
Akcija „Ar žinai, kiek sveria Tavo kuprinė?“ 

          Rugsėjo 18 – Spalio 9 dienomis progimnazijoje buvo sveriami 1-6 klasių mokiniai ir jų 

kuprinės. Pasverti 575 mokiniai. 

          Optimalus pilnos kuprinės turėtų sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. moksleivio kūno masės. 

Didžiausias pilnos kuprinės svoris neturi viršyti 15 proc. moksleivio kūno masės. Optimalaus svorio 

kuprines nešioja 40 proc. progimnazijos 1-6 klasių mokinių. Nuo 10 iki 15 proc. kūno masės 

sveriančias kuprines nešioja 47 proc. progimnazijos 1-6 kl. mokinių. Daugiau kaip 15 proc. kūno 

masės sveriančias kuprines nešioja 11 proc. progimnazijos 1-6 klasių mokinių. 

          99,8 proc. progimnazijos 1-6 klasių mokinių nešioja mokyklines kuprines, turinčias du 

reguliuojamo ilgio plačius paminkštintus diržus. 

          Mokinių buvo klausiama kaip jie nešioja mokyklinę kuprinę: ant abiejų pečių, ant vieno, 

rankoje. Ant abiejų pečių nešioja 94,4 proc. progimnazijos 1-6 klasių mokinių, ant vieno – 5,6 proc. 

progimnazijos mokinių. Nei vienas mokinys neįvardijo, kad nešioja mokyklinę kuprinę rankoje. 

          Taip pat mokinių buvo klausiama, ar kuprinė turi atšvaitą. 64 proc. 1-6 klasių mokinių 

kuprinės turi atšvaitus. 

         Mokinių buvo prašoma įvardinti ar kuprinė jiems sunki. 83 proc. progimnazijos 1-6 klasių 

mokinių įvardijo, kad kuprinė jiems nėra sunki. 

 

Klasės Mokinių 

skaičius 

Patikrintų mokinių 

skaičius 

Kuprinių svoris 

normos ribose 

Neatitikimas 

(kg. nuo maksimalaus) 

Iki 1 imtiniai Iki 2 imtiniai 

Pirmos 120 109 90 (83 proc.) 16  3 

Antros 100 91 73 (80 proc.) 15 3 

Trečios  96 87 77 (89 proc.) 9 1 

Ketvirtos  97 91 86 (95 proc.) 5 0 

Penktos  98 96 87 (91 proc.) 7 2 

Šeštos  100 91 88 (97 proc.) 3 0 

 

Rekomendacijos: 

 Tuščia kuprinė pradinių klasių mokiniams turi sverti ne daugiau kaip 700 g., vyresnių klasių 

mokiniams – ne daugiau kaip 1 kg. 

 Kasdien peržiūrėkite kuprinės turinį ar sudėti tik tai dienai reikalingi daiktai. 

 Mokyklinė kuprinė visada turi būti nešama ant abiejų pečių, nešamos kuprinės apačia neturi 

būti žemiau juosmens. 

 Tvarkingai sudėkite daiktus, kad jie neslidinėtų po kuprinės vidų, sunkiausius daiktus dėkite 

į tą kuprinės dalį, kuri yra arčiausiai nugaros. 

 Kuprinės išorinėje pusėje turi būti pritvirtinti atšvaitai. 
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