
2005-2010 metų teatrinio meno skyriaus veiklos apžvalga 

  

  Mokinių teatras "Naminukas" sukūrė 10 spektaklių. Šių spektaklių režisierė dramos mokytoja 
motodininkė Daiva Skaringienė, muzikos vadovė vyr. mokytoja Ingrida Šopienė, choreografė vyr. 
mokytoja Jurgita Juodpusytė: 

2006 m. kovo mėn. - muzikinis spektaklis " Pelenė" ( teatro sk. pažymėjo savo 20-metį) 

2007 m. gegužės mėn. - spektaklis „Pasaulis mumyse" 

2007 m. gruodžio mėn. - teatralizuotas kalėdinis koncertas „Sniego karalienė" 

2008 m. kovo mėn. - muzikinis spektaklis „Raudonkepuraitė" 

2008 m. gruodžio mėn. - teatralizuotas kalėdinis spektaklis „Žibutės žiema" 

2009 m. kovo mėn. - spektaklis „Vaikystės idealai" 

2009 m. balandžio mėn. - spektaklis „Pamoka" 

2009 m. gruodžio mėn. - spektaklis „Šaltukas" 

2010 m. kovo mėn. - muzikinis spektaklis „Merė Popins" 

2010 m. gegužės mėn. - spektaklis „Nesusipratimas su kasytėmis" 

  

  Buvo surengti trys Lietuvos muzikos ir meno mokyklų mokinių teatrų festivaliai „ Svečiuose pas 
Naminuką": 2006 m. - IV -asis; 2008 m. - V-asis; 2010 m. - VI- asis. 
  2008 m. mokytoja Ingrida Šopienė baigė Šiaulių universitetą ir įgijo muzikos pedagogo 
specialybę. 
  2009 m. rugsėjo mėn. skyriuje pradėjo dirbti vyr. dramos mokytoja Airida Lementauskienė. Jos 
vadovaujamas mokinių teatras „Coliai" parodė spektaklