
SMAGŪS LINIJINIAI 

ŠOKIAI 1-8 kl.       
kaina 10 eur (pasinaudojus 

NVŠ krepšeliu) 
(J. Jurkaitis) 867445882 

AUKŠTELKĖ antradienis 14.20 

BUBIAI         penktadienis 14.20 

Linijiniai šokiai - puikus laisvalaikio praleidimo būdas. 

Vaikai greit įtraukiami į šokių pasaulį, nes mokosi 

labai paprastų šokių kompozicijų pagal populiarias 

melodijas. O įgudus prasideda patys smagumai: 

sudėtingėja kompozicijos, mokomasi plastikos ir 

grakštumo, kūno pajautimo. O smagiausia dalis - 

išvykos: festivaliai, varžybos, stovyklos. Prisijunk ir tu. 

STALO ŽAIDIMŲ 
KLUBAS (3-8 kl.) 
NEMOKAMAI (pasinaudojus 

NVŠ krepšeliu) 

(J. Jurkaitis) 867445882 

 

BUBIAI         trečiadienis 14.20 

Ugdymasis žaidžiant – viena geriausių formų lavinimosi 
tikslams pasiekti. Stalo žaidimai puiki edukacinė 
priemonė vaikų kūrybingumui, atsakomybei, socialiniam 
bendravimui ugdyti. Vaikai mokosi iš savo klaidų, sėkmių 
ir nesėkmių, patiria konkurencinę aplinką arba kaip tik 
ieško bendrų sprendimų žaidimo užduotims atlikti. Stalo 
žaidimai skatina mąstymą, atsakingą bendravimą, 
socialumo jausmą, pažintį su naujovėmis.  
 
 

BMX dviračiai            

Kaina: 5 eurai (pasinaudojus 

NVŠ krepšeliu) 

(A. Stanaitis) 860219931 

 

 

AUKŠTELKĖ penktadienis 14.20 

BUBIAI        penktadienis 14.20 

 Dviračių krosas, dar kitaip vadinamas BMX, – smarkiai 

populiarėjanti ekstremalaus sporto šaka, kurią vis dažniau 

renkasi aukščio ir kritimo baimės neturintys paaugliai. 

 

 BENDRASIS FIZINIS 

UGDYMAS NEMOKAMAI 

(pasinaudojus NVŠ krepšeliu) 

 (V. Bloškys) 865844221  

 

AUKŠTELKĖ trečiadienis 15.10 

BUBIAI  antradienis 15.10(5-10 kl.) 

BUBIAI ketvirtadienis 15.10(1-4 kl.) 

Kviečiame vaikus aktyviai praleisti laiką, susirasti draugų, 

įgyti socialinių įgūdžių per judriuosius žaidimus. Bendras 

fizinis rengimas yra neatsiejama gyvenimo dalis, tačiau ne 

visiems vaikams priimtinas ir įdomus, todėl mano tikslas, 

kad vaikai suprastų jo svarbą, o svarbiausia, kad tai teiktų 

malonumą ir taptu gyvenimišku įpročiu. Būrelio metu vaikai 

išmoks įvairių judriųjų žaidimų, specialiųjų fizinio rengimo 

pratimų, lavins bendrąjį fizinį rengimą, bei įgis žinių apie 

sveiką gyvenseną. 

 

 

STEAM FOTO 
NEMOKAMAI  (pasinaudojus 

NVŠ krepšeliu)  

(S. Miškinienė)- 865631519  

 

 

 

BUBIAI         trečiadienis 14.20 

AUKŠTELKĖ     ----- 

Steam foto užsiėmimuose tyrinėdami aplinką, gamtos 

reiškinius, sužinosite visą svarbiausią informaciją apie 

savo fotoaparatą: jo veikimo principą, valdymo ir 

esmines funkcijas. Taip pat būsite supažindinti su, 

pradedančiąjam fotografui svarbiausiais, terminais : ISO, 

diafragma, išlaikymas ir išmoksite jais naudotis 

fotoaparate…  

 

