
 

KERAMIKOS STUDIJA 

Keramika – tai harmonija, susikaupimas, neįtikėtina formų ir spalvų įvairovė! Būrelyje išmoksite daugybės 

keramikos technologijų ir formavimo būdų, bei atsipalaiduosite nuo visko. 

Būrelio veiklai skiriamos 2 savaitinės valandos. 

BŪRELIO TIKSLAS: 

 Išmokyti mokinius lipdyti, kurti, piešti, sukomponuoti konkretų daiktą, kurį būtų galima pagaminti, 

nulipdyti.  

 Ugdyti kūrybiškumą, kompozicijos vientisumą ir originalumą.  

 Lavinti ritmo ir spalvos pajautimą.  

Savo darbeliais džiuginsite ne tik save,  tėvelius bei mokytojus, bet ir gimnazijos ir miesto bendruomenę. 

Dalyvausite įvairiose parodose bei renginiuose. 

  

 



Ateitininkų federacija pernai   minėjo savo veiklos 110 metų 
sukaktį, kuri buvo minima visus metus, atkreipiant dėmesį į 
svarų ateitininkų istorinį indėlį atkuriant bei puoselėjant 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, ugdant jaunimą kilniomis 
vertybėmis. 

  

Todėl kviečiu moksleivius įsijungti į Šv.Bernadetos ateitininkų 

kuopą K.Paltaroko gimnazijoje. 

  
          Ateitininkų veikloje gyvename pagal tautiškumo, 

katalikiškumo, visuomeniškumo, šeimyniškumo, 

Inteligentiškumo principus. 

Laukia įdomūs susitikimai, renginiai, išvykos – kuriuose daug 

naujų draugų, žinių, patirčių, viso to kas reikalinga Tau mielas 

moksleivi. Labiausiai nepamirštamos lieka stovyklos. 

Ateik , pamatyk ir pasilik. 

 
Ateitininkų kuopos vadovė s.Kristina 



 

Medžio darbai   

PAVADINIMAS, 

VAL.SK., KAS 

KVIEČIAMI 

BŪRELIO TIKSLAS UŽDAVINIAI     KO IŠMOKS ILIUSTRACIJA 

,,Medžio darbai“      

Kviečiu į būrelį visus 

norinčius išmokti įvairių 

rankinių medienos 

apdirbimo būdų ,dirbti 

medienos tekinimo 

staklėmis kurti ir gaminti 

įvairius dirbinius.Būrelio 

veiklai skiriamos 2 

savaitinės valandos 

Išmokyti mokinius 

pajausti medieną kaip 

medžiagą, gaminant 

dirbinius, tobulinti 

geometrinio 

drožinėjimo įgūdžius 

,išmokyti saugiai dirbti 

medžio apdirbimo 

įrankiais                              

1.Tobulinti įgūdžius 

dirbant medžio 

apdirbimo įrankiais  

2.Skatinti mokinių 

kūrybiškumą             

3.Įgyvendinti 

įdomius 

konstrukcinius 

sprendimus gaminant 

įvairius dirbinius 

Būrelio veikla įvairi: 

pjaustymas siaurapjūkliu pvz.  

dirbiniai-dėlionės  (sudaryti iš 

daugelio neriamų detalių), 

dirbinių naudojamų buityje 

gaminimas ir t.t.           darbas 

medienos tekinimo staklėmis 

pvz. galima pasigaminti 

lėkštę,dubenį ...                                          

geometrinio drožinėjimo 

įgūdžių tobulinimas ir 

taikymas gaminant dirbinius   

(verpstės,dėžutės,lėkštės ir 

pan.Verpsčių kopijavimas        

pagal pavyzdį                           

Rejjefinis skaptavimas:             

nesudėtingų piešinių piešimas 

ir skaptavimas,                                

paukščiams lesyklų 

gaminimas ir daug kitų darbų  

Ugdymo procese mokiniai       

artimiau susipažins su 

medžiagomis bei jų 

savybėmis, pagal savo 

galimybes,saugiai pasigamins  

įvairių dirbinių ,įgis kūrybinio 

darbo įgūdžių 

 

 

 

 

 



PAVADINIMAS, 

VAL.SK., KAS 

KVIEČIAMI 

BŪRELIO TIKSLAS UŽDAVINIAI KO IŠMOKS ILIUSTRACIJA 

Būrelio 

pavadinimas 

„Jaunasis  tyrėjas“   

2 val 

8 klasių mokiniai 

1.Skatinti  vaikus  mąstyti, 

atrasti, pažinti, kurti.  

