
VILKAVIŠKIO ,,AUŠROS” GIMNAZIJOS 

NEFORMALAUS UGDYMO BŪRELIAI 2013-2014 m. m. 

Būrelio 

pavadinimas Estradinis ansamblis 

 

Kurioms 

klasėms 

I-IV gimn. kl. 

Būrelio veikla 

  

  

 Estradinės muzikos kolektyvo darbo veikla (repeticijos); 

 Koncertinio repertuaro parinkimas ir paruošimas; 

 Darbas su garso apdorojimo įranga; 

 Garso kultūros ugdymas; 

 Garso aparatūros valdymas; 

 Elektrinių ir elektroninių muzikos instrumentų valdymas; 

 Renginių garsinimas. 

Kada ir kur 

dirba 

 Antradieniais ir penktadieniais  nuo 15.00 val.iki 17.15 val. 

Būrelio 

vadovas(ė) 

 Gintas Turonis 



 

Būrelio 

pavadinimas 
Vokalinis ansamblis ,,Aušrinė” 

 
Kurioms 

klasėms 

I-IV gimn. kl. 

Būrelio veikla 

  

  

Darbas atskirais balasais,balsų derinimas,vokalinės techninės pratybos. 

Koncertinių programų ruošimas įvairioms šventėms,konkursams,renginiams. 

Balsų analizė,kvėpavimo pratimai,balsų formavimas,dikcija ir 

artikuliacija,ansambliškumas ir ritmo pajautimas. 

Kūrinių pristatymas,techninis ir sceninis mokymas.Lietuvosir užsienio kompozitorių 

dainų mokymas,koncertinė veikla,koncertų stebėjimas ir lankymas. 

 

Kada ir kur 

dirba 

 Pirmadienis nuo 14.50 iki 16.20 Ketvirtadienis nuo 14.50-15.35 

Būrelio 

vadovas(ė) 

 Rita Štrimaitienė 



 

Būrelio 

pavadinimas 
Dramos 

 
Kurioms 

klasėms 

I-IV gimn. kl. 

Būrelio veikla 

  

  

Užsiėmimų metu bus ne tik kalbama apie teatro meną, bet sudaromos sąlygos praktinei 

veiklai. Atliekamos vaidybinės improvizacijos, etiudai. Kuriami ir aptariami scenarijai, 

nagrinėjama grožinė literatūra, nuotraukos, reprodukcijos, kita informacinė medžiaga, 

kurios pagrindu galėtų būti kuriamas vaidinimas. Pasirodymams bus naudojama 

sceniniai drabužiai, grimas, dekoracijos, įvairus rekvizitas. Dažniausiai bus naudojamas 

kompaktinis grotuvas, muzikiniai įrašai, kartais - kompiuteris. Rekvizito, drabužių ar 

dekoracijų gamybai naudosime įvairias medžiagas, kanceliarines priemones. 

Bendradarbiausime su kitais neformalaus ugdymo būreliais. 

Kada ir kur 

dirba 

Antradieniais  18.00-20.00 val. 

Būrelio 

vadovas(ė) 

 Ilona Viltrakienė 



 

Būrelio 

pavadinimas 
Daugiašalės COMENIUS partnerystės ,,Gastronominiai stebuklai Europoje’’ 

 
Kurioms 

klasėms 

I-IV gimn. kl. 

Būrelio veikla 

  

  

Informacijos apie partnerystę ruošimas mokyklos tinklalapiui 

Tarptautinių darbo grupių užduočių sudarymas 

Geriausio logo konkurso paskelbimas 

Prezentacijų apie tradicinius  mūsų šalies patiekalus kūrimas 

Pagrindinių terminų, pasikalbėjimų žodynėlių  kūrimas 

Mokinių susirašinėjimas virtualioje erdvėje. 

Konkurso patikrinti mokinių žinias apie šalių partnerių kultūrą ir tradicijas organizavimas 

Kalėdinių atvirukų kūrimas ir siuntimas susirašinėjimo draugams 

Anketų apie kasdienius valgymo įpročius sudarymas,  rezultatų palyginimas 

Kada ir kur 

dirba 

Antradieniais  

Būrelio 

vadovas(ė) 

 Andžela Grikietienė 



 

Būrelio 

pavadinimas 
 Tinklinis 

 
Kurioms 

klasėms 

I-II gimn. kl. 

