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  PROJEKTAS ,,PASIDALINKIM GERUMU“ 

 Mokykla vykdė projektą ,,Pasidalinkim gerumu“. Pirma projekto dalis buvo skirta Tarptautinei gyvūnų 

globos dienai. Mokyklos NŠ būrelių mokiniai, vyko į Kauno regiono gyvūnų globos namus "Nuaras", 

Užliedžių  kaime, Kauno rajone.  Mokiniai vežė 

gyvūnėliams sauso maisto, konservų, įvairių plovimo ir 

valymo priemonių. Noriai bendravo su katytėmis ir 

šuneliais. Fotografavo patikusius gyvūnus, o grįždami 

namo diskutavo, kaip palengvinti paliktų gyvūnėlių 

dalią, gal tėveliai pritartų šunelio ar katinėlio globai? 

Išvykos tikslai buvo pasiekti: pamatyti, išgirsti, pajusti ir 

padėti. Džiaugėmės, kad vaikai  buvo užjaučiantys ir 

norintys teikti pagalbą, gebantys spręsti problemas, 

puoselėjantys žmoniškąsias humanitarines vertybes. 

Savanoriai, prižiūrintys katytes ir šuniukus, mokiniams 

pasakojo, kad nuo darbo pradžios 2006 kovo mėnesio 

nauji namai surasti 5897 gyvūnams, net 649 gyvūnus 

pavyko sugrąžinti jų tikriesiems savininkams. Vien per metus šių 

globos namų dėka naujus namus surado 700 šunų, o kiek dar 

pasiklydus  ių grąžino tikriesiems jų savininkams. Labai 

apgailestavo, kad gyvūnų savininkai neženklina savo augintinių, 

todėl pasiklydusiems 

prieglaudoje tenka 

praleisti keletą parų. 

Prašė labiau saugoti 

savo gyvūnus, nes 

tarnyba per metus 

paėmė nuo kelių 31 

mirtinai partrenktą 

gyvūną, iš kurių vos keli 

turėjo identifikaciją 

mikroschemą.  
 

 

PRIEŠ 

Atšvaitas - tai efektyvi  priemonė, kuri padeda būti 
pastebėtiems laiku, ir apsisaugoti nuo nelaimingų eismo 
įvykių.  Jis yra pigiausia gyvybės draudimo rūšis, kokią Jūs 
tik galite gauti. Pasirūpinkite, jog Jums brangūs žmonės 
atšvaitą nešiotų kasdien. Patikrinkite ar jie turi atšvaitus, 
atkreipkite dėmesį, ar atšvaitai prikabinti matomoje 
vietoje, priminkite, kaip juos reikia nešioti. 

O TU AR TURI ATŠVAITĄ? PRISISEK! 



PADARYKI MINUTĖS PETRAUKĖLĘ IR TU ;) 

PO KIEKVIENOS PAMOKOS MINI 

MANKŠTELĖ KAKLO ZONAI 
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PROJEKTAS ,,PASIDALINKIM GERUMU“ 

Tęsdami projektą “ Pasidalinkim  gerumu”, minėdami Tarptautinę 

pagyvenusių žmonių dieną, mokiniai vyko į Panemunės slaugos ir 

palaikomo gydymo ligoninę. Šią dieną skatinama atkreipti dėmesį į 

senėjimo problemas, pagyvenusių žmonių gyvenimo sąlygas, ugdyti jaunų 

žmonių pagarbą senyvo amžiaus žmonėms. Ilgesio kupinomis akimis 

seneliai klausėsi vaikiškų dainelių. Mokiniai lankėsi taip pat palatose pas 

gulinčius ligonius. Visiems dovanojo savo rankutėmis padarytas atvirutes 

su palinkėjimais, atšvaitus, kad visur ir 

visada kiekvienas senelis ar močiutė 

būtų matomi ir saugūs.  

