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BŪRELIŲ KRYPTYS

• Meno kolektyvai

• Meninė saviraiška

• Sportas, sveika gyvensena

• Intelektualinis ugdymas

• Klubai



Meno kolektyvai

• Dramos būrelis “FORTŪNA” 

• Šokių būrelis “APROBA” 

• Folklorinis ansamblis “KAUKUTIS”

• Jaunučių choras 

• Jaunių ansamblis 



Dramos būrelis “FORTŪNA”

(A.Jankauskaitė)

Teatro festivalio 

“Vaivos tiltai”, 

projekto “Nerk į 

teatrą “ dalyviai.



Šokių būrelis “Aproba” (E.Gogelienė):

Resbublikinio šiuolaikinio 

šokio festivalio “Idėjų 

sąskrydis” organizatoriai;

Respublikinių festivalių 

“Ant stogo”, ”Šokio 

pasaulyje”, “Saldi 

druska” prizininkai



Folklorinis ansamblis “Kaukutis” (B.Viršilaitė, 

A.Račinskaitė, G.Žurkevičienė): 

Respublikinės dainų šventės 

dalyviai;

Folklorinių festivalių “Patrepsynė” 

“Skamba kankliai” ”Atataria 

lamzdžiai” , “Tramtatulis” 

laureatai;

Tarptautinių festivalių 

Vengrijoje, Bulgarijoje, Italijoje, 

Portugalijoje, Austrijoje, 

Čekijoje dalyviai .



Jaunučių choras (A.Anusevičienė), Jaunių ansamblis  

(I.Orinienė)

Dainų šventės dalyviai, 

konkurso  “Tau, mano 

mamyte” dalyviai

Dainų konkurso anglų kalba 

“Kalbos melodija” 

prizininkai



Meninė saviraiška

• Dailės būrelis “Vaivorykštė”

• Meninis – techninis konstravimas;

• Eko dirbtuvės „Praktiškas menas“.



MENINĖ SAVIRAIŠKA
Dailės būrelis “Vaivorykštė” (V.Gigienė)

Konkurso “Paukščio 
portretas” laureatai, 

Konkursų “Piešiu tulpę”, 
“Piešiam kojines” , 
“Svajonių kuprinė” 



Nauji būreliai (mokinių ir tėvų pageidavimu)

• Meninis – techninis 
konstravimas 
(S.Tverskis);

• Eko dirbtuvės 
„Praktiškas menas“ 
(D.Bendaravičienė)



Sveika gyvensena ir sportas

• Stuburo korekcijos būrelis “Jaunieji

sveikuoliukai”

• “Jaunieji dviratininkai” 

• Kvadratas

• Šachmatai

• Maisto gaminimo būrelis



Stuburo korekcijos būrelis  “Jaunieji dviratininkai” 

“Jaunieji sveikuoliukai” (M.Kanapeckas)          

(L.Batutienė)



Sportas

• Kvadratas 
(D.Radzevičienė, 
G.Puzinovienė)

• Šachmatai (D.Vaznonis)



Naujas būrelis: Maisto gaminimo būrelis 

“Games”

(D.Aganauskienė)



Pilietinis, socialinis ugdymas

• Keliautojų klubas

• Tolerancijos klubas “Žmogus tarp žmonių”

• Tarptautinis projektas „Seasonal activities“ (naujas 
būrelis, mokyt.S.Musiejienė)



Keliautojų klubas (G.Trumpulienė, 

L.Toločkienė)

Turistinių konkursų ir varžybų 

prizininkai: “Keliauk ir 

dainuok”, “Turistinis ralis”, 

plaukimas kanojomis, 

plaustais; kelionė į 

Slovakijos kalnus. 



Tolerancijos klubas “Žmogus tarp žmonių 

(D.Deobald, D.Žaunerūnaitė, D.Vasiliauskienė)

Dalyvavimas 

tarptautiniuose renginiuose, 

konkursuose : Žynų 

genocido dienos 

paminėjimas, Sausio 13-

osios  pagerbimas 

“Atmintis gyva, nes 

liudija”, Tolerancijos 

dienos paminėjimas ir t.t.



Kiti būreliai (mokami) 

• Robotikos

• Keramikos

• Pramoginių šokių 

• Anglų kalbos



TRADICINIAI RENGINIAI IR ŠVENTĖS
2016-2017 m.m. 



Tradiciniai renginiai ir šventės

• Mokslo ir žinių diena

• Sporto šventė “Auksinis ruduo”

• Mokytojų diena

• Tolerancijos diena

• Penktokų krikštynos

• Draugo diena

• Kalėdinė labdaros akcija “Saldainis” Kartų namų 
gyventojams

• Kaziuko mugė



Tradiciniai renginiai ir šventės

• Gimtosios kalbos, matematikos, socialinių , gamtos 
mokslų savaitės

• Olimpinė savaitė

• Spalvų savaitė

• Eko mada

• Tarpmokyklinis Talentų šou

• Trijų kartų šventė

• Abėcėlės šventė

• Paskutinio skambučio šventė

• Renginiai, skirti mokyklos bendruomenei “Atžalynas-
tai mūsų namai”



Rugsėjo 1



Sporto šventė “Auksinis ruduo”



Solidarumo bėgimas “Gelbėkit vaikus”



Mokytojų diena



Vasario 16



Kovo 11



Kaziuko mugė



Ekomada



Respublikinis konkursas “Talentų šou”



Užgavėnės



Draugo diena

http://www.atzalynas.kaunas.lm.lt/wp-
content/gallery/draugo_diena2012/2012_0426draugodiena0053.jpg
http://www.atzalynas.kaunas.lm.lt/wp-
content/gallery/draugo_diena2012/2012_0426draugodiena0053.jpg

http://www.atzalynas.kaunas.lm.lt/wp-content/gallery/draugo_diena2012/2012_0426draugodiena0053.jpg
http://www.atzalynas.kaunas.lm.lt/wp-content/gallery/draugo_diena2012/2012_0426draugodiena0053.jpg


Akcija “Saldainis” Kartų namuose



Mokinių, mokytojų, tėvų konferencija 
“Individualios pažangos sieki- sėkmingą ateitį 

turi”



Respublikinio konkurso “Mokyklų 
bendruomenių metai 2015” prizininkai



“Atžalynas”- tai 

mūsų namai



• Ačiū už dėmesį (-:


