
DJ ir garso studija (6-12 kl.). Norintiems įsilieti į „žvaigždžių“ pasaulį,
susipažinti su populiariaisiais atlikėjais, dalyvauti jų koncertuose ir juose

valdyti garsą . DJ ir garso įrango pažinimas, praktiniai užsiėmimai su
įvairių tipų DJ kontroleriais, analoginiais ir skaitmeniniais mikšeriniais

pultais, profesionaliomis DJ Serato Pro, Traktor LE, Rekordbox
programinėmis įrangomis. Vadovas - Žilvinas Kažys

:)

Teatro studija „Kopų kaukės“ (1-12 kl.).  Nutrūktgalviams nuotykių
ieškotojams ir tyliems drovuoliams, Visiems! Teatro studiją, kurioje kartu su
kitais tokiais pat nutrūktgalviais ir drovuoliais leisitės į nepamirštamą teatro
nuotykį, kalbėstės apie save ir pasaulį, gersite arbatą su šokoladu, išdykausite,

žaisite ir kvailiosite ir net statysim TIKRĄ SPEKTAKLĮ!!! 
Teatro mokytoja Milginta Palubinskaitė.

 

Įdomioji laboratorija (1-5 kl.). Moksleiviams, kuriems patinka gamtos
mokslai, nori patirti chemijos magiją, fizikos gudrybes, biologinius

atradimus, mėgautis įdomiais eksperimentais. Per žaidybinį ir patyriminį
ugdymą, moksleiviai ugdyskūrybiškumą, išradingumą, smalsumą,

lavins vaizduotę, nuolat tobulės. Vadovė Raimonda Aleksandravičienė

Ispanų kalba (1-12 kl.). Norintiems susipažinti su Ispanijos ir Lotynų
Amerikos kultūra ir civilizacija, gražia kalba, vienijančia juos ir jų
papročius. Užsiėmimų metu bus mokoma ispanų kalbos, plečiant ir
turtinant naujos kalbos žodyną, mokantis posakių bei frazių, kurios
pravers kasdienėse situacijose: susipažįstant, bendraujant, keliaujant,

apsiperkant ir panašiai. Vadovė Maria Rossana Laurino Barizoni
 

Skaitmeninės fotografijos studija (2-12 kl). Mylintiems fotografiją ir
patinkantiems fiksuoti įvairias akimirkas. Mokoma fotografuoti įvairiais

nustatymais, matyti daugiau nei iki šiol, pastebėti įdomesnius
fotografavimo kampus. Atėjęs moksleivis taps gebančiu fotografu.

Vadovė Kristina Nutautienė.
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Pramoginiai šokiai (1-5 kl.). Fizinis paruošimas, grakštumas, muzikalumas,
gebėjimas savo kūno judesius sujungti su muzika, vidinė išraiška,

ritmiškumu. Tai pasiekiama dirbant kiekvieną dieną. Kadangi kolektyvas
priklauso Lietuvos sportinių šokių federacijai, privalome laikytis federacijos

sudaromos programos, taisyklių ir planų. Tai nustatytų programų (šokių,
šokių judesių, ų atlikimo taisyklių) laikymasis, dalyvavimas kvalifikacinėse

varžybose, Lietuvos čempionatuose. Vadovė Daiva Sangavičienė.

Dailės studija „Spalvų sala“ (1-12 kl.). Užsiėmimuose moksleiviai
skatinami dailės priemonėmis laisvai atskleisti savo kūrybinius gebėjimus,

naudoti įvairias atlikimo technikas, derinti skirtingas technikas
tarpusavyje. Piešdami, tapydami, darydami grafinius atspaudus, monotipijas
patiria ne tik daug teigiamų emocijų, bet ir miklina pirštus, stiprina dėmesio
koncentraciją, lavina erdvinį mąstymą bei vaizduotę. O tai stiprina emocinę

sveikatą, stiprėja pasitikėjimo savimi jausmas, patiriamas kūrybinis
džiaugsmas. Vadovė Diana Rakauskienė.

Mados ir dizaino studija (1-9 kl.). Susikurk! Pasisiūk! Demonstruok!
Kviečiame norinčius realizuoti save siuvimo ir mados srityje. Drauge
mokysimės, kursime, siūsime, puošimės, demonstruosime. Tad jeigu

mėgsti dėmesį, domiesi mada, bei mėgsti iššūkius ir esi darbštus -
laukiame tavęs. Vadovė Daiva Sangavičienė.

