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SVEIKATĄ  STIPRINANTI MOKYKLA

Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla 2013 m. gavo 

Sveikatą stiprinančios mokyklos vardą.. Šių metų

pavasarį mokyklos socialinė pedagogė metodininkė 

Rasa Vaitkienė ir sveikatos priežiūros specialistė 

Ramunė Vičienė parašė naują 5 metų sveikatos 

Stiprinimo programą „SVEIKAS VAIKAS – SVEIKA  

VISUOMENĖ“ . Mokyklų pripažinimo Sveikatą 

Stiprinančiomis mokyklomis komisija puikiai 

įvertino Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos 

sveikatos stiprinimo programą ir pratęsė Sveikatą 

stiprinančios mokyklos veiklos pažymėjimą dar 

penkeriems metams.



MIESTO DIENOS ŠVENTĖJE

Šių metų tradicinė miesto dienos šventė vadinosi „Laikas mylėti“. 

Mokyklos bendruomenės nariai - moksleiviai, mokytojai ir tėveliai, rinkosi 

atstovauti savo mokyklą – įsiliejo į spalvingą šventinę eiseną. „Saulės“ 

mokyklos eisenos dalyviai skanduodami ir mojuodami spalvingais paukščiais 
sveikino miestelėnus ir kitus šventės dalyvius su švente. 



MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA

Būsimieji pirmokėliai sulėkė į klases pas savo pirmąsias mokytojas, o 

vyresni rinkosi prie Joniškio kultūros centro lauko estrados. Prisiminti 
praėjusių mokslo metų reikšmingi darbai įvertinti nominacijomis ir 

kelialapiais. Šventės dalyvių marga upė vėl užtvindė miesto gatves ir 

klegėdama pasuko mokyklos link. Nauji mokslo metai prasidėjo...



ŽYGIS

Žagarės regioninis parkas pakvietė dalyvauti dviejų dienų žygyje 
„Pažink Žiemgalą dviračiu!“ Į kvietimą atsiliepė ir dar prieš pusę mėnesio 
pradėjo registruotis dviratininkai iš visų Lietuvos pakraščių. Ir jų sulėkė 
šešiasdešimt. Tarp jų buvo ir Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos 
neformaliojo vaikų švietimo būrelio „Sportas – sveikata“ dviratininkai. Jie –
ketvirtadalis visų žygio dalyvių! Maršrutas labai patrauklus: Žagarė-Tervetė-
Žagarė. Dviratininkai gali savimi didžiuotis – per dvi dienas su vėju galynėtis ir 
dulkėtais keliais šimtą kilometrų sukarti, ne kiekvienas gali...



RIEDAM...

Mokyklos dviratininkai gaudo kiekvieną saulėtą savaitgalį. Kad tik dar 

kur nors nuriedėjus... Iki Kalnelio atstumas juokingas – vos keli kilometrai. 
Tačiau jeigu pasuksi pro Šarkius, Sidabrinę, Tautginius, Daunoriškes, 

Bertaučius – 32 kilometrų kelio gabalą nuriedėti gali. Tad ir riedėjom 

pamiškėmis, žydinčių rapsų laukais ir žvyrkeliais...



ATSINAUJINIMAI

Šiuos mokslo metus mokinių taryba rinksis ir įvairius klausimus spręs 

naujai įrengtame „Savivaldos kambaryje“. Po vasaros atostogų buvęs sandėlis 
senojo mokyklos korpuso pirmajame aukšte duris atvėrė kaip modernus 

kabinetas, skirtas mokinių, mokyklos tarybos, tėvų aktyvo veiklai. 



„PASAULINĖ APLINKOS DIENA“

Šiais metais „Pasaulinė Aplinkos Diena“vyko 150 valstybių. Respublikos 

mokyklos būrėsi ir registravosi į moksleivių „Darom“ „Flashmob“ (sąspietį). 
Dalyvaujant akcijoje švarinti aplinką kvietė ir Žagarės regioninio parko direkcija. Į 

ją užsiregistravo ir išvyko „Saulės“ aštuntų–dešimtų klasių mokiniai. Čia jie per 

kelias valandas surinko ir suvilko nemažą kalną kuo įvairiausių „gėrybių“. O kai 
rankioji visokiausių šiukšlintojų pakrūmėse pridrabstytą“  „turtą“, ne tik aplinką 

gražini, bet ir pats tampi sąmoningesnis.
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Daug visokių progų sukrito į vieną savaitgalį. Baltų vienybės diena, 

Tarptautinė diena be automobilio, Lygiadienis, judrumo savaitės pabaiga ir 100 
dienų iki Naujųjų Metų... Mokyklos dviratininkams judrumo savaičių nėra – jie 

juda visus mokslo metus. Tad visų progų paminėti šį savaitgalį išrūko link 

Pakruojo rajono į Pašvitinio miestelį. Lauko keliukai ir maži kaimeliai kvietė 
riedėti ir riedėti....



SAUGUMAS

Mokykloje vyko saugaus eismo prevencinė paskaitėlė „Saugus kelias į 

mokyklą“. Policijos pareigūnai pasakojo apie saugų eismą, atšvaitų ir šviesą 
atspindinčių liemenių dėvėjimo reikalavimus, demonstravo filmukus, 

pamokančius saugiai pereiti gatves, tinkamai bei saugiai išlipti iš transporto 

priemonių. Pareigūnams talkino policijos bičiulis Amsis.



EUROPOS JUDUMO SAVAITĖ

Šių metų Europos judumo savaitės 

svarbiausia tema – žingsniuokime kartu! 



JUDUMAS

Judumo savaitę mokiniai pasklido po visas Joniškio apylinkes, kas 

dviračių žygiu į Joniškio kelių tarnybą, kiti žygiavo į Joniškio parką, kur 
sportiškai ir originaliai paminėjo Judumo savaitę, dar kiti žygiavo po Joniškį, 

susipažindami su senaisiais istoriniais pastatais, Lavinamųjų ir socialinių įgūdžių 

klasių mokiniai kartu su mokytojais į varžybas „Sukas ratai triratuko“ pakvietė 
5 mokinius. Pradinukai su mokytojais ir Joniškio rajono Švietimo kultūros ir 

sporto skyriaus darbuotojais dalyvavo akcijoje „Apibėk mokyklą“. Minint 
Tarptautinę dieną be automobilio mieste praeiviams buvo dalinamos skrajutės. 

Prie mokyklos pastatyta foto sienelė „Dviratis jėga“, prie kurios buvo kviečiami 

nusifotografuoti visi norintys.



SPEKTAKLIS

„Kaukių akademija“ – kūrybos namai, jungiantys aktorius, režisierius, 

renginių koordinatorius bei projektų vadovus, kuriančius ir įgyvendinančius 
įvairaus pobūdžio renginius, teatro projektus ir šou programas. Atvykusi į 

mokyklą aktorių komanda pristatė interaktyvų spektaklį aštuntų klasių 

mokiniams „Ką žinau, liūdna“. Mokiniai stebėjo šešias istorijas, kurios atkreipė 
mokinių dėmesį į patyčių, narkotikų, savižudybių, bendravimo virtualioje 

erdvėje problemas. Ši priemonė – viena iš Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 
rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo formų.



