
„Saulės 
sveikuoliai“

Pristatymą parengė:
Socialinė pedagogė Rasa Vaitkienė
Pradinių klasių mokytoja Dalia Žilevičienė
Sveikatos priežiūros specialistė Ramunė Vičienė



Pradėkime nuo gerų naujienų...
Kas tai:
☺ 576+48 ☺ tai „Saulės sveikuoliai“



„SAULĖ“ ŠVIEČIA

„Saulės“ mokykla miesto šventės eisenoje.



„SNAIGUTĖ“      

„Snaigutė“ – stovyklėlė, 9–13 metų vaikams, organizuota LJS
„Žingsnis“ jaunimo organizacijos savanorių iš Joniškio, Šiaulių bei
Vilniaus skyrių. Smagiai praleistas laikas be telefonų, kompiuterių ir
žalingų įpročių, susirasta naujų draugų.



DOFE APDOVANOJIMAI

The Duke of Edinburgh‘s
International Award – neformaliojo
ugdymo programa jaunimui nuo 14
iki 24 metų, padedanti jaunuoliams
geriau pažinti save, tobulėti ir
ugdytis gyvenimui ir karjerai
reikalingus įgūdžius. Bronzos
ženkleliais buvo apdovanotos mūsų
mokyklos mokinės Medeinė ir
Gabija.



NAUJA EDUKACINĖ ERDVĖ

Atidaryta nauja edukacinė erdvė – lauko klasė. 



ŠVIEČIAMOSIOS GYVULINKYSTĖS 
PROJEKTAS

6A klasė, su vadove L. Viečiene ir soc. pedagoge R. Vaitkiene dalyvauja Žemės ūkio
ministerijos ir Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros vykdomame Šviečiamosios
gyvulininkystės programos projekte. Vaikai supažindinami su visomis Lietuvoje paplitusiomis
tradicinėmis gyvulininkystės šakomis, jų produktais, saugomomis senosiomis Lietuvos ūkinių
gyvūnų veislėmis, gyvulininkystės specialistų rengimu bei darbo gyvulininkystės srityje
galimybėmis.



PAGUODOS SKRYNELĖS

Ketvirtokai su sveikatos specialiste
Ramune ir socialine pedagoge Rasa
kalbėjosi apie emocijas – baimę,
nerimą ir pyktį. Klausėsi ir
komentavo pasaką apie
„Paguodos skrynelę“, patys ją
lankstė ir nutarė, jog ten laikys sau
brangius daiktus, o aplankius blogai
nuotaikai, atsidarys skrynutę,
prisimins geras akimirkas ir blogos
mintys pasitrauks.



JUDUMO SAVAITĖ 2021

Judumo savaitę mokykloje vyko įvairios veiklos, žygiai, mankštos, 
konkursai, bėgimai po Joniškio miestą.



SAUGI MOKYKLA

Rugsėjo 23 d. mokykloje vyko Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos
bendradarbiavimo per sieną programos projekto Nr. LLI-506 „Saugi
aplinka mokiniams ir mokytojams – kokybiško ugdymo pagrindas“
(Saugi mokykla) pasidalinimas gerąja patirtimi.



RUDENS KROSAS

Mūsų mokyklos bėgikai dalyvavo Lietuvos specialiojoje
Olimpiadoje rudens kroso varžybose.



KOŠĖS DIENA

Spalio 10 d. yra tarptautinė košės diena. Todėl 1B, 3B ir DUC lankytojai
kartu šventė košės dieną mokyklos kieme. Skanus maistas, puikus oras
ir šauni draugystė pakelia nuotaiką ir stiprina sveikatą.



ŽIRGINIO SPORTO ČEMPIONATAS

Spalio 13 d. Šeduvoje 14 kartą vyko Lietuvos specialiosios
olimpiados žirginio sporto čempionatas.



PAŽINKIME JONIŠKĮ

Mokiniai, bendradarbiaudami su miesto turizmo ir verslo informacijos
centru, dalyvavo įdomioje veikloje „Pažinkime Joniškį“ - atliko įvairias
užduotis, smagiai ir aktyviai praleido laiką bei geriau pažino gimtąjį
miestą.



BALTOSIOS LAZDELĖS DIENA

Spalio 15 d. – baltosios lazdelės diena. Mokykloje mokosi įvairių poreikių
ir galimybių mokiniai, vienas jų – Redas Olšauskas. Redas papasakojo
apie savo mokslo dienas, apie pirmuosius savo sukurtus eilėraščius, apie
naujus klasės draugus, o trečiokai įteikė jam brailio raštu parašytą
laišką...



GEROS SAVIJAUTOS IR EMOCIJŲ 
PROGRAMA

Mokytojos Vilmos Kumpikevičiūtės iniciatyva parengta programa, kurioje
dalyvavo ir Specialiojo ugdymo skyriaus mokiniai: nuo ekskursijos Joniškio
bažnyčioje iki „Virtienių restoranėlio“ gardžių virtienių su varške, nuo Baltosios ir
Raudonosios sinagogų bei pažinties su liaudies instrumentais, žaidimais, šokiais-
rateliais, muzikos klausymu iki „Zapo baro“ burnoje tirpstančios picos...



OBUOLIADA KITAIP

Kasmet, spalio mėnesį, švenčiame Obuoliados dieną: visus vaišiname
obuoliais. Šiemet to daryti negalime... Todėl nusprendėme
„Obuoliadą“ organizuoti kitaip – išsikepti obuolių pyragą.



SLURŠ

Organizuotas programos „Mano vaisingumas yra svarbus“ seminaras
mergaitėms „Ciklo šou“, berniukams - „Agentai vykdo misiją“. 4 klasių
mokinių tėvai/globėjai taip pat buvo pakviesti dalyvauti nuotolinėje tėvų
paskaitoje „Mano vaisingumas yra svarbus“.



PYRAGŲ DIENA

Kiekvienais metais Lietuvoje švenčiama Pyragų diena. Kadangi šiemet tai
sutapo su mokinių atostogomis, tai mokiniai bandė naujus receptus,
gamino ir kepė pyragus namuose - ragavo patys, artimuosius ir kaimynus
vaišino.



JACOBSENO SINDROMAS

Lapkričio 11 d. minima Jacobseno sindromą turinčių žmonių diena. Mūsų Adomas
turi šį sindromą. Todėl šiandien visas Specialiojo ugdymo skyrius jungiasi ir palaiko
savo „retuką“ vilkėdami mėlynos spalvos rūbais. Šia proga Adomas pristatė
visiems savo fotografijos parodą „Žvilgsnis į pasaulį Adomo objektyvo akimi“.



MOKYKLA EINA!

 Mokykla pateko tarp 60 Lietuvos mokyklų, dalyvaujančių projekte „Mokykla eina“!
PROJEKTO EIGA (2021 11 01 – 2022 06 31). Projekto etapai:

 Žingsnių iššūkis mobiliojoje programėlėje #walk15 mokiniams bei mokyklos bendruomenei:
kasdien įveikti rekomenduojamą žingsnių skaičių, kas mėnesį bus renkami aktyviausi ėjikai.

 Virtualios mokyklos trasos kūrimas. Priemonės tikslas – fizinio aktyvumo skatinimą suderinti su
pažinimo bei bendruomeniškumo vertybėmis: moksleiviai rinks lankytinas vietas, galvos trasos
temas bei jų pristatymą.

 Sveikatingumo pamokos. Jas ves Lietuvos sporto universiteto dėstytojai. Jų metu bus
pristatoma informacija apie ėjimo naudą kiekvieno vaiko organizmui bei mąstymui.



TARPTAUTINĖ TOLERANCIJOS DIENA!

Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – Tolerancijos miestas! Mokiniai iš įvairių
medžiagų gamino savo įsivaizduojamą Tolerantišką miestą ir savo darbais
papuošė mokyklos erdves.



„IDANCE“

Pradinių, lavinamųjų klasių mokiniams, DUC centro lankytojams vyko aktyvūs
fizinio aktyvumo užsiėmimai su modernia ir inovatyvia fizinio aktyvumo skatinimo
sistema „iDance“... Net ir lėčiausias šokis, pasirodo, buvo ne toks jau ir lengvas,
kai reikėjo suderinti mintis ir judesius...



„TECHNOLOGY – ADDICTION AND 
INTERNET DEPENDENCY SYNDROME T-
AIDS“

Lapkričio 14–20 dienomis Piatra Neamto mieste, Rumunijoje, vyko antrasis šio projekto
susitikimas. Projekto tikslas – siekti sąmoningo informacinių technologijų naudojimo ir švietimo
kokybės gerinimo įtraukiant mokyklos bendruomenės narius. Jame dalyvavo mokyklos
partnerės iš Lietuvos, Ispanijos, Portugalijos, Rumunijos ir Turkijos. Pristatytas kiekvienos šalies
neformalusis švietimas šalyje ir mokykloje, aptarti apklausos apie šiuolaikinę vienatvę rezultatai.
Diskusijose buvo ieškoma būdų, kaip spręsti problemą, kai po nuotolinio mokymo mokiniai
sunkiai grįžta prie kontaktinio, aptarti įvairūs prevenciniai metodai įveikti kibernetinėms
patyčioms, šiuolaikinei vienatvei.



TARPTAUTINĖ DRAUGO DIENA

Lapkričio 29 d. – Tarptautinė draugo diena. Šiais metais mokykloje veikė „Draugo
paštas“. Vaikai vieni kitiems siuntė sveikinimus, linkėjimus, galėjo nusifotografuoti
prie draugo dienos sienelės. Klasės buvo pripildytos draugiškumo, šypsenų, dainų
apie draugystę. 6B klasės mokiniai ėjo į 15 km. žygį. 1B mokiniai aplankė
lavinamosios klasės pradinukus.



AIDS PROTMŪŠIS

Gruodžio 1-oji – pasaulinė kovos su AIDs diena. Sveikatos specialistė Ramunė ir socialinė
pedagogė Rasa sukvietė aštuntokus paminėti šią dieną bei pasitikrinti savo žinias apie šią
ligą protų kovoje „AIDs: geriau žinoti“.

Gruodžio 2 d. vyko rajoninis protmūšis skirtas AIDS dienai paminėti. Protmūšyje dalyvavo 6
komandos iš skirtingų Joniškio rajono mokyklų. Mūsų mokyklos 8A klasės komanda
EUROPOS GYVENTOJAI užėmė 2 vietą.