Būrelio veikla 

  

  

Treniruočių metu grupinio ir individualaus darbo metodu mokosi sportinio žaidimo 

puolimo ir gynybos  veiksmų bei jų derinių, tobulina žaidimo strategiją ir taktiką. 

 

Kada ir kur 

dirba 

Trečiadienis 15.00-17.15 

Būrelio 

vadovas(ė) 

 Vaida Bonkevičienė 



 

Būrelio 

pavadinimas 
Krepšinio 

 
Kurioms 

klasėms 

I-II gimn. kl. 

Būrelio veikla 

  

  

Mokiniai mokosi žaisti krepšinį, kuria ir atlieka derinius, taktiškai ir techniškai tobulina 

savo gebėjimus. Nagrinėja video medžiagą bei literatūrą. 

 

 

Kada ir kur 

dirba 

Pirmadienis 15.00-17.15 

Būrelio 

vadovas(ė) 

 Jūratė Krukauskaitė-Aušrotienė 



 

Būrelio 

pavadinimas 
Interjero dizainas 

 
Kurioms 

klasėms 

I-IV gimn. kl. 

Būrelio veikla 

  

  

Individualus ir grupinis kūrybinis darbas. Projektai interjerui ir jų įgyvendinimas. 

Projektų pritaikymas  tam tikrai erdvei. Pažintis su profesionaliais interjero dizainerių 

darbais. Mokyklos renginių apipavidalinimas. Mokyklos interjero tobulinimas. 

 

Kada ir kur 

dirba 

Pirmadienis 15.30-16.15 Penktadienis 14.45-15.30 

Būrelio 

vadovas(ė) 

Eglė Galinskienė 



 

Būrelio 

pavadinimas 
,,B’’ kategorijos vairuotojų kursai 

 
Kurioms 

klasėms 

III-IV gimn. kl. 

Būrelio veikla 

  

  

Kelių eismo taisyklės (KET). Saugus eismas. Teorinės žinios. Transporto priemonės ,,B’’ 

kategorijos techninė eksplotacija. Darbų sauga. 

Kada ir kur 

dirba 

Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis  14.50-16.00 

Būrelio 

vadovas(ė) 

Ramūnas Būdininkas, Rimantas Danilevičius 



 

Būrelio 

pavadinimas 
Krepšinis 

 
Kurioms 

klasėms 

I-IV gimn. kl. 

Būrelio veikla 

  

  

Mokomi technikos ir taktikos veiksmų, tobulina žaidimo strategiją ir taktiką. 

Kada ir kur 

dirba 

Ketvirtadienis 14.45-17.00 

Būrelio 

vadovas(ė) 

Gintas Girdauskas 



 

Būrelio 

pavadinimas 
Dailė 

 
Kurioms 

klasėms 

III-IV gimn. kl. 

Būrelio veikla 

  

  

Būrelio metu mokiniai dirba individualiai ir grupėmis, organizuojamos įvairios parodos, 

darys scenografiją, dalyvaus projektinėje veikloje bei dalyvaus pleneruose. 

Kada ir kur 

dirba 

 Antradieniais ir ketvirtadieniais 15.00-16.30 

Būrelio 

vadovas(ė) 

Reda Viktažentienė 



Būrelio 

pavadinimas 
,,Tinklaraštininkas’’ (Interneto svetainė) 

 
Kurioms 

klasėms 

I-IV gimn. kl. 

Būrelio veikla 

  

  

Mokiniai supažindinami su įvairiomis internetinėmis svetainėmis, jų paskirtimi ir 

funkcijomis, internetinių tinklapių kūrimo programomis, mokomi įkelti naują informaciją 

bei nuotraukas į gimnazijos internetinę svetainę, ruošti straipsnius, praktiškai taikyti 

įvairius internetinių svetainių kūrimo programų įrankius. Vyksta teoriniai bei praktiniai 

užsiėmimai. 

