
 

 
 

KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJA  
 

 
Mokytojas 

 

Programos  
pavadinimas 

Programos  aprašymai, tikslai ar kita informacija Pastabos 

Diana 
Čužienė 

„Šešėlių teatras“ 

Kviečius 1 klasių mokinius į šešėlių teatro būrelį. Vaikai galės 
atskleisti savo kūrybiškumą, kurs ir pažins šešėlių teatro 
paslaptis.  
Užsiėmimai vyks antradieniais 13.00–13.45 val. 222 kab. 

1 klasių 
mokiniams 

Laura 
Grigaitienė 

„Spalvų pasaulyje“ 
Kviečiu antrokus pažinti spalvų pasaulį. Užsiėmimų metu 
piešime, tapysime. 
Užsiėmimai vyks antradieniais 14.10–14.55 val. 221 kab. 

2 klasių 
mokiniams 

Vilija 
Prikockienė 

Pop choras  
„Garsų paletė“ 

Kviečiu Jūsų vaikus, norinčius dainuoti įvairių stilių dainas į 
pop choro „Garsų paletė“ repeticijas.   
Repeticijos vyks antradieniais, trečiadieniais 13.20–14.05 val. 
204 kabinete. 

1–4  klasių 
mokiniams 

Raimondas 
Prikockis 

„Mozaika“ 

Kviečiu, Jūsų, vaikus, norinčius išmokti lipdyti, kurti įvairius 
daiktus į  keramikos būrelį „Mozaika“.   

Užsiėmimai vyks pirmadieniais 14.10–15.45, antradieniais 
15.05–16.40 val. 108 kabinete. 

1–4  klasių 
mokiniams 

Gražvyda 
Gricienė 

„Vaivorykštė“ 

Tekstilės būrelis „Vaivorykštė“ kviečia 1–4 klasių mokinius 
susipažinti su etnokultūros tradicijomis ir amatais, veltinio 
vėlimo ypatumais, dekoravimo paslaptimis, vystyti savo 
prigimtinius meninius gabumus, kūrybinius įgūdžius, 
kruopštumą, atkaklumą ir savarankiškumą. Vaikai, sukūrę 
savo jėgomis darbelį, įgis pasitikėjimą savo jėgomis, patirs 
kūrybinį džiaugsmą. Dalyvausime mokyklos bei miesto 
parodose. 
Užsiėmimai vyks trečiadieniais 13.20–14.05 val. 205 kabinete. 

1–4  klasių 
mokiniams 

Benediktas 
Mickus 

Lengvoji atletika 

Išbandyk ir atrask lengvąją atletiką! Susipažinsime su 
lengvosios atletikos rungtimis, mokysimės taisyklingo bėgimo, 
šuolių ir metimo technikos, žaisime žaidimus ir varžysimės 
estafetėse. 
Treniruotės vyks pirmadieniais 13.10–14.45 val. progimnazijos 
sporto aikštyne. 

2–4 klasių 
mokiniams 

Viktorija 
Krikščiūnaitė 

„Smiltė“ 

Šokių studijos „Smiltė“ vaikai mokosi: baleto, tautinio šokių 
pagrindų. Su ugdytiniais dalyvaujame įvairiose bendruomenės 
šventėse, koncertuose, šalies ir užsienio festivaliuose, 
konkursuose, čempionatuose, Klaipėdos krašto dainų ir šokių 
šventėse, pasaulio lietuvių, moksleivių dainų šventėse 
Vilniuje. Kolektyvui suteikta II meninio pajėgumo kategorija. 
Užsiėmimai vyks pirmadieniais, trečiadieniais 14.30–16.05 
val., penktadieniais 14.00–15.45 val. aktų salėje. 

1–8  klasių 
mokiniams 

Marius 
Komovas 

Sporto akademija 

Sporto ir fizinio aktyvumo veiklos: futbolas, krepšinis, 
kvadratas, lengvoji atletika ir kt. Susipažinsime su įvairių 
sporto šakų taisyklėmis, žaidimo taktikomis. Vyks 
pasirengimas įvairioms „Mero taurės“ varžyboms. 
Treniruotės vyks antradieniais 14.10–15.45 val., 
penktadieniais 15.05–16.40 val.  progimnazijos sporto 
aikštyne. 

5–8 klasių 
mokiniams 

Eglė Bogužė Judrieji žaidimai 

Įvairių žaidimų pagalba ugdysime greičio, vikrumo, 
koordinacijos, ištvermės savybes. Stengsimės patirti judėjimo 
džiaugsmą. Dalyvausime įvairiuose miesto ir šalies 
renginiuose, „Mero taurės“ varžybose. 
Užsiėmimai vyks ketvirtadieniais 15.05–16.40 val. 
progimnazijos sporto aikštyne. 

5–8 klasių 
mokiniams 



 

 Dėl užsirašymo į būrelius kreiptis į mokytojus el. dienyne, taip pat mokiniui atėjus pas mokytoją asmeniškai būrelio laiku į nurodytą 

kabinetą. Mokytojai mielai atsakys į Jūsų klausimus el. dienyne. 

 

Rasa Linkovė „Menų prieskoniai“   

Tai kūrybinės dirbtuvės, kuriose sieksime išlaisvinti jūsų 

kūrybiškumą, pajusti malonumą ir atsipalaidavimą tapyti ant 

drobės ar faneros, pamilti subtiliąją grafiką, kitas piešimo 

technikas, bei priemones, kaip angliuką, sangviną. 