2.Gerinti  eksperimento  

įgūdžius. 

3.Praplėsti  supratimą  

apie  ekologiją, ekologinę 

kosmetiką. 

 

1.Skatinti   mokinių  saviraišką, laisvą  

bendravimą, atsipalaidavimą  nuo įtampos 

bendraminčių būryje 

2.Suvokti  teigiamas  ir neigiamas  

chemijos  priemonių  naudojimo  pasekmes  

gamtai, visuomenei  bei  žmogaus 

sveikatai; 

3.Saugiai  ir  atsakingai  naudotis  

chemijos  priemonėmis; 

4.Kryptingai  ir  tikslingai  ieškoti  

informacijos  įvairiuose  šaltiniuose, 

naudotis IT teikiamomis  galimybėmis, 

surinktą       informaciją  apibendrinti, ja 

pasinaudoti, perteikti  kitiems; 

5.Iš  paprastų, vos ne kasdien  naudojamų  

produktų  pagaminti  dantų  pastas, kremus  

kurie  būtų  tinkami vartoti kiekvieną 

dieną. 

 

1.Išmoks  saugiai atlikti  cheminį  

eksperimentą. 

2.Atliks  nedidelius  chemijos  projektus  

juos  pristatys  mokykloje 

3.Bendraus, bendradarbiaus su  

bendraminčiais, keisis  savo  tyrimais  ir  

atradimais, ugdys  ekologinę  kultūrą. 

4.Pagilins  savo  žinias  chemijos  moksle  

ir  tuo pačiu augs mokinių  motyvacija 

žinioms. 

 

Šiuolaikinis  

gyvenimas  nuolat  

kinta, pateikdamas  

vartotojams  naujų  

klausimų ir  problemų, 

kurioms spręsti reikia 

ne tik žinių, bet ir 

naujo  požiūrio į 

gyvenimo  kokybę  

bei  santykio tarp 

žmogaus  ir  aplinkos  

pokyčių. Šis  būrelis 

mokiniams siūlomas 

siekiant ugdyti 

mokinių kūrybiškumą. 

Būrelio programa 

sudarys galimybę 

susipažinti ir patiems 

pasigaminti su 

ekologine kosmetika 

bei kristalų pasauliu. 

 

 



Dizainas keičia mūsų pasaulį, daro jį geresniu, patogesnius, gražesniu, 

saugesniu. Niekas taip neįtakoja mūsų tobulėjimo, kaip nauji technologiniai ir 

dizaino sprendimai orientuoti į žmogaus poreikius..  

 

 

Eko dizaino užsiėmimų metu mokiniai išmoks 

vertinti, prognozuoti ekologinę situaciją, jos ypatumus, gilins gamtosaugines 

žinias, atliks praktines kūrybines užduotis,  išmoks planuoti, analizuoti gautus 

rezultatus, daryti išvadas.  Užsiėmimo tikslas – ugdyti atsakingą mokinių 

gyvenseną ir sąmoningą vartojimą, tikslingai pasirinkti vizualinės kūrybos 

priemones, bei eksperimentuoti įgyvendinant savo kūrybinius sumanymus. 

Mokiniai mokosi kultūringo bendravimo ir bendradarbiavimo su juos supančia 

aplinka                                                          

                                                                   5-8kl. I-II gimn. Kl. 

                                                                                 Mok. N Cimbalienė 

 

 



Teatras- studija “Palėpė” kviečia: 5-12 KLASIŲ MOKSLEIVIUS Į

„TEATRINIŲ IMPROVIZACIJŲ DIRBTUVES”

 Stiprinsime pasitikėjimą savimi. Teatrinių žaidimų pagalba mokysimės ugdyti 
vaizduotę; improvizuodami atskleisime savo kūrybinius gebėjimus.

 Ugdysime bendrą elgesio kultūrą , kalbos kultūrą, sceninę kalbą, scenos judesį.

 Susipažinsime su šešėlių teatro, lėlių teatro, stalo teatro, radio teatro specifika. 
Stebėsime profesionalų pasirodymus.

 Kursime teatralizuotus pasirodymus, rašysime scenarijus , dalyvausime mokyklos 
renginiuose, konkursuose. Susipažinsime su sceninio įvaizdžio formavimo 
pagrindais.

 Turėsite galimybę savo aktorinius gabumus pademonstruoti ir bendruomenių 
rūmų didžiojoje scenoje.

Jei žemėje yra stebuklų, tai jie vyksta teatre (K.Stanislavskis)
Laukiame jūsų “teatro palėpėje”  (418kab.) Trečiadienį: nuo 12val.iki 16val.

Penktadienį: nuo 11val. iki 13.30val. 



PAVADINIMAS, VAL.SK., KAS 

KVIEČIAMI 

BŪRELIO 

TIKSLAS 

UŽDAVINIAI     KO IŠMOKS ILIUSTRACIJA 

Kviečiami 5-6  klasių moksleiviai į 
„Šiuolaikinio šokio“  būrelį, 

užsiėmimuose kur bus lavinamas 

ritmo pojūtis, taisyklinga 

laikysena, 

lankstumas,koordinacija,ištvermė. 

Šokio programoje yra numatyti 

mokytis 

socialinio,šiuolaikinio,šou dance  

šokio. Mokiniai turės galimybę 

išreikšti ir savo kūrybines 

galimybes,mokysis sceninio 

etiketo kultūros. Mokiniai 

turiningai praleis laisvalaikį 

dalyvaus visuomeniniame 

kultūriniame ir socialiniame 

gyvenime,mokysis dirbti 

grupėje.dalyvaus įvairiose 

gimnazijos ir miesto 

šventėse,konkursuose,projektuose, 

 

Ugdyti 

mokinių šokio 

ir bendrąsias 

kompetencijas, 

suteikiančias 

mokiniams 

galimybę tapti 

kūrybiška, 

aktyvia, 

estetinei 

patirčiai 

atvirą, 

prasmingai 

savo 

psichofizines 

galias, 

meninius ir 

kultūrinius 

poreikius 

tenkinti 

gebančia 

asmenybe. 

Įgytų ir 

plėtotų šokio 

kūrybos 

patyrimą, 

ugdytųsi 

gebėjimus, 

reikalingus 

savarankiškai 

kurti, 

pristatyti 

kūrybinės 

šokio veiklos 

rezultatus ir 

aktyviai 

dalyvauti 

bendruomenės 

kultūriniame 

gyvenime. 

Bus puiki šokio 

patirtis,meninės 

saviraiškos 

tobulėjimas, 

žinių, įgūdžių ir 

kompetencijos 

meno srityje 

įgijimas. 

 

 

 



PAVADINIMAS, 

VAL.SK., KAS 

KVIEČIAMI 

BŪRELIO 

TIKSLAS 

UŽDAVINIAI     KO IŠMOKS ILIUSTRACIJA 

Knygų klubas 

„Ką skaitai?“ 

 

I - II  gimnazinių  

klasių mokiniai  

(1 val.) 

 

III - IV 

gimnazinių  klasių 

mokiniai 

(1 val.) 

 

 

 

 

 

 

1.Skaityti 

teminius 

kūrinius (2 - 3 

temos per 

metus: 

benamystė, 

tremtis ir pan.), 

kurie papildys 

programinės 

literatūros 

žinias. 

2.Aptarti 

temines knygas 

su literatūros, 

istorijos, 

geografijos, 

tikybos, 

filosofijos 

mokytojais. 

3.Mokytis kurti 

įvairaus žanro 

kūrybinius 

darbus. 

 

Svetainės 

įkūrimas, knygų 

skaitymas ir 

aptarimas, 

debatų tiltai ir 

susitikimai  su 

kitų mokyklų 

mokiniais, 

interaktyvių 

plakatų, įvairaus 

žanro kūrybinių 

darbų kūrimas, 

darbų 

viešinimas.  

Knygų klubo 

dalyviai 

išmoksta 

debatuoti, kurti 

interaktyvius 

plakatus ir 

kitus įvairaus 

žanro 

kūrybinius 

darbus, gilina 

viešosios 

kalbos įgūdžių. 

