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Mokytojų apklausa

Seimui 2020-uosius metus
paskelbus habilituotos biologijos mokslų
daktarės, vaistininkės, žolininkės
Eugenijos Šimkūnaitės metais kilo idėja
pasidomėti kokius vaistinius augalus savo
gėlynuose, soduose, sodybose,
balkonuose ar ant palangių augina
kolegos, kam ir kaip juos vartoja.

Apie tai mokytojų buvo paklausta
Radviliškio Lizdeikos gimnazijos facebook
paskyroje, su mokytojais bendrauta
individualiai.



Apklausos rezultatai

Augalai
Vartojimas

Kasdienei 
arbatai

Vaistinei 
arbatai

Maistui/ 
prieskoniams

Dekoratyviniai Kita

Mėtos (įvairių rūšių ir 
veislių)

+ + + +

Citrininė melisa + + +

Paprastasis raudonėlis + + + +

Vaistinė juozažolė + + +

Vaistinis šalavijas + + +

Vaistinė medetka + +

Čiobrelis  (įvairios rūšys) + + +

Rausvažiedė ežiuolė + +

Raskila + +



Apklausos rezultatai

Augalai Vartojimas

Kasdienei 
arbatai

Vaistinei
arbatai

Maistui/ 
prieskoniams

Dekoratyviniai Kita

Vaistinė ramunė + + +

Vaistinė gelsvė +

Tikroji levanda + + +

Pelynas + + + (augintinių parazitų 
atbaidimui)

Vaistinis 
kietis/peletrūnas

+ +

Diemedis + + (nuoviru skalauja 
plaukus)

Paprastoji katžolė + + + (katėms)



Apklausos rezultatai

Mokytojai įvardijo ir rečiau
sodybose auginamus augalus:
paprastąją portulaką, didįjį debesylą,
vaistinę taukę, tikrąjį margainį, meškinį
česnaką, vaistinę kraujalakę ir kt.

Vaistinius, prieskoninius augalus
pažįsta ir augina daugelis mokytojų,
domisi jų savybėmis, renka veislių
kolekcijas, įrengia vaistiniams augalams
lysves. Teisingai mano, kad gydymui
vaistinius augalus reikia mokėti
paruošti, todėl ruošia tik arbatas iš
augalų apie kurių vartojimą gerai žino. Tikrasis margainis jau daug metų puošia 

mokytojos Lionės gėlyną



Apklausos rezultatai
Vaistažoles ir prieskoninius augalus 

auginame ant palangių
Vaistiniams augalams skiriamos lysvės, 

renkamos veislių kolekcijos



Apklausos išvados:
1. Mokytojai augina įvairius

vaistinius augalus, domisi jų
vartojimu;

2. Vaistinius augalus vartoja
arbatoms ruošti;

3. Daugelis vaistinių augalų
auginami kaip dekoratyviniai,
įdomūs ar tiesiog tradiciniai
lietuvių aplinkoje.



Mokytojų apklausa
Mokytoja Sandra atsiuntė 
eiliuotą atsakymą 

Mėtos kvepia, mėtos žydi, 
ir kaimynės jau pavydi. 
Žemuoginė dar kukli, nors 
arbata jos kvapni, 
Šokoladinė - maža, bet dar 
vasaros pradžia ... 
Šaltmėtinė tai bujoja, 
patvoriais šaknim ropoja... 
Bus arbatos, bus skanios, 
draugus kviesti bus 
progos...

Šokoladinė mėta



Mokome pažinti 
vaistinius augalus

Birželio pirmomis
savaitėmis gimnazijos
mokiniams buvo pasiūlyta 30
projektų. Projektą ,,Žydėjimas“
pasirinko 12 mokinių. Veiklos
vyko kitose aplinkose.



Mokome pažinti 
vaistinius augalus

Miesto centriniame
parke ir šalia Radviliškio
esančiuose soduose mokėmės
pažinti vasaros pradžioje
žydinčius augalus, aiškinomės
jų reikšmę. Miesto parke tuo
metu dar žydėjo kaštonai, o
soduose nuo žiedų linko
gudobelių šakos. Mokiniai
supažindinti su vaistiniais
augalais.



Mokome pažinti 
vaistinius augalus

Antroji pažintis su augalais
vyko Antaniškių miško parke.

Mokiniai atpažįsta:
paprastąsias žemuoges, mėlynes,
paprastąsias avietes, paprastąjį
lazdyną, karpotąjį beržą,
paprastąją pušį, paprastąją eglę,
paprastąjį kadagį, miškinę
pakalnutę, didžiąją dilgėlę.
Aptartos šių miško augalų vaistinės
savybės.



Mokome pažinti 
vaistinius augalus

Naudodami atpažinimo
vadovus, mokiniai nustatė
augalų rūšis. Smagu buvo
pažinti raudonąją ir
geltonąją žiognages,
paprastąją raskilą, patiems
knygoje rasti aprašytas šių
augalų savybes ir pristatyti
draugams.



Arbatos klubas
Gimnazijoje tęsiama

Arbatos klubo veikla. Nuo rugsėjo
ne tik vaišinsimės vaistinėmis
arbatomis ir siūlysime kolegoms
praleisti pertraukas maloniai
bendraujant prie kvapnios
arbatos puodelio, bet ir
organizuosime arbatų
degustacijas. Pristatysime įvairių
vaistažolių arbatas, jų naudą
sveikatai, ieškosime naujų skonių.



Arbatos klubas
Praeitais mokslo metais

ne tik vaišinome vaistažolių
arbatomis kolegas, mokinius,
gimnazijos svečius, bet ir
paruošėme vaistažolių mišinių
dovanų maišelius. Pagaminome
,,Žynio arbatą“, kurios sudėtyje
be vaistažolių buvo mokinių
surinkti šermukšnių ir
erškėtrožių vaisiai ir ,,Vaidilučių
arbatą“, kuriai ypatingą skonį
suteikė mokinių paruošti
džiovinti obuoliai.



Arbatos klubas

Birželio mėnesio
pradžioje surenkama daug
vaistinių augalų. Skinami
beržų ir lazdynų lapai,
didžiosios dilgėlės lapai,
raskilos žolė, asiūkliai, aviečių
lapai, žemuogių ir mėlynių
lapai, juodojo serbento lapai,
vaistinė ramunė.



Arbatos klubas

Antroje birželio pusėje
renkamas siauralapis gaurometis
Negausiai jis auga Radviliškio
apylinkėse, todėl augimvietės
tenka ieškoti toli nuo miesto.

Gauromečio lapuose sukaupi
cheminiai junginiai gerina kraujo
sudėtį, stimuliuoja imuninę
sistemą, pasižymi nervų sistemą
raminančiu, gerai išreikštu ir jau
tyrimais įrodytu antidepresiniu
poveikiu.



Arbatos klubas

Ypač gardi fermentuota
gauromečio arbata. Jai
renkame lapus, o žiedus
išdžiovinsime ir naudosime
arbatos papuošimui.



Arbatos klubas

Vynuogių lapai puikiai
tinka kasdienei arbatai.
Juose yra daug mineralinių
medžiagų, mikroelementų
ir vitaminų. Vynuogių
lapus galima fermentuoti.



Arbatos klubas
Šios vasaros atradimas –

graikinio riešutmedžio lapų
arbata. Už informaciją
dėkojame prof. Onai
Ragažinskienei, kuri VDU
botanikos sode susipažindino
su vaistinių ir prieskoninių
augalų įvairove ir juose
susikaupusių veikliųjų
cheminių junginių reikšme
žmogaus sveikatos stiprinimui
bei nepageidaujamu poveikiu.

Didžiulis graikinis riešutmedis auga mokytojos Lionės 
sode



Arbatos klubas

Saulėje džiovinti
graikinio riešutmedžio
lapai ir degustacijai
paruošta arbata.



Projektas tęsiasi

Radviliškio rajono savivaldybei paskelbus konkursą
visuomenės sveikatos rėmimo specialiųjų programų
finansavimui gauti, parašytas projektas - sveikatos
stiprinimo programa „Sveikatos versmės“. Gautas
finansavimas 900 eurų. Be kitų sveikatos stiprinimo
veiklų, numatyta praktinė paskaita „Vaistažolių
pasaulyje", išvykoje Giliaus ežero pažintiniame take
suplanuotas edukacinis užsiėmimas „Žoliavimas
rudenėjant“.



Ataskaitą parengė Radviliškio Lizdeikos gimnazijos biologijos
mokytoja Asta Šmukštienė.

Nuotraukos iš asmeninio archyvo ir Lizdeikos gimnazijos
mokytojų: Gintautos Dauneckytės, Sandros Karenauskienės,
Alvydės Panovos, Lionės Semeniukienės, Sonatos Vaitiekūnės,
Laimos Verbickienės