DofE

Iš septynių mokinių, praėjusiais mokslo metais pradėjusių vykdyti 

DofE programą, šeši mokiniai artėja prie finišo. 



KAI NIEKO NESINORI...

Joniškio visuomenės sveikatos biuras organizavo paskaitą aštuntų 

klasių mokiniams „Kai nieko nesinori: asmeninė motyvacija ir tikslų siekimas“. 
Paskaitą vedė psichologas Evaldas Karmaza. Mokiniai aktyviai dalyvavo 

paskaitoje, mokėsi susikaupimo, atsipalaidavimo būdų, aiškinosi kaip siekti 

vidinės motyvacijos, daryti tai, ko visai nesinori daryti, kaip siekti savo tikslo.



MOKYKLOS BENDRUOMENĖ - TĖVAI

Vienas mokyklos veiklos prioritetų – bendradarbiavimas su mokinių 

tėvais/globėjais. Tęsiamos tradicijos, ieškoma naujų formų. Susirinkęs tėvų 
aktyvas išklausė pranešimus apie mokyklos strateginius tikslus, uždavinius, 

misiją ir viziją, apie 2 procentų paramą ir jos panaudojimą, OPKUS ir sveikatos 

stiprinimo veiklas mokykloje, susipažino su anketinės apklausos „Mokyklos 
vertybės“ rezultatais ir mokinių lankomumo naujovėmis..
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Saulėtas dieneles rudenį „medžioja“ ne tik nuimantys derlių, bet ir 

mokyklos neformaliojo švietimo būrelio „Sportas - sveikata“ dviratininkai. Kad 
ir kaip mėgtum dviratuką minti, vis tiek maloniau tai daryti saulutei šviečiant. 

Ir nušvito ji kaip tyčia rugsėjo 27 dieną, kai minima pasaulinė turizmo diena. 

Tad dviratininkai, keldami dulkes išlėkė į paskutinį rugsėjo žygį, skaitydami 
mažai girdėtus kaimelių pavadinimus. Pro Noriūnus, Byvainius, Ropininkus, 

Mikšiūnus, Vanagus, Stupurus, Ivoškius, Lydekius, Dargius... Į mokyklos kiemą 
visi jau saulutei nusileidus parlėkė. Ir ne vien gerą nuotaiką, bet ir 44 

kilometrus nuvažiuotus parsivežė...



ŠIRDIES DIENA

Rugsėjo 29 d. minima kaip Pasaulinė širdies diena. Mūsų mokyklos 3B 

klasės mokiniai kartu su mokytoja, socialine pedagoge ir visuomenės sveikatos 
priežiūros specialiste minėdami šią dieną gamino knygų skirtukus. Juos dalino 

mokytojams ir Joniškio savivaldybės darbuotojams, taip skatino visuomenę 

rūpintis ne tik savo, bet ir artimųjų, draugų, kolegų širdimis ir kvietė pasižadėti 
žengti nors vieną žingsnį sveikos gyvensenos link.



GALIA

Žodis GALIA retam asocijuojasi su negalia. Prieš akis iškyla treniruoti, 

raumeningi, galingi kūnai, apčiuopiamomis ar pagražintomis sėkmės istorijomis 
mirgančių žurnalų, socialinių tinklų herojai. Lietuvos GALIOS apdovanojimai 

skiriami tyliai ir ištikimai dirbantiems kitų galioms atskleisti ir tiems, kurie tiki 

savo galia – patiems negalias turintiems ir jų artimiesiems.

Lietuvos Galios Apdovanojimus Martyno Mažvydo bibliotekoje 

organizavo labdaros ir paramos fondas Algojimas. Mūsų visuomenėje neliko 
dėkingumo, viską priimame kaip savaime suprantamus dalykus. Matau ir vertinu 

tai, kas yra daroma mūsų mokykloje, todėl pristačiau mokyklos direktorių 

Lietuvos Galių Apdovanojimų nominacijai - Už indėlį keičiant požiūrį į negalią ir 
savo sūnaus klasės vadovę Liną Kuzminskienę nominacijai - Už savęs dalinimą 

silpnesniam. Džiaugiuosi, kad mes su Adomu po ilgų klaidžiojimų radome 
mokyklą, mokytojus, požiūrį, supratimą. Čia daug dirbama, kad Adomo ir kitų 

vaikų galios sužydėtų

Lavinamosios B klasės mokinio Adomo mama Edita Stasiukaitienė



GALIOS APDOVANOJIMAI



GYVŪNAI

Mokykloje pasaulinei gyvūnų dienai paminėti skiriama gausa renginių.

Parodos: piešinių, kūrybinių darbų, fotonuotraukų. Pamokos, klasės valandėlės, 
kurių metu mokiniai sužinojo apie Šv. Pranciškų gyvūnų globėją, žiūrėjo filmus, 

juos aptarė. Vyko projektinė veikla, susitikimai su Šiaulių pasienio užkardos 

kinologais ir veterinarijos tarnybos gydytoja.



EDUKACIJA 

Užsiėmimo metu sukurtoje mažytėje laboratorijoje, kurioje mokiniai 

tapo menininkais, ieškančiais naujų išraiškos priemonių ir žinančiais chemijos 
mokslo paslaptis. Jie sužinojo, kad visos cheminės medžiagos yra rūgštinės, 

šarminės arba neutralios. Kiekvienas mokinys savo darbo vietoje turėjo 

mėgintuvėlius su 5-6 tirpalais, naudojamais buityje (citrinos sultys, skalbiklis, 
soda, langų valiklis, baliklis, jodas). Naudodami universalų indikatorių jie 

nustatė kurie iš turimų tirpalų yra rūgštiniai, o kurie šarminiai. Po to 
naudodami tuos pačius buityje naudojamus tirpalus mokiniai piešė paveikslą.



KOŠĖS DIENA

Spalio 10 diena – Pasaulinė košės diena. Ją smagiai paminėjo

mokyklos pradinukai ir DUC klientai. 4a klasės mokinės Elzė ir Agneta visus
metus valgė košę ir rinko jų pakuotes. Mergaičių dėka koridoriaus siena

pasipuošė įvairiaspalvių pakelių kolekcija. 3B ir 1B mokinukai kartu su DUC

mokytojomis ir klientais virė košę lauke ant laužo. Kol košė virė visi vaikai vėrė
obuolių girliandą, kuri siekė 30 metrų ir buvo perduota girininkams. Šie vaišes

nuvežė miško žvėreliams. Plikiškių daugiafunkciniame centre pradinių klasių
mokiniai kūrė receptų knygelę ir degustavo mamų išvirtas košes. Smagiai ir

skaniai paminėta košės diena, nes košę valgyti – SVEIKA.



PAGAVA

„Pagava“ – Lietuvos šeimų, auginančių, kurčius ir neprigirdinčius

vaikus bendrija. Mokykla turi patirtį ugdant vaikus, turinčius šiuos sutrikimus,
todėl neatsitiktinai gavo kvietimą dalyvauti bendrijos 25 metų veiklos

jubiliejiniame renginyje. Šiais mokslo metais mokykloje mokosi mokiniai,

turintys kurtumo ir neprigirdėjo negalią, todėl 5A klasės mokiniai su klasės
vadove ir Specialiojo ugdymo skyriaus atstovai, mokinių mamos

dalyvavo jubiliejinėje tarptautinėje konferencijoje „Bendradarbiavimo galia
padedant kurtiems vaikams ir jų šeimoms“, vykusioje Vilniuje, Seimo

rūmuose.



