizuotos paskaitos apie sveiką 
gyvenseną, orientacinės varžybos, „Naktis stovykloje“, sportinės rungtys, proto mūšis, piešinių ir 
sveikos gyvensenos įgūdžius. 

Šiais 2015-2016 m.m. mokykloje vėl vyko įvairūs renginiai ir akcijos skirti mokinių 
sveikatos stiprinimui. 

Spalio 23 dieną mokyklos bendruomenės nariai – I-X klasių mokiniai, mokytojai 
prisijungė prie ,,Gelbėkit vaikus“ organizacijos organizuoto Solidarumo bėgimo.  Solidarumo bėgime 
dalyvavę mokiniai ir mokytojai palaikė ir siekė padėti Lietuvos ir Zambijos vaikams. Solidarumo 
bėgimas – tai unikalus projektas, kurio metu mokiniai, susivieniję bendrai sportinei veiklai, gali 
padėti vieni kitiems.Akcijos metu mokėmės suprasti vieni kitus, tad žaidėme komandos formavimo 
žaidimus, kuriuos organizavo matematikos mokytojas R. Bėliakas, kepėme cinamonu kvepiančias 
bandelės ant laužo, gardžią tešlą paruošė technologijų mokytoja R. Zemlickienė.. 

Rugsėjo 21-27 dienomis ikimokyklinio skyriaus vaikai įsijungė ne tik į tradicinį bėgimą, 
bet ir mankštą. Rytais visos grupės kartu mankštinosi skambant įrašui ,,Yra tokia diena“.Bėgimui 
vaikai ruošėsi gamindami iš popieriaus ąžuolo ir klevo lapus, juos patys nuspalvino mūsų valstybės 
trispalvės vėliavos spalvomis, o auklėtojos padėjo juos prisitvirtinti prie rūbų. Ketvirtadienį, 
pasimankštinę ikimokyklinio skyriaus kieme, išžygiavome į mokyklos stadioną, kuriame dalyvavome 
akcijos bėgime. Bėgimas taip visiems patiko, kad bėgo net ne vieną ratą. Lopšelinukai, pasivadinę 
mėtinukais apkeliavo ne vieną ratą. 

Lapkričio 8-oji paskelbta Europos sveikos mitybos diena. Sveika mityba yra tokia, 
kuomet organizmas gauna visas jam reikalingas medžiagas ir energiją savo funkcijoms ir normaliam 
svoriui palaikyti. Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje mokykloje ši diena paminėta lapkričio 6-ąją. 

Mokyklos sveikatos priežiūros specialistė N. Gailiūnienė 1-10 klasių mokiniams 
pristatė sveikos mitybos piramidę. Priminė, kodėl ir kaip reikia sveikai maitintis.  Įgytas žinias 
mokiniai galėjo pritaikyti praktiškai – užpildyti sveikos mitybos piramidę naudodami 
muliažus.Aštuntokė L. Lesmanavičiūtė nupiešė plaką, skirtą šiai dienai paminėti ir užrašė šios dienos 
šūkį „Sveikai valgau+ daug judu = sveikas esu”. 

Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos bendruomenė – sveika ir aktyvi bendruomenė, tad kelis 
metus iš eilės dalyvaujame Sveikatiados organizuojamose renginiuose. Vienas tokių – „Sveikos 
mitybos trimestras“. Šiais mokslo metais rūpintis sveikata, skleisti sveikos gyvensenos idėjas 



nutarėme mokykloje organizuodami ir dalyvaudami integruotose pamokose. ,,Ryto rato“ metu 
dalyvavo diskusijoje-pokalbyje su sveikatos specialiste N. Gailiūniene apie sveiką mitybą. Kartu 
žaidė kortelių žaidimą ,,Sveikas maistas“. Piešė ,,Sveikatos medį“, lipdė jiems labiausiai patikusias 
daržoves: žirnius, morkas, moliūgą, burokėlį, porą, aplikavo saldžiąją kriaušę, raudonskruostį obuolį, 
išmoko dainelių apie morkytę, riešutus ir kopūstus. 

