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SVEIKO MAISTO DIENA



Lapkričio 8 dieną Lizdeikos gimnazijoje  paminėta 
Europos sveiko maisto diena, stengtasi atkreipti 
bendruomenės dėmesį į tinkamos mitybos 
principus ir sveiką maistą. Akcentuota, kad maistas 
yra labai svarbus ligų profilaktikai ir sveikatos 
stiprinimui. Technologijų pamokose gimnazistės 
pagal pasirinktus receptus gamino sveiko maisto 
patiekalus, jais vaišino bendraklasius, mokytojus ir 
kitus bendruomenės narius. 



TRADICINĖ „TYRĖJŲ DIENA“ 
Lapkričio 20 dieną pristatyta edukacinė programa „Sveikos 
mitybos principai, ekologiškų aliejų pristatymas ir natūralios 
sudėties kremo gamyba"



Tradicinė konferencija „TYRĖJŲ DIENA“ 

Edukacinė programa „Sveikos mitybos principai, 
ekologiškų aliejų pristatymas ir natūralios sudėties kremo 
gamyba" pritraukė daug dalyvių, nes UAB vaistinės 
„Valerijonas“ direktorė-vaistininkė Almyra Girdenienė ne tik 
paaiškino, kokie aliejai yra kam tinkami, bet ir pamokė, kaip 
pasigaminti natūralios sudėties kremo. 

Konferencijos dalyviai domėjosi, kaip pasirūpinti ne tik išore, 
bet ir vidumi. Juos konsultavo Radviliškio visuomenės 
sveikatos biuro darbuotojos. Norintys galėjo atlikti pilną 
segmentinę kūno sandaros analizę bei pasitikrinti streso 
lygį.



Akcija „TAPK KRAUJO DONORU“

Radviliškio Lizdeikos 
gimnazijoje lapkričio 22 dieną 
buvo organizuota 
neatlygintinos donorystės 
akcija „Tapk kraujo donoru“. 
Į gimnaziją atvyko VŠĮ 
Nacionalinio kraujo centro 
darbuotojai.



Lapkričio 19 d.vyko užsiėmimas 
„Emocinė sveikata – fizinės sveikatos pagrindas“. 

Radviliškio rajono visuomenės 
sveikatos biuras, vykdydamas iš ES 
struktūrų fondo projekto „Sveikatos 
skatinimas Radviliškio rajone“ 
programą „Vaikų sveikatos 
raštingumo gerinimo, skatinant vaikų 
sveikatos gyvensenos nuostatų 
ugdymą“, lapkričio 19 d. turėjo 
užsiėmimą „Emocinė sveikata –
fizinės sveikatos pagrindas“. 
Užsiėmimą vedė asociacijos „Trinus“ 
lektorius Andrius Katarskis. 



NAUJAMETINIS TINKLINIO TURNYRAS

Lizdeikiečiai Naujuosius 
metus nusprendė pasitikti 
sportuodami. Gruodžio 30 
dieną gimnazijoje vyko 
tinklinio turnyras, į kurį 
buvo kviečiami 
gimnazistai, norintys 
išmėginti jėgas tinklinio 
aikštelėje. 



Be sveikatos nėra nieko...
Renginys „Geltona, žalia, raudona“ 

Rajoninis renginys  „Geltona, žalia,
raudona“. Mokyklos komanda ruošėsi 
renginiui: kūrė lankstinukus, kaip žalia, 
geltona, raudona spalvos veikia žmogaus 
savijautą, kokių medžiagų, vitaminų, 
mineralų turi šios spalvos produktai.  
Renginio metu lankstinukus dalino 2-ų 
gimnazijos klasių mokiniai, kurie ir  
paruošė trispalvius patiekalus.



Kol mokiniai varžėsi respublikiniame 
Žynio konkurse, kuris vyko vasario 
14dieną, mokytojai ir gimnazijos svečiai 
dalyvavo praktikume „Smėlio terapija 
emocijų valdymui “ (Lizdeikos 
gimnazijos psichologė Reda 
Maselskienė). Naudodama smėlio 
terapijos metodą, psichologė paskatino 
mokytojus pažinti save, atskleidė 
terapinę darbo su smėliu naudą, 
akcentavo šios veiklos poveikį žmogaus 
jausmams, mąstymui, nuotaikai, 
elgsenai.

Respublikinis projektas „Sveikata visus metus 
2020“, vasario mėn. iššūkis „Sveikata ne viskas, bet 
be sveikatos nėra nieko“,
Žynio diena gimnazijoje ir smėlio terapija „Smėlio 
terapija emocijų valdymui“



Bendruomenės slaugytojos skaitytas  paskaitas
,,Noriu būti sveikas“, ,,Kaip išvengti ligų“, 
„Antibiotikus reikia vartoti atsakingai“ išklausė 
49 1E ir  2D kl. mokiniai.



