
,,Sveikatos fiesta“



KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJOS 
SVEIKATINIMO PROGRAMA 

SAUGOKIME SAVE IR 
VISUOMENĘ ATEIČIAI





SVEIKATOS FIESTOS DALYVIAI

• GIMNAZIJOS 9-12 KLASIŲ MOKINIAI 

• GIMNAZIJOS MOKYTOJAI, VADOVYBĖ

• GIMNAZIJOS PSICHOLOGĖ

• SOCIALINĖ PEDAGOGĖ

• VISUOMENĖS SVEIKATOS 
SPECIALISTĖ



Mokslo naujovės ir 
sveikatos 

stiprinimas
VEIKLŲ PAVYZDŽIAI



MOKSLO FESTIVALIS 
,,ERDVĖLAIVIS ŽEMĖ 2021“

• 2021-09-17 gimnazistai klausėsi daug paskaitų, dalyvavo praktiniuose 
tyrimuose apie sveikatą.

Mokslo naujovės ir sveikatos stiprinimas



GAMTOS TYRIMŲ DIENA!

• 2020-06-12   

• 11 A, 11 B, 9 A, 9 D klasių 
atradimai:

Mokslo naujovės ir sveikatos stiprinimas



GAMTOS MOKSLŲ EKSPERIMENTŲ 
MUGĖ!   

• 2020-03-13  

• Kauno „Varpo“ gimnazijoje pedagoginę 
biologijos dalyko praktiką atliekantys VDU 
studentai Neringa ir Augustinas suorganizavo 
VDU studentų mokslinės draugijos „Modusas“ 
mokslo mugę.

• Vyko bandymų demonstracijos, 
mokiniai dalyvavo viktorinoje 
apie sveikatą, stebėjo 
mikroorganizmus pro 
mikroskopą, susipažino su 
įvairiais gyvūnais.

Mokslo naujovės ir sveikatos stiprinimas



KOKIE MIKROORGANIZMAI APLINK MUS?

Mokslo naujovės ir sveikatos stiprinimas



„TARPTAUTINĖ HADRONŲ TERAPIJOS MEISTRIŠKUMO PAMOKA 

2021“!    

•2021-03-24

Dvyliktokai, naudodami spindulinės 
terapijos planavimo programą „matRad“, 
stebėjo skirtingos spinduliuotės 
galimybes naikinant vėžinius audinius. 
Tai leido pajusti tiesioginį 
fundamentalių tyrimų poveikį 
medicinai!

•Mokytoja - Asta Račinskaitė.

Mokslo naujovės ir sveikatos stiprinimas



MOKINIO INDIVIDUALUS PROJEKTAS  (MIP) 

• 2021-05-21 PRISTATYMAI

• Mokinio individualus projektas (MIP) – tai 
savarankiškas gimnazisto darbas, rengiamas per 
vienus mokslo metus.

• Dalis moksleivių pasirinko sveikos 
gyvensenos temas ir artimiausios 
aplinkos tyrimus, pavyzdžiui: 
,,Dirbtiniai saldikliai“, „Kerpių 
testas oro užterštumui nustatyti“, 
,,Gimnazistų mitybos ypatumai“ ir 
kitus. 

• Parengti mokinių darbai pristatomi 
gimnazijoje ir miesto,  
respublikinėse bei tarptautinėse 
konferencijose. 

Mokslo naujovės ir sveikatos stiprinimas



RESPUBLIKINĖ MOKINIŲ MOKSLINIŲ, TIRIAMŲJŲ, KŪRYBINIŲ DARBŲ 
KONFERENCIJA ,,TIRIAM PASAULĮ – ATRANDAM SAVE“

• 2021-04-29

• Nuo 2011 metų Kauno „Varpo“ 
gimnazijoje jau šeštą kartą įvyko 
gimnazijos organizuota respublikinė 
konferencija „Tiriam pasaulį – atrandam 
save“. 

Mokslo naujovės ir sveikatos stiprinimas



,,TIRIAM PASAULĮ – ATRANDAM SAVE“



JUDĖTI LABAI 
S

VEIKLŲ PAVYZDŽIAI



DALYVAUJAME SU WALK15 PROGRAMĖLE

JUDĖTI LABAI SVEIKA



EUROPOS SPORTO SAVAITĖ #BEACTIVE    

• 2020-09-29 

• Džiaugiamės, kad kasmet esame Europos sporto savaitės #BEACTIVE mokykla-dalyve. 

• Dalyvavome rudens kroso pirmenybėse, šokome LSU masiniame šokyje, pamokų metu 
organizavome kvadrato varžybas.