SVEIKATOS FIESTA

Jau septintus metus mokykla dalyvauja Lietuvos mokinių neformaliojo

švietimo centro organizuojamame sveikatos ugdymo veiklų konkurse
„Sveikatos fiesta“. Vykdoma sveikatinimo veikla puikiai vertinama ir mokyklos

atstovai kviečiami į aktyvių veiksmų dienas. Šiemet tai buvo išvyka į Lenkiją.

Aplankyta Belovežo giria, Baltstogėje gėrėtasi senamiesčiu, įspūdinga Šv. Roko
bažnyčia. Nacionaliniame Narevo parke žingsniuota pažintiniu pėsčiųjų taku per

pelkę. Pasivaikščiota karalių ir didikų pamėgtame Tykocinos miestelyje,
apsilankyta bendruomenės mokykloje, dalyvauta Krypno kaimo teminiame

pasirodyme, kurį vedė garsių didikų Pacų palikuonis. Aplankytas Supraslio

vienuolynas, bei įspūdingas Ikonų muziejus. O pakeliui namo, Seinuose,
atiduota pagarba Lietuvos poetui, kalbininkui A. Baranauskui.



BALTOJI LAZDELĖ

Spalio 15 d. – Pasaulinė baltosios lazdelės diena. Ta proga mokyklos 

pirmokai ir 4c klasės mokiniai susitiko su Specialiojo ugdymo skyriaus socialinių 
įgūdžių ugdymo klasės mokiniu Redu. Jis papasakojo savo vaikystės nuotykius 

ir pristatė brailio raštu išleistą savo kūrybos knygą „Jeigu aš matyčiau“. 

Mokiniai atidžiai klausėsi Redo deklamuojamų eilėraščių, stebėjosi jo 
nuoširdumu, domėjosi aklųjų raštu ir spausdinimo mašinėle. Išlydėdami linkėjo 

kūrybinės sėkmės.



KAMŠTELIŲ VAJUS

Mūsų mokyklos pradinukai dalyvavo respublikiniame konkurse

„Kamštelių vajus 2019“. 2014 metais plastikinių butelių kamštelių surinkome
413 kg, 2015 metais – 584 kg, 2016 metais – 460 kg. Visus tuos metus

užėmėme 1 vietas respublikoje. Šiemet – tik 160 kg. Kamšteliai bus nuvežti į

jaunimo ir vaikų edukacijoms skirtą stovyklavietę „Gervių lizdas“ Trakų rajone.
Juos perrinks, susmulkins ir vėliau iš jų gamins žaidybines detales.



PROTŲ KOVA

Iš pirmo žvilgsnio šiukšlių atsikratymas atrodo tėra tik dar vienas iš 

kasdieninių buities darbų: paėmei, išnešei, išmetei ir jos kažkur dingo. Tačiau 
ar dažnas susimąstome, kur jos iš tiesų „dingo“? Todėl norėdamos patikrinti 

mokinių žinias apie atliekų rūšiavimą, socialinė pedagogė Rasa Vaitkienė ir 

sveikatos specialistė Ramunė Vičienė, Plikiškių daugiafunkciame centre, 
surengė mokinukams protų kovą apie atliekų rūšiavimą. Vaikai aktyviai 

atsakinėjo į gana suktus protų kovos klausimus, komentavo ir turėjo daug ir 
gerų, ir blogų pavyzdžių apie gamtos tausojimą. Po kovos, pasižadėjo ne tik 

patys rūšiuoti atliekas, bet kitus skatinti tai daryti.



DRUGELIAI

Nuo rugsėjo mėnesio vidurio 3B klasėje auginami drugeliai. Mokiniai

stebėjo visas drugelio vystymosi stadijas: nuo lervos, kokono iki nuostabaus
grožio ir įspūdingo dydžio drugelio. Tai ne tik įdomu, bet ir suteikė daug

praktinių įgūdžių. Smagu ir įdomu gyvai stebėti visą procesą: kiek laiko kokioje

stadijoje drugelis būna, kaip išsirita iš kokono, kaip maitinasi.



SPORTUOKIME KARTU

Jau ne pirmus metus ketvirtokai sportuoja kartu su būsimaisiais

pirmokais, tradicijos tęsiamos. Į šventę atvyko priešmokyklinukai iš l/d
„Saulutė“, „Ąžuoliukas“ ir „Vyturėlis“. O kaip smagu buvo žiūrėti, kaip būsimieji

pirmokai mėtė kamuoliukus į krepšius, važinėjo ratukais, šokinėjo, vaikščiojo

su „kibirėliais“! Labiausiai visiems patiko virvės traukimo rungtis. Ir
ketvirtokams labiausiai patiko virvę traukti...



PILIETIŠKUMAS

Artėjant Konstitucijos dienai, 10A ir 10J klasių moksleiviams vyko

pilietiškumo pamoka, kurią vedė Joniškio rajono savivaldybės meras Vitalijus
Gailius. Pamokos metu kalbėta apie Konstitucijos svarbą, joje deklaruojamas

vertybes, piliečių teises, pareigas. Meras akcentavo, kad labai svarbu

kiekvienam turėti tikslą ir jo siekti. Pasibaigus pamokai mokiniai gavo užduotį –
nupiešti, kaip įsivaizduoja Lietuvos Respublikos konstituciją.



PASKAITA

Įvairiomis formomis mokykloje įgyvendinama „Sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa“ - vyko paskaita „Tarp mūsų 
mergaičių“. Diskutuota apie mergaičių virsmą merginomis, natūralius fizinius 

pokyčius brendimo metu, asmeninę intymią higieną. Kalbėtasi apie tai, kada 

reikia susirūpinti savo sveikata ir kreiptis į gydytoją.



PIRMENYBĖS

Kaune vyko šotokan karatė pirmenybėse. 8 metų amžiaus grupėje 2A klasės 

mokinys Eimantas Vaitekūnas iškovojo 3 vietą, 10 metų amžiaus grupėje 4A 
klasės mokinys Žygimantas Vaitekūnas – 3 vietą, 4B klasės mokinys 

Algimantas Žakaitis (10m.) kovojo ryžtingai, bet pritrūko patirties. Sveikiname, 

linkime sėkmės kitose varžybose. Sportininkus treniruoja Gintaras Melinis.



PREVENCIJA

Mokykloje vykdant prevencinę veiklą septintų klasių mokiniai lankėsi

Joniškio policijos komisariate, ten bendruomenės pareigūnai skaitė prevencinę
– teisinio švietimo paskaitą ,,Nepilnamečių teisinė atsakomybė“. Susitikimo

metu atkreiptas nepilnamečių dėmesys į teisės pažeidimus, susijusius su

narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis.

Pareigūnai supažindino jaunimą su teisine atsakomybe už narkotinių

ar psichotropinių medžiagų turėjimą, platinimą, laikymą ir vartojimą.