V. Chmielevskio paskaita ,,Žodinė savigyna“. 
Mokytojai mokėsi žodinės savigynos metodų, 
sužinojo būdų, kaip pagerinti psichinę sveikatą.



Birželio mėn. vyko projektinė veikla. 
Vykdomas projektas 
„ Mokausi ir tai pritaikau kasdieniniame 
gyvenime“ 
Kadangi  karantinas kardinaliai pakeitė visų 
mūsų įpročius, tai pasikeitė ir sportavimo 
galimybės. Daugiau sportavome individualiai. 
Gimnazijoje vykdomame projekte „ Mokausi ir 
tai pritaikau kasdieniniame gyvenime“  
mokiniai turėjo galimybę rinktis įvairias 
veiklas, galėjo vaikščioti, bėgioti, važiuoti 
dviračiais ar riedučiais. Džiaugiamės, kad jie 
rinkosi įvairias veiklas, bet jie ne tik sportavo,  
taip pat sekė pulso ir spaudimo pokyčius 
įvairaus  krūvio metu.



Birželio mėn.  gimnazijoje vykdomas projektas  
,,Mokausi ir tai pritaikau kasdieniniame gyvenime“ 



Respublikinis projektas „Sveikata visus metus 2020“ 
Gegužės mėnesio iššūkis- ,,Geriausias būdas 
padrąsinti save – tai padrąsinti ką nors kitą“
Birželio 3 d. minint Pasaulinę dviračio dieną 
mokytojai padrąsina mokinius.



Mokytojų grupelė ryžosi Pasaulinę aplinkosaugos 
dieną paminėti žygyje aplik ežerą.



Žygis aplink Arimaičių ežerą, kol žydi 
kaštonai,  įvykdytas.



Respublikinis projektas „Sveikata visus metus 
2020“. Gegužės mėnesio iššūkis – ,,Geriausias 
būdas padrąsinti save – tai padrąsinti ką nors kitą“

Mokytojos Jurgos šių metų tikslas –
apeiti arba apvažiuoti dviračiu kuo 
daugiau pažintinių takų. Ir gamta 
pasigrožėti galima, pailsinti akis, 
nuvargintas darbo prie kompiuterio 
ekrano, fizinis aktyvumas irgi 
sveika. Jurga šiuo pomėgiu užkrėtė 
savo šeimos narius, dabar keliauja 
visa šeima. Taip pat padrąsino 
kolegas ir  mokinius ieškoti įdomių 
ir dar nepažintų vietovių.



,,Geriausias būdas padrąsinti save – tai padrąsinti 
ką nors kitą“. Mokiniai seka mokytojų pavyzdžiu.



Geriausias būdas padrąsinti save – tai padrąsinti ką 
nors kitą“. Mokiniai seka mokytojų pavyzdžiu.



Projektas „ Mokausi ir tai pritaikau kasdieniniame 
gyvenime“
 Mokyklos mokytojai ir mokiniai įsijungė į  veiklą: 
vaikščioti, bėgioti, važiuoti dviračiais ar riedučiais.
 



Projektas „ Mokausi ir tai pritaikau 
kasdieniniame gyvenime“ 

Mokyklos mokytojai įsijungė į šią veiklą. Daugiau pradėjo 
propaguoti vaikščiojimą ir važiavimą dviračiais. Iš pradžių po vieną, 
o po to jau mažomis grupelėmis, nepamiršdami šio pomėgio ir 
vasarą.



Birželio mėn.  projektinė veikla-
projektas ,,Žydėjimas“. Mokome 
pažinti vaistinius augalus

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



Birželio mėn.  projektinė veikla 
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.



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 mėn.  projektinė veikla 
UNESCO grupės idėja  – Žaliasis vakaras namuose 
(kieme, sode ar kitame gamtos kampelyje). 
Svarbiausia  sveiki, žali, ekologiški užkandžiai.



Žaliojo vakaro akimirkos



Mokinių stovykla „Puiki vasara“



Mokinių stovykla „Puiki vasara“
Vykdant vasaros socializacijos ir poilsio stovyklą „Puiki vasara“ įgyvendintas tikslas:

Socialiai remtinų ir gabių vaikų socializacija organizuojant tinkamą kiekvieno vaiko 
poilsį ir užimtumą, turiningo laisvalaikio organizavimą ir įgyvendinimą per poilsinę, 
pažintinę, sportinę, meninę, kūrybinę, kultūrinę pažinimo veiklas. 