1-os klasės mokiniai kartu su mokytoja I. Dagiene integruotoje pasaulio pažinimo ir 
technologijų  pamokoje  gamino sveikuolišką tortą „Rudenėlis“, pamokoje kalbėjo apie sveiko maisto 
svarbą žmogaus organizmui, sužinojo, kad maistas gali būti ne tik skanus ir sveikas, bet dar ir 
gražus.Istorijos mokytoja A. Navalinskienė ir  biologijos mokytoja A. Grigienė kartu su 6-tos ir 7-tos 
klasės mokiniais vedė pamoką apie subalansuotą mitybą. Mokiniai, dirbdami grupėse atliko įvairias 
užduotis: nupiešė katiną, kuris valgo be saiko, sukūrė pasaką apie paršiuko gyvenimą su laiminga 
pabaiga, sukūrė reklaminį stendą apie sveiką gyvenimo būdą, baigė kurti eilėraštį. Mokiniai bendravo 
grupėse, daug diskutavo, visi grupės nariai stengėsi kuo daugiau prisidėti prie bendro rezultato. 
Atlikusios darbą, visos grupės pristatė savo kūrinius, susiejo su istorija, nes, kaip istorijos mokytoja, 
apibendrindama pamokos pasiekimus, pabrėžė, kad istorija yra dabarties mokytoja.Technologijų 
mokytoja R. Zemlickienė ir anglų kalbos mokytoja R. Plikšnienė vedė integruotą „Sveikos 
gyvensenos“ pamoką 6-tos klasės mokiniams, pamokos metu su mokiniais aptarė sveikos mitybos 
piramidę, o iš jos išsirinkę vaisius ir prisiminę jų angliškus pavadinimus, nusprendė gaminti vaisių 
salotas. Mokiniai, pasidalinę į berniukų ir mergaičių komandas, jas pasigamino. Surašę savo receptus 
lietuviškai ir angliškai, visi skaniai ir sveikai pasmaguriavo.6-tos klasės mokiniai dalyvavo 
integruotoje lietuvių kalbos ir dailės pamokoje „Daržo pasakos“. Pamokas vedė dailės mokytoja R. 
Zemlickienė ir lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja V. Vaitaitytė. Šių pamokų tikslas – sukurti 
šmaikščią pasaką apie daržovę dviem aspektais: kodėl atsirado tam tikras reiškinys, pvz. agurkas turi 
spuogelius, pomidoras raudonas ir, kuo daržovė naudinga, kokiais vitaminais praturtina pagrindinio 
veikėjo organizmą. Dviejų pamokų metu mokiniai, remdamiesi žiniomis apie pasakas, kitais 
informacijos šaltiniais, dirbdami individualiai, kūrė šmaikščias pasakas pagal aptartus kriterijus, 
naudodamiesi priemonėmis, pasakas iliustravo ir viešai pristatė.8-tos klasės mokiniai vykdė apklausą 
„Mėgstamiausia daržovė“. Jos metu apklausė 100 mokyklos bendruomenės narių, suskaičiavus 
rezultatus paaiškėjo, kad mėgstamiausios daržovės yra agurkai, pomidorai ir morkos.Gretai prabėgusi 
savaitė priminė, kad sveikai gyventi yra smagu!Ikimokyklinio skyriaus vaikus gruodžio 4 dinos 
rytmetį aplankė policininkų draugas AMSIS. Draugiškai kiekvienam paspaudęs ranką, jis 
susidraugavo su vaikais, kai kuriems mūsų mažiesiems draugams tai nepavyko. 