KRIKŠTYNOS

Greitai prabėgo du pirmieji šių mokslo metų mėnesiai, jie ypatingi

penktokams, daug naujų dalykų teko patirti. Dabar jau aiški ir suprantama
dalykinė sistema, pasiekimų ir pažangos vertinimas, susipažinta su mokytojais,

klasės vadovu. Tik dar iki šio laiko nepakrikštyti buvo penktokai. Tradiciškai

prieš rudens atostogas šeštokai ir surengė šią šventę. Penktokai pasirinko temą
„Helovinas ligoninėje“. Atlikę paruoštas užduotis-diagnostinius tyrimus, davę

priesaiką, penktokai tapo pilnateisiais vyresniųjų klasių mokinių grupės nariais.



VARŽYBOS

Rajoninės pradinių klasių mokinių „Kvadrato“ varžybos suburia

stipriausius rajono mokyklų mažuosius sportininkus. Šiemet jose dalyvavo trys
rajono komandos: M. Slančiausko progimnazija, Žagarės gimnazija ir „Saulės“

pagrindinė mokykla. Po įtemptų varžybų mūsų mokyklos komanda iškovojo

pirmąją vietą ir teisę dalyvauti zoninėse pradinių klasių mokinių „Kvadrato“
varžybose.



ŠVIESOS ŠVENTĖ

Mokiniai, jų mokytojos, vaikų tėveliai, dalyvavo Šviesos šventėje prie

KC Lauko estrados. Tėveliai ir vaikai nešėsi išskaptuotus, išpjaustytus
moliūgus. Moliūgų galvas puošė įvairiausi veidai, langinės, ornamentai, katės ir

katinai, šikšnosparniai, vaikų vardai, klasės, mokykla, – visa tai buvo

išpjaustyta ant moliūgų. Uždegus žvakes, galėjai pasiklausyti dainuojančių
dainininkų, pasivaišinti arbata, koše.

Puikus vakaras pabūti su šeima, pasigrožėti išpjaustytais moliūgais,
pabendrauti. Juk tikslas ne tik dalyvauti šviesos akcijoje, bet ir burti tėvų ir

vaikų bendruomenę.



PYRAGŲ DIENA

Pyragų dienos tikslas – dalintis gerumu ir padėti įgyvendinti sergančių 

vaikų svajones. Tą dieną mokykla kvepėjo pyragais, nes mokiniai, kartu su 
tėveliais, nešėsi pačių keptus kvepiančius pyragus. Pyragų diena – tai puiki 

galimybė susiburti bendruomenei.

Mokiniai vaišino mokyklos bendruomenės narius, o jie aukojo pinigus, 
kurie buvo atiduoti sergančiam mūsų mokyklos mokiniui.

Visiems didelis ačiū už saldų gerumą!



KVADRATAS RAJONE

Rajoninėse 5–6 klasių mokinių kvadrato varžybose dalyvavo mergaičių 

ir berniukų komandos. Po įtemptų kovų mūsų berniukų komanda liko antra, o 
mergaičių komanda iškovojo pirmąją vietą ir teisę dalyvauti zoninėse 

varžybose, kurios vyks Biržuose.



LINKSMOIOS PERTRAUKOS

Lapkričio 8 d. penktadienis mokykloje buvo linksmas, nes šią dieną

vyko linksmosios pertraukėlės. Per pertraukas, skambant muzikai, kiekvienas
galėjo pajudėti šokio ritmu. Šoko visi kas norėjo ir galėjo...

Renginio tikslas – atkreipti mokyklos bendruomenės dėmesį į sveikos

gyvensenos ir sveikatos stiprinimo svarbą, skatinti mokinius aktyviai leisti
laisvalaikį, išmokti atsipalaiduoti po įtempto darbo.



IŠŠŪKIS

„Sveikatiados“ iššūkis – 400 g vaisių ir daržovių kasdien!“

3B klasės mokiniai trečius metus dalyvauja įvairiose „Sveikatiados“ veiklose.
Jie stengiasi ne tik atlikti įvairias veiklas ir dalyvauti iššūkiuose, bet ir tapti

tikra sveikuolių klase.

Klasėje vyksta judriosios pertraukos su XBox-u, kasdien mokiniai geria
po kelias stiklines vandens, stengiasi sveikai maitintis. Patys klasėje augina

daržoves ir jas valgo. Todėl šis iššūkis nebuvo staigmena, jis įveiktas.



KONFERENCIJA ,,SVEIKATOS 

AKADEMIJA“
Lapkričio 8 d. Baisogalos mokykloje-darželyje vyko Lietuvos pradinių

klasių mokinių pažintinė – praktinė konferencija ,,Sveikatos akademija“. Mūsų
mokyklos paruošė ir pristatė pranešimus -,,Kas padeda būti sveikam“,

,,Triukšmas mūsų aplinkoje“, ,,Sveikata visus metus“, ,,Prieskoninių žolelių

savybės“, ,,Higiena ir sveikata“. Jiems padėjo pasiruošti jų mokytojos.

Konferencijoje buvo išklausyti net 49 pranešimai, parodytos dvi

inscenizacijos. Svarbiausia supratome, kad norint išsaugoti sveikatą, reikia
vengti to, kas kenkia ir saikingai naudoti tai, kas tinka.



ŽUVININKYSTĖ

Penktadienį 3 b klasės mokiniai pradėjo respublikinį žuvininkystės 

projektą : „Užauginta Europos Sąjungoje“, kurį parašė mokytoja Dalia ir socialinė 
pedagogė Rasa. Pristatyti projekto veiklą atvyko lektorė Eglė , kuri vedė dvi 

pamokas. Tos dvi valandos tikrai neprailgo, nes sužinojome daug įdomaus. 

Žiūrėjome pateiktis apie žuvininkystės pramonę Lietuvoje, žaidėme, „žvejojome“ 
žuveles, turėjome jas atpažinti dėliojome dėliones. Turėjome klasėje ir 

akvariumą. O svarbiausia - laimėjome dvi ekskursijas į žuvininkystės ūkius.



TOLERANCIJOS DIENA

Tūkstančiai Lietuvos mokinių minėjo Tarptautinę tolerancijos dieną –

lapkričio 16-ąją. „Saulė“ taip pat prisijungė prie šiemetinės pilietinės iniciatyvos

„Tolerancijos švyturys“.

Mūsų mokykloje „Tolerancijos švyturys“ nušvietė kelią kiekvienos
klasės pagamintam tolerancijos laiveliui. Mokiniai aiškinosi ir prisiminė žodžio

TOLERANCIJA reikšmę, aptarė ar mes tikrai gyvename tolerantiškoje
visuomenėje, ar tolerancija vyrauja vienas kito atžvilgiu, kokius tolerancijos

pavyzdžius mokiniai prisimena.



VAISIŲ KRAITĖ

„Vaisių kraitė“ – tradicinis renginys penktokams, kurį organizavo

socialinė pedagogė Rasa ir sveikatos specialistė Ramunė. Penktokai į renginį
atėjo rimtai pasiruošę - stalus nuklojo pyragais, keksiukais, obuoliais ir „rojaus“

obuoliukais... Ir rimtai atliko skirtas užduotis – sprendė kryžiažodį, vardino

vaisius ir daržoves, dalyvavo „protų mūšyje“, aiškinosi, kurios komandos
kapitonas geriausias. Sirgaliams audringai palaikant savo komandas, komisijai

skaičiavo balus, paaiškėjo, jog pirmą vietą iškovojo 5B klasės komanda!