KORUPCIJOS PREVENCIJA

Kasmet organizuojamos veiklos, skirtos paminėti
tarptautinę antikorupcijos dieną:

 8 kl. mokiniams vyko pamoka-diskusija ir viktorina
„Viskas apie skaidrumą“,

 4, 6 kl. mokiniai klasių valandėlių metu žaidė
antikorupcinį žaidimą,

 9A ,9B kl. žiūrėtas ir aptartas filmukas, nagrinėtos įvairios
situacijos, bandyta praktiškai nustatyti, ar tai korupcijos
reiškinys ar ne?

 6 ir 7 kl. po filmuko peržiūros grupėse, panaudojant
vaidybinius žaidimus, sukurti įvairūs kasdieniniame mūsų
gyvenime pasitaikantys korupcijos atvejai,
apibendrinant, padarant išvadas, kuo jie pavojingi visai
visuomenei.

 Visai mokyklos bendruomenei parengta power point
pateiktis „Sužinok! Korupcija tai…“, demonstruota
koridorių televizoriuose.



ŽUVININKYSTĖS PROJEKTAS

1B ir 6B klasių mokiniai laimėjo respublikinį Žuvininkystės projektą „Išauginta 
Europos Sąjungoje“.



SPALVOTO SMĖLIO SVEIKINIMO 
ATVIRUKAS

Mokyklos pirmokai dalyvavo edukaciniame užsiėmime ,,Spalvoto smėlio kalėdinis
sveikinimo atvirukas“ – tai nuotaikingas, kupinas spalvų bei gerų emocijų užsiėmimas,
kuriame mokiniai dirbo kūrybiškai, mokėsi pajausti spalvas, sutelkti dėmesį, skleisti gėrį bei
grožį aplink save.



VARŽYBOSE

Jungtinė specialiojo ugdymo skyriaus ir dienos užimtumo centro krepšininkų
komanda Panevėžyje užėmė 3 vietą.



KONKURSAS – AKCIJA 
„SVEIKATOS FIESTA 2021“

Labai džiaugiamės, kad kiekvienais metais Joniškio „Saulės“ pagrindinė
mokykla yra apdovanojama ir įtraukiama į pačių aktyviausių sveikatą
stiprinančių mokyklų sąrašą.



KONFERENCIJOJE

4B ir 4C kl. mokiniai Ditė ir Aldas dalyvavo Respublikinėje nuotolinėje gamtos
pažinimo konferencijoje „Mažoji gamtos dovana“. Jie pristatė tyrimą
„Triukšmo įtaka sveikatai“. Tyrimas parodė, kad triukšmo lygis mūsų
mokykloje ir jos aplinkoje neviršija nustatytų normų.



MOTORINIO AKTYVUMO 
ČEMPIONATAS

Specialiojo ugdymo skyriaus mokiniai dalyvavo Lietuvos specialiosios olimpiados 
nuotoliniame motorinio aktyvumo čempionate.



GEROS SAVIJAUTOS PROGRAMA

ŠMM pakvietė visus norinčius dalyvauti konkurse „Geros savijautos programa“.
Mokytoja V. Kumpikevičiūtė pristatytė edukaciją „Ar pažįsti Jono miestą Joniškį:
tada ir dabar?“.



PROJEKTAS „SVEIKATA VISUS METUS 
2021“

Projekte „Sveikata visus metus“ dalyvavo 11 mūsų mokyklos klasių“: 1B, 1C, 2A,
2B, 3A, 3B, 4B, 4C, 6A, 6B, 7C.



OLIMPINIS MĖNUO

2021 m. spalio mėnesį 1B ir 4C klasės mokiniai su savo mokytojomis D. Žilevičiene ir J.
Guževičiūte dalyvavo pradinukų fizinio aktyvumo ugdymo, emocinės sveikatos, sveikos
mitybos ir bendradarbiavimo projekte „Olimpinis mėnuo“. Iš visų 60 Lietuvos savivaldybių ir
1858 dalyvavusių klasių, mūsų mokinukai atrinkti ir apdovanoti vertingais prizais. Abi klasės
gavo po modernų futbolo stalą, o visi dalyviai po išmaniąją apyrankę.



„LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA“

 Tradiciškai sausio -13 d. išvakarėse didžiulis
būrys bendruomenės narių dalyvavo 13
kilometrų žygyje „Einu už Lietuvą 2022“,

 Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, languose
uždegtos žvakutės, jos neštos ir prie
Nepriklausomybės paminklo,

 8–10 kl. mokiniai dalyvavo nuotolinėje
pilietiškumo pamokoje, kodėl mums svarbi
Sausio 13-oji ir kokia ji buvo tą naktį, 1991
metais. Apie tai pasakojo Lietuvos policijos
antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“
vadas V. Grabauskas. Pamoką moderavo
Joniškio rajono savivaldybės meras V. Gailius;

 Visą savaitę organizuotos pamokos, klasės
valandėlės, parodos, kabinetų erdvių
puošimas trispalviais akcentais ir
neužmirštuolėmis.



BOČIA

Lietuvos specialioji olimpiada vykdė nuotolinį Bočios žaidimo testų čempionatą.
Specialiojo ugdymo skyriaus komanda dalyvavo ir gavo atsakymą, kad iškovojo
sidabro medalius!



