Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos –
Šilutės Žibų pradinės mokyklos

Jaunučių chorų ilgalaikis projektas
„Mus sujungė muzika“
Draugystė tarp meno kolektyvų moksleivių ir vadovų, bendra koncertinė –
atlikėjiška veikla plečia akiratį, suteikia naujos patirties. Vykdami į koncertines
išvykas pažįstame savo kraštą.
Nuo 2002 metų Kelmės „Aukuro“ vidurinės (dabar pagrindinės) mokyklos
jaunučių chorelio dainininkai (vad. L. Daunienė) ir Šilutės Žibų pradinės mokyklos
jaunučių chorelio dainininkai (vad. R. Mockuvienė-Gečienė) vykdome projektą „Mus
sujungė muzika“. Kiekvieną pavasarį organizuojame įvairius bendrus pasirodymus –
koncertus: Šilutės mokyklose, Šilutės Kultūros ir pramogų centre bei Kelmės „Aukuro“
mokykloje rodyti muzikiniai vaidinimai, skambėjo dainos, trepsėjo šokėjėliai. Po
koncertų susipažįstame su rajonų apylinkėmis: stebėtas Šilutės apylinkių potvynis,
aplankytas Ventės ragas, Kryžių kalnas, Burbaičių piliakalnis, Kelmės krašto muziejus.
2003-05-02 Kelmės „Aukuro“ vid. m-klos 1-4 kl. jaunučių choro „Vaivorykštė“, 6-7 kl.
mergaičių vokalinio ansamblio (vad. L. Daunienė) pasirodymas Šilutės Žibų pradinėje
mokykloje.
Programoje: muzikinė pasaka „Juokų diena“. Scenos dekoracijas kūrė dailės
mokytojos V. Čiužienės vadovaujami mokiniai.
Išvyka į Ventės ragą.
2004-04-02 Šilutės Žibų pradinės m-klos mažųjų (1-4 kl.) dainininkų (vad. R.
Mockuvienė) ir kantri šokių kolektyvo „Salūnas“ (vad. R. Stoškuvienė) pasirodymas
Kelmės „Aukuro“ vid. mokykloje.
Išvyka į Kryžių kalną.
2005-04-15 Koncertas „Vaikai vaikai vanagai... “ Šilutės kultūros ir pramogų centre.
Išvyka į Rusnę, stebėtas Šilutės apylinkių potvynis.
2005-04-25 Koncertas „Vaikai vaikai vanagai... “ Kelmės „Aukuro“ vidurinėje
mokykloje.
Aplankytas Kelmės krašto muziejus.
2007-04-26 Muzikinis vaidinimas „Meškiukas Rudnosiukas“ Kelmės „Aukuro“ vid.
mokykloje. Vaidino Šilutės Žibų pradinės mokyklos pradinių klasių mokinių dramos
studijos aktoriai (vad. T. Raibys), jiems pritarė Kelmės ir Šilutės dainininkai.
Išvyka į Burbaičių piliakalnį.
2009-04-30 Šilutės dainininkų ir artistų muzikinis vaidinimas „Kaip katinėlis ėjo į
kurmio vestuves“ (dramos studijos vad. R. Kriščiūnienė) Kelmės „Aukuro“ vid. mokyklos
pradinių klasių mokiniams.
Padėkos šventė Kelmės „Aukuro“ vidurinės mokyklos tėveliams, seneliams ir
mokytojams. Šilutės ir Kelmės mokyklų dainininkų koncertas.
Pasivaikščiojimas po Kelmę, indėniški žaidimai Kelmės krašto muziejuje.
2010-05-27 1-3 klasių paskutinio skambučio šventė-koncertas „Sveika, Vasara!“

Šilutės Žibų pradinėje mokykloje. Jungtinis chorelių pasirodymas.
Išvyka į Ventės ragą, pasivaikščiojimas prie Didžiosios tujos.
2012-05-18 Padėkos koncertas-šventė „Būkite laimingi“ Kelmės „Aukuro“ vidurinėje
mokykloje. Po koncerto šventės dalyviai dalyvavo liaudiškoje vakaronėje.
2013-05-09 Koncertas „Pro atvirą langą į platų pasaulį“ Šilutės Žibų pradinėje
mokykloje. Koncerto metu paminėjome Kelmės ir Šilutės mokyklų dainininkų
bendradarbiavimo dešimtmetį.
Dalyvavimas Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos organizuojamoje akcijoje
„Dainuojanti klasė, dainuojanti mokykla“.
Dalyvavimas Šilutės krašto muziejuje organizuotoje edukacinėje pamokoje.
2014-05-15 Šventinis koncertas „Būkite laimingi!“ Kelmės „Aukuro“ pagrindinėje
mokykloje.
Dalyvavimas Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos organizuojamoje akcijoje
„Dainuojanti klasė, dainuojanti mokykla“.
Aplankytas Kelmės krašto muziejus, kuriame mokiniai dalyvavo edukacinėje pamokoje
apie indėnų papročius ir gyvenimą.
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