
INICIATYVA „AKTYVIAI, DRAUGIŠKAI, SVEIKAI“              
 

     Mokyklos bendruomenė jau antrus metus dalyvavo iniciatyvoje „Aktyviai, draugiškai, sveikai“ nuo rugsėjo 

21 d. iki spalio 16 d. Šios iniciatyvos koordinatoriai ir  programų rengėjai Sveikatos stiprinimo veiklą 

mokykloje organizuojanti darbo grupė. 

Pirma savaitė vyko rugsėjo 21 - 25 d. – aktyvumo savaitė „Judėjimo galia“. 

    Kiekvieną rytą mokyklos sporto aikštyne ar klasėse vyko linksma 10 - 15 min mankšta.  Vaikai, mokytojai 

dalyvavo akcijoje „Apibėk mokyklą“. Aktyvumo savaitės metu buvo organizuota „Žaidimų diena“, 

„Skraiduolių diena“, „Šokinėjimo diena“, „Kvadrato ir futbolo diena“, „Kamuolio diena“. Ilgųjų pertraukų 

metu vaikai žaidė badmintoną, skraidino skraidykles, žaidė komandinius žaidimus, džiaugėsi judėjimo galia. 

Orai buvo palankūs sportinei veiklai gryname ore. Net ir esant sudėtingam laikotarpiui „Covid - 19“, 

sugebėjome laikytis visų reikalavimų ir smagiai įvykdėme visas numatytas veiklas. 

 

 
                

Antra savaitė vyko  rugsėjo 28 d. - spalio 2 d.- gerumo savaitė „Padėk sau ir draugui“. 

        Mokiniai susipažino su žymių žmonių mintimis apie gerumą ir patys apklausė klasės draugus, šeimos 

narius, mokytojus ir užrašė jų mintis apie gerumą. Aptarė savo gerąsias ir blogąsias savybes, darė gerus darbus. 

Pasigamino gerų darbų dėžutes, savaitės pabaigoje skaičiavo savo per savaitę atliktus gerus darbus. Ši savaitė 

buvo kupina draugiškumo ir atjautos. 



 

Trečia savaitė vyko nuo spalio 5 d. - spalio 9 d. –  sveikos mitybos savaitė „Sveika mityba“.    

     Šią savaitę priėmėm iššūkį – „Ar galiu gyventi be saldumynų?“. Mokykloje buvo organizuota „Vaisų 

diena“, „Daržovių diena“, „Vandens diena“, „Košės diena“, „Sveiko patiekalo diena“. Visi džiaugėsi, kad 

saldumynus puikiai pakeitė vaisiai ir daržovės.  Smagu buvo gardžiuotis kartu pagamintais sveikais patiekalais. 

Anglų kalbos pamokose vaikai rengė projektus apie vaisius, daržoves bei sveikus produktus. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ketvirta savaitė vyko spalio 12-16 d. – prevencinė savaitė „Ištvermingas, saugus ir sveikas“.       

          Šios savaitės metu buvo kalbama šiomis temomis „Traumų prevencija“, „Būk saugus kelyje“, „Pykstu. 

Kaip galiu saugiai nusiraminti?“ (prisimenama Pasaulinė psichikos sveikatos diena), „Užkrečiamų ligų  

prevencija“, „Pagalbos tarnybos“.  Pamokose lankėsi mokyklos psichologė, kuri priminė nusiraminimo 

būdus, kvietė vaikus prisijungti prie „Piku. Ramūs vaikai“ programėlės ir išbandyti įvairias meditacijas. 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė priminė užkrečiamų ligų prevencines priemones. Per 

technologijų pamokas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciatyvos dalyvių ir žiūrovų įspūdžiai, atsiliepimai 

„Man labai patiko judėjimo savaitė, kai žaidėm futbolą ir kvadratą. Dar man patiko savaitė „Padėk sau ir 

draugui“, kai vieni kitiems padėjome ir dalinome „ačiū“. Buvo labai smagu ne tik gauti ačiū, bet ir kitiems 

dalinti už gerus darbus. Dar patiko „Sveikos mitybos savaitė“, kai reikėjo sveikai maitintis ir saugoti savo 

organizmą.“ 

Barbora 

 

„Man labai patiko visos savaitės, nes aktyviai ir sveikai viską darėme.“ 

Augustė 

„Man labiausiai patiko futbolo ir kvadrato diena, nes žaidėm ir buvo labai linksma. Dar patiko savaitė 

„Padėk sau ir draugui“, nes dalinome „ačiū“ lapelius.“ 

Urtė 

„Man patiko „Sveikos mitybos“ savaitė, nes gaminom ir valgėm avokadų desertą.“ 

Kristupas 



 

 

„Man patiko pirma savaitė, nes per ją mes sportavom mokyklos kiemo aikštelėje. Nelabai patiko, kai reikėjo 

bėgti kiekvieną dieną vis daugiau ratų aplink mokyklą. Ši savaitė man buvo pati linksmiausia, nes aš myliu 

sportą. Ir man nesvarbu tie ratai, svarbiausia, kad patiko. Kai ateidavau į mokyklą užsimiegojusi, sportas 

pribudindavo mane.“ 

Eiva 

 

„Man labiausiai patiko „Judėjimo savaitė“, nes buvo skraiduolių diena, ten reikėjo atsinešti teniso, 

badmintono raketes.“ 

Ana 

„Man labiausiai patiko "Judėjimo galia", nes man patinka sportuoti,  turiu daug energijos“.       

Naglis 

„Man patiko savaitė „Padėk sau ir draugui“, nes tada mes darėm gerumo dėžutes. Buvo linksma, nes visi 

buvo linksmi, niekas nieko neskriaudė ir visi kitus mylėjo. O aš jums linkiu daug laimės ir kad būtumėt geri.“ 

Ainis 

„„Skraiduolių" savaitė. Man labiausiai patiko žaisti su raketėmis ir skraidančiomis lėkštėmis, nes buvo labai 

linksma jas mėtyti“. 

Urtė 

„Man patiko labai ,,Judėjimo galia".  Todėl, nes buvo labai daug žaidimų. Ypač patiko šokinėjimas per 

virvutę. Ačiū už gražią suplanuota savaitę!“ 

Ieva 

„Man labiausiai patiko ,,Judėjimo savaitė", nes penktadienį bėgdamas visiškai nusivariau nuo kojų, o per 

kvadratą šypsojausi iki ausų.“ 

Kipras 

„Man labai labai patiko "Judėjimo galia", nes joje reikėjo atsinešti raketes, skraidančias lėkštes  ar kitus 

skraidančius daiktus. Tai buvo skraiduolių diena. Ir aš atsinešiau vienintelį skraidantį daiktą. Tokio niekas 

neturėjo. Man buvo labai smagu! Ačiū už šitą savaitę.““ 

Mėja 

„Jau nuo akcijos pradžios mokykla tarsi ,,atgijo ". Puikios galimybės pabūti kuo daugiau lauke. 

Daugiau  šypsosi vaikai, mokytojai, pro daugiabučių langus užsiėmimus stebintys žmonės.“ 

Mokyklos bibliotekininkė 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