JUDĖTI LABAI SVEIKA



EUROPOS SPORTO SAVAITĖ 
#BEACTIVE

• Kroso varžybose pasiekėme aukštų 
rezultatų: Ksavera Kochanova (IIA) - I-oji 
vieta, Mykolas Marcinkus (IID) - I-oji 
v., Jonas Nazarovas (IIA) - II-oji v., Ignas 
Eidukevičius (IA) - I-oji v.



DVIRAČIŲ ŽYGIS!   

• 2020-09-20  
• 10 D klasės mokiniai su auklėtoju 

Sergej Kozlov  stiprino sveikatą  
dviračių žygyje, keliaudami Kauno 
rajono dviračių takais. 

JUDĖTI LABAI SVEIKA



JUDĖTI LABAI SVEIKA

• 2020-01-20

• Sveikiname 9 A klasę ir mokytoją A. Vilūnienę
respublikiniame konkurse „Mano klasės mankšta“ laimėjus 
II-ąją vietą.

MANO KLASĖS MANKŠTA !



· 
SPORTO ŠVENTĖ GIMNAZIJOJE 

2020-06-20
Štai kaip sportavo 9 B klasės mokiniai!

JUDĖTI LABAI SVEIKA



,,SMĖLIO SMŪGIS"
• 2020-01-24

• Mūsų mokyklos mokinių komanda 
dalyvavo Kauno m. ugdymo įstaigų 
mokinių Smėlio tinklinio varžybose 
,,Smėlio smūgis" ir laimėjo III-ąją 
vietą!

• Mokytoja A.Vilūnienė.

JUDĖTI LABAI SVEIKA



Laiko planavimo programėlė 
,,Mano savaitė“

• 2021 09 28

• 11a ir 11 b klasės dalyvavo susitikime 
su ,,Sveiko judesio“ asociacijos 
atstovais, kurie pristatė Valstybinio 
visuomenės sveikatos stiprinimo 
fondo finansuojamą projektą ir 
visiems prieinamą mobilią aplikaciją 
,,Mano savaitė“, kuri padeda formuoti 
mokinio dienotvarkę ir laikytis 
suplanuoto dienos režimo.

• Tikimės, kad laiko planavimas –
kokybiškesnio gyvenimo garantas!



PSICHINĖ 
SVEIKATA

VEIKLŲ PAVYZDŽIAI



„SUPRASK SAVO STRESĄ. UGDYK 
ATSPARUMĄ PER DĖMESINGUMĄ“!

• 2021-03-02

• 9 C klasės mokiniai 
dalyvavo integruotoje 
sveikos gyvensenos 
pamokoje.

PSICHINĖ SVEIKATA



KARANTINAS - KITAIP!

• 2021 06 mėn.
• 10 A ir B klasių mokiniai mokslo 

metus užbaigė humoristiniais 
trioletais! 

• Susipažinę su K. Binkio utomis, 
mokiniai bandė jas pritaikyti prie 
šiandieninio konteksto. 

• Juk kai pusmetį esi prikaustytas 
prie kompiuterio ekranų, belieka 
viena išeitis - į viską pažvelgti per 
juoko prizmę...

• Mokytoja – V.Vilkienė

PSICHINĖ SVEIKATA



AKCIJA ,,GERUMO LAŠELIS“

• 2021-05-28

• 10 A klasė dalyvauja Lietuvos vaikų 
vėžio asociacijos „Paguoda“ 
akcijoje „Gerumo lašelis“, skirtoje 
paminėti Tarptautinę vaikų gynimo 
dieną.

PSICHINĖ SVEIKATA



SVEIKA APLINKA
VEIKLŲ PAVYZDŽIAI



„Tarptautiniai augalų sveikatos 
metai 2020“!

• 2020-12-14  · 

• Grupė gimnazijos mokinių dalyvavo 
Lietuvos moksleivių piešinių 
konkurse. Darbai publikuojami 
Valstybinės augalininkystės tarnybos 
prie Žemės ūkio ministerijos 
Facebook paskyroje 
https://www.facebook.com/vatzumlt. 

SVEIKA APLINKA



MOKSLEIVIŲ ŽINIŲ KONKURSAS 
„ATGAL Į GAMTĄ!“

• 2021-06-20

• 37 komandos iš 31-os Lietuvos 
mokyklos demonstravo savo 
žinias biologijos, gamtos 
apsaugos, ekologijos, 
kraštotvarkos ir miškininkystės 
klausimais.

• Konkurso 1 vietos laimėtojais 
tapo „Varpo“ gimnazijos 11 A ir 
12 A klasių jungtinė komanda. 

SVEIKA APLINKA



KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSAS „GYVYBĖS 
SPINDESYS“

• Mokiniai siuntė nuotraukas, 
koliažus apie gamtos grožį.

• Mokytoja E.Urbonienė

SVEIKA APLINKA



EKOLOGINĖ OLIMPIADA

11A kl. mokinės Marija 
Venslavičiūtė su Dominyka 
Rimkute Tarptautinėje 
Olimpiadoje VILIPO 2021  
finaliniame etape iškovojo 
SIDABRO MEDALĮ!

SVEIKA APLINKA



MŪSŲ 
INICIATYVOS, 
EDUKACIJOS

VEIKLŲ PAVYZDŽIAI



· 

10 B KLASĖ - EDUKACINĖJE 
PROGRAMOJE!    

• 201-04-01

• 10 B klasė per kultūrinę dieną dalyvavo edukacinėje programoje ,,Suskaičiuok kalorijas“, kurią 
organizavo Kauno m. A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla. 

• Mokiniai sužinojo arba prisiminė begalę svarbių sveiko gyvenimo tiesų: kaip apsiskaičiuoti kūno masės 
indeksą, kaip reguliuoti svorį, kaip sveikai maitintis, kokia yra paros energijos norma ir t.t. 

• Mokytoja - Vilija Vilkienė.

MŪSŲ INICIATYVOS, EDUKACIJOS



PROTMŪŠIS ,,APIE SVEIKATĄ IR DAUGIAU“

• 2021-02-25 

• Vasaris - sveikatingumo mėnuo. Siekiant 
atkreipti dėmesį į sveikatos svarbą 
žmogui, gimnazijos biologijos mokytojos 
P. Stankevičienė ir E. Urbonienė 
organizavo protmūšį mokiniams „Apie 
sveikatą ir daugiau“. 

• Quizizz platformoje vykusiame 
protmūšyje dalyvavo 89 mokiniai.

MŪSŲ INICIATYVOS, EDUKACIJOS



RINKOME POPULIARIAUSIĄ METŲ ŽODĮ IR 
FRAZĘ!!!

• 2020-03-11

• Kauno „Varpo“ gimnazija skelbė
kūrybinę akciją! Mokiniai rinko 
populiariausius nuotolinių mokslo 
metų žodžius, frazes ir visa tai 
apipavidalino WordArt programa. 

• Dauguma populiariausių žodžių 
buvo apie pandemiją….

MŪSŲ INICIATYVOS, EDUKACIJOS



Kauno „Varpo“ gimnazijos 9-12 klasių mokiniai 
surengė virtualią piešinių parodą „Koronai - ne! 

Saugokim save!". 
• 2020 -12-01  

• Mokiniai stengėsi pažiūrėti į šią problemą 
skirtingais aspektais ir kūrybiškai išreikšti savo 
mintis. 

• Parodą inicijavo ir mokinius ruošė dailės 
mokytoja V. Mikalajūnaitė ir technologijų 
mokytoja D.Kablienė.

MŪSŲ INICIATYVOS, EDUKACIJOS



SPALIS - SENJORŲ MĖNUO!!!    

• 2020-10-15  · 

• Malonu, kad geros tradicijos tęsiamos –
jau dvylikti metai iš eilės „Varpo“ 
gimnazijos atstovai lankosi Panemunės 
senelių namuose! 

• Nors situacija Lietuvoje apribojo daug 
prasmingų veiklų, 10 B klasė aplankė 
senjorus ir senelių namų kieme surengė 
Vitaminų dieną! 

• Mokiniai iš savo sodų seneliams sunešė 
moliūgų, cukinijų, morkų, paprikų, kelias 
dėžes obuolių, kriaušių, slyvų ir kitų 
rudens gėrybių!

MŪSŲ INICIATYVOS, EDUKACIJOS



KONKURSAS ,,ŠV. APOLONIJA –
ODONTOLOGŲ GLOBĖJA “

• 2020-02-28 

• Daug sužinojome apie dantų sveikatą.

• Lietuvos Sveikatos Mokslų Universitetas 
suorganizavo statulėlių konkursą „Šv. 
Apolonija - odontologų globėja“. 

• II vietą laimėjo mūsų mokyklos 9 D 
klasės mokinė Kotryna Knipaitė, o III 
vietą užėmė 12 A klasės mokinys Emilis 
Sergūnas.

• Mokytojos Nijolė Mekina, Violeta 
Mikalajūnaitė ir Daiva Kablienė.

MŪSŲ INICIATYVOS, EDUKACIJOS



MOKINIAI KURDAMI MĄSTO APIE SVEIKATĄ

Vadovė D.Kablienė

MŪSŲ INICIATYVOS, EDUKACIJOS



Išlieka ne tie, kurie patys stipriausi, ir net ne
tie, kurie patys protingiausi.

Išlieka tie, kurie geriausiai sugeba prisitaikyti
prie greitai kintančios aplinkos...

Č. Darvinas