TREČIASIS ERASMUS+ PROJEKTO „T-
AIDS“ SUSITIKIMAS ISPANIJOJE

Sausio 24-28 dienomis Granados Ave María San Isidro mokykloje vyko tarptautinio Erasmus
+ projekto „Priklausomybės nuo informacinių technologijų sindromas“ trečiasis susitikimas.
26 mokytojai iš Portugalijos, Turkijos, Italijos, Rumunijos, Ispanijos, Lietuvos analizavo
paauglių įpročius, susijusius su technologijomis, mobiliaisiais telefonais, dalyvavimu
socialiniuose tinkluose. Dalyviai pristatė savo šalių mokinių apklausų rezultatus, jų sukurtus
plakatus, stebėjo ir grupėse nagrinėjo videofilmus apie kibernetines patyčias.



ETWINNING PROJEKTAS „OUR FUTURE IS IN 
SAFE WITH EKO STEAM“

Mūsų ateitis priklauso nuo mūsų ekologijos – tai tarptautinis projektas vykdomas su 5A ir 5B
klasės mokiniais. Projektą vykdo 6 šalys, 37 mokytojai iš 16 mokyklų kartu savo mokiniais.
Aplinkosauginės veiklos yra susijusios su pamokų temomis, jos nagrinėjamos bei
pagyvinamos taikant netradicinius mokymosi metodus, naudojant įvairias kompiuterines
programėles.



SID SAVAITĖ ANGLŲ KALBOS 
PAMOKOSE

Vasario 7-13 dienomis minima Saugesnio interneto savaitė. Anglų k. pamokų
metu mokiniai prisiminė, kaip reikia elgtis virtualioje erdvėje, kokios būna patyčios
internete ir realiame gyvenime, atliko kūrybines užduotis saugesnio interneto
tema.



EINU UŽ LIETUVĄ

 Jau tradicija tapęs mokyklos organizuojamas žygis 16 km. skirtas „Vasario 16 –
Lietuvos valstybės atkūrimo diena“ paminėti, šiais metais sukvietė netik mūsų 
mokyklos bendruomenę bet ir viso rajono įstaigas, gyventojus.



DANTUKAI

Sveikatos specialistė Ramunė su antrokais aptarė dantų priežiūros ypatumus, diskutavo
apie sveiką ir kenkiantį dantims maistą. Sveikatos biuro dovanotose knygutėse „Mažų
dantukų priežiūra mokinukai ׆ atliko bei komentavo užduotėles, dantų muliažo pagalba
mokėsi kaip teisingai valytis dantis.



KURKIME ŽALESNĘ LIETUVĄ KARTU

Pilietinių iniciatyvų projektas ,,Kurkime žalesnę Lietuvą 2021 m. kartu”. Mokiniai
namuose rinko panaudotą aliejų ir pylė į specialiai skirtą panaudoto aliejaus
konteinerį. Panaudotas aliejus buvo transportuojamas perdirbimui bei
pakartotiniam panaudojimui – biodegalų gamybai. Mūsų mokykla surinko 1048 l
panaudoto aliejaus. Dvi klasės užėmė aukščiausias II ir III vietas rajone: tai 1B
klasė, kuri surinko 280,5 kg, 2B klasė – surinko 207 kg aliejaus.



VASARIO 28

Europos retų ligų organizacija, vasario 28 d. kviečia minėti Tarptautinę retų ligų dieną.
Specialiojo ugdymo skyriaus lavinamųjų ir socialinių ugdymo įgūdžių klasių mokiniai šią
dieną žiūrėjo, klausėsi tikrų istorijų apie vaikus, sergančius retomis ligomis, kaip jie išmoksta
prisitaikyti ir gyventi, o savo trūkumus paverčia privalumais. Vėliau visi dažė delniukus
teminėmis retų ligų spalvomis – žalia, rožine, žydra. Taip išreiškė palaikymą savo
sergantiesiems klasės draugams, visai mokyklos ir pasaulio bendruomenei.



PRATYBOS

2022 m. kovo 2 d. mokykloje vyko mokomosios evakuacijos iš mokyklos pastato pratybos.
Pratybų tikslas – mokytis saugiai ir greitai evakuotis iš pastato, tobulinti įstaigos personalo
veiksmus, įvykus ekstremaliam įvykiui...



PIRMOJI PAGALBA

Kovo 4-8 dienomis, 8–9 klasių mokiniai dalyvavo aktyviuose pirmosios pagalbos
mokymuose, kuriuos vedė mokytojas Kęstutis ir sveikatos specialistė Ramunė. Teoriškai
aptarę pradinio gaivinimo ir užspringimo pagalbos eigą, mokiniai praktiškai atliko pradinį
gaivinimą naudodami manekeną, bei bandė padėti užspringusiam draugui.



„EINU UŽ LIETUVĄ“

Kovo 10 d. Specialiojo ugdymo skyriaus ir Dienos užimtumo centro žygeiviai
dalyvavo jungtiniame Joniškio mokyklų žygių cikle „Einu už Lietuvą 2022“.



„SAULUTĖS“ IR „SAULIUKAI“ ISTORINIAIS 
JONIŠKIO TAKELIAIS

Jau keletą metų mokykloje veikianti iniciatyvinė grupė kiekvienais metais dovanoja savo
bendruomenei po gražų ir prasmingą renginį. Šiais mokslo metais ji pakvietė pradinių klasių
mokinius ir jų tėvelius įdomiai paminėti Kovo 11-ąją ir pakeliauti po gimtąjį Joniškį.

Iš vaikų ir jų tėvų sudarytos komandos turėdamos nuorodas ir naudodamos išmaniuosius
telefonus ieškojo tam tikrų mieste esančių pastatų, juos fotografavo.



