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Būti nelaimingu – paprasta ir pavyksta 
savaime, o būti laimingu reikia pastangų. 

Tai senas pastebėjimas, pagrindžiantis 
poreikį išsiugdyti ir puoselėti atitinkamus 

gebėjimus, pasistengti dėl savo laimės, 
geros savijautos ir sveikatos.

MATYKIME GĖRĮ. Svarbu išsiugdyti 
gebėjimą atpažinti gėrį gyvenime, atpažinti 

tai, kas mums tinka ir duoda naudos. 
Smegenys sukurtos taip, kad būtent 

teigiami dalykai jas gydytų ir ugdytų. Nors 
kelias minutes pagalvokime apie tai, kas 

mums gyvenime sekasi, kas padeda. 
Svarbu sutelkti dėmesį į  teigiamą

savo ir šeimos patirtį. 



MAN SEKASI: VERTINU (kas man tinka ir patinka, yra 
svarbu):

SUTEIKIA DŽIAUGSMO, 
DŽIUGINA:

ŽMONĖS, KURIAIS PASITIKIU (į kuriuos bet 
kada galiu kreiptis pagalbos, paramos, 
kurie mane supranta, atjaučia, padeda):

Įrašyk:



PASTEBĖKIME RŪPESTINGĄ ELGESĮ IR JUO PASIDŽIAUKIME. Teigiama patirtis per smegenis teka kaip vanduo 
per sietą. Svarbu kreipti dėmesį į dalykus, kurie mums padeda, svarbu plėsti savo akiratį, kad matytume gerus dalykus 

gyvenime. Išmokime pastebėti, kada kitas žmogus rodo mums dėmesį,  meilę ar maloniai elgiasi. Atpažinkime ir 
pamėginkime pajusti gerumą mums skirtuose rūpestinguose žodžiuose, prisilietimuose, gestuose, žvilgsniuose, 
gražiuose poelgiuose ir dovanose. Išmokime pasitikėti gėriu savo gyvenime. Pajuskime apsikabinimą, iš tikrųjų 
įsiklausykime į gražius žodžius, įvertinkime dovanas, priimkime mylintį žvilgsnį bei prasmingai ir ilgam visa tai 

įsisąmoninkime. Priimkime kitų mums rodomą dėmesį ir meilę. Susipažinkime su meilės kalbomis, kurios padeda 
pajausti kad esame mylimi, atspindi, kas mums yra svarbu. 

Įrašyk artimuosius: šeimos narius, draugus, išranguok meilės kalbas. Jei nežinai, pastebėk save, pastebėk kitus, 
paspėliok, pasiklausk, aptark, pasitikrink:



MEILĖS KALBA

MANO

Malonūs žodžiai

Fiziniai prisilietimai

Laiko leidimas kartu

Paslaugos

Dovanos 



PLĖSKIME SAVO ĮGIMTĄ GEBĖJIMĄ PASIRŪPINTI SAVIMI. Kas 
padeda atsipalaiduoti? Gal rami muzika, šokis, 
pasivaikščiojimas miške, meditavimas, joga, bėgiojimas arba 
paprasčiausiai gilus įkvėpimas ir iškvėpimas. Raminti gali ir 
stiprių jausmų, kylančių bendraujant su žmonėmis, 
įsisąmoninimas bei apmąstymas. Bet tai veikia tik pasitelkus 
pakankamai atjautos.  Būkime sau ir kitiems atlaidūs, 
palaikantys ir padrąsinantys! MANO NAUDOJAMI 
ATSIPALAIDAVIMO BŪDAI.
PUOSELĖKIME DĖKINGUMO JAUSMĄ. Kiekvieną vakarą raskime 
kam ir už ką padėkoti, kad ir mintyse. Nepamirškime ir savęs. 3-
5 DALYKAI, UŽ KURIUOS ESU DĖKINGAS.
MOKYKIMĖS IŠLIPTI IŠ EMOCINIŲ DUOBIŲ. Jei kas blogo nutiko 
ar patys kažkaip ne taip pasielgiame ir labai graužiamės, galime 
paklausti savęs: 
Gerai, taip jau nutiko. Ir ko tai moko?
Kodėl tai nutiko?
Kodėl būtent dabar?
Kaip galiu ištaisyti padėtį, atlyginti žalą?
Kaip būtų galima kitaip elgtis, kad taip nebenutiktų?
Kaip galėčiau su tuo susitaikyti, tai priimti, jei nieko nebegalima 
pakeisti?

Parengė psichologė Kristina Vainienė



Sveikos gyvensenos įpročius svarbu suformuoti 
dar vaikystėje, kai organizmas auga. Tada 
tikimybė, kad jie išliks visą gyvenimą, yra  
didesnė. Žmogaus sveikatai svarbi ne tik 
subalansuota ,saikinga ir reguliari mityba, bet ir 
fizinis aktyvumas, emocinis bei psichologinis 
balansas. Sveikos gyvensenos pavyzdį savo 
vaikams turi rodyti jų tėvai, nes visi pokyčiai 
prasideda šeimoje. Matydami sportuojančius, 
aktyviai laiką leidžiančius tėvus, vaikai išsiugdo 
sveikos gyvensenos įpročius ir juos pritaiko 
kasdieninėje savo veikloje.
Visiems įpročiams susiformuoti reikia laiko.

Visuomenės sveikatos specialistė 
E.Martinenkienė



Šurmuliuojančiame pasaulyje gyvenantys žmonės vis 
dažniau gręžiasi į gamtą, norėdami pailsinti nervų 

sistemą. Daugelis jaučiame terapinį jos poveikį, tačiau 
tai tik dalis to, ką galime gauti iš Motulės Gamtos. 
Daugeliui girdėta frazė - gamta mūsų namai. Drįstu 

teigti, tai ne vien mūsų namai, tačiau ir vaistinė, 
tiesiogine šio žodžio prasme. Besidomintys sveika 
gyvensena, tikriausia jau bus girdėję, jog tai, kas 

geriausia mūsų organizmui auga būtent mūsų klimato 
zonoje. Ši taisyklė galioja tiek daržovėms, tiek 

vaisiams, tiek žolelėms...

Agnė Miškinienė



Įdomi veikla, 
sportas, 
kūryba, 

bendraminčių 
ratas ir nauja 
patirtis yra 

geriausi streso 
priešnuodžiai 

rudenį 
gimnazistams



Nuo skubėjimo ir streso 
pabėgti padeda kūryba





Esu sportuojanti, žaidžiu krepšinį. Namuose mama 
augina daržoves bei uogas, todėl valgau natūralius 

maisto produktus. Niekada nepraleidžiu pusryčių. Turiu 
pora šuniukų, todėl kiekvieną dieną praleidžiu bent dvi 
valandas lauke. Miegoti einu ne per vėlai ir išmiegu 8 

valandas. Geriu daug vandens, nešiojuosi vandens 
buteliuką į mokyklą. Gazuotus gėrimus geriu tik per 
šventes. Vietoj kavos (kofeino) renkuosi gerti arbatą. 

IId klasė Melita Begonytė



Pusryčiai yra 
pagrindinis 

jėgų ir energijos 
šaltinis visai 

dienai



Pusryčiai
Savo piešinyje pavaizdavau salotas ir arbatą su 
sausainiais. Mes visi žinome, kad pusryčiai – tai 
svarbiausias dienos maistas. Nuo jų pasirinkimo 
priklauso, kaip jausimės visą dieną, ar neužklups 
noras prisikimšti saldėsių, ar nekamuos 
mieguistumas. Visiems siūlau pusryčius pradėti 
sveikai, o jei esate priklausomas nuo saldumynų, 
mažinkite ,nes mūsų organizmui nereikia daug 
angliavandenių....
Siūlau pradėti sveikai maitintis jau šiandien

Austėja Balytė



Reikia valgyti ir gerti tiek,
kad tai atstatytų jėgas,

o ne nuslopintų. 
Markas Tulijus Ciceronas;

Aš taip ir darau, o tu?



Žolelių arbatos – tai nuostabi galimybė praktiškai 
susipažinti su turtingu Kupiškio rajono augalų 

pasauliu, pajusti jų poveikį kūnui ir sielai, pasigėrėti 
gamtos kvapais ir arbatų spalvų gama.



Aš mėgstu šią arbatą, paragauk ir tu

II c klasės mokinė
Viktorija Matulevičiūtė



Uogos ant stalo – sveikata namuose
Aviečių arbata pati skaniausia

II c klasės mokinė Viktorija Matulevičiūtė



Vaistažolės namuose – sveikata arbatos puodelyje

II c klasės mokinė Viktorija Matulevičiūtė



Nerimą kelianti klimato kaita skatina mane 
atsakingiau vartoti produktus.

Todėl renkuosi vasarą rinktų žolelių arbatą su medumi

Bibliotekininkė Renata Petrusevičienė



Išvien su gamta

Mūsų šeima renkasi 
natūralius produktus

Obuolių sūris su riešutais – skanu 
ir sveika

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irma Vyšniauskienė



Obuolys 
per dieną 
ir vaistų 
nereikia

gimnazijos soc. pedagogė 
Audronė Matuzevičienė



Mano sveikatos lėkštė



Pietūs be daržovių kaip diena be saulės

Kupiškio Lauryno Stuokos - Gucevičiaus gimnazijoje maitinimo paslaugas teikia 
UAB ,,Sotega'' .Pakalbinta padalinio vadovė Marytė Vaitiekūnienė teigė, kad 
gimnazijos valgykloje gimnazistai kasdien maitinami karštu, šviežiu, sveiku,

ką tik pagamintu maistu.
Salotos ir garnyrai tik iš šviežių daržovių, o norintys visada gali nusipirkti ir vaisių.



IMUNITETO STIPRINIMAS
Nors už lango vis dar lepina maloni šiluma, ruduo – jau ant nosies. O kartu 
su juo ir visa puokštė peršalimo ligų, kurios dažnai užklumpa nepasiruošus. 
„Pastebime, kad kiekvieną rudenį internetu besikonsultuojančių klientų 
skaičius išauga. Taip nutinka dėl to, kad didelė dalis gyventojų imuniteto 
stiprinimu susirūpina tik tada, kai jau pajunta negalavimus. Tačiau pradėjus 
juo rūpintis jau dabar, šaltąjį sezoną galime pasitikti stipresni ir atsparesni“. 
Kaip natūraliai paruošti imunitetą rudeniui? Nuolat kamuojantis nuovargis, 
silpnumas, raumenų skausmas, nesklandus virškinimas ar dažnos infekcijos 
– tai pirmieji ženklai, kurie gali signalizuoti apie nusilpusią imuninę 
sistemą.
Norint jų išvengti, pravartu vadovautis keliomis taisyklėmis, kurios padės 
pasitikti šaltąjį laikotarpį  kur kas labiau pasiruošus.
1. Valdykite kūno patiriamą stresą 
Prasidedantis rudens sezonas, pasikeitęs oras ir gyvenimo ritmas, grįžimas į 
darbą ar mokyklą – tai pokyčiai, kurie mūsų organizmui sukelia stresą.
2. Nepamirškite vitamino D  
Imunitetas gali nusilpti dėl vitamino D trūkumo organizme, kuris yra 
susijęs su padidėjusiu jautrumu infekcijoms ir ligoms.
3. Gerkite pakankamai vandens
Palaikydami kūno drėgmės balansą, leidžiate jam natūraliai pašalinti 

bakterijas ir toksinus, kurie sukelia infekcijas. Vandens pagalba deguonis ir 
maistinės medžiagos pasiskirsto visame kūne, o nereikalingos medžiagos 
išplaunamos iš organizmo.
4. Atkreipkite dėmesį į miego kokybę
Nors ilgos vasaros naktys anksti miegoti nekviečia, tinkamu miego režimu 

ir kokybe vertėtų pradėti rūpintis jau dabar. Ilgalaikis miego trūkumas ar jo 
rėžimo nebuvimas gali pabloginti kūno apsaugą nuo infekcijų, susilpninti 
imuninę funkciją.
5. Papildykite organizmą gerosiomis bakterijomis 
Teigiama, kad net iki 70 procentų mūsų imuniteto sistemos yra žarnyne.  
Atkreipkite dėmesį, kad vienas svarbiausių sveiko žarnyno elementų –
gerosios bakterijos.

Mokytoja Zita Mažeikienė



Nuo tada, kai žmonės išmoko 
gaminti maistą, jie valgo 
dvigubai daugiau, nei 
reikalauja gamta.
B. Franklinas



Rafinuotų miltų produktus keiskite į pilno grūdo, 
kuriuose bus išsaugotos skaidulos ir kitos 

naudingos medžiagos.
Namuose kepta duona skaniausia

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irma Vyšniauskienė



Mokytoja Gitana 
Vaičiutė



Fizinis aktyvumas – tai tiesus kelias 
į gerą sveikatą ir puikią savijautą





Aš sportuoju linksmai
ir aktyviai



Sportas suteikia 
judėjimo džiaugsmo



Parengė:
gimnazistų komanda 

„ Sveikatos riešutėliai“,
gimnazistė

Austėja Virbickaitė, 
IIc klasė, 
mokytoja 

Aušra Virbickienė,
gimnazijos soc. pedagogė 

Audronė Matuzevičienė
ir bibliotekininkė 

Renata Petrusevičienė 