KVADRATAS

Biržuose vyko 5–6 klasių mergaičių zoninės kvadrato varžybos. Po itin 

sunkių, įtemptų varžybų mūsų mokykla laimėjo zoninėse varžybose pirmąją 
vietą ir iškovojo teisę dalyvauti tarpzoninėse varžybose.



MOKYKLA 2019

Jau devintą kartą organizuojama respublikinė švietimo inovacijų

paroda „Mokykla 2019“. Šiemet joje daugiau kaip 160 edukacinių renginių!
Vienas iš jų „Saulės“ mokyklos pristatymas, kurio metu pateiktas mokyklos

specialiojo ugdymo modelis:

⚫ specialiojo ugdymo skyriaus lavinamųjų ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių
veikla, pasiekti rezultatai;

⚫ įtraukiojo ugdymo pavyzdžiai bendrojo ugdymo klasėse;

⚫ dienos užimtumo centro teikiamos paslaugos.

Pristatymo metu mokyklos ir skyriaus mokytojai,

specialistai dalino savo gerąją darbo patirtį,

galimybė tiesiogiai išgirsti mokinių

tėvų nuomonę, administracijos pastebėjimus,

pasiklausyti mokinio, turinčio regos negalią

sukurtų eilių.

https://www.parodamokykla.lt/paroda/dienos/2019-11-22/


DofE

Įgyvendinę DofE programos reikalavimus šeši Joniškio „Saulės“ 

pagrindinės mokyklos dalyviai gavo žinią, kad jų veikla įvertinta bronzos 
ženkliukais ir jie kviečiami į Lietuvos Respublikos Seimą atsiimti apdovanojimų. 

Sveikiname apdovanojimų dalyvius ir džiaugiamės jų pasiekimais!!!



OBUOLIŲ PASAKA

Egzistuoja begalė rekomendacijų, kaip mokykla turi bendrauti ir

bendradarbiauti su mokinių tėvais. Mokykloje penktus metus veikianti
iniciatyvinė grupė nusprendė pakviesti 2–3 klasių tėvelius, mamas, močiutę

kurti spektaklį pagal V. V. Lansbergio „Obuolių pasaką“.

Nepaisydami didelio užimtumo tėveliai lankė repeticijas, kūrė
dekoracijas ir padovanojo stebuklą – savo „Obuolių pasaką“. Gausiai susirinkusi

publika negailėjo artistams plojimų ir gėlių. Po premjeros visi vaišinosi obuolių
pyragu ir obuolių sultimis.



ČEMPIONATAS

Latvijoje, Jelgavos sporto arenoje, vykusiose karatė varžybose

,,Žemgales Regiona čempionats“ Joniškio „Saulės“ mokyklos mokiniai iškovojo
8 medalius. Kiekvienas sportininkas pagal svorio kategorijas varžėsi trijose

rungtyse: kata, kumitė ir sumo. Sveikiname dalyvius ir linkime susikaupimo ir

kantrybės karatė kelyje.



GAMTOS KODŲ LABIRINTAI

Joniškio Mato Slančiausko progimnazijoje vyko rajoninis konkursas

„Gamtos kodų labirintai“. Konkurse dalyvavo 10 komandų iš įvairių rajono
mokyklų. Mūsų mokyklą atstovavo mokiniai iš septintų, aštuntų klasių - dvi

komandos – „Veiksmas“ ir „Atoveikis“. „Atoveikis“ užėmė antrąją, o

„Veiksmas“ trečiąją prizines vietas.



STALO TENISAS

Joniškio raj. Jurdaičių socialinės globos namuose vyko jungtinio stalo teniso čempionatas. Šio 

čempionato tikslas – įgaliojo pagalba neįgaliąjam. Mūsų mokyklos mokiniai Greta Bosych (treneris R. 

Franckaitis) ir Nedas Gasiulis padėjo siekti pergalių specialiojo ugdymo skyriaus mokiniams ir dienos užimtumo 

centro klientams. Varžybose iš viso varžėsi daugiau nei 20 komandų iš visos Lietuvos (Šiaulių, Telšių, Joniškio, 

Jurdaičių, Adakavo, Jasiuliškių, Aukštelkės ir kt.). Rolandas Girvickas ir Greta Bosych mišrių dvejetų žaidime, 

savo grupėje užėmė 1 vietą, o Dovilė Ancionytė su Dovydu Vorošilka - 3 vietą. Matas Markauskas ir Nedas 

Gasiulis iškojojo 2 vietą. Gintaras Butkevičius ir Arimantas Trumpis. Dovydas Vasiliauskas ir Valentas 

Jankauskas 2 vietą.



DRAUGYSTĖ VEŽA

Nors draugo diena kalendoriuje pažymėta lapkričio 29 d., bet

draugauti galima ištisus metus! Specialiojo ugdymo skyriaus lavinamųjų klasių
mokiniai su savo bičiuliais, 3B klasės mokiniais, susitikę ta proga puikiai

praleido laiką. Vaikai vieni kitiems apipiešė rankas, jas papuošė šypsenėlėmis ir

suklijavo į dvi besišypsančias saules.

„Saulėje“ – draugystė veža!



AŠ IR TU – TAI MES!

Gruodžio 3-oji –Tarptautinė žmonių su negalia diena. „Saulėje“ jau 15

metų ugdomi mokiniai turintys įvairią negalią. Specialiojo ugdymo skyrius, prie
pagrindinio įėjimo į mokyklą, fojė, surengė akciją „Pažink negalią“. Jos metu

buvo dalinami lankstinukai su praktiniais patarimais negalios etiketo

klausimais. Visi turėjo galimybę pajusti ką reiškia nematyti, sėdėti neįgaliojo
vežimėlyje ar kiek reikia įdėti pastangų einant su ramentais.

Po pažinties su negalia, lavinamukai žaidė draugiškas kvadrato
varžybas su 3A+3C, bei 5C klasių mokiniais. Po jų, specialiojo ugdymo skyriaus

mokytojai su mokiniais išskubėjo ruoštis socialinei akcijai „Aš ir tu-tai mes!!!“:

Flešmobas „Neįgalusis“ kontūrus.



KORUPCIJOS PREVENCIJA

Kasmet mokykloje organizuojami renginiai ir veiklos, skirtos

korupcijos prevencijai. Šiemet gausa renginių, skirtų tarptautinei korupcijos
dienai paminėti: klasės valandėles, integruotos dorinio ugdymo etikos

pamokos, integruotos pilietiškumo pagrindų pamokos. Baigiamasis renginys

antikorupcijos žinių ir kūrybos viktorina „Būkime sąžiningi“, sutelkęs mokyklos
bendruomenę. Dalyvavo 5 komandos: mokiniai, mokytojai, tėvai, techninis

personalas ir DUC.



Paskaita

Apie šiandien ypač paplitusią mokinių tarpe priklausomybę nuo

technologijų diskutuota su visuomenės sveikatos biuro psichologe Inga.
Aptartas laikas praleidžiamas prie telefonų, aiškintasi ar jau priklausomi, ar dar

ne, kalbėtasi apie tai, jog šiuolaikiniame informacinių technologijų amžiuje labai

svarbus dalykas – suprasti ir atsirinkti, į ką kreipiame dėmesį. Paskaitos vyko
6–8 klasių mokiniams.