Ikimokyklinio skyriaus vaikus gruodžio 4 dinos rytmetį aplankė policininkų draugas 
AMSIS. Draugiškai kiekvienam paspaudęs ranką, jis susidraugavo su vaikais, kai kuriems mūsų 
mažiesiems draugams tai nepavyko. AMSIS pasakojo ir rodė vaikams, kaip reikia pereiti gatvę, kodėl 
automobilyje reikalinga vaikiška kėdutė, kaip elgtis su nepažįstamais žmonėmis, kai  tėvelių nėra 
namuose.  Vaikai turėjo AMSIUI daug klausimų į kuriuos jis atsakinėjo. Atsisveikindami su AMSIU, 
kartu pažaidė nuotaikingą muzikinį žaidimą ,,Traukinukas Nukas“.Vaikų mintys po 
susitikimo:  IGNO ,, Jis tikras vaikų draugas“, VILTĖS ,, Jo tokia didelė kepurė. Jis labai toks geras“. 
Priešmokyklinės ,,Boružiukų“ grupės vaikai kartu su grupės auklėtoja D. Karosiene aiškinosi, kokie 
vaisiai ir daržovės užaugo tėvelių ir senelių daržuose. Įvairios veiklos metu sužinojų apie jų 
reikalingumą žmogui, kokių vitaminų jose yra, kokius patiekalus galima pagaminti?“. 

Spalio 23 d. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio skyriaus 
priešmokyklinės grupės vaikai buvo pakviesti į Visuomenės sveikatos biuro renginį, kuris vyko 
mokyklos pasitarimų kabinete. Susitikimo metu vaikams buvo parodytas filmukas apie sveiką, 
naudingą maistą, kad nepakenktume dantukams. Papasakota, kokį maistą mėgsta dantukai, kaip juos 
reikia prižiūrėti. Visuomenės sveikatos biuro specialistės, naudodamos didelį maketą, dideliu 
šepetuku mokė teisingai valytis dantukus. Vaikai praktiškai mokėsi tinkamai valytis dantukus, kad 



jie būtų sveiki bei pažadėjo niekada neužmiršti valytis dantukus. Visi vaikai gavo dovanų po dantų 
valymo kalendorių ir po smėlio laikroduką. 

Sveikiname 8 klasės mokinių komandą: Inetą Karosaitę, Žanetą Kondrotaitę, Miglę 
Šimavičiūtę, Laurą Vadapolaitę, Marijų Valkiūną, klasės vadovę Rasą Plikšnienę bei sveikatos 
priežiūros specialistę Neringą Gailiūnienę, kurie gruodžio 16 d. Biržų rajono „Sveikuolių sveikuoliai“ 
konkurse 7-8 klasių mokinių amžiaus grupėje laimėjo I-ąją vietą,buvo apdovanoti prizu - kelione į 
Pasvalio baseiną. Radviliškiečiai atstovaus Biržų rajonui apskrities konkurse. 

Sausio paskutinę savaitę Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje mokykloje vyko 
„Sveikatiados" savaitė. Šios savaitės metu mes, aštuntokės Ineta Karosaitė, Žaneta Kondrotaitė ir 
Miglė Šimavičiūtė, kvietėme visus mokinius, mokytojus po antros pamokos susirinkti prie mokytojų 
kambario ir visiems kartu pajudėti. 

Išsirinkę dainą „Bruno Marz-Uptown Funk", kiekvieną dieną mokėmės po naują šokio žingsnelį, 
ketvirtadienį pabandėme šokti pagal muziką, o penktadienį mūsų laukė finalinis šokis. Jo metu sienas 
nušvietė įvairiaspalviai žibintai, o mokinių veidus šypsenos. Judėdami vienu ritmu užbaigėme šokį ir 
tuo pačiu „Sveikatiados" savaitę!Ikimokyklinio skyriaus vaikučiai kartu su savo tėveliais dalyvauja 
elektronikos platintojų asociacijos (EPA) vykdomame projekte „Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju!". 
Projekto metu įsitraukę į aplinkosauginę iniciatyvą rinkome pavojingas, nebenaudojamas 
elektronines atliekas. 

I projekto etape laimėjome II vietą bei gavome prizą - 70 bilietų į krepšinio varžybas 
Kauno ,,Žalgiris" – Dzūkija.Kovo 10 dieną 8 klasės mokiniai: I. Karosaitė, Ž. Kondrotaitė, M. 
Šimavičiūtė, L. Vadapolaitė ir M. Valkiūnas su klasės vadove R. Plikšniene lankėsi Pasvalio baseine. 
Šias smagias pramogas 8-okai laimėjo dalyvaudami „Sveikuolių sveikuoliai" konkurse.Nuvykus 
viliojo šiltas baseino vanduo, sauna, pirtys. Mokiniai smagiai leido laiką žaisdami vandenyje 
kamuoliu, lenktyniaudami, nardydami bei kaupdami jėgas kovo 23 dienai. Šią dieną 8-okų laukia 
kitas konkurso etapas Šiauliuose.Linkime išlikti sveikiems, stipriems ir sėkmės kitame etape. 

