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     Birželio 18 d. yra oficiali mokslo metų pabaigos diena „Atžalyne“. Kadangi karantinas
Lietuvoje jau atšauktas ir yra leidžiama susiburti didesnėms grupėms, nusprendėme šią smagią
progą atšvęsti dalyvaudami projekto Europe in S.H.A.P.E. veiklose (sportas, sveikata,
priklausomybės, prevencija, edukacija).

      

                      5a klasės mokiniai su savo auklėtoja Kristina Manikiene iškeliavo į žygį aplink
Biržus ir įveikė apie 10 km pėsčiomis. Perėję Širvėnos ežerą ilgiausiu Lietuvoje pėsčiųjų tiltu, jie
apsilankė žirgyne, kur sužinojo, kad arkliai skirti ne tik jodinėti, bet padeda žmonėms nusiraminti
ir susikaupti. Po to penktokai dalyvavo prevencinėje sveikatos stiprinimo programoje Eko basų
kojų parke ir pėsčiomis vaikščiodami masažavo aktyviausius pėdų taškus. Galiausiai, gamtoje
mokiniai ilsėjosi bei mokėsi svarbių išgyvenimo įgūdžių – kaip pasistatyti palapinę ir užkurti
laužą.

  

                      5b klasės mokiniai susirinko mokyklos bibliotekoje, kur su savo auklėtoja Renata
Mikalauskiene dalinosi karantino laikotarpio bei nuotolinio mokymosi įspūdžiais. Vaikai
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diskutavo, kas buvo sunkiausia mokantis namie beveik tris mėnesius ir visi pripažino, kad
sunkiausia buvo nesimatyti su draugais. Penktokai sudalyvavo prevencinėje veikloje,
pasikartojo, kaip saugiai elgtis vasarą prie vandens telkinių, o savo pasimatymą užbaigė
žaisdami aktyvius sportinius žaidimus. 

  

                      6a klasės mokiniai, lydimi auklėtojos Justinos Bukienės, keliavo prie Širvėnos
ežero. Prisiminę saugių maudynių taisykles, visi smagiai žaidė žaidimus vandenyje. Po
maudynių šeštokai išbandė lauko treniruoklius ir važinėjosi keturračiais dviračiais.

  

                      Labai džiaugiamės, kad galėjome susitikti gyvai ir aktyviai atšvęsti mokslo metų
pabaigą.

  

                                                                 Projekto „Europe in S.H.A.P.E.“ koordinatorė Justina
Bukienė

  

 2 / 5



Mokslo metų pabaiga „Atžalyne“ su S.H.A.P.E. veiklomis

Parašė Administratorius
Pirmadienis, 22 Birželis 2020 09:04

  

 3 / 5



Mokslo metų pabaiga „Atžalyne“ su S.H.A.P.E. veiklomis

Parašė Administratorius
Pirmadienis, 22 Birželis 2020 09:04

  

 4 / 5



Mokslo metų pabaiga „Atžalyne“ su S.H.A.P.E. veiklomis

Parašė Administratorius
Pirmadienis, 22 Birželis 2020 09:04

 5 / 5