Kada ir kur 

dirba 

Ketvirtadieniais 14.50-16.20 val. 

Būrelio 

vadovas(ė) 

Joalita Arbačiauskienė 



 

Būrelio 

pavadinimas 
 Keramikos 

 
Kurioms 

klasėms 

I-IV gimn. kl. 

Būrelio veikla 

  

  

Teorinė ir vaizdinė medžiaga užsiėmimų metu. Praktiniai užsiėmimai taikant įvairias 

lipdymo technikas bei įvairias molio rūšis. 

Užsiėmimai taikant įvairias dekoravimo glazūromis ir kompanavimo priemones. 

 

Būrelio 

vadovas(ė) 

Andrius Janulaitis 



 

Būrelio 

pavadinimas 
Šokių kolektyvas ,,Norija’’(šiuolaikinio šokio grupė) 

 
Kurioms 

klasėms 

I-IV gimn. kl. 

Būrelio veikla 

  

  

Merginos atstovauja gimnaziją įvairiuose  tarptautiniuose šokio festivaliuose, 

konkursuose, apskrities šventėse. 

Kada ir kur 

dirba 

Pirmadienis 17.00-18.30 

Būrelio 

vadovas(ė) 

Vilija Merčaitienė 



 

Būrelio 

pavadinimas 
Jaunimo tautinių šokių kolektyvas ,,Ratilėlis’’ 

 
Kurioms 

klasėms 

I-IV gimn. kl. 

Būrelio veikla 

  

  

Kolektyvas astovauja gimnaziją įvairiuose renginiuose, šventėse, šokio festivaliuose. 

 

Kada ir kur 

dirba 

Trečiadienis 14.45-17.45 

Būrelio 

vadovas(ė) 

Vilija Merčaitienė 



 

Būrelio 

pavadinimas 
Merginų šokių kolektyvas ,,Norija’’ 

 
Kurioms 

klasėms 

I-IV gimn. kl. 

Būrelio veikla 

  

  

Merginų šokių kolektyvas ,,Norija‘‘ yra liaudiškų šokių kolektyvas. Merginos atstovauja 

gimnaziją įvairiuose šokio festivaliuose, konkursuose, rajono bei gimnazijos šventėse. 

Yra  laimėjusios prizines vietas savo kategorijose: 2013m. Respublikinio šokio konkurse 

,,Aguonėlė‘‘ II vietos prizininkės, dalyvauja Respublikinės dainų ir šokių šventėse. Taip 

pat kolektyvas turi II meninio pajėgumo kategoriją. 

Šių mokslo metų ,, Norijos‘‘ kolektyvo tikslas sudalyvauti respublikinėje dainų ir šokių 

šventėje. 

Kada ir kur 

dirba 

Pirmadienis 14.45-17.00 

Būrelio 

vadovas(ė) 

Vilija Merčaitienė 



 

Būrelio 

pavadinimas 
 Pučiamųjų instrumentų  orkestras 

Kurioms 

klasėms 

I-II gimn. kl. 

Būrelio veikla 

  

  

Organizuoti meninės veiklos dalyvių paiešką, burti kolektyvą, bendram darbui. Rengti ir 

vesti grupines, jungtines, generalines repeticijas, dirbti ir mokyti individualiai. Sudaryti 

repeticijų lanus, grafikus, nustatyti jų tikslus.Parinkti, analizuoti ir parengti repeticijoms 

kūrinius (suformuoti repertuarą). Individualiai rengtis repeticijoms, studijuoti motodinę 

literatūrą, nuolat mokytis ir tobulinti kvalifikaciją. Planuoti ir organizuoti meno 

kolektyvo viešus pasirodymus, rūpintis reklama ir kt.Supažindinti dalyvius su meno 

kūrinių autoriais, kūrinių stiliumi, atlikimo ypatybėmis, interpreravimo galimybėmis, 

muzikine, teatrine, choreografine ir kt. Kalba, pagal galimybes rengti pranešimus, 

paskaitas.  

 

Kada ir kur 

dirba 

Pirmadienis 14.45-17.00, Trečiadienis 15.15-16.45, Penktadienis 15.15-16.45 

Būrelio 

vadovas(ė) 

 Saulius Mickevičius 



 

Būrelio 

pavadinimas 
Šiuolaikinio šokio būrelis 

 
Kurioms 

klasėms 

I-IV gimn. kl. 

Būrelio veikla 

  

  

Naudojamos priemonės: mokiniai improvizuoja, kuria ir atlieka šokio kompozicijas, šoka 

įvairius derinius, derina judesį su muzika, jaučia šokio charakterį, nuotaiką. Nagrinėja 

audio ir video medžiagą, seminarų ir kursų medžiagą. 

Kada ir kur 

dirba 

 Antardienis, ketvirtadienis 15.00-18.00 

Būrelio 

vadovas(ė) 

Eglė Kaminskienė 



 

Būrelio 

pavadinimas 
 Skautų draugovė ,,Gražina” 

Kurioms 

klasėms 

I-IV gimn. kl. 

Būrelio veikla 

  

  

1. Darbas skiltyse: skautų veikla organizuojama mažose grupelėse. Kiekviena skiltis turi savo 

pavadinimą, skiltininką, atributiką, įsipareigojimus ir atsakomybę už pavestas užduotis. Visi 

skilties nariai turi pareigas vienete: atsakingas už tvarką, už renginių organizavimą, metraščio 

rašymą ir kt. 

2. Gerojo darbelio praktika: kiekvienas skautas, duodamas įžodį, įsipareigoja per dieną padaryti 

nors vieną darbą, už kurį nesitikėtų atlygio ir atliktų jį savo iniciatyva. Per 2013/2014 m.m. 

skautai tvarkys apleistus kapus, žygiuose tvarkys apleistas vietas gamtoje, dalyvaus švaros 

akcijoje „Darom“, gerumo akcijose, „Raudonojo obuolio“ akcijoje, Betliejaus ugnies akcijoje. 

3. Iškylos ir žygiai: planuojami 4 žygiai per metus. 

4. Savaitinės sueigos. 

5. Pažintis su Lietuvos istoriniu-kultūriniu paveldu. 

6. Patyrimo laipsnių programos. Skautai nuolat siekia aukštesnio patyrimo. Vykdydami patyrimo 

programų reikalavimus, jie gilina savo žinias ir praktinius gebėjimus, kaip išgyventi gamtoje. 

7. Dalyvavimas Marijampolės krašto ir Lietuvos skautijos renginiuose: Rudeninė sueiga, 

skautiškos dainos konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau“, stovyklos „Nebūk grybas“, 

„Draugystė 2014“ ir  kt. 

8. Stovyklavima 

Kada ir kur 

dirba 

Penktadieniais  17.00-18.30 

Būrelio 

vadovas(ė) 

Vilma Balandienė 



Būrelio 

pavadinimas 
 Moksleivių laikraštis ,, Žibintas’’ 

 
Kurioms 

klasėms 

I-IV gimn. kl. 

Būrelio veikla 

  

  

Kadangi žurnalistikos vadovėlių mokykloms nėra, tai užsiėmimams naudosimės 

Internetu; Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Publisher ir kt. programomis, įvairiais 

žinynais, enciklopedijomis. 

Mokiniai atliks praktinius darbus – leis gimnazijos laikraštį „Žibintas“: 

a) gebės parašyti žinutę, interviu, reportažą ir kt.; 

b) žinos korektūros ženklus ir mokės jais naudotis; 

c) leisdami gimnazijos laikraštį, mokiniai  sugebės susirasti medžiagą, 

išsirinks svarbiausią informaciją ir idėjas, gebės tinkamai panaudoti gautą ar išgirstą 

informaciją, formuosis konspektavimo įgūdžiai, gebės pasitelkti informacinę 

technologiją; 

d) gebės apipavidalinti, maketuoti; 

e) įgis bendravimo kultūros, kalbos kultūros pagrindų; praplės savo akiratį. 

 

 

Kada ir kur 

dirba 

Ketvirtadieniais 15.00-15.45 Penktadienis 15.00-16.15 

Būrelio 

vadovas(ė) 

Vilija Brundzienė 

 