Savaitė BE PATYČIŲ

Kovas – sąmoningumo didinimo mėnuo be patyčių. Mokykla jau 11 metų vykdo Olweus
patyčių prevencijos programą.



NENURAŠAUOPALAIKAU

Tradiciškai, jau ne pirmus metus organizuojama akcija NENURAŠAUOPALAIKAU.
Mokyklos bendruomenė palaikydama viso pasaulio Dauno sindromą turinčius žmones, 
mūvėjo skirtingos spalvos kojines.



SVEČIUOSE SKAUTAI

Kovo 23 d. „Saulės“ pagrindinės mokyklos aktų salėje lankėsi Šiaulių Tunto Joniškio S.
Goeso draugovės narės (sesės) Vilma, Paulina ir Fausta. Jos trečiokams (3A ir 3B) ir
antrokams (2A) pasakojo apie skautų organizacijos atsiradimo istoriją, skautiškas stovyklas,
pristatė veiklas ir dalijosi patirtimi.



KETVIRTASIS ERASMUS+ PROJEKTO ”T-
AIDS” SUSITIKIMAS PORTUGALIJOJE

Kovo 21–25 dienomis Portugalijoje, Bragancos miesto Miguel Torga mokykloje ketvirtą
kartą susitiko Erasmus + projekto „T – AIDS” (Priklausomybės nuo informacinių technologijų
sindromas) komandos. Šis susitikimas buvo skirtas socialinių patyčių temai.

Gegužės mėnesį projekto dalyviai susitiks Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje, kur bus
nagrinėjamos paauglių patyčios tarp bendraamžių.



„SAUGI APLINKA MOKINIAMS IR 
MOKYTOJAMS – KOKYBIŠKO UGDYMO 
PAGRINDAS“ 

Įgyvendindama projektą „Saugi aplinka mokiniams ir mokytojams – kokybiško ugdymo
pagrindas“ („The safe environment for pupils and teachers – the basis for quality
education“) (Safe school) Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla 2021 m. gegužės 21 d.
pradėjo vaizdo stebėjimo įrangos pirkimą,rugpjūčio mėnesį vaizdo stebėjimo įranga buvo
įrengta ir pilnai veikė.



ĮDOMIOJI PAMOKA

Mokiniai dalyvavo nuotolinėje įdomiojoje pamokoje „Kaip elgiuos? Ogi tvariai.“ Pamoka
vyko per Zoom platformą. Joje vaikai susipažino su dirvožemio rūšimis, rieduliais.

Pabuvojo ekologiškame ūkyje, kur pamatė, kaip ant mūsų stalo atkeliauja daržovės,
pienas, mėsa. Pamokos pabaigoje aptarė, kaip svarbu rūšiuoti atliekas ir kodėl tai reikia
daryti dabar.



PAVASARINIS ATGIMIMAS

Po ilgos ir tamsios žiemos norisi, kuo greičiau pajusti pavasario dvelksmą ir gyvybę. Todėl
specialiojo ugdymo skyriaus lavinamųjų ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai karpė,
margino, piešė atgimstančią gamtą. O kūrybinių darbų parodėlę „Pavasarinis atgimimas“
surengė Joniškio slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje.



BALANDŽIO 2-OJI – PASAULINĖ 
AUTIZMO SUPRATIMO DIENA

Specialiojo ugdymo skyriaus
lavinamųjų ir socialinių įgūdžių
ugdymo klasių mokiniai „Lietaus
vaikus“ palaikė vilkėdami
mėlynos spalvos rūbais.
Daugumai autistiškų vaikų
patinka vanduo ir jie vadinami
„Lietaus vaikais“. Todėl mūsų
mokiniai piešė, kirpo lietaus
lašelius, dalyvavo „Supratimo
fotosesijoje“. Po kurios visi
išskubėjo į lauką prie „Supratimo
medžio“. Jį specialiojo ugdymo
skyriaus bendruomenė pasodino
prieš tris metus, minėdami
Pasaulinę autizmo dieną.

Šeštadienį specialiojo ugdymo
skyriaus ir mokyklos mokiniai,
mokytojai prisijungė prie
iniciatyvos VISI KARTU –
„CAMINO LITUANO“ KELIU, bei
pasaulinę autizmo supratimo
dieną, sujungę vieni kitų
skirtybes, paminėjo ,,Camino
Lituano“ žygio atkarpoje Joniškis
– Jakiškiai.



„DRAUGIŠKAS INTERNETAS“

Mokykloje vykdant projektą 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos
bendradarbiavimo per sieną programos projektas Nr. LLI-506 „Saugi aplinka mokiniams ir
mokytojams – kokybiško ugdymo pagrindas“ (Saugi mokykla) 6 klasių mokiniai dalyvavo
mokymuose – „Draugiškas internetas“. Mokymų metu mokėsi, kaip reikia elgtis virtualioje
erdvėje, kokios būna patyčios internete ir realiame gyvenime. 7B ir 7C klasių mokiniai
diskutavo grupėse ir paruošė patarimų, kaip saugiai elgtis interneto platybėse. Paruoštus
patarimus mokiniai pristatė mokyklos pradinukams: kas gi gali geriau patarti, kaip išvengti
kibernetinių patyčių, apsaugoti savo asmens duomenis ar net namus nuo vagysčių, jei ne
vyresni draugai.



