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5 – 8 ir I – IV gimnazijos klasėse 

 

Eil. 

Nr. 

Būrelio 

pavadinimas 

Vadovas 

Būrelio paskirtis 

1 Ugdymo  karjerai 

būrelis  

Ž. Krivonienė 

Domėjimasis profesine karjera, rengimasis įsidarbinimo kontaktui, susipažinimas su 

studijomis. 

2 Muzikos būrelis  

 

D. Kazlauskienė 

1. Puoselėti meilę muzikai. 

2.Išmokti naujų dainų. 

3.Tobulinti dainavimo gebėjimus, muzikinę klausą, intonacinius įgūdžius. 

4. Lavinti ritmo pojūtį. 
 

3 Dramos būrelis 

 

 K.Gegužienė 

Bus lavinami mokinių vaidybiniai ir meniniai gebėjimai, kuriamos miniatiūros, 

pjesės, spektakliukai. Vykstama į teatrus. Pasirodoma įvairiose šventėse. 

Bendradarbiaujama su kitais būreliais (floristikos, muzikiniu, šokių). 

4 Tinklinis 

  

J. Grėbliūnaitė 

Stiprės mokinių sveikata. 

Tobulės mokinių tinklinio technikos ir taktikos veiksmų atlikimas. 

Didės ugdytinių fizinis aktyvumas laisvalaikiu. 

 

5 Judrieji žaidimai  

 

A.Bagdonienė 

Mokės pagrindines judriųjų ir sporto žaidimų taisykles, teisėjaus draugų žaidimui, 

gebės vadovauti ir suburti komandą, tikslingai bendraus ir bendradarbiaus; 

Dalyvaus tarpklasinėse, tarpmokyklinėse varžybose, įvairiose sporto šventėse. 
 

6 Krepšinis 

A.Navickas 

Išmokyti žaisti krepšinį, stiprinti mokinių sveikatą, ugdyti  sveiką gyvenseną, 

tenkinti natūralų poreikį judėti, lavinti motoriką bei laikyseną, ugdyti poreikį 

krepšinį žaisti laisvalaikiu. 

7 Ugdymo karjerai 

būrelis 

J. Juodzevičienė  

Gerinti mokinių tarpusavio santykius. 

 

8 Skautai  

 

R. Tarasevičiūtė 

1. Formuoti savarankiškumą, pasiruošusią padėti kitiems asmenybę; 

2. Diegti sveikos gyvensenos principus per stovyklavimą ir kitokią veiklą gamtoje; 

3. Ugdyti pilietinę savimonę; 

4. Skatinti kūrybines galias, mokyti nagingumo. 

5. Per pavyzdžius ir bendravimą vesti prie tvirtų dvasinių ir socialinių vertybių. 

 

9 Jaunųjų 

muziejininkų būrelis  

R. Turčinavičienė 

Darbas mokyklos muziejuose, eksponatų priežiūra ir saugojimas.  

10 JMB būrelis 

  „Kadagys“  

 

A.Baranauskienė 

Ugdyti nevartotojišką požiūrį į gamtą, suburti aplinkotyra, gamtotvarka, menine 

saviraiška besidominčius moksleivius, suteikti galimybes gilinti gamtos mokslų 

žinias, skatinti saviraišką.   

11 Tautinių šokių 

būrelis  

G. Ptašnykienė 

Sudominti tautiniu šokiu, ugdyti tautinę savimonę, mokyti suprasti tikrąsias 

vertybes. 

Formuoti gražią laikyseną, judesių plastiškumo, muzikinės klausos, kūrybingumo, 

choreografinių įgūdžių lavinimas 

Išmoktus tautinius šokius parodyti mokyklos, bei miestelio bendruomenėms. 
 

12 Floristika  

Ž. Krivonienė 

Išmoks puokščių komponavimo meno.  
 



13 Šachmatai 

Šaškės 

 J. Kaminskienė 

Sudominti šachmatų ir šaškių žaidimais ir  užimti moksleivių laisvalaikį. 

Įsisavinti žaidimo prie lentos taisyklės 
 

15 Jaunųjų žurnalistų 

būrelis 

 

K.Gegužienė 

Renkamos mokyklos naujienos, kaupiama ir papildoma  mokyklos istorija, surinkta 

medžiaga papildys mokyklos svetainėje bei muziejuje kaupiamą medžiagą. 

Bendradarbiavimas su mokyklos muziejumi.  

16 Anglų k. būrelis 

projektas “ Be 

friends“ 

Š.Čiurlionytė 

Toliau bus tęsiamas susirašinėjimo projektas, pradėtas dar 2009 m. 

Mokiniai bendrauja su  užsienio šalių mokiniais, rašo laiškus, žinutes, 

atvirukus, skaidres, video medžiagą apie savo šalis, mokyklas. Tai 

padeda daugiau sužinoti apie kitų šalių kultūrą, bendraamžių gyvenimą 

gyvenimą užsienio šalyse. Mokiniai taip pat lavina  rašymo anglų kalba 

įgūdžius, naudoja informacines technologijas. Numatoma atlikti ir 

kitokias veiklas. Projektas yra skirtas 6-9 kl. mokiniams. 

 
17 Šaulių būrelis 

E.Turčinavičius 

Patriotizmo ir pilietiškumo ugdymas. Įvairios veiklos. 

18 

 

Etnokultūra kitaip 

R.Juškauskienė 

 

 Mokinių 

pageidavimai 

 

 Mokinių 

pageidavimai 

 

 


