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,,MIGDOLAI“, nes norime būti sveiki ir dalintis mintimis, 
darbais su visa gimnazijos bendruomene.

Projekte dalyvaus apie 90 mokinių, besimokančių pirmose 
gimnazijos klasėse.

Projekto vadovė biologijos mokytoja metodininkė Raimonda 
Kundrotienė



Vasario mėnesio iššūkis 

„Sveikas vargšas turtingesnis už 
ligotą karalių”



Abu šie žmonės atrodo laimingi, tačiau vienas iš jų vertina laimę, o kitas-
pinigus, materialinius dalykus.
Materialinė laimė neatperka tikrų, šiltų, žmogiškų emocijų. 
Mano nuomone, kiekvienas žmogus turėtų vertinti paprastus, žemiškus
dalykus ir koncentruotis į emocijas, sveikatą bei jausmus.

Airida A.



Kiekvienas turime savo vertybių,

Bet jų prasmę suprantame savaip.

Vieni labiausiai vertiname save, antri – šeimos narius,

Treti - sveikatą, o ketvirti – pinigus.

Dauguma žmonių pasakytų, kad turtas - tai pinigai,

Bet, ar jie žino ir supranta, kad tikrasis turtas yra sveikata?

Sveikata atlieka pagrindinį vaidmenį žmonių gyvenimuose.

Ji dažniausiai nulemia mūsų laimę, nuotaiką, jausmus, dienos ritualus.

Vesta G.



Žmogus laimingas, kai turi saulę danguje

Ir gaivią rasą jaučia braidydamas žole.

Tokia ramybė apima tave,

Kai supranti, kad sveikata visai šalia.

Tai grynas oras, saulės spinduliai,

Vanduo ir paukščių čiulbesiai.

Ne aukso pilys ir ne  lobiai laimę neša tavyje, 

O paprasti dalykai esantys šalia.    

Viltė S.                                                                                   Domas D. 



Mokinys Mikas sukūrė knygą internete, adresu: 
https://www.storyjumper.com/book/read/125956282/62124bc995550



Mokinės Dangės L. sukurtas filmukas

esu turtinga, nes esu sveika.mp4



Šiai temai apibūdinti pasirinkau du automobilio variklius. Vienas buvo
prižiūrėtas ir viskas buvo keičiama laiku (Volkswagen), kitas
netvarkingas ir neprižiūrimas (Mercedes). 
Mūsų organizmas – tai lyg variklis, kuo anksčiau pradėsime juo rūpintis
ir mylėti jį, tuo ilgiau ir kokybiškiau jis mums tarnaus.

Nerijus S.



Šis mažas medelis simbolizuoja vargšą žmogų, kuris stovi tarp tvirtų 
ir turtingesnių medžių, kurie simbolizuoja paprastus žmones. Tačiau 
šis vargšas turi daug sveikatos ir gyvena laimingą bei lengvą 
gyvenimą su gera sveikata. Šis ąžuolas simbolizuoja turtingą karalių, 
kuris yra tvirtas ir pasitikintis savimi. Tačiau šis karalius turi mažai 
sveikatos ir gyvena sunkų ir tikrai blogesnį gyvenimą už tą vargšą 
žmogų su stipria sveikata.
Kajus



Emma P.



Vakaris R.



Benediktas M.



Pinigai pinigai 

Pilni krepšiai, 

Sukrauti turtai, 

Dideli namai. 

Silpna širdis 

Kankina skausmai, 

Kamuoja vargai, 

Nieko – atvažiuos daktarai. 

Jaukūs namai

Šilti pietūs, 

Draugų būriai,

Didelė svajonė. 

Tyra siela 

Gera širdis, 

Sveikas kūnas, 

Aš – turtingas žmogus.

Roberta T.



Karalius – šis žodis gali turėti ne vieną reikšmę, bet šiame tekste jis yra turtinga asmenybė, 
kuri gyvena rūmuose ir „maudosi  piniguose“, deja, kamuoja prasta sveikata, guli lovoje.

Vargšas – skurstantis žmogus, kuris neturi grynųjų, bet jo didžiausias turtas - sveikata, kuri 
leidžia gyventi be skausmų, su geru nusiteikimu ir gera savijauta.

Kokią reikšmę turi sveikata?

Jei tu gyveni sveiką - dvasiškai ir fiziškai– gyvenimą: tu neturi negalių, ligų ar mąstymo ir 
organizmo funkcijų sutrikimų.

Taip gali gyventi laisvai – būti neprirakintu prie lovos.

Bet ką aš prarandu sirgdamas liga, dėl kurios negaliu atsikelti iš lovos? – paklausė ligotas 
turtingasis karalius.