SAUGOK GAMTĄ – RŪŠIUOK

Mokyklos socialinė pedagogė Rasa ir visuomenės priežiūros specialistė Ramunė visus
pirmokus sukvietė į viktoriną „Saugok gamtą – rūšiuok“. Renginio tikslas – viktorinos
pagalba, ugdyti atliekų rūšiavimo įgūdžius, skatinti vaikus įtraukti ir savo šeimos narius į
gamtos saugojimą.



BALANDIS – AUTIZMO PAŽINIMO 
MĖNUO

Kiekvienoje mokykloje mokosi įvairių galimybių ir poreikių mokiniai, „Saulėje“ taip pat.
Kartais sunku suprasti, pažinti, kad galėtume padėti. Dalis mokyklos pedagogų, mokytojo
padėjėjų turėjo galimybę, naudojant sensorinius akinius, per asmeninį patyrimą pajausti,
tai, ką išgyvena autistiški asmenys kasdieniame gyvenime. Ši galimybė tai – vienas iš
žingsnių įtraukiojo ugdymo link.



„PUSRYČIŲ FIESTA“

Tave kviečia dalyvauti „Pusryčių fiestoje“!
Nežinai, kas tai? Ne bėda, papasakosime.
„Pusryčių fiesta“ yra fantastiškas renginys, nes
kai jis vyksta, tu ryte keliesi nesusiraukęs dėl to,
kad reikės eit į mokyklą ir sėdėti pamokose, o
besišypsantis, kadangi tavęs laukia smagus
rytas kartu su klasiokais ir draugais, ruošiant
skanius ir įdomius pusryčių patiekalus. Galėsi
gardžiuotis draugų kulinariniais laimėjimais,
pusryčiauti prie vieno stalo su mokytojomis.
Tobula, ar ne?

Blynai skanūs ir naudingi,

Kiekvienam jie reikalingi,

Jie iš miltų, tik ruginių

Ne, bet kokių, o rupaus malimo.

Patikėti negaliu, kad taip gali būt skanu.

Paragaukime kartu,

Juk tie blynai taip skanu



KREPŠINIO TESTŲ ČEMPIONATAS

Specialiojo ugdymo skyriaus mokinių komandos dalyvavo Lietuvos specialiosios
olimpiados krepšinio testų čempionate.



TARPTAUTINĖ ŠOKIO DIENA

Balandžio 29 d. mokykloje vyko Tarptautinės šokio dienos minėjimas, Pertraukų metu
mokiniai – skubėjo į mokyklos pirmo aukšto koridorių kur 5B klasės mokinė Urtė kvietė visus
judėti šokio žingsneliu. Kelios minutės tapo visuotinu judėjimu vienu ritmu, kurį lydėjo pakili
nuotaika ir judėjimo džiaugsmo pajautimas.

O 1B ir 3B klasių mokiniai šokio dieną paminėjo Radviliškio baseine, užsiimdami gimnastika
vandenyje.



5×5

Jungtinė Specialiojo ugdymo skyriaus ir Dienos užimtumo centro komanda dalyvavo
Lietuvos specialiosios olimpiados jungtiniame 5×5 krepšinio čempionate iškovojome 3
vietą. Socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokinys Rolandas Girvickas pateko į specialiosios
olimpiados krepšininkų rinktinę. Todėl spalio mėnesį dalyvaus Europos specialiosios
olimpiados krepšinio čempionate Italijoje.



MES – ŠEIMA

Artėja gegužės 15 d. – tarptautinė šeimos diena. Mokykla, klasė – tarsi šeima. Ne atsitiktinai
Specialiojo ugdymo skyriaus kultūrinė, meninė, sportinė, pažintinė diena pavadinta
„Šeimos diena“. Glaudžiai bendradarbiaujama su skyriaus mokinių tėvais/globėjais, šios
dienos veiklos tik dar labiau tai patvirtino - bendra ekskursija į Žagarę.



BANDOMASIS DOFE PROGRAMOS 
ŽYGIS

Gegužės 12, 13 dienomis savo jėgas bandomajame DofE programos žygyje išbandė 4
„Saulės“ pagrindinės mokyklos mokinės: Anelija, Austėja, Aurelija ir Viktorija.



RESPUBLIKINĖ 1–12 KLASIŲ MOKINIŲ 
KONFERENCIJA „APLINKA IR ŽMOGUS“

Konferencijos tikslas – skatinti mokinių
domėjimąsi gamtos, technologijos ir
socialiniais mokslais, renkant informaciją ir
suvokiant, kad gamta yra vientisa ir darniai
veikianti sistema. Mūsų mokyklos dalyviai
skaitė šiuos pranešimus:

 Kaip šaltis veikia augalus?.

 Maišymo, temperatūros, tirpiklio įtaka
medžiagų tirpimui.

 Mūsų ateitis – mūsų rankose, saugokime
mūsų planetą

 Su paukščiais susiję vietovardžiai,
vandenvardžiai, pavardės.

 Termo dėžė?



PSICHOTROPINĖS MEDŽIAGOS

Joniškio Visuomenės sveikatos biuras organizavo prevencines paskaitas mokiniams apie
psichotropinių medžiagų keliamą žalą. Lektorius Darius Joneikis 7–10 klasių mokiniams
akcentavo elektroninių cigarečių keliamą pavojų įgyti priklausomybę nuo narkotinių
medžiagų, akinių pagalba mokiniai išbandė ir pamatė, kokį pavojų ne tik sau, bet ir
aplinkiniams kelia apsvaigęs žmogus.