Kūrybinės dirbtuvės „Guzikas“ (1-12 kl.). Moksleiviai susipažins su
įvairiomis dailės technikomis, išbandys įvairias tekstilės technikas -

pynimą, vėlimą, siuvinėjimą, audimą, susipažins su skiautinių siuvimu.
Lipdys iš molio. Gamins mielas dovanėles. Išmoks kompozicijos ir

spalvotyros pagrindų, įgys įvairių atlikimo technikų teorinių ir praktinių
įgūdžių, eksponuos ir pristatys savo darbus. Vadovė Diana Rakauskienė

Fokloro ansamblis „Kikilis“ (1-12 kl.). Kviečiame aktyvius moksleivius,
besidominčius savo krašto tradicijomis ir papročiais. Per dainavimą,
muzikavimą, liaudies šokį žaismingai perteikti etnokultūrines žinias.
Įvairių edukacinių užsiėmimų, kraštotyrinių kelionių, stovyklų metu
supažindinama su kuo įvairesnėmis etnokultūrinėmis apraiškomis.

Vadovė Diana Šeduikienė
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:) Programavimo nuotykiai (3-5 kl.). Naudojantis edukaciniu interaktyviu
„Scottie Go“ žaidimu ir išmaniaisiais įrenginiais, dalyvaujama interaktyvioje
kelionėje po mūsų planetą, susipažįstama su programavimo pagrindais bei

ugdomas algoritmų kūrimo ekspertiškumas. Vadovė Rasa Tamošiūnė
 

Šiuolaikinio šokio studija (1-12 kl.). Norintiems pajusti šokio laisvę,
pasilinksminti, atsipalaiduoti, mokytis įvairių šokio paradoksų, improvizuoti ir

kurti. Tai draugiška, vieninga komanda, kurioje vyrauja ne tik netradiciniai
šiuolaikinio šokio užsiėmimai, kuriamos šokio miniatiūros, bet didelis dėmesys
skiriamas asmenybės ugdymui, savirealizacijai. Vaikai tobulina šokio techniką,
bet taip pat ir siūlo idėjas, gerinančias būrelio veiklą. Vadovė Gabija Tamulytė

Kelias į Olimpą (4-9 kl.). Matamatikos mylėtojams .Užsiėmimuose
gilinamos matematinės žinios, gebėjimai matematiškai tirti problemas ir

rasti sprendimus. Bus sprendžiamos užduotys pagal šalyje vykdomas
matematikos olimpiadas, leisiančios gilinti žinias ir tobulinti įgūdžius.
Mokysimės analizuoti įvairias, netradicinės formuluotės uždavinių

sąlygas, rasti racionaliausius sprendimo būdus, juos apibendrinti ir taikyti
ryšius tarp skirtingų matematikos temų bei tarp matematikos ir kitų
disciplinų. Mokiniai dalyvaus olimpiadose, konkursuose, mokinių

konferencijose. Vadovė Daiva Valevičienė.

Užsiėmimai 
2021-2022 M.

Robotikos studija II (4-8 kl.). Naudojant LEGO Education MINDSTORMS
EV3 rinkinius ir kompiuterius, kuriami bei programuojami įvairiausi

robotai. Praktiškai taikyant matematikos, fizikos bei mechanikos žinias
lavinamas algoritminis mąstymas, ugdomi komandinio darbo įgūdžiai.

Vadovė Rasa Tamošiūnė

Robotikos studija I (priešmok.-3 kl.). Naudojantis LEGO Education WeDo 2.0
konstruktorių rinkiniais ir kompiuteriais kuriami bei programuojami
įvairiausi robotai. Praktiškai taikant gamtos mokslų žinias lavinama

smulkioji motorika bei erdvinis mąstymas, skatinamas kūrybiškumas,
išradingumas. Vadovė Rasa Tamošiūnė
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Šachmatai (1-12 kl.). Tai ir sportas, ir menas, ir mokslas. Čia savo vietą
gali rasti ir mėgstantys pasivaržyti, ir vertinantys grožį, o taip pat ir
mėgstantys logiškai mąstyti, analizuoti, kaupti žinias. Moksleiviai

susipažins su senojo žaidimo taisyklėmis, strategijos ir taktikos
pagrindais, mokysis mąstyti logiškai ir strategiškai, planuoti ir numatyti

kelis žingsnius į priekį. Dalyvaus turnyruose.

Jūrų skautai (1-12 kl.). Norintiems būti skautais. Kurti skautišką simboliką,
prisiimti pareigas, kelti idėjas, planuoti įgyvendinimą, priimti sprendimus.

Mokoma elgtis ekstremalių situacijų aplinkybėmis, einama į žygius, stebima
gamtą, supažindinama su gimtojo krašto kultūra ir istorija. Skautai

stovyklauja, atlieka kūrybines bei konstravimo (pionerijos) užduotis, įgyja
skautiškų specialybių, kartu su grupe sugalvoja ir atlieka gerus darbus vietos

bendruomenei. Vadovė Jurgita Paškevičienė. 

Judriųjų žaidimų studija (1-7 kl.). Judėjimas gamtoje, orientaciniai ir judrieji 
 žaidimai įvairiose palangos vietose. Mokysimės žaisti, bendrauti,

bendradarbiauti, kurti komandas, padėti vieni kitiems, kursime veiklas ir jas
įgyvendinsime, smagiai leisime laiką.  Vadovė Jurgita Paškevičienė.
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