Užsiėmimai vyks ketvirtadieniais 15.05–16.40 val. 108 
kabinete. 

5–8 klasių 
mokiniams 

Raminta 
Ružauskienė 

„Kūrybos kampas“ 

Kviečiu patirti malonumą kurti, piešti, gaminti. Susipažinsite 
su estetika piešinyje ant lapo, drobės ar net savo kūno. 
Mergaitės pažins saikingo makiažo bei manikiūro privalumus. 
Mokysimės pajausti, pažinti ir atrasti savo stilių. Kursime 
papuošalus sau, įvairius teminius įvaizdžius, dekoracijas 
mokyklai, savo kambariui ar dovanai. Užsiėmimai vyks 
trečiadieniais 14.15–15.50 409 kabinete. 

5–8 klasių 
mokiniams 

Diana 
Kačenauskienė 

„Džambo“ 

Kviečiame 5–8 klasių mokinius, kam patinka ritmas, o taip 
pat norinčius išmokti ansamblinio muzikavimo ritmuojant 
kūno perkusija, įvairiais mušamaisiais instrumentais. 
Užsiėmimai vyks antradieniais 14.15–15.00 val. 204 kabinete. 

5–8 klasių 
mokiniams 

Gražvyda 
Gricienė 

„Smaližių 
svetainė“ 

Lankydami kulinarijos būrelį „Smaližių svetainė“ mokysimės 
gaminti įvairius kulinarijos ir konditerijos gaminius. 
Pristatysime savo kurtus ir gamintus receptus. Sužinosime 
apie lietuvių liaudies kulinarinį paveldą. Mokysimės 
serviravimo ypatybių įvairioms progoms.  
Užsiėmimai vyks trečiadieniais 15.05–16.40val. 205 kabinete. 

5–8  klasių 
mokiniams 

Eglė 
Akudovičienė 

Verslas ir  
lyderystė 

Užsiėmimų metu mokiniai susipažins su lyderystės formomis, 
žaisdami ir modeliuodami situacijas mokysis atrasti ir suvokti 
savo stipriąsias asmenybės puses bei ieškos būdų jas įgalinti 
gyvenime. Suvoks lyderio, vadovo ir lyderio-vadovo skirtumus. 
Grupėse žaisdami vaidmenų žaidimus, mokysis išlaikyti 
įvairias pozicijas. Kurs MMB (mokinių mokomąsias 
bendroves), kuriose mokysis kurti verslą pagal visas jo 
taisykles, kurs produktą, jį gamins, realizuos. Susipažins su 
ekonomikos pagrindais. 
Užsiėmimai vyks antradieniais, ketvirtadieniais  
15.05–16.40val. 306 kabinete. 

5–8 klasių 
mokiniams 

Inga 
Barkauskienė 

„Knygų klubas“ 

„Knygų klubas“ – geriausia vieta tikriems jų mylėtojams! Čia 
raidės bei paveikslėliai atgyja ir kviečia pasinerti į fantazijos 
pasaulį. Čia užsimezga draugystė, drąsu diskutuoti, 
mokomasi sąmoningo skaitymo, lavinama vaizduotė. Čia 
leidžiama svajoti, tikima pasaka ir auga kūrybiškumo 
sparnai. Įdomiausiais sumanymais dalijamasi su mokyklos 
bendruomene. Kartais užsuka ir knygų kūrėjai. Jie kviečia 
klausti, pasakoja šaunias istorijas, atskleidžia savo profesinę 
patirtį. Čia tikima, kad literatūros išmintis yra įsisąmoninama 
dalijantis ir bendraujant su kitais skaitovais. Rinkis knygą! 
Užsiėmimai vyks antradieniais 14.15–15.00 val. 308 kabinete. 

5–7 klasių 
mokiniams 
 

Snieguolė 
Stakvilionė 

„Sukurk 
matematikos 

knygą!“ 

Kviečiame 5–8 klasių mokinius, kurie norėtų prisidėti prie 
matematikos knygos kūrimo. Puiki galimybė pagilinti žinias 
matematikos srityje. Užsiėmimų metu mokiniai kurs 
matematines užduotis; logines užduotis iliustruos savo 
piešiniais; mokysis dirbti įvairiomis programomis. 
Užsiėmimai vyks penktadieniais 13.20–14.05 ir 15.05–15.50 
val. 407 kabinete. 

5–8 klasių 
mokiniams 

Ignas  
Kasparas 

„Debatų klubas“ 

Kviečiu 5–8 klasių mokinius jungtis į Debatų klubą! Debatų 
klubo nariai išmoksta ne tik tinkamai ir logiškai argumentuoti 
bei kalbėti viešai, bet ir pažvelgti į prieštaringiausius 
politinius, socialinius bei kultūrinius reiškinius iš skirtingų 
perspektyvų. Kadangi debatuose geras argumentas yra 
racionalus argumentas, yra ugdomas gebėjimas objektyviai ir 
nešališkai įvertinti skirtingas situacijas, mokomasi 
tolerancijos kitų žmonių pažiūroms. Kaip sako debatininkai: 
„Everything is debatable!“ 
Užsiėmimai vyks trečiadieniais 14.15–15.00 val. 309 kabinete. 

5–8 klasių 
mokiniams 