 

 

SKAITYMO KLUBO NARIAMS ŽINIŲ KELIAIS 

EITI PADĖS 

 

 

  

 

 

 

 

  
 

ISTORIJOS 

GEOGRAFIJOS 

FILOSOFIJOS 

TIKYBOS 

MOKYTOJAI 

LITRATŪROS 



ISPANŲ KALBA IR KULTŪRA 

 
Kviečiu į  būrelį visus norinčius išmokti ispanų kalbą ir susipažinti su Ispanijos 

kultūra. Būrelio veiklai skiriama 1 savaitinė valanda.  

 

BŪRELIO TIKSLAS:  

Išmokyti mokinius ispanų kalbos pagrindų. 

 

1. Gebėti bendrauti ispaniškai būtinose įprastinėse gyvenimo situacijose. 

2. Susipažinti su ispanų kalba ir Ispanijos kultūra. 

 

KO IŠMOKS:  

Mokiniai išmoks vienos labiausiai paplitusių kalbų pasaulyje, gebės bendrauti 

ispaniškai būtinose įprastinėse gyvenimo situacijose. 

 

 
 



PAVADINIMAS, 

VAL.SK., KAS 

KVIEČIAMI 

BŪRELIO TIKSLAS UŽDAVINIAI     KO IŠMOKS ILIUSTRACIJA 

,,PRANCŪZŲ 

KULTŪROS MENINĖ 

RAIŠKA“ 

Kviečiu į būrelį 5-8 klasių 

prancūzakalbius 

mokinius, norinčius 

dainuoti, šokti ir vaidinti 

prancūziškai. 

Būrelio veiklai skiriama   

1 savaitinė valanda.  

Per prancūzišką dainą, 

šokį, poeziją, vaidybą 

praturtinti savo prancūzų 

kalbos žinias ir žodyną, 

ugdyti meninę saviraišką. 

Kovo mėnesiui parengti 

frankofonišką koncertą. 

1. Ugdyti lingvistines 

kompetencijas. 

2. Skatinti domėtis 

prancūzų kultūra ir 

prancūziškomis 

tradicijomis. 

3. Formuoti gebėjimą 

komunikuoti prancūzų 

kalba. 

4. Skiepyti meilę 

saviraiškai: dainavimui, 

poezijai, šokiui, vaidybai. 

 

4-5 prancūziškas dainas,  

senovinį prancūzų 

liaudies šokį, trumpų 

humoristinių skečų 

vaidybos, susipažins su 

prancūzų tradicinėmis 

šventėmis, papročiais, 

valgiais, mada, menu, 

poezija, Paryžiaus bei 

Prancūzijos regionų 

įdomybės. 

 

 

 

Parlons et chantons 

français! 

 



 Gimnazijoje veikia jaunųjų žurnalistų būrelis.  Turime ilgametes tradicijas.  Leidžiame gimnazijos laikraštį  „Žiburiuką“. Jame 

rašome apie renginius, vykstančius mokykloje, mokinių laimėjimus mokslo bei neformaliojo ugdymo srityse, įvairių konkursų dalyvių 

nuotraukas bei piešinius, publikuojame mokinių kūrybą.  

Į šį būrelį kviečiami 5-8 ir I-IV gimnazijos klasių mokiniai, mėgstantys kurti, fotografuoti, vyresnieji - maketuoti laikraščio 

medžiagą, kelti nuotraukas. Čia mokiniai išmoksta  rašyti žinutes, straipsnius,  interviu. Būrelio nariai mokosi bendrauti vieni su 

kitais, daugiau sužino apie gimnazijos bendruomenės narių pasiekimus, įgyja pasitikėjimo savimi, patiria kūrybos džiaugsmą. 

Jaunųjų žurnalistų būrelio vadovė  

 
K A Z I M I E R O   P A L T A R O K O    G I M N A Z I J O S L A I K R A Š T I S  2 0 2 1 / 2 0 2 2 m . m . N r . 3 - 4 

 

 
 

Švieski ir spindėki!  

Mons. J. Juodelis  

ALSUOK MANY, ŠVENTOJI 

DVASIA,  

Uždek mane, Šventoji Dvasia,  

kad galvočiau, kas šventa!  

Paremk mane, Šventoji Dvasia,  

kad mylėčiau, kas šventa!  

Globok mane, Šventoji Dvasia,  

Kad aš vis skleisčiau, kas šventa!  

Saugok mane, Šventoji Dvasia,  

Kad neprarasčiau, kas šventa!  