MOKYMAI 1

7–8 klasių mokiniai dalyvavo mokykloje vykusioje visuomenės

sveikatos biuro organizuotuose mokymuose „Sveikos mitybos gebėjimų

stiprinimo užsiėmimai“. Mokymus vedė sveikos gyvensenos mokytoja Aistė
Kučinskienė.



MOKYMAI 2

Joniškio visuomenės sveikatos biuras organizavo „Psichinės sveikatos

mokymus“ 8 klasių mokiniams. Mokiniai diskutavo apie jausmus, ką daryti, kai
jie pasidaro tokie stiprūs, jog darosi sunku juos kontroliuoti, mokėsi atpažinti

emocines būsenas, atpažinti požymius, kada jau reikia kreiptis pagalbos.



„SNIEGO GNIŪŽTĖ“

,,Sniego gniūžtė“ – prevencinė programa jaunimui vykdoma

mokykloje, skirta 5–8 klasių moksleiviams, leidžianti pajusti bendravimo
džiaugsmą su bendraamžiais ir parodanti, kaip turiningai galima leisti

laisvalaikį. Šį kartą susibūrė bendraminčiai ne tik iš Joniškio ,,Saulės“

pagrindinės mokyklos, ne tik iš Joniškio rajono mokyklų, bet ir moksleiviai iš
Šiaulių, Panevėžio.



ŠVENTA LIUCIJA

Mokykloje turime gražią tradiciją puošti pastato langus Kalėdoms -

prisimenant seną tradiciją, Šv. Liucijos diena, – tinkamiausia proga užžiebti

kalėdines girliandas ir žvakes. Būtent gruodžio 13 d. mokyklos languose
suspindo kalėdinės girliandos.



PREVENCINĖ PASKAITA

9-10 klasių mokiniams buvo organizuota paskaita žalingų įpročių

prevencijos tema. Bendruomenės pareigūnai papasakojo apie rūkymo,

alkoholio ir psichotropinių medžiagų daromą žalą jaunam organizmui, apie
galimas pasekmes jas vartojant ir atsakomybę už jų įsigijimą.



„SVEIKATA VISUS METUS“

Vilniuje, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre, vyko

baigiamoji projekto „Sveikata visus metus“ konferencija. Joje dalyvavo

mokytoja Dalia Žilevičienė, socialinė pedagogė Rasa Vaitkienė ir visuomenės

sveikatos priežiūros specialistė Ramunė Vičienė. 3B klasės mokinys Ainius
Povilauskas skaitė pranešimą apie 3B klasės mokinių komandos „Saulės

spindulėliai“ visus metus vykdomas sveikatinimo veiklas.



„PAGAUK RITMĄ“

Specialiojo ugdymo skyriaus neformaliojo vaikų švietimo grupė „Pagauk ritmą!“ šiais mokslo metais 

savo menines kompozicijas parodė įvairiose Joniškio miesto erdvėse: 

⚫ atnaujintoje Joniškio kultūros centro scenoje, kur Dienos užimtumo centras organizavo respublikinį renginį 

„Muzikinė paukštė 2019“;

⚫ aikštėje prie Joniškio savivaldybės, kur specialiojo ugdymo skyrius ir DUC organizavo akciją „Aš ir tu – tai 

mes!“;

⚫ Joniškio Baltojoje sinagogoje, DUC organizuotoje informacinėje – pramoginėje laidoje „Metai pralėkė kaip 

vėjas“;

⚫ Joniškio Raudonojoje sinagogoje, bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos visuomeniniame renginyje –

konferencijoje „Bendradarbiavimo galia“, projektą vykdo VŠĮ „Spalvų harmonija“.

Grupės vadovė mokytoja Lina Kuzminskienė.



DOVANA TĖVELIAMS

Kalėdų metas pripildytas gerumo, švelnumo - taip į Gerulio ir Blogulio

žiemos pasakos koncertą sugūžėjo pirmokų tėveliai ir seneliai...



Kalėdos

1–4 kl. ir specialiojo ugdymo skyriaus mokiniai žiūrėjo Alytaus

spektaklį „Kupriukas muzikantas“, keitėsi dovanomis, žaidė įvairius žaidimus,
sveikino draugus, vaišinosi. 5–10 kl. kalėdinis karnavalas, tema Azija. Visus

užbūrė Šachrazados pasaka. Aktų salė virto sultono rūmais, sceną puošė

spindinčios detalės. O sultoną vaidino pats direktorius T. Armonavičius.
Karnavalas baigėsi saldžiomis dovanomis.



SĖKMĖ

3C klasė laimėjo projektą „Olimpinis mėnuo“, kurį organizavo LR

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, LR Sveikatos apsaugos ministerija bei
LTOK . Pagrindinis projekto tikslas – skatinti mažiausių Lietuvos moksleivių

fizinį aktyvumą bei sveiką gyvenseną. Prizas – tai 700 eurų vertės dovanų čekis

mokyklai (sporto inventoriui įsigyti).



PADĖKA

Mokykla aktyviai dalyvauja įvairiose miesto

organizuojamose pilietinėse akcijose. Daug renginių pilietiško jaunimo ugdymui organizuoja mokyklos

bendruomenė, į kurias įsijungia ir miesto žmonės,

organizacijos.

Labai aktyviai į visas veiklas įsijungia ir Specialiojo

ugdymo skyrius bei Dienos užimtumo centras.

Ugdymo karjerai koordinatorė Dalia Žilevičienė ir

istorijos mokytoja Daiva Lukienė, pristatė mokykloje

vykstančias pilietiškumo veiklas konkursui Gedimino

pilies bokšto Lietuvos valstybinei vėliavai gauti.

Krašto apsaugos ministerija, Švietimo, mokslo ir

sporto ministerija, įvertinusi mokyklos veiklas, pareiškė

padėką.



LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA

Veiklos, skirtos Laivės gynėjų dienai paminėti, prasidėjo sausio 10 d.

vakarą, kai mokiniai, mokytojai, direktorius, susirinko miesto centre prie
Nepriklausomybės paminklo. Čia susirinkusius pasveikino rajono meras V.

Gailius. Taip prasidėjo 13 km. žygis „Tamsoje būti šviesa“. Sausio 13 d. rytą

mokyklos languose, prie įėjimo į mokyklą įsižiebė žvakelės, tai – akcija
„Atmintis gyva, nes liudija“.



ŠVARIŲ DANTUKŲ DIENA

Sveikatos specialistė Ramunė, kartu socialine pedagoge Rasa Plikiškių

skyriaus daugiafunkcio centro vaikus mokė burnos higienos. Priešmokyklinukai
aiškinosi, kada reikia valyti dantukus, vardijo kas dantukams sveika, kas – ne,

bandė krokodiliukui išvalyti dantukus. 1–4 klasių mokiniai, susipažino su

tinkamiausiomis dantų higienos priemonėmis, dantų muliažo pagalba mokėsi
valyti dantis, pakartojo sveikos mitybos rekomendacijas, atsakinėjo į klausimus

apie sveikatą.