DIZAINO STUDIJA 

kaina: 10 eur 

(pasinaudojus NVŠ 

krepšeliu) 

(J. Grigalauskienė) 

862120078 

 

 

AUKŠTELKĖ      pirmadienis   14.20 

BUBIAI              antradienis    14,20 

KURTUVĖNAI   ketvirtadienis 14.20 

Susipažinsime su dizaino pagrindais. Kursime 

interjero dekoracijas naudodami įvairias medžiagas: 

medį, stiklą, metalą. Lipdysime. Išbandysime įvairias 

technologijas. Susipažinsime su šviestuvų gamybos 

subtilumais. Gaminsime lėles, papuošalus sau ir 

artimiesiems . (Kurtuvėnuose nuspręsime kuri diena) 

 

 

 



 

MINECRAFT           

(1-2, 5-10kl)      
NEMOKAMAI 

(pasinaudojus 

NVŠkrepšeliu) 

1.                    

A. Arminienė 867824137, D. Rasickas)  

AUKŠTELKĖ      pirmadienis  15.10 

BUBIAI              ketvirtadienis  15.10 

KURTUVĖNAI    trečiadienis    14.20 

Minecraft – atviro pasaulio sandbox žanro kompiuterinis 

žaidimas. Žaidimas yra trimatis, tačiau nepasižymi 

šiandienos žaidimams įprasta grafika ar efektais, yra 

koncentruotas į pačią idėją. Žaidime galima statyti bei 

griauti įvairių medžiagų blokus, tyrinėti aplinką, ieškoti 

įvairių resursų, kurti iš vienų medžiagų kitas arba 

daiktus.  

GITAROS STUDIJA 
NEMOKAMAI (pasinaudojus NVŠ 

krepšeliu)  

 (D. Daukšas) 867795981  

 

 

BUBIAI              trečiadienis    14.20 

AUKŠTELKĖ        penktadienis   14.20 

Vaikus su muzikos pasauliu supažindins didelę patirtį 

turintis muzikos mokytojas. Atsiskleidžia kiekvieno 

individualumas ir kūrybiniai sugebėjimai, suvokiant 

meninę muzikos reikšmę kasdieniniame gyvenime bei 

asmenybės formavimosi raidoje. Moksleiviai įgaus daug 

praktinių žinių grodami instrumentu, skirtingomis 

technikomis atliekamais kūriniais. 

 

„Didžiausias mokytojo talentas 
yra sužadinti džiaugsmą atradimo 

ir mokymosi procese.“ 
A. Einšteinas 

  

www.cempion.lt 
 
Mūsų būrelius  ir smulkesnę informaciją jau galite rasti ir 
užsiregistruoti www.cempioms.lt 
 

Dėl burelių ir smulkesnės informacijos galite kreiptis į 
vadovus arba į Jurgitą Grigalauskienę tel.:862120078 

KREPŠINIS 
NEMOKAMAI 

(pasinaudojus NVŠ 

krepšeliu)  

 (J.Stonkus) 868412843  

BUBIAI              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDOKAI       
KAINA: 13EUR 

(pasinaudojus NVŠ 

krepšeliu)  

 (M.Baranauskas) 

862253141  

BUBIAI (AUKŠTELKĖ) antradienis, ketvirtadienis  14.15 

BAZILIONAI      pirmadienį, trečiadienį        16.30 

 

Kviečiame pas mus vaikus norinčius smagiai pajudėti 

bei pakovoti vienas prieš kitą. Mokinsimės imtynių 

sambo bei dziudo. Mes ruošiamės ne tik varžyboms, 

bet organizuojame ir kitas netradicines veiklas ( 

imtynininkų krikštynos, sezono atidarymas, 

uždarymas...). Vasaromis judokai turi galimybę pigiau 

dalyvauti aktyviose mūsų stovyklose. 

 

 

http://www.cempion.lt/
http://www.cempioms.lt/