Kovo 4 d. Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje mokykloje vyko šokių maratonas. 
Organizuoto maratono tikslas – išbandyti save, pasilinksminti bei pasivaržyti su kitais. Nuo 12 val. 
mokyklos sporto salė virto "šokių aikštele", kurioje savo jėgas ir ištvermę pasiryžo išbandyti 39 
mokiniai. 

Po taisyklių išsiaiškinimo, vyko pirmasis etapas. Šokių maratono dalyviams pirmoji 
užduotis teko gana lengva – vieną valandą šokti judant improvizuotai. Tolesniuose etapuose dalyviai 
judėjo greičiau, šoko tik bėgimo žingsniuŠokių maratonas įveiktas! Nugalėtojais tapo Tautvydas 
Skaringa ir Tomas Širmelis. Antra vieta atiteko Eligijui Kondrotui ir Jonui Mulokui, trečios vietos 
nugalėtojai – Rokas Pilkauskas ir Faustas Podinskas. Labai džiaugiamės antros klasės mergaitėmis: 
Rolanda Kondrotaite ir Vytaute Gasiūnaite, kurios liko ketvirtos. 

Vanduo mums atrodo pats paprasčiausias dalykas. Juo mėgaujamės, taškomės, geriame, 
gaminame valgį, prausiamės, skalbiame ir pan. Bet ar kada susimąstome, jog vanduo – būtina 
medžiaga gyvybės egzistavimui. Yra nustatyta, kad vanduo žmogaus gyvenime yra svarbesnis nei 
maistas. Žmogus be maisto gali išgyventi keletą savaičių, tačiau be vandens, tik keletą dienų. Kovo 
29 – balandžio 1 dienomis mokykla minėjo Vandens dieną. 

Pirmos klasės mokiniai su savo mokytoja I. Dagiene atliko eksperimentą „Stiklinėje 
kylantis vanduo". Šeštos klasės mokiniai kartu su klasės vadove V. Vaitaityte žiūrėjo vaizdą, kuriame 
buvo pateiktas laiškas iš 2070 m. Mokiniai diskutavo apie vandens naudą,  sužinojo, kad vanduo yra 
būtinas gyvybei, žmogus be maisto išgyvena savaites ar net mėnesius, tačiau be vandens gali mirti 



per keletą dienų. Dauguma šeštokų negalėjo patikėti, kad remiantis JTO duomenimis, pasaulyje 
daugiau žmonių turi mobilųjį telefoną nei tualetą. 3,5 mln. žmonių kasmet miršta nuo nešvaraus 
vandens sukeltų ligų. Tai – beveik visas JAV Los Andželo miestas. Švaraus geriamo vandens 
trūkumas nusineša daugiau gyvybių nei bet koks karas. Biologijos pamokų metu mokytoja A. 
Grigiene,  mokiniai nagrinėjo, kaip taupomas vanduo, pildė kryžiažodį bei atliko tyrimą, kurio metu 
stebėjo savo šeimos narių vandens vartojimo įpročius, skatino juos naudoti racionaliau, taupiau 
Devintokai diskutavo apie  "Medžio sulą", jos naudą žmogaus organizmui bei žalą 
medžiams.Septintos klasės mokiniai dailės pamokų metu su mokytoja R. Zemlickiene, ėjo į 
ikimokyklinį skyrių, ir mažiesiems mokyklos draugams vedė pamoką „Vandens lelijos" apie vandens 
būtinybę ne tik žmogui, bet ir augalams. Gamino popierines lelijas, kurios,sumerkus į vandenį, 
pražydo.Aštuntos klasės mokiniai su mokytoja R. Plikšniene prisiminė vandens ciklą, ir dirbdami 
porose, jį pristatė savo draugams. 