TĖVAMS / GLOBĖJAMS

Mokykla siekia, kad dauguma (80 proc.) mokinių tėvų / globėjų

aktyviai dalyvautų mokyklos veikloje. 2019 m. šį tikslą pasiekėme ir viršijome.
Toliau vyksta bendradarbiavimas, ieškoma įvairių formų. Tėvams / globėjams

buvo sudaryta galimybė dalyvauti susitikime su iFuture INVESTMENTS finansų

srities specialistais, kurio tema ir tikslas supažindinti, kaip vaikus mokytis elgtis
su pinigais, kas yra finansinis raštingumas ir išprusimas.



ŠACHMATAI

Druskininkuose vyko Lietuvos mokyklų žaidynių šachmatų finalinės

varžybos. Jose dalyvavo 26 komandos. Mokinius varžyboms ruošė fizinio
ugdymo mokytoja Dalia Povilauskienė.



DUONOS DIENA

Minėdami Šv. Agotos, Duonos dieną, vaikai turėjo galimybę susipažinti

su rugio gyvenimu per visus metų laikus. Taip pat aptarė, kaip anksčiau atrodė
naminės duonos kepimo procesas, minė mįsles, vaišinosi duona, medumi ir

pienu.



SUVAŽIAVIMAS

Prevencinės programos ,,Sniego gniūžtė“ nariai dalyvavo Lietuvos krikščioniškojo jaunimo

blaivybės sąjungos ,,Žingsnis“ visuotiniame suvažiavime. Čia buvo susirinkęs jaunimas iš visų Lietuvos miestų.

Dalyviai išklausė pirmininko Eimanto Butkaus ataskaitos, rinko naujus narius į valdybą ir etikos komisiją,

balsavo už metų geriausius, bendravo su kitais suvažiavimo dalyviais. Grįžę į mokyklą dalinsimės gerąja

patirtimi.



„AŠ TIKRAI MYLIU LIETUVĄ„

5–10 kl. mokiniams prieš šventes ir atostogas organizuota kitokia,

netradicinė veikla. Per pirmąją pamoką mokiniai darė „laisvės skrydžio
paukščius“, kuriais puošiamos mokyklos erdvės. Antroji pamoka integruota

prevencinės programos Olweus veikla. Mokinių tarybos pasiūlymu trečioji

pamoka – „Mano Lietuva“, kurią vedė patys mokiniai - 31 mokinys tapo
„mokytoju“. Ketvirtosios pamokos metu mokiniai žiūrėjo Kultūros paso

programą-spektaklį „Žalia gyva“ pilietiškumo tema. Ir pabaigai – dienos
refleksija: dainos, košė, arbata, diskusijos mokyklos kieme.



VASARIO 16

Mokyklos bendruomenės nariai dalyvavo renginiuose Lietuvos

Nepriklausomybės dienai paminėti. Šventės išvakarėse organizuotas pėsčiųjų
žygis Žagarėje. O dar didesnis būrys rinkosi į kultūros centre vykusi šventini

koncertą bei apdovanojimų ceremoniją. Mokyklai ši šventė ypatinga – Mykolo

Arkangelo statulėlė įteikta mokyklos direktoriui Tomui Armonavičiui. Mykolo
Arkangelo statulėlė yra Joniškio rajono savivaldybės apdovanojimas. Ji

direktoriui įteikta už neįgalių asmenų integraciją, kokybiškų socialinių paslaugų
plėtrą, Joniškio r., įsteigtą ir puikiai veiklas vykdantį pavyzdinį Lietuvoje Dienos

užimtumo centrą, visokeriopą pagalbą vaikus su negalia auginančioms

šeimoms.



SID

Mokykloje vyko šviečiamosios saugesnio interneto veiklos. Klasių

valandėlių metu buvo atkreiptas dėmesys į aktualius skaitmeninius iššūkius,
skatinamas saugesnis naudojimasis internetu ir skaitmeninėmis

technologijomis.



PILIETIŠKUMO PAMOKA

Vasario 24 dieną pilietiškumo pagrindų pamoką 10A ir 10J klasių

mokiniams vyko ne istorijos kabinete, o Joniškio rajono savivaldybėje. Mokinius
priėmė Joniškio rajono savivaldybės meras V. Gailius.



TALENTAI

Vasario 26-27 dienomis vyko mokyklos tarybos organizuojamo

talentų konkurso „Graži ta „Saulės“ šeimynėlė“, atrankų turai. Šiais metais
konkursas yra skiriamas Lietuvos mokyklų bendruomenių metams.



ROBOTIKA

Nuo vasario mėnesio mokykloje veikia robotikos būrelis 1–2, 3–4 ir 5–

6 klasių mokiniams. Pradedančiųjų grupės vadinasi ankstyvoji robotika, o
pažengusieji – smalsioji robotika.



AUGALŲ KENKĖJAI NESNAUDŽIA

Minint Tarptautinius augalų sveikatos metus, Lietuvos augalų

apsaugos asociacija organizavo moksleivių piešinių konkursą „Augalų kenkėjai
nesnaudžia“. Konkurse dalyvavo 2C klasės mokiniai. Jų įdomūs ir prasmingi

darbai sudėti į „Augalų kenkėjai nesnaudžia“ darbų katalogą.



PIRMOKŲ ŠIMTADIENIS

Rodos taip neseniai pirmokėliai nedrąsiai peržengė mūsų mokyklos

slenkstį, o jau švenčia savo „šimtadienį“. Per šį laikotarpį sėkmingai susipažino
su mokykla, susirado naujų draugų, daug išmoko. Pirmokus pasveikino

antrokai. Pristatė pirmokų priesaiką ir įteikė atminimo dovanėles.



ŽYGIS

Bendradarbiaujant su Joniškio 606-ąja šaulių kuopa, šiais mokslo

metais organizuotas jau trečiasis žygis pėsčiomis, kuris prasidėjo prie Vytauto
Didžiojo paminklo Juodeikiuose ir tęsėsi Mūšos tyrelio pažintiniu

keliu. Nužingsniuota 15 km. Ši veikla yra skirta mokinių pilietiškumo ugdymui.

Visų įveikusių šį maršrutą, laukė karštas ir skanus troškinys.



KOVO 11

Nors oras nelepino, paminėtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo

30-metis. Į renginius, vykusius mūsų mieste, įsijungė ir mokyklos
bendruomenės nariai.



PROJEKTAS

1A klasės mokiniai dalyvauja projekte „Kaip 
ant mūsų stalo atkeliauja sūris?“



MĖLYNA SAULĖ

Balandžio 2-oji pasaulinė autizmo supratimo diena. Šios dienos tikslas

– didinti visuomenės informuotumą apie autizmo spektro sutrikimus, ugdyti
žmonių supratimą ir toleranciją šiems vaikams ir juos auginantiems. Dirbant ir

mokantis namuose, mokyklos bendruomenė paminėjo šią dieną, piešiant

MĖLYNĄ SAULĘ ir ją priklijuojant prie namų langų.



