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2.

Zametta
Oxana

Futbolas

Futbolas yra sportinis žaidimas, kuris skatina mokinių
bendradarbiavimą, padeda stiprinti sveikatą, tenkina natūralų
poreikį judėti. Fizinio ugdymo procese vaikai perima sveikos
gyvensenos nuostatas ir būdus, mokosi saugoti ir stiprinti savo
sveikatą, tobulinti kūną ir dvasią. Būrelio nariai dalyvaus miesto ir
mokyklos varžybose. Sporto varžybos, kuriose dalyvaus būrelio
nariai, dar daugiau kelia norą vaikinams lankyti būrelį.

3.

Sviderskaia
Nataliia

Keramika

Ši programa skirta mokiniams, kurie domisi amatais. Darbas
keramikos būrelyje padeda mokiniams savo rankomis prisiliesti
prie vieno iš seniausių amatų – puodininkystės. Šita programa
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Būrelio anotacija, užsiėmimų akimirkos

Judrieji žaidimai yra ypatinga sveikatos saugojimo ir stiprinimo
priemonė. Fizinio ugdymo procese vaikai perima sveikos
gyvensenos nuostatas ir būdus, mokosi saugoti ir stiprinti savo
sveikatą, tobulinti kūną ir dvasią. Būrelio nariai dalyvauja miesto ir
mokyklos varžybose. Sporto varžybos, kuriose dalyvauja būrelio
nariai, dar daugiau kelia norą lankyti būrelį.

leidžia mokiniams integruotis į lietuvių ir slavų kultūrinį gyvenimą.
Darbas būrelyje padeda mokiniams atskleisti savo meninius
gabumus.

4.

Semionova
Galina

Teatras „Maska“

Teatras „Maska“ ugdo mokinių saviraišką,
kūrybiškumą bei tobulina aktorinio meistriškumo
įgūdžius. Praėjęs teatro ,,Maska“ sezonas buvo labai
sėkmingas bei produktyvus. Įvyko B. Šergino
spektaklio ,,Vania Datskij“ premjera. Šis spektaklis
tapo laureatu tarptautiniame vaikų ir jaunimo
festivalyje ,,Rusų klasika Latvijoje“. Taip pat gavo
šešias nominacijas tarptautiniame mėgėjų teatrų
festivalyje ,,Rusų drama“ (Maskva, Rusija). Buvo
apdovanotas
diplomu
,,Geriausias
spektaklis“
tarptautiniame teatrų festivalyje Kaliningrade, Rusija.
Savo kūrybinį sezoną teatras ,,Maska“ baigė Lenkijoje
tarptautiniame teatrų festivalyje ,,Baltik Satelit“.
Spektaklis ,,Vania Datskij“ buvo parodytas Klaipėdos
miesto rusakalbių mokyklų bendruomenėms.
Naujas
sezonas
prasidės
pasiruošimu
tarptautiniam vaikų ir jaunimo festivaliui ,,Gintarinė
aušra – 2013“, kuris skirtas 20 – ųjų metų teatro
,,Maska“ jubiliejui bei 150 – ųjų metų K. S.
Stanislavskio jubiliejui. Numatyta pastatyti dvi
premjeras, dalyvauti respublikiniame konkurse
,,Šimtakojis – 2013“. Tikimės, kad teatras puikiai
įgyvendins užsibrėžtus tikslus.

Teatras „Vesnuška“

5.

Ramoškienė Fechtavimo pagrindai
Ala

Fechtavimas

Vaikų teatro studija „Vesnuška“ yra pradinis teatro
„Maska“ etapas. 5-6 klasių mokiniai ir toliau dalyvauja
šiame teatre, sudarydami teatro branduolį. Jie stengiasi
jauniesiems aktoriams perduoti savo patirtį, tuo pačiu
palaikydami seną tradiciją palaipsniui įsilieti į teatro
„Maska“ kolektyvą.

