
Už sveiką miestą, 
 už sveikus šiauliečius! 

 
 

Konkurso“Sveikuolių 
sveikuoliai“ I etapo 

organizavimo apžvalga 
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Konkurso I etapas vyko „Salduvės“ 
progimnazijoje 

 



I etapas 

Konkurse dalyvavusių mokyklų skaičius  Dalyvių skaičius 

 
 
 

Komandų 
skaičius 

  

 
 
 

Dalyvių 
amžiaus 
grupės 

  

 
 
 

I etapo laimėtojai 
   

Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo 
mokyklos 

 
Bendrojo 
ugdymo 
mokyklos 

 
Prof. 

mokymo 
įstaigos 

 
 

Mokinių      

 
 

Mokytojų  

 
 

VSPS 

I etapas 

15 12 _ 135 27 24 27 

Ikimok./priešm. l/d „Pupų 
pėdas“ 

1-4 kl. 
Rasos 
progimnazija 

5-6 kl. 
Sanatorinė 
mokykla 

7-8 kl. 
Sanatorinė 
mokykla 

9/11;I-III gimn. 
kl.;  

prof. mok. įst. 
Lieporių 
gimnazija 

„Sveikuolių sveikuoliai“2017-18 m. 



Konkursui pasiruošę... 



Konkurso mažieji... 

 



Konkurso mažieji... 

 



Renginį mažiesiems vedė lopšelio – darželio „Žiogelis“ pedagogės Jolanta ir Lina 

 



 Vyresniųjų klasių moksleivių 
konkursą vedė visada 
besišypsanti Justė Rinevienė 
 



Dainavo Salduvės 
progimnazijos merginos 
 



Šiaulių Salduvės 
progimnazijos kūno kultūros 
mokytoja Laima rengė 
judriąsias užduotis 
 



...ir prižiūrėjo, kad viskas vyktų sklandžiai 



...emocijos sporto salėje 



...kas gali geriau žinoti apie žmogaus saugą, jei ne Šiaulių aps. VPK Šiaulių 
m. ir r. PK Viešosios policijos skyriaus bendruomenės pareigūnai  



...tikrai kūrybiški ...žodis dėliojasi, dar reikia 
sukurti ketureilį,  o laikas bėga... 



...kaip pataikyti ir užsidirbti 
daugiau taškų?.. 

 

...susikaupę kapitonai 



žaidžiame smiginį Mėtome žiedus 



Juda visi... 

Judriąsias užduotis atlieka pedagogai ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistai 



...smagu būti apdovanotiems 



...Pavargę, bet laimingi 



...Nuotrauka atminčiai 



Kiti sveikatinimo 
renginiai vaikams 
ir jaunimui 



Žygis pėsčiomis „Sveikatos kodas“. Šiemet kvietėme aktyviai 
pajudėti žygyje "Šiapus ir anapus" - tai pažintinis žygis po 
Talkšos ir Salduvės parkus šiaurietiško ėjimo mėgėjams ir ne 
tik, su Šiaulių turizmo informacijos centro profesionale gide.  
 



Plaukimo pamokos sporto komplekse „Impuls“ 
 



Vaikų piešinių konkursas ir paroda „Aš už švarią aplinką“ 

Pasaulinei aplinkos dienai paminėti (birželio 5 d.) 



Akcija „Saugus į pirmą 
klasę“ 

 



Rugsėjo 1-oji prekybos ir pramogų sostinėje „Akropolis“ 
„Sutik mokslo metus linksmai“ 

 



Konkursas  
 

„Mankštink kojas, kvėpuok 
švaresniu oru“ 

 
Tarptautinei dienai be automobilio 

paminėti (rugsėjo 22 d.) 



Kryžiažodžio konkursas  
 

Europos supratimo apie 
antibiotikus dienai paminėti 

(lapkričio 18 d.) 



„Protų mūšis“ 

Pasaulinei AIDS dienai paminėti (gruodžio 1 d.) 

 



Ačiū už dėmesį 