Džiaugsmą, pasivaikščiojus lauke po gryną orą, galimybę pačiam nudirbti daugybę darbų, 
pozityvų mąstymą, bendravimą su žmonėmis, daug įspūdžių, gyvenimo įvairovę... –
galėdamas tęsti atsakė sveikasis vargšas.

Šis trumpas pokalbis gali parodyti ir padaryti išvadą, kad sveikas vargšas yra turtingesnis už 
ligotą karalių.                                  Vesta G.



Ugnė D.





Aš vargingas, bet darbingas,

Bei ligų aš nebijau.

Mokausi ir daug sportuoju,

Štai tokia mano valia.

Aš turtingas ir tingus,

Bet užsikrečiu aš greit.

Tai visa šeima man pyksta,

Sako: eik į lauką tu greičiau.

Mes draugai abu geri,

Ir klasiokai mylimi.

Biologija mes mokam, 

Bei mokinsimės aštriai.    

Simonas B.                                          Liepos M. piešinys



Laimingas karalius jis buvo labai,

Bet koją pakišo jam ligos tikrai,

Gyventi ramiai jis jau negalėjo,

Nes viską ką jautė skaudėti pradėjo,

O vargšas nebuvo turtingas labai,

Tačiau sveikata nesiskundė ansai,

Pamatęs karalių ligotą ir silpną,

Suprato, kad jis turtingesnis tikrai.  

Edvardas R.                                         Austėjos M. piešinys 



Sveikata yra pats brangiausias dalykas kurį žmogus gali turėti. 
Vargšas gal ir nėra turtingas pinigais tačiau svarbiausia jog turi 
sveikatos ir yra laimingas. 
Jeigu karalius yra ligotas jis tikrai nesidžiaugia savo turtais jis 
atiduotų visus savo turtus jog turėtų sveikatos bei nebūtų ligotas.

Rokas



Paulius J.



Sveikas vargšas turtingesnis už ligotą karalių, nes su liga labai daug ko 
nenuveiksi, kad ir kiek turto turi nepadarys tave laimingu jei esi nesveikas, bet 
už tad vargšas, kad jis ir neturi daug, vistiek yra turtingesnis, nes sveikata tai yra 
didžiausias turtas kurį žmogus gali turėti.
Aidas 

Augustės B. piešinys



Sveikas žmogus yra 
laimingas žmogus. Sveikata 
mums gyvenime leidžia 
pasiekti labai daug, jei mes 
prižiūrime savo organizmą, 
duodame jam naudingų 
medžiagų, sportuojame , 
neturime žalingų įpročių. 
Mes esame laimingi, sveiki ir 
turime neribotas galimybes, 
tad galime pasiekti bet ką.



Tuo tarpu, kai savęs neprižiūrime, nesimaitiname sveikai, turime žalingų 
įpročių, mūsų sveikata pradeda šlubuoti, atsiranda nutukimas ir ties tuo 
milžiniškos mūsų galimybės pasibaigia, nebegalime laisvai judėti, turime 
priklausomybę nuo maisto, galiausiai susergame įvairiausiomis ligomis.
Dominykas P.



Būti sveikam yra didžiausias gyvenimo džiaugsmas. Žmogaus savijautą
dažniausiai nulemia žmogaus gyvensena, kaip fizinis aktyvumas, kokybiškas
miegas, gera mityba ir streso valdymas. Tai ir yra esminiai kokybiško ir sveiko
gyvenimo įgūdžiai. Todėl, bet kieno paklausęs gali suprasti, kad sveikata yra
didžiausias visų žmonių turtas. Mūsų tėvai, draugai, ar pažįstami dažnai siūlo
palaikyti sveiką gyvenseną. Tačiau, paklausęs ligoto žmogaus, tai tampa ypač
akivaizdu. Sunkiai sergantis žmogus atiduotų viską už galimybę vėl likti sveikam.
Tai ir nusako šis posakis “Sveikas vargšas turtingesnis už ligotą karalių.”

Kristupas Š.



Mūsų komandos nariai mano, kad kiekvienas turėtume stengtis palaikyti
savo kūną sveiką: 

• sveikai maitintis, 

• sportuoti,

• sveikai maitintis,

• nežaloti kūno kvaišalais bei kitomis svaiginimosi priemonėmis. 

Atsiminkite - Sveikas vargšas turtingesnis už ligotą karalių. 

Saugokite savo ir kitų sveikatą. ;))



Reikia rūpintis savo sveikata, 
nes sveikata- didžiausias mūsų turtas


