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2022 m. pavasarį Ylakių gimnazijoje vyko akcija: 
"Švari aplinka - puiki sveikata!„
Mokiniai tvarkė aplinką, rinko šiukšles. Akcijos metu 
gimnazistai ne tik puoselėjo gamtą, bet ir džiaugėsi 
grynu oru, pirmaisiais pavasario saulės spinduliais bei 
puikia nuotaika.



Ylakių gimnazija jau dešimtus 
metus yra Gamtosauginė mokykla.



Būdami švarūs, būsime ne tik sveiki, bet ir atsakingi, 
apsaugosime save ir kitus nuo plintančių virusų, bakterijų.
Suorganizuota akcija: „Plaukime rankas“, kurios metu 
net patys jauniausi Ylakių gimnazijos mokiniai mokėsi 
teisingai plautis rankas. Apie išmoktą asmens higieną sakė 
primins ir tėveliams.

Mokyklos valgykloje pakabintas 
plakatas primenantis apie rankų 
higieną..





Šių metų balandžio mėnesį buvo organizuojama 5-8 
klasių apklausa apie asmens higieną.

Į klausimus atsakinėjo 102 mokiniai. Buvo siekiama 
išsiaiškinti ar pasikeitė asmens higiena „Covid“ ligos 
plitimo metu. 

Rezultatai džiugino, nes mokiniai įvardino, kad dažniau 
plauna rankas, naudoja rankų dezinfekantus, 
medicinines veido kaukes.

Paklausėme mokinių ar laikosi kosėjimo, čiaudėjimo 
taisyklių. Jie įvardijo, kad čiaudint, kosint būtina 
užsidengti, reikia laikytis saugaus atstumo, 
nesibūriuoti, naudoti vienkartines nosinaites.



Mokyklos sveikatos specialistė 5-6 klasių mokiniams 
vedė pamokėles sveikų dantų priežiūros klausimais. 
Mokiniai žinias įtvirtino piešdami piešinius, plakatus 
grupėse.





Mažiausiems Ylakių gimnazijos mokiniams vyko 
pamokėlė su mokyklos sveikatos specialiste apie gražią 
šypseną, dantukų priežiūrą  - "Sveiki dantys - graži 
šypsena".





Kovo 7-10 dienomis Ylakių gimnazijos mokinių seimas 
inicijavo renginių, skirtų Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo dienai paminėti, pakvietė prisijungti visą 
gimnazijos bendruomenę.
Mokiniai ir mokytojai sveikino Lietuvą šokdami bei 
aktyviai dalyvaudami tinklinio varžybose. 



Jaunieji Ylakių gamtosaugininkai pakvietė
visus dalyvauti projekte „Draugiška gamtai
šeima“, kurio tikslas skatinti vaikus ir jų
tėvelius būti aktyviais piliečiais, įtraukti juos į
aplinkosauginę veiklą. Tai galėjo būti įvairios
iniciatyvos, skatinančios mažinti vartojimą,
buityje atsisakoma chemijos; aplinkos
tvarkymas, atliekų rūšiavimas; darbeliai iš
antrinių žaliavų. Dalyviai aktyviai siuntė
nuotraukas, kuriose ir atsispindėjo „namų
ekologija“. Džiugu, kad šeimose rūpinamasi
sveika mityba, iš senų drabužių siuvami
pirkinių maišeliai, ruošiamos vaistažolių
arbatos, iš atliekų gaminami nauji, buičiai
reikalingi daiktai, kalėdiniai papuošalai,
dekoracijos.



Būkime švarūs ir sveiki!
Saugokime vieni kitus!