- Kelyje, Jaunimo pasikalbėjimai  

su Dievu.

SEKMINĖS - ŠVENTOSIOS DVASIOS 

NUŽENGIMO Į ŽEMĘ ŠVENTĖ  

Tėve,  

Vardan Tavo Sūnaus maldauju Tave Šventosios Dvasios. 
Teperspėja mane Šventoji Dvasia, kai pamirštu Tavo 
įsakymus, Tavo meilę, Tavo pažadus. Tavo Šventoji 
Dvasia testiprina mano atmintį, kad dažnai prisiminčiau 
Tavo šventumą ir visa žinojimą, Tavo ištikimybę ir meilę.  

Tavo Šventoji Dvasia tebūna mano skatintoja, mano 
stiprintoja, kai esu silpnas  

mano šviesa, kai nežinau, ką daryti. Tavo Šventoji Dvasia 
tesustiprina tikėjimą, kai mane vargina tamsios abejonės, 

tesustiprina mano viltį, kai esu nusiminęs, teuždega 
mano meilę Tau ir mano artimui. Tėve, Tavo Šventoji 
Dvasia, Tavo Sūnaus Dvasia tenužengia ant manęs kaip  

anuomet ji nužengė ant Jėzaus mokinių. Tėve, Tu per 
Jėzų Kristų pažadėjai visiems, Tave prašantiems, atsiųsti 
Šventąją Dvasią. Tavo žodis yra tiesa. Leisk veikti manyje 
Šventosios Dvasios galybei.  

– Kelyje, Jaunimo pasikalbėjimas su Dievu. 



“APIE VERSLĄ ANGLŲ KALBA” 

mok. Gintarė Žindulienė 

Kviečiu į būrelį III-IV kl. mokinius, planuojančius rinktis verslo krypties studijas, besidominčius 

verslo pasauliu, nuosavo verslo sukūrimo ir jo populiarinimo galimybėmis. 

Būrelio veiklai skiriama 1 savaitinė pamoka. 

BŪRELIO TIKSLAS: 

Būrelio metu susipažinsime su verslo, ekonomikos ir marketingo pagrindais anglų kalba; 

sužinosime, kaip rašyti verslo planą, sėkmingai planuoti resursus, kokie yra verslo populiarinimo 

būdai, lyderystės ir inovacijų svarba 21 a. darbo rinkoje. 

KO IŠMOKS: 

Būrelio ugdymo procese lavinsime klausymo, skaitymo, rašymo ir kalbėjimo anglų kalba 

įgūdžius; nagrinėsime darbo rinką, sužinosime, kaip sėkmingai dalyvauti darbo pokalbyje; 

susipažinsime su organizacijų tipais; gebėsime įvardyti žingsnius, kaip verslo idėją paversti 

realybe, o sukurtą verslą išpopuliarinti ir tapti rinkos lyderiais; mokysimės diplomatinės derybų 

kalbos bei efektyvių konfliktinių situacijų darbo aplinkoje sprendimo būdų. 

 



“MOBILIŲJŲ APLIKACIJŲ KŪRIMAS” 

mok. Gintarė Žindulienė 

Kviečiu į būrelį III-IV kl. mokinius, planuojančius rinktis menų industrijų ir/ar multimedijų bei 

kompiuterinio dizaino studijas, domisi grafinio dizaino kaip meno formos istorija, atsiradimu, 

formomis bei nori įgyti praktinių įgūdžių kuriant grafinius maketus internetinėse platformose. 

Būrelio veiklai skiriama 1 savaitinė pamoka. 

BŪRELIO TIKSLAS: 

Būrelio metu susipažinsime su grafinio dizaino istorija, inovacijomis bei naujausiomis 

tendencijomis, grafinių priemonių įvairove ir jų galimybėmis; naudodamiesi internetinėmis 

platformomis gebės sukurti įvairius grafinius maketus. 

KO IŠMOKS: 

Būrelio ugdymo procese naudodamiesi nemokamomis internetinėmis platformomis moksleiviai 

išmoks kurti skrajutes, plakatus, kvietimus, atvirlaiškius, knygos ir/ar muzikinio albumo 

viršelius, internetinius skydelius, nuotraukų koliažus, infogramas, internetinius “memus” bei 

sukurs savo darbų portfelį. 
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