Įgyvendinti numatyti uždaviniai:

1.  Vykdant edukacinius užsiėmimus, sportines, menines, kūrybines užduotis 
aktyvinome stovyklaujančių vaikų bendravimą, bendradarbiavimą ir iniciatyvumą, sudarėme 
socialiai prasmingos ir atsakingos saviraiškos galimybes.

2. Poilsiaudami ir pramogaudami prie jūros plėtojome patrauklias ir įvairias 
laisvalaikio praleidimo formas.

Stovyklaudami mokiniai buvo įtraukti į mokymus „Pirmosios pagalbos teikimas“, 
užsiėmimus vedė Radviliškio Visuomenės sveikatos centro“ sveikatos priežiūros specialistė 
Gražina Žiaunienė. Vykstant į Šventąją aplankėme Platelių vietoves. Nuvykę į Šventają
pramogavome prie Baltijos jūros. Kad nepabostų, nuomotais dviračiai važiavome į „Bonsai
sodą“ (28 km). Ištvermingiausieji tą pačia dieną su mokytoju Žydriumi Burneika dviračių 
taku  nuvažiavo į Palangą ir grįžo (24 km). Stovyklautojams buvo pateikta orientacinių 
varžybų užduotis „Aplankyk žymiausias Šventosios vietas ir įsiamžink nuotraukoje“.



Mokinių stovykla „Puiki vasara“

Oras nelepino.  Vyko 
orientacinės varžybos: rasti ir 
nusifotografuoti prie audringos 
jūros, Beždžionių tilto, 
Šventosios mokyklos stadiono, 
skulptūros ,,Trys žvejo dukros",  
Šventosios senojo tilto, 
išskirtinės, gražiausios pušyno 
pušies, „Žemaičių alkos", 
Šventosios jūros vartų", 
Šventosios švyturio.



Mokinių stovykla „Puiki vasara“



Mokinių stovykla „Puiki vasara“



Mokinių stovykla „Puiki vasara“



PUIKI VASARA. PUIKUS ORAS. PUIKI 
DRAUGIJA. PUIKI NUOTAIKA. Žygis į 
japonišką sodą.



PUIKI VASARA. 
Pasiruošimas stovyklauti prie jūros: supažindinimas su 
sauga ir pirmąja pagalba.
MŪSŲ LAUKIA ŠVENTOJI.



Projektas – sveikatos stiprinimo programa 
„Sveikatos versmės“
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“.



Projektas – sveikatos stiprinimo programa 
„Sveikatos versmės“
 Šiaurietiško ėjimo praktikumas



Projektas – sveikatos stiprinimo programa 
„Sveikatos versmės“. 
Šiaurietiško ėjimo praktikumas



Projektas ,,Sveikatos versmės" 

Startavo projektas ,,Sveikatos versmės". 
Pradėjome jį šiaurietišku ėjimu, kurį 
išbandė 1B mokiniai. Ši išskirtinai maloni 
veikla gryname ore sukuria lengvumo ir 
laisvės pojūtį. Mokiniams pristatyta, kad 
šiaurietiškas ėjimas (Nordic Walking) kilęs 
iš Suomijos. Užsiėmimo metu supažindinta 
su populiariausia Šiaurietiško ėjimo (ŠĖ) 
ALFA technika, kuri tinka bet kokio 
amžiaus ir bet kokio fizinio pasirengimo 
žmonėms. Išsiaiškinta, kuo šiaurietiško 
ėjimo lazdos skiriasi nuo kitų turizmo 
inventoriaus lazdų, aptarta, kaip pasirinkti 
tinkamą lazdų ilgį. Visi mėginome 
vaikščioti ŠĖ ALFA technika. Atlikome 
pratimus, lavinančius koordinaciją, 
ištvermę. Žaidėme žaidimus, kurie padeda 
kolektyvui susiburti, būti atidiems šalia 
esantiems, dirbti išvien.



Parašyta sveikatos stiprinimo programa 2020 –
2025 m. „Sveikatinimo galimybės gimnazijoje“ 

Mokyklai pratęstas sveikatą stiprinančios mokyklos 
statuso galiojimo laikas



Rugsėjis.  Ir vėl nuotolinis mokymas(is)
Mandala – sielos gelmių piešinys
Siekiant mažinti mokinių stresą atėjus į naują mokyklą ir paskelbus rajone nuotolinį mokymą 
1gimnazinių klasių mokinės kūrė mandalas iš gamtinės medžiagos.



,,Devynios dešimtosios mūsų laimės priklauso nuo 
sveikatos.“ (A. Šopenhaueris)