MES SPORTUOJAM NAMUOSE

Siekiant paminėti Pasaulinę sveikatos dieną 3B ir 5C klasės mokiniai

nusprendė dalyvauti konkurse, kurį organizavo Joniškio visuomenės sveikatos
biuras: ,,Mes sportuojame namuose“.

https://www.facebook.com/watch/?v=1025220957879748&extid=uqLfLfgkqqv
yNqfe

https://www.facebook.com/watch/?v=2544559205805456&extid=eqHtbuJCuEL
YA8eL 

https://www.facebook.com/watch/?v=1025220957879748&extid=uqLfLfgkqqvyNqfe
https://www.facebook.com/watch/?v=2544559205805456&extid=eqHtbuJCuELYA8eL


AČIŪ MEDIKAMS

Mokiniai, DUC klientai su tėvais bei DUC darbuotojai prisijungė prie 

aktorės Nijolės Narmontaitės sumanymo medikams už darbą padėkoti 
neįprastai: savo langus papuošti popierinėmis gėlėmis ir tokiu būdu pasakyti 

„ačiū“ medikams. Kad medikai keliaudami į darbą ar važiuodami greitosios 

automobiliu visuose languose matytų jiems siunčiamus pagarbos ir dėkingumo 
ženklus.



„Pieno tūsas“

Trečius metus 3B klasės mokiniai dalyvauja respublikiniame

„Sveikatiados“ projekte. Kas mėnesį vykdo nurodyto šūkio veiklas. Galima
pasidžiaugti, kad net ir karantinas šių veiklų nesustabdė. Įvykdytas balandžio

mėnesio iššūkis „Pieno tūsas“.

https://www.facebook.com/watch/?v=233625974570093&extid=9GiWWw6Z8f

B15Z0a

https://www.facebook.com/watch/?v=233625974570093&extid=9GiWWw6Z8fB15Z0a


IŠ KUR ATKELIAUJA ŽUVIS ANT 

MŪSŲ STALO
3b klasės vadovė Dalia ir socialinė pedagogė Rasa laimėjo Respublikinį

projektą „Išauginta Europos Sąjungoje“. Visus metus 3B klasės mokiniai vykdė
įvairias veiklas, o užbaigimui ekskursija į Šilutės Žemės Ūkio mokyklos

žuvininkystės praktinio mokymo centrą, kur daug įdomių ir negirdėtų dalykų:

kaip auginamos pramoninės žuvys, kaip ir kuo juos maitinamos. Teko ne tik
pašerti žuvis, bet jas ir paliesti.



SPORTAS KITAIP

Sportas neatsiejama sveikos gyvensenos dalis. Integruotoje dailės –

fizinio ugdymo pamokoje 7B kl. mokiniai sportavo kitaip. Savo mintis išdėstė 
piešiniuose. Kviečiame trumpam į virtualią piešinių parodėlę „Mano mintys apie 

sportą“. Pamoką vedė mokytojos Jūratė ir Dalia.

https://www.facebook.com/watch/?v=244029993366418&extid=64P

o6zRnqfytUumY

https://www.facebook.com/watch/?v=244029993366418&extid=64Po6zRnqfytUumY


,,MANO ŽALIOJI PALANGĖ“ 

Kai prasidėjo ekologinis konkursas „Mano žalioji palangė“, kalendoriuje

buvo pats žiemos vidurys, o žvelgiant pro langą – pavasaris. Žaluma lyg ir
miegojo, bet norėjosi, kad kuo greičiau ateitų pavasaris. Ir jis atėjo, tik ne

toks, kokio mums norėjosi... Gražias vaistinių augalų kompozicijas padarė

Karolis, Vaidutis, Beatričė. Visi mokiniai skaitė papildomą literatūrą, rinko
medžiagą apie garsią žolininkę, etnografę, gamtos mokslų daktarę – Eugeniją

Šimkūnaitę, rašė referatus. Manyčiau, kad įdėtas darbas pažįstant vaistinius,
maistinius ir prieskoninius augalus pravers ir ateityje. 5C klasė, atstovaujanti

mokyklą, šiame konkurse, skelbiama laimėtojų sąraše.



LIK SVEIKA, MOKYKLA, AŠ EINU SU 

VASARA
Birželio 5 dieną ugdymo procesą baigė pradinių klasių 

mokiniai. Šiemet šventė vyko netradiciškai.

Atskirų klasių mokinių, mokytojų, tėvelių susitikimai su 
administracija vyko per ZOOM. Susitikimų pradžioje skambėjo 
mokyklos himnas, direktoriaus sveikinimai ir padėkos mokiniams. 
Susitikimo pabaigoje visi dėkojome mokytojams, skambant dainai 
AČIŪ, MOKYTOJAI, mokiniai ir administracija iškėlė geltonas rankytes 
su užrašu AČIŪ.



AČIŪ

⚫ Baigiantis nuotoliniam ugdymo procesui sakome AČIŪ visiems 
„Saulės“ mokytojams: 

⚫ už įdėtą darbą, rūpestį, kurio neįmanoma pamatuoti;

⚫ už puikiai išaiškintas temas; 

⚫ už tiesiog nuostabias pamokas, kurios beveik nesiskyrė nuo 
įprastų;

⚫ už palaikymą ir supratingumą, nors ir patiems buvo nelengva; 

⚫ už kantrybę, motyvaciją ir šypsenas ekrane 

Visų mokinių vardu, mokinių taryba.
https://www.facebook.com/watch/?v=301925090837339&extid=miL

F5JOH235ifAoD

https://www.facebook.com/watch/?v=301925090837339&extid=miLF5JOH235ifAoD


SĖKMĖS ŠVENTĖ. UKP

Mokykloje įgyvendinama UKP (ugdymo karjerai programa). Kasmet

ieškoma formų ir metodų, kaip supažindinti mokinius su įvairiomis profesijomis
bei karjeros galimybėmis. Sėkmės šventės socialiniai partneriai – Joniškio

Policija, jie ir supažindino mokinius su policininko profesija, demonstravo

policijos tarnybinį automobilį. Taip pat priminė saugaus eismo taisykles ir kaip
saugiai elgtis atostogaujant.

Policija visiems linki saugios vasaros bei džiugių akimirkų



Susitikimas

Birželio mėnesio projekto ,,Sveikata visus metus“ iššūkis – ,,Žolynų

takeliais į sveikatos kelią“. Vykdant šį iššūkį 3B klasės komanda „Saulės
spindulėliai“ kartu su mokytoja Dalia, soc. pedagoge Rasa, sveikatos specialiste

Ramune, apsilankė Jadvygos Balvočiūtės ekologiškame vaistažolių auginimo

ūkyje. Ponia Jadvyga supažindino vaikus su turtingu Lietuvos augalų pasauliu,
mokė pasigėrėti gamtos kvapais ir arbatų spalvų gama. Vaikai sužinojo apie

vaistažoles, žolelių rinkimą ir ruošimą, taip pat aplankė vaistinių augalų
ekspozicija po atviru dangumi.

https://www.facebook.com/watch/?v=1180288605665483&e
xtid=9njI0qTJVVACqA8n

https://www.facebook.com/watch/?v=1180288605665483&extid=9njI0qTJVVACqA8n
https://www.facebook.com/watch/?v=1180288605665483&extid=9njI0qTJVVACqA8n


SĖKMĖS ŠVENTĖ. APDOVANOJIMAI. 

PADĖKOS
Sėkmės šventėje buvo gausu apdovanojimų. Pagal Mokinių skatinimo

tvarką apdovanoti padėkomis, diplomais ir asmeninėmis dovanomis.
Didžiuojamės mūsų mokyklos aktyviais mokiniais. Parašytos net 199 padėkos!



AČIŪ UŽ DĖMESĮ