Kovo 23 d. Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centre vyko mokinių, 
pedagogų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurso ,,Sveikuolių sveikuoliai" II-asis 
etapas, kurį organizavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministerija bei joms pavaldžios institucijos: Lietuvos mokinių neformaliojo 
švietimo centras, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. Konkurso tikslas – ugdyti vaikų ir 
mokinių gebėjimus saugoti ir stiprinti savo ir kitų sveikatą, skatinti vaikų, mokinių, mokytojų ir 
visuomenės sveikatos priežiūros specialistų bendradarbiavimą, vertinti savo ir kitų potencialą dirbant 
komandoje. Į II-ąjį konkurso etapą vyko 8 klasės mokiniai: I. Karosaitė, Ž. Kondrotaitė, M. 
Šimavičiūtė, L. Vadapolaitė, M. Valkiūnas kartu su klasės vadove R. Plikšniene, sveikatos priežiūros 
specialiste N. Gailiūniene. Konkursas prasidėjo nuo komandų prisistatymų: dalyviai atliko savo 
sukurtus sveikuolių himnus, šokius, pristatė šūkius ir plakatus. Po to vyko įvairios rungtys, užduotys 
sveikos gyvensenos, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos, 
žmogaus saugos ir pirmosios pagalbos temomis. Savo išmonę turėjo parodyti ne tik vaikai, bet ir 
suaugę komandos nariai – mokytojai ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistai. Per pertraukėles 
konkurso dalyvius džiugino ugdymo įstaigų vaikų šokių ir teatro studijos grupių 
pasirodymai. Konkurso dalyvius palaikė sirgaliai, kurie išsiskyrė originaliais plakatais ir kita 
atributika.Iš konkurse dalyvavusių 13 komandų, mūsų mokyklos aštuntokų komanda užėmė septintą 
vietą. Dalyviams buvo įteiktas diplomas, padėkos raštai, įvairios dovanėlės. Grįžome patyrę daug 
gerų emocijų ir susiradę naujų draugų. 

Gegužės 5 dieną mokyklos stadione vyko pradinių klasių sporto šventė – 
varžybos. Vaikai dalyvavo kamuoliuko metimo į tolį, trumpo ir ilgo nuotolio bėgimo ir šuolio į tolį 
rungtyse.  Varžybų dalyviai vadovavosi šūkiu „Greitai ar lėtai, sporte visi draugai!" Visos popietės 
metu pradinukai buvo smagiai ir azartiškai nusiteikę, džiaugėsi nugalėję ir neliūdėjo pralaimėję. 
Patys  vikriausi mokiniai ruošiasi naujiems iššūkiams. Jie atstovaus mokyklą Petro Poškaus 
pagrindinėje mokykloje organizuojamose pradinių klasių lengvosios atletikos varžybose. Linkime 
jiems sėkmės! 

Balandžio 27 dieną mokykloje vyko mokinių savivaldos organizuojama "Tylos diena". 
Jos metu mokiniai, mokytojai ir kiti mokyklos darbuotojai dėvėjo šlepetes ir nešiojosi savo 
mėgstamiausius pliušinius žaisliukus. Šią dieną skambutis neskambėjo, o kad mokykloje būtų tikrai 
tylu buvo paskirtos mokyklos tylos prižiūrėtojos: aštuntokės Ineta ir Žaneta. Kiekviena klasė taip pat 
turėjo savo tylos sergėtojus - Ugnę, Rolandą, Tomą, Gabrielių, Faustą, Dianą, Tomą, Roką. Antros 
pamokos metu savivaldos nariai keliavo pas pradinukus, jiems skaitė pasakas, žaidė susipažinimo 
žaidimus ir tiesiog tyliai šnekučiavosi. Pamokoms einant į pabaigą buvo paskelbtos tyliausios klasės: 
antrokai ir septintokai. Nugalėtojai gavo saldžių prizų. Na, o tų kurie atėjo be šliurių ir nesilaikė tylos 
laukė bausmė – ėjimas žąsele stadionu. 



Gegužės 16 d. mokykloje vyko netradicinė ugdomoji diena „Aš ir mano šeima 
Europoje". Jos metu buvo integruotos veiklos, susijusios su istorija, sveikatingumu, menais ir anglų 
kalba. Į renginį atvyko kaimyninės rajono mokyklos - Germaniškio daugiafunkcinio centro mokiniai 
ir jų mokytoja K. Manikienė bei Medeikių pagrindinės mokyklos komanda kartu su mokytoja R. 
Bėliakaite. 8 klasės mokiniai Ž. Kondrotaitė ir M. Valkiūnas pradėjo renginį trumpa istorija apie 
Europos dieną. Išklausėme Europos Sąjungos himną,  pirmokai padeklamavo eilėraščius apie 
pavasarį, mokyklos merginų ansamblis dainavo dainą „All of me", R. Pilkauskas ir E. Kondrotas 
padeklamavo eilėraščius anglų kalba, o I. Misevičiūtė - latvių kalba. Po trumpos įžangos, burtų keliu 
išsitraukę komandas, išskubėjome dalyvauti ugdomosiose dienos veiklose. Pirmoji grupė į protmūšį 
apie žalingus įpročius, šokius ir anglų kalbą, kurį organizavo sveikatos priežiūros specialistė N. 
Gailiūnienė ir anglų kalbos mokytoja bei „Sveikatiados" koordinatorė mokykloje R. Plikšnienė. 
Antroji grupė išskubėjo į judrias rungtis, kurias organizavo kūno kultūros mokytojai R. Briedis ir V. 
Venckūnas. Netradicinę ugdomąją veiklą užbaigėme aštuntokių sveikatinimo šokiu, muzikos 
mokytojos V. Malinauskienės suktiniu, dienos refleksija bei padėkos raštais iš Biržų Sveikatos Biuro 
už sveikos gyvensenos skatinimą mokykloje. 

Gegužės 20 dieną mokyklos pradinukų komanda, kurią sudarė Vytautė Gasiūnaitė, Eleni Aimilia 
Kotsolakou, Agnė Miežiūnaitė, Gvidas Gasiūnas, Skirmantas Karosas, Eligijus Pilkauskas, Kastytis 
Zvilna, Salvijus Kirkliauskas, Tomas Velička, dalyvavo respublikinėse pradinių klasių lengvosios 
atletikos varžybose Pačeriaukštėje. Mokiniai rungėsi kamuoliuko metimo, šuolio į tolį, ilgo ir trumpo 
nuotolio bėgimo rungtyse. Sėkmė lydėjo antros klasės mokinę Vytautę Gasiūnaitę, kuri pasipuošė 
dviem medaliais. Mergaitė iškovojo pirmą vietą 300 metrų nuotolio bėgimo rungtyje, antrą vietą – 
30 metrų nuotolio bėgimo rungtyje. Antrokas Eligijus Pilkauskas buvo nepralenkiamas kamuoliuko 
metimo į tolį rungtyje. Mokinys laimėjo pirmą vietą. Antros klasės mokinys Skirmantas Karosas buvo 
antras šuolio į tolį rungtyje. Ši rungtis buvo sėkminga ir ketvirtokei Eleni Aimiliai Kotsolakou. 
Mergaitė pelnė trečią vietą. Sveikiname nugalėtojus! 

 Prasidėjus ilgai lauktom vaikų vasaros atostogoms, mokykloje vaikų linksmas juokas 
vis dar skambėjo, nes birželio 6-10 dienomis Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje mokykloje vyko 
vyko vaikų užimtumo stovykla “Mes Nemunėlio vaikai ir „Sveikatiados“ projekto - “Prie 
Nemunėlio”, kurioje dalyvavo apie 50 mokinių nuo ikimokyklinukų iki dešimtokų, stovyklai 
vadovavo socialinė pedagogė A. Grigienė ir “Sveikatiados” koordinatorė R. Plikšnienė.  

Belieka tik pasidžiaugti, kad šiais mokslo metais vėl sėkmingai tęsėme sveikos gyvensenos 
puoselėjimą Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje mokykloje. 
 

Sveika mokykla projekto koordinatorė R. Plikšnienė 