Fechtavimas - viena iš seniausių sporto šakų. Ji
lavina vikrumą, budrumą, kantrybę, greitį, jėgą,
ištvermę,
kilnumą bei
pagarbą priešininkui.
Užsiėmimai paremti žymiausių Lietuvos bei užsienio
metodininkų (D. Tyšlerio, L. Tripolskio, R. Kajokaitės
- Rimgailienės ) darbais. Programa sudaryta siekiant
išmokyti vaikus fechtavimosi meno, pradedant nuo
paprasčiausių veiksmų, o taip pat sutvirtinti vaikų
fizinę sveikatą. Pagal šią programą treniruojami vaikai
sėkmingai išmoksta pagrindinius veiksmus, terminus,
kovos taisykles. Kiekvienais metais vyksta varžybos,
kuriose vaikai parodo savo naujai įgytus įgūdžius ir
žinias.
Ši programa skirta fechtavimo įgūdžių
tobulinimui, taktinių manevrų mokymui. Fechtavimo
būrelio nariai dalyvavo tarptautinėse varžybose.
Praėjusiaisiais metais auklėtiniai sėkmingai pasirodė
Gardine (Baltarusija), Poznanėje, Vroclave (Lenkija)
vykusiose varžybose. Tai pat praėjusieji metai buvo
sėkmingi ir respublikiniame turnyre dalyvavusiems

mūsų sportininkams - kiekvienoje amžiaus grupėje jie
iškovojo prizines vietas, o viena mokinė tapo savo
amžiaus grupėje Lietuvos čempione.

6.

Kaliužnaja
Tamara

Kvadratas

Sporto žaidimas „Kvadratas“ yra ypatinga sveikatos
saugojimo ir stiprinimo priemonė. Fizinio ugdymo procese
pradinukai perima sveikos gyvensenos nuostatas ir būdus,
mokosi saugoti ir stiprinti savo sveikatą, tobulinti kūną ir dvasią.
Kvadratas, kaip ir kiti judrieji žaidimai su kamuoliu, yra vaikų
labai mėgiamas, skatina aktyviai ilsėtis. Jau šiais mokslo metais
4-ųjų klasių mokinių komanda tarpmokyklinėse zoninėse
kvadrato varžybose užėmė II-ąją vietą. Laimėjimas dar labiau
skatina mokinius lankyti būrelį.

7.

Riza-Ogly
Tamara

Rusų
folkloras

Mokykla – rusakalbių, todėl siekiant išsaugoti rusų tradicijas,
papročius ir kultūrą,
mokykloje stengiamasi tas tradicijas
puoselėti. Būrelis „Rusų folkloras“ yra puiki neformaliojo
švietimo programa, padedanti tai įgyvendinti. Mokinių
dalyvavimas folkloro veikloje ugdo jų meninius įgūdžius,
kūrybingumą, saviraišką, kruopštumą, pagarbą tautos kultūrai ir
kūrybai. Užsiėmimų metu mokiniai supažindinami su dabartiniu
ir praeities rusų folkloriniu palikimu, stengiamasi atskleisti vaikų
meninį talentą, užimti jų laisvalaikį.
Praėjusiaisiais metais organizavome atviras
miesto
šventes „Russkije posidelki“, „Sviatki“. Būrelio nariams ir

žiūrovams šie renginiai labai patiko, visi buvo įtraukti į
programą. Mokiniai dar labiau nori lankyti būrelį.

8.

Zakrasina
Marina

„Europamūsų
namai“

9.

Aleksejenko Tėvų
Irina
akademija

Ši programa padeda mokiniams susipažinti su Europos
tradicijomis ir šventėmis, kurios nuo viduramžių švenčiamos
Vokietijoje, Austrijoje bei kitose vokiškai kalbančiose šalyse. Tai
plečia mokinių akiratį, neleidžia pasijusti ,,svetimais“ tarp
Europos bendraamžių, kuriems šios tradicijos žinomos nuo
gimimo. Kurso programa numato teorinį ir praktinį medžiagos
mokymą: tradicinių šokių, dainų, eilėraščių mokymasis originalo
(vokiečių) kalba, pradinių klasių mokiniams bus organizuojamos
populiarios vokiečių šventės.

Būrelis yra puiki neformaliojo švietimo programa, padedanti
ugdyti dorovingos, brandžios, savarankiškos, kritiškai mąstančios
ir masinės kultūros įtakoms atsparios asmenybės bruožus, kurie
svarbūs žmogaus saviraiškai, brandžių tarpasmeninių santykių
plėtojimui, funkcionalios šeimos kūrimui, atsakingos tėvystės ir
motinystės įgūdžių įgijimui.