 

 

 

 

EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS „JUDĖK LINKSMAI, VALGYK SVEIKAI“ 

 Šiais mokslo metais mokykloje 

vyksta užsiėmimai ,,Judėk linksmai, 

valgyk sveikai“. Užsiėmimo 

pradžioje vaikai supažindinami su 

sveikos gyvensenos taisyklėmis ir 

principais. Drauge dėliojame sveiko 

maisto piramidę, kalbėjome apie 

vandens naudą bei įtaką žmogaus 

organizmui. Darome mankštą pagal 5 

Tibeto pratimus vaikų susikaupimui, 

dėmesiui, koordinacijai gerinti. 

Stipriname kojų pėdų raumenis, 

eidami pėdučių taku ir mokomės taisyklingos laikysenos. 

 Sportavimas suteikia galimybę išmokti veikti ir dirbti komandoje, stiprina esminius bendravimo 

gebėjimus, dalykinę orientaciją, gebėjimą susikaupti, mažina agresyvumą.  Fiziniai pratimai stiprina 

raumenų tonusą ir didina ištvermę. Išmokę žaisti judriuosius žaidimus mokiniai geba paaiškinti jų taisykles 

bei poveikį sveikatai, skatinamas mokinių bendradarbiavimas, atsakingumas, kūrybingumas, tobulinami 

komandinio darbo įgūdžiai. Aktyvus žaidimo „Vaisių salotos“ metu, vaikai juda, mokosi orientuotis 

aplinkoje, įsiminti daržovių ir vaisų pavadinimus, spėja 

mįsles apie daržoves. Užsiėmimo pabaigoje apibendriname ir 

diskutuojame su mokiniais jiems aktualiomis temomis: ką 

sveika valgyti, kiek kartų per diena reikia maitintis, kaip 

svarbu aktyviai judėti. 
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TOLEANCIJOS DIENA  

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių 

režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti (toliau: 

Tarptautinė istorinio teisingumo komisija) jau 

šešioliktus metus inicijuoja lapkričio 16-osios – 

Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimą 

Lietuvoje. 

Pilietinės iniciatyvos tikslai: 

• išsiaiškinti žodžio Tolerancija reikšmę; 

• aptarti su mokiniais temą, ar mes gyvename 

tolerantiškoje visuomenėje, ar tolerancija vyrauja 

vienas kito atžvilgiu, kokius netolerancijos ar 

tolerancijos pavyzdžius mokiniai žino, prisimena; 

• rasti ir aptarti XX a. istorijos pavyzdžius, 

susijusius su netolerancija kitai tautai, religijai ar 

rasei. Paanalizuoti, kokias žiaurias pasekmes gali sukelti netolerancija, priešiškumas kitam, kitokiam; 

• aptarti XX a. Lietuvos istorijos faktus (nacių okupaciją ir sovietinės okupacijos laikotarpius) rasti tolerancijos 

/netolerancijos pavyzdžius mūsų Lietuvos istorijoje ar jos vertinime. 

Tolerancijos dienos simbolis – rankos. Po truputį ,,užaugo" mūsų rankų Tolerancijos alėja.  

 

 

MOKOMASIS – PRAMOGINIS ŽAIDIMAS ,,TAIP IR NE. KĄ AŠ ŽINAU APIE 

SAUGŲ EISMĄ“ 
 

Kelių eismo taisykles, sąvokas, transporto 

priemones, atsargaus ir apgalvoto elgesio būdus 

reikia žinoti. Todėl, mokiniai mokosi kelių 

eismo taisyklių, laiko egzaminus dviratininko 

pažymėjimui gauti. Sutikime, visa tai labai 

reikalinga, bet kartais tampa nuobodu... o kai 

atsitinka taip, reikia imtis kažkokių priemonių.  

Antrus metus vykstantis pramoginis - 

mokomasis žaidimas ,,TAIP ir NE. Ką aš žinau 

apie saugų eismą" suburia šaunių ir galvotų 

mokinių būrį. Vaikai patys mąsto, formuluoja 

klausimus, dirba komandose, randa bendrus 

sprendimus ir net nejausdami tikrina ir įtvirtina 

savo saugaus elgesio kelyje žinias.  

Šiandieną žaidimo geriausiais tapo Kauno 

Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos 

mokiniai. Tačiau visi žaidimo dalyviai bei 

sirgaliai iškeliavo su dovanomis: loginiais 

žaidimais, atšvaitais. 

Ačiū už dalyvavimą ir lauksime kitais metais.  

 

 

 

 

 

 



ŽVĖRYS APIE SAUGŲ EISMĄ... 

 
 

 
 

 
 
 
 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laikraštis išeina kartą per mėnesį. 
Adresas: Ašigalio g.23, Kaunas, tel.323200. 

“Saugaus vaiko” laikraštuko kūrybinė grupė: 
Daiva Piličiauskienė, Agnė Račkienė 

Oho! Kūrybinių dirbtuvėlių „Saugus“ 

užsiėmimo metu, mus aplankė žvėrys! Ne 

bet kokie... Dideli, protingi, ryškūs, nešini 

kelio ženklus! 

Žaisminga forma žvėrys vaikams pasakojo 

apie saugumą kelyje. Priminė, jog ne tik 

vairuotojams būtina laikytis saugaus eismo 

taisyklių, bet ir pėstieji privalo būti itin 

atsargūs kelyje. 

Užsiėmimo metu vaikai kartu su Kūrybinių 

dirbtuvėlių „Saugus“ mokytoja Agne 

Račkiene pasitikrino žinias, atsakydami į 

saugaus  eismo viktorinos klausimus. 

Nori pasikviesti šiuos žvėris į savo 

pamokėlę?  

Tau reikės: spalvoto popieriaus, žirklių, 

klijų... Ir mylimiausias žvėrelis jau pakeliui!  

Kūrybinių dirbtuvėlių „Saugus“ mokytoja 

Agnė Račkienė 

IŠDŽIŪVĘS EŽERAS 

Kartą, tolimoje Afrikoje, kurioje ištisus metus tvyro nepakeliami 

karščiai, gyveno trys draugai: dramblys Ilčius, raganosis Dzin ir 

žirafa Taškas. Kasdien jie trise draugiškai eidavo iki ežero 

numalšinti troškulio. Tačiau netrukus užėjo didelė sausra. 

Vandens ežere vis mažėjo ir mažėjo, ir draugai vis labiau ėmė 

jausti troškutį. Dėl vandens jie susipyko. Dramblys Ilčius norėjo 

išgerti didžiąją dalį ežero vandens, nes, kaip jis pats sakė, buvo 

didžiausias iš visų Afrikos gyvūnų. Raganosis Dzin norėjo 

išgerti didžiąją dalį ežero vandens, nes turėjo du aštrius ragus, o 

žirafa Taškas norėjo išgerti didžiąją dalį ežero vandens, nes 

turėjo ilgą kaklą.  

Susikibo draugai ir ėmė vienas kitam karšti kailį. Peštynės truko 

tris paras, kol galiausiai žvėrys krito iš nuovargio ir nebeatsikėlė. 

Po kelių dienų dangų užniaukė tamsūs debesys ir ėmė pliaupti 

lietus. Jis atgaivino išdžiuvusią žemę ir žvėris. Gavę lietaus 

dramblys Ilčius, raganosis Dzin ir žirafa Taškas atsigavo ir 

galiausiai suprato, jog veltui pykosi. Dramblys Ilčius, raganosis 

Dzin ir žirafa Taškas vienas kitam davė žodį, jog daugiau 

niekada gyvenime nebesipyks. 

Pasaką kūrė ir vaidino: Kūrybinių dirbtuvėlių „Saugus“  autorės: Daira 

Žiogaitė, Ugnė Šalašavičiūtė ir Vaiva Stonytė. Komandai į pagalbą 

 

Kūrybinių dirbtuvėlių „Saugus“ vyr. mokytoja Agnė Račkienė 


