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Ylakių gimnazijos pradinukai kartu su mokytojomis įsitraukė į
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Sveikatos apsaugos
ministerijos ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK)
inicijuotą projektą pradinių klasių mokiniams. Pradinukai visą
mėnesį buvo fiziškai aktyvūs, nepamiršo sveikos mitybos ir gerti
pakankamai vandens.



Nieko nėra įdomiau, kaip drauge pasiruošti skanų, sveiką užkandį, 
bei mokėti juo pasidalinti, pavaišinti budėtoją, valytoją – daug 

džiaugsmo. 

Ylakių pradinukai kepė sveikuolišką pyragą - naudojo iš namų 
atsineštus produktus, vietoj pridėtinio cukraus pasirinko vaisius.



Gimnazijos kavinėje vyko sveikatingumo renginys „Sveiki
pusryčiai“.

Stalą puošė įvairių grūdų košės, pagardintos šaldytomis uogomis,
kiaušiniai ir kiaušinienė su pomidorais ir špinatais, sumuštiniai su
avinžirniais, avokadais, blyneliai su bananais, sausi pusryčiai su
natūraliu jogurtu ir t. t. Renginio dalyviai kalbėjo ir diskutavo, kokie
maisto produktai tinka pusryčiams ir užkandžiams.

Gimnazijos visuomenės sveikatos specialistė papasakojo, kokie maisto
produktų deriniai apsunkina virškinimą ir atvirkščiai, ką valgyti, kad
būtumėme kupini jėgų.

Šio renginio tikslas ir buvo padėti 
mokiniams suprasti, kokią svarbią naudą 
turi pusryčiavimas, nes tai yra pirmas 
dienos valgis. Visaverčiai pusryčiai yra 
protinės ir fizinės energijos šaltinis geros 
dienos pradžiai. 



Ylakių 5-6 kl. mokiniai pasitelkdami vaizduotę, 
kiekvienas individualiai piešė produktus, kuriuos 
priskirtų sveikatai naudingais, turinčiais vitaminų.
Smagu, kad daugumos piešiniuose buvo matyti 
vaisiai bei daržovės.



Gimnazijos Visuomenės Sveikatos 
specialistė 5-6 kl. mokiniams 
pravedė pamoką „Sveika mityba-
sveikatos pagrindas“.





7-8 kl. mokinių tarpe ( 56 mokiniai) buvo atliekama trumpa 
apklausa apie sveiką mitybą. Apklausos metu siekiama 
išsiaiškinti ar mokiniai žino bei renkasi produktus, kurie yra 
naudingi sveikatai. 
Didžioji dalis apklaustųjų renkasi pietus mokyklos valgykloje 
(51 proc.), likusi dalis 37 proc. valgo mieste, 9 proc. atsineša 
iš namų, o likusieji 3 proc. nurodė, kad visai ne pietauja.



Mokiniai pamokų 
metu domėjosi sveika 
mityba ir grupavo 
maisto produktus 
pagal maistinę vertę. 
Mokiniai dirbo 
susiskirstę grupėmis, 
įgytas žinias vaizdavo 
plakatuose.



Chemijos pamokų metu Ylakių 
gimnazijos dešimtokai sužinojo, 
kokie cheminiai elementai yra 
būtini žmogaus organizmo 
veiklai. Buvo kuriami plakatai, 
kuriuose vaizduojami cheminiai 
elementai atsakingi už tam tikrą 
mūsų organų veiklą, pvz. 
Magnis (Mg) būtinas gerai 
raumenų veiklai ir t.t.



 Vyresniųjų klasių mokiniai (G2-G3 
kl.) domėjosi maisto priedais bei 
papildais. Jie rinko informaciją, 
aiškinosi, kokia maisto priedų 
reikšmė žmogaus sveikatai. Surinkta 
ir išanalizuota informaciją perteikė 
plakatuose, kuriuos demonstravo 
mažiesiems Ylakių gimnazijos 
mokiniams.



Valgyk sveikai- jauskis gerai, Jums pataria 
Ylakių gimnazijos mokiniai!