10. IvančenkoBogdanova
Irina

Kvėpavimo
gimnastika

Kvėpavimo gimnastika stimuliuoja širdies, kvėpavimo sistemų
veiklą, lavina kūno raumenis, ypač tuos, kurie kitos veiklos metu
lavėja lėtai (pilvo, liemens, viršutinių galūnių), grūdina organizmą.
Būrelis „Kvėpavimo gimnastika“ ir skatina mokinius judėti
laisvalaikio metu, patenkinti motorinio aktyvumo poreikį, stiprinti
jų sveikatą bei grūdinti organizmą.

11. Kazadojeva
Tatjana

Judrieji
žaidimai

Judėjimas stimuliuoja širdies, kvėpavimo sistemų veiklą, lavina
kūno raumenis, grūdina organizmą, todėl mokiniai, žaisdami
judriuosius žaidimus, ne tik patiria malonių akimirkų, bet kartu
stiprina sveikatą, didina ištvermę, ugdosi fiziškai. Sunkumų
nugalėjimas, laikanti žaidimo taisyklių, verčia žaidėjus sutelkti
pastangas, veikti tiksliai. Daug mokinių nori nuolat judėti, išreikšti
save per judesį, žaidimą, o tam reikia papildomos veiklos, kuriai
sudarytos sąlygos būrelio užsiėmimų metu. Būrelis skatina
mokinius judėti laisvalaikio metu, patenkinti motorinio aktyvumo
poreikį, stiprinti jų sveikatą bei grūdinti organizmą.

12. Kulik
Jelena

„Mano
bičiulis
kompiuteris“

Programa padeda pasirengti IKT integravimui į dalykus.
Mokiniai ugdosi įgūdžius atsakingai, taisyklingai ir saugiai taikyti
šiuolaikines IKT, mokantis įvairių dalykų.

13. Baranovskij
Vadim

Žinovų klubas

„Žinovų klubas“ – intelektualus, komandinis žaidimas.

14. Beliajev
Leonid

Šachmatai

Žaidimas šachmatais ne tik suteikia galimybę kūrybiškai
lenktyniauti, bet ir lavina žmogaus protinius gebėjimus,
fantaziją, treniruoja atmintį, formuoja tokius charakterio
bruožus kaip ryžtingumas, šaltakraujiškumas, ištvermė,
kantrumas, išradingumas, gebėjimas susikaupti, pergalės
siekimas, darbštumas, nebijojimas rizikuoti. Taip pat mokinys
mokosi dirbti su knyga.
Programa ir skirta vaikų loginio mąstymo lavinimui žaidžiant
šachmatais.

15. Toman
Konstantin
Aleksandr

Mokyklos
muziejus

Programa skirta 9-10 klasių mokiniams mokyklos
muziejaus atnaujinimui. Būrelio nariai, kartu su vadovu,
rinks, sistemins ir eksponuos medžiagą apie mokyklos
istoriją, buvusius mokytojus, mokinius ir jų pasiekimus.
Mokiniai mokysis užrašyti atsiminimus, sisteminti, apdoroti
medžiagą. Bus ugdomi piliečiai, gebantys bendrauti ir
bendradarbiauti, vykdoma edukacinė veikla, sudarytos
sąlygos mokinių saviraiškai bei parengti muziejaus gidai.
Atkūrus mokyklos muziejų siekiama ugdyti mokinių
pilietinę ir tautinę savimonę, skatinti mokinių ir mokyklos
bendruomenės domėjimąsi mokyklos praeitimi ir dabartimi,
kultūros paveldu kaupiant, saugant, tyrinėjant ir populiarinant
muziejaus vertybes, susijusias su mokykla.

16. Svetlana
Kuzmenko

Vokalas

Būrelis „Vokalas“ yra puiki neformaliojo švietimo
programa, kurią įgyvendinant ugdoma kūrybinga, gerbianti
savo ir kitų tautų paveldą ir tradicijas asmenybė, plėtojama
muzikinė estetinė patirtis muzikuojant ir gilinantis į
muzikinės kultūros palikimą, siekiama dalytis savo muzikine
patirtimi su kitais, ugdomas gebėjimas bendrauti, aktyviai,
kūrybiškai dalyvauti būrelio veikloje, šventėse, renginiuose.
Praėjusiaisiais metais organizavome atviras miesto
šventes: „Dvi žvaigždės“, „Dainuojanti šeima“, „Ar galite?
Dainuoti!” Būrelio nariams ir žiūrovams šie renginiai labai
patiko, visi buvo įtraukti į programą. Mokiniai dar labiau nori
lankyti būrelį.