SVEIKATINGUMO IR GEROS 
SAVIJAUTOS DIENA

5–10 klasių mokiniams vyko
kultūrinė, pažintinė, meninė,
sportinė diena „Sveikatingumo ir
geros savijautos dienaׅ„ Pirmoji
pamoka skirta Digiklasės renginiui
„Apie psichikos sveikatą mokykloje
paprastai“. Mokiniai klausėsi ne tik
paskaitos, bet ir dalyvavo
viktorinoje..

Šią dieną mokiniai dalyvavo dailės
terapijos užsiėmimuose, išbandė
jėgas protmūšyje „Žmogus – gamta
– sveikata“, žaidė lauko žaidimus,
važinėjosi triračiais, dalyvavo
orientacinėse varžybose.



EKO STILIUS 2022

Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmuose vyko respublikinis jaunųjų dizainerių festivalis –
konkursas „Eko stilius 2022“. Šio konkurso tikslas – sudaryti sąlygas jaunimui atskleisti mados
dizaino įtaką besiformuojančiai jauno žmogaus asmenybei. Šiemet į konkursą buvo pakviesti
ir neformaliojo vaikų švietimo „Dizainas“ mokiniai su mokytojomis Jūrate ir Ilona. Pristatyta
avangardinė kolekcija „Zodiako ženklai“, kurią demonstravo 5–7 klasių mokiniai.



LAIMĖJUS PROJEKTĄ – EKSKURSIJA Į 
KAUNĄ

Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla dalyvavo Pilietinių iniciatyvų projekte „Kuriame
Lietuvą 2021!“. 1B ir 2B klasių mokiniai surinko daugiausiai panaudoto aliejaus.).

Gegužės 19 dieną šių klasių mokiniai bei jų mokytojos išvyko į ekskursiją, į Kauną. Vaikai
pramogavo didžiausiame Baltijos šalyse edukaciniame pramogų centre „Curiocity“.
Paskui žavėjosi gyvūnais ir dalyvavo edukacijose T. Ivanausko zoologijos muziejuje. Vėliau
jie džiaugėsi ilgiausia Rytų Europos gatve – Laisvės alėja. Grįžtant namo, ugdytinių laukė
dar viena pramoga – kelionė traukiniu iš Radviliškio iki Šiaulių.



PROJEKTAS „SAUGI MOKYKLA“

Saugus ugdymas mokykloje yra vienas iš svarbiausių prioritetų, nes visa atsakomybė už
vaikus tenka jai..

Įgyvendinant suplanuotas veiklas ir bendradarbiaudama su partneriais abipus sienų, 2022
m. gegužės 25d. mūsų mokyklos 6A ir 6B klasės mokiniai dalyvavo Dobelėje, Latvijos
respublikoje vykusiuose mokymuose „Dramos terapija“. Mokymų metu mokiniai mokėsi
iškylančias problemas spręsti be smurto.



VIKTORINA „KAIP ELGIUOSI? OGI 
TVARIAI“

1B, 2B ir 2C klasių mokiniai su mokytojomis dalyvavo respublikinėje viktorinoje „Kaip 
elgiuosi? Ogi tvariai“. Viktoriną organizavo VŠĮ Kaimo verslo ir rinkos plėtros agentūra bei 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. Džiaugiamės, kad 1B, 2B ir 2C klasių komandos 
buvo atrinktos tarp 10 geriausių šalies komandų savo grupėse. 



PROGRAMA „IŠAUGINTA EUROPOS 
SĄJUNGOJE“

Visus mokslo metus 1B ir 6B klasių mokiniai kartu su mokytojomis Dalia, Jūrate ir socialine
pedagoge Rasa dalyvavo pažintinės žuvininkystės programoje „IŠAUGINTA EUROPOS
SĄJUNGOJE“ . Mokiniai dalyvavo nuotolinėse pamokose, atliko užduotis pratybose, o
birželio 1 d. vyko į edukacinę kelionę, į Šilutės PMC Žuvininkystės praktinio mokymo centrą.



LSOK DVIRAČIŲ-TRIRAČIŲ 
ČEMPIONATAS

Nuo 2016 m. mokykloje organizuojamas Lietuvos specialiosios olimpiados komiteto
dviračių- triračių čempionatas. Po dviejų metų pertraukos, nes du kartus vyko nuotoliniu
būdu, į mokyklos stadioną susirinko 8 komandos. Po iškilmingo čempionato atidarymo,
komandos dalyvavo sportinėse rungtyse.



SPORTO ŠVENTĖ

Birželio 2 dieną į Plikiškių skyrių-daugiafunkcį centrą atvyko 2A ir 2C klasių mokinukai su
mokytoja Nijole. Kartu su šeimininkais – 3-4 klasės mokiniais ir mokytoja Danute – jie laiką
leido smagiai sportuodami...



ERASMUS+ PROJEKTO ”T – AIDS” 
SUSITIKIMAS JONIŠKYJE

Gegužės 30-birželio 3 dienomis Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje vyko penktasis
Erasmus + projekto ”T – AIDS” susitikimas, skirtas patyčių tarp bendraamžių temai.
Mokytojai iš Portugalijos, Turkijos, Italijos, Rumunijos, Ispanijos, Lietuvos pristatė įvairius
metodus, kaip jų šalyse sprendžiamos patyčių tarp mokinių situacijos. Projekto svečiai
susipažino su „Saulės“ mokyklos, Dienos užimtumo centro veiklomis, buvo pristatytos
mokykloje vykdomos prevencinės programos – „Olweus“, „Zipio draugai“, „Dofe“...



„GYVŪNŲ TEISIŲ KNYGA“

Džiugu, kad Lietuvos
kinologų draugijos Mokymo
centro organizuotame
respublikiniame vaikų
kūrybos konkurse „Gyvūno
teisių knyga“ iš daugiau nei
140 mokinių sukurtų knygelių
4A klasės mokinių sukurta
knyga laimėjo Lietuvos
kinologų draugijos simpatijų
prizą (viršelio autorė – G.
Burbaitė), mokyt. R.
Šerkšnienė.



SAUGI VASARA

Vasaros atostogų neįsivaizduojame be karštos saulės, vėsaus vandens ir smagiai leidžiamo
laiko su draugais. Kad mokinukai po vasaros atostogų grįžtų pailsėję ir sveiki, sveikatos
specialistė Ramunė su 1–4 klasių mokiniais aptarė saugaus elgesio gatvėje, saulėje, prie
vandens taisykles. Kas prisiminė, kas pakartojo, kaip teikti pirmą pagalbą atsitikus
nelaimei, nualpus, nusideginus, susižeidus… SAUGIOS VASAROS…



DVIRAČIŲ VARŽYBOS UŽ SAUGŲ 
VAIRAVIMĄ

Mokykla vykdo projektą 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo
per sieną programos projektas Nr. LLI-506 „Saugi aplinka mokiniams ir mokytojams –
kokybiško ugdymo pagrindas“ (Saugi mokykla).
Vienas iš projekto partnerių – Iecavo savivaldybė, birželio 11 d. organizavo „Dviračių

varžybas už saugų vairavimą“. Į varžybas vyko mūsų 3–5 klasių mokiniai, lydimi socialinės
pedagogės R. Vaitkienės ir fizinio ugdymo mokytojo K. Augio.



DofE KVALIFIKACINIS ŽYGIS

Birželio 10-11 d. vyko DofE kvalifikacinis žygis. Žygyje dalyvavo keturios „Saulės“
pagrindinės mokyklos mokinės: Anelija, Austėja, Aurelija ir Viktorija. Įveikta beveik 40 km,
patirta daug įspūdžių, išbandymų.



DofE APDOVANOJIMAI 2022

Birželio 29 d. VU botanikos
sode vyko Nacionalinės
programos „The Duke of
Edinburgh`s International
Award” (DofE) ceremonija,
kurioje buvo apdovanoti
programą sėkmingai baigę
jos dalyviai. Bronzos DofE
ženkleliai ir sertifikatai šio
renginio metu įteikti Viktorijai,
Aurelijai, Anelijai.



„SAULĖ“ ŠVIEČIA“

Miesto šventės eiseną papuošė gausiausia, saulės spalva spindinti, puikiai nusiteikusi
„Saulės“ mokyklos bendruomenė.



STOVYKLOS „SAUGI MOKYKLA 
SAUGIAM GYVENIMUI“

Mokykla vykdo projektą 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną
programos projektas Nr. LLI-506 „Saugi aplinka mokiniams ir mokytojams – kokybiško ugdymo pagrindas“
(Saugi mokykla).

Pagal šį projektą liepos 3-7 dienomis Latvijoje buvo organizuota stovykla “Saugi mokykla saugiam
gyvenimui“. Dalyvauti stovykloje buvo pakviesti mokiniai iš dviejų Latvijos ir dviejų Lietuvos mokyklų (Joniškio
„Saulės“ pagrindinės ir Pakruojo Žemynos progimnazijos).

Į stovyklą vyko šeši mūsų mokyklos mokiniai lydimi socialinės pedagogės Rasos Vaitkienės. Stovyklos metu
mokiniai dalyvavo įvairiose veiklose, užsiėmimuose, susitikimuose. Taip pat nebuvo pamiršta ir tradicija liepos
6 – ąją, švenčiant Mindaugo karūnavimo dieną, sugiedoti Lietuvos himną.



OLWEUS MOKYKLA

Liepos mėnesį „Saulės“ mokyklą pasiekė
džiugi žinia! Audito, vykusio 2022 m.
gegužės mėnesį, metu buvo patvirtinta,
kad mokykla laikosi visų Olweus
programos standarto (OPS) ir Olweus
programos Kokybės užtikrinimo sistemos
(OPKUS) reikalavimų.

Taigi jau penktą kartą „Saulės“ mokykla
yra pripažįstama „OLWEUS MOKYKLA“
(2022-2023 ir 2023-2024 mokslo metams).



Ačiū, kad esate! 

 Visi po mažą dalelę, atiduodami savęs, kuriame „Saulės“
mokyklą. Kiekvienas kitaip ir kiekvienas savaip. Kiekvieno mūsų
indėlis labai svarbus. Tik dėka mūsų „Saulė“ šviečia. Per daug
kuklu ir per daug paprasta pasakyti AČIŪ, KAD ESATE, bet iš visos
širdies. Kiekvieno mūsų indėlis yra kitoks, kitaip ir būti negali. Vieni
spindime ryškiau, kiti mažiau, vieni aktyviau, kiti – kukliau, vieni
vienose veiklose, kiti kitose srityse.

 „Saulė“ yra tokia, kokią mes sukuriame.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ


