
Skuodo rajono Ylakių gimnazijos komandos „Girinukas“ 

Prezentacija

„Trykštantys sveikatos šaltiniai miške“ 

Kaip miškas padeda atsigauti kūnui ir sielai? 



Septintos klasės mokinių reportažas“Ką 

teikia miškas?“



Ką teikia miškas?

7 klasės mokiniai užrašė, kokią naudą jiems teikia miškas?



6 klasės mokinių nuomonės apie miško 

teikiamą naudą 



Septintokė Urtė trumpai supažindina su 

daktare E.Šimkūnaite



Miško augalai gydytojai

7 klasės mokinė  Viktorija pristato beržo, o Aistė-

dilgėlės panaudojimą gydymo tikslams



Miško augalai- gydytojai

7 klasės mokinė Emilė pristato šermukšnio, o 

Saulė- gysločio gydomąsias savybes



Miško medžių ir krūmų vaistingų augalų 

herbarai(augalus surinko G2 klasės mokiniai)







Pamokos miške-miško augalų  ir kerpių 

pažinimas





Miško augalų lapų įvairovė



Miško gėrybės teikia peną mūsų kūnui



 Kovo 21 d. – tarptautinė Miškų diena

 Iškart po pavasario lygiadienio ir Žemės dienos, pasaulis pažymi tarptautinę Miškų dieną. Pasaulinės 

miškų dienos paminėjimo tikslas – atkreipti dėmesį į visų pasaulio miškų svarbą ir reikšmę mūsų 

planetai. Miškai, kurie kartais vadinami Žemės plaučiais, yra viena svarbiausių ir turtingiausių 

ekosistemų planetoje, tačiau dėl netvaraus naudojimo ir pasaulinio atšilimo sukeltų kataklizmų, 

natūralių miškų plotai sparčiai mažėja. Ylakių gimnazijos mokiniai, kartu su kitais Klaipėdos regiono 

gamtosaugininkais, reguliariai dalyvauja miškasodyje.



Mokinių mintys apie mišką
‚Man patinka pasivaikščioti po mišką, 

rinkti grybus, uogas, stebėti gyvūnus 

ir augalus.“

 Justė, 8 klasė

„Miškas man lyg geriausias draugas-

jame jaučiuosi ramiai, semiuosi jėgų, 

klausausi paukštelių čiulbėjimo, 

miško ošimo“.

Toma, 8 klasė

„Kai man liūdna ar 

pritrūsta jėgų-

prisiglaudžiu prie 

medžio ir man 

palengvėja.

Aistė, 8 klasė“

„Norėčiau būti 

girininku ar 

miškininku-

saugočiau mišką 

ir tausočiau“.

Jonas, 9 klasė

„Žmogus turi ne tik 

naudotis miško 

gėrybėmis, bet 

pagarbiai jame 

elgtis- nelaužyti 

šakų, neniokoti 

skruzdėlynų, 

nešiukšlinti, gyventi 

dermėje su gamta“.

Rokas, 10 klasė

„Neklauskit, ką 

man  teikia 

miškas, miškas  

man kaip 

antrieji namai-

jis maitina, 

ramina, padeda 

būti geresniam 

ir 

laimingesniam“

.

Karolis, 10 

klasė



Poilsis miško aikštelėje

Miške mes galime tiesiog pasigrožėti miško teikiamu 

grožiu, pamedituoti, atgaivinti savo sielą



Skuodo rajono Ylakių gimnazijos komandos 

„Girinukas“nariams patiko 
 vokiečių filosofo Johanno Gottliebo Fichte žodžiai apie medžius: "Sodink 

medį, nors ir nežinai, kas kada nors jo šešėlyje šoks. Ir pagalvok, žmogau, tai 

tavo protėviai, tavęs nepažinę, tau pasodino.„

 Saugokime mišką, taupiai naudokimės jo teikiamais turtais, nes miškas -mūsų 

turtas: maistas, vaistai, poilsis, atgaiva mūsų kūnui ir sielai.

Ačiū už dėmesį!


