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Planas. Įsimintiniausios 
2013/2014 m.m. akimirkos 

 Susipažinkime - kas mes? 
 Įsimintiniausios 2013/2014 m.m. akimirkos: 

– 1. Psichologų E. Karmazos ir K. Vingilio paskaitos; 
– 2. Integruotos pamokos apie sveiką mitybą; 
– 3. Sveikos gyvensenos šventė su tėveliais ir 

kaimyninėmis mokyklomis; 
– 4. Projektas “Naktis mokykloje”; 
– 5. Didžiuojamės mokyklos sportininkais - I vieta 

krepšinio ir tinklinio varžybose Biržų rajone, apskrityje 
ir II Lietuvoje; 

– 6. Vasaros stovykla - poilsio zonų įrengimas prie 
mokyklos; 

– 7  Vasaris – sveikatingumo mėnuo –žygis per miestelį  



Sveikatingumo veiklos 2013/2014 
m. m. 

 Rugsėjo mėn. Paskaita apie girtavimo, rūkymo, 
narkotikų, pirmojo aborto pasekmes ir žalą. 

 Spalio mėn. Integruota veikla „Svajonių mokykla“ 
 Spalio IV sav. – „Pusryčių fiesta“ 
 Turistinis prie Muoriškių atodangos;  
 Lapkričio mėn.  ‚Pyragų diena“; 
 Lapkričio mėn. Pedagoginė tėvų savaitė „Kartų 

mokymasis kartu“; 
 Trikrepšio varžybos – III vieta. 
 Gruodžio mėn. – prevencinis renginys „Naktis mokykloje“ 



Sveikatingumo veiklos 
2013/2014 m. m 

 Kovo mėn. – Užgavėnės 
 Kovo mėn. – Akcija „Paukščiai sugrįžta namo“ 
 Kovo mėn. – veiksmo savaitė „Be patyčių“ 
 Konferencija „Draugiškumas mokinio akimis“ 
 Sveikuolių sveikuoliai konkursas (I vieta rajone, ir 

regione) 
 Balandžio mėn. Akcija „būkim žinomi, būkim matomi“ 
 „Ką reiktų žinoti apie pirmąją pagalbą“ 
 Mažiais žingsneliais į olimpinę šalį 
 Stovykla „Mes – Nemunėlio vaikai“ 



Įsimintiniausios akimirkos 

 



 



 



Pasižymėję šioje veikloje 
bendruomenės nariai: 

sportininkai 
 Klaidas Vaitaitis, Eligijus Kondrotas, Ernestas Lukovnikovas, Titas 

Drevinskas, Šarūnas Jurėnas, Tautvydas Skaringa, Rokas Briedis Lietuvos 
mokinių olimpinio festivalio tarpzoninėse tinklinio varžybose užėmė III vietą. 
Zoninėse II vietą. Rajone I vietą. 

 Aušrinė Baniukaitytė, Judita Bėliakaitė, Sandra Širmelytė, Arūnė Kučinskaitė, 
Asta Paliukaitė, Vytautė Skaringaitė, Jurgita Širmelytė, Neda Kučinskaitė ir 
Gabija Vitinšaitė rajoninėse merginų krepšinio varžybose užėmė III vietą.  

 Aivaras Kondrotas, Šarūnas Jūrėnas, Titas Drevinskas, Rokas Tuomelis, 
Eligijus Kondrotas rajoninėse vaikinų krepšinio varžybose laimėjo I vietą, 
zoninėse  III vietą. 

 Rokas Pilkauskas, Jonas Mulokas, Šarūnas Jūrėnas, Tautvydas Skaringa 
rajono stalo teniso varžybose laimėjo II vietą.  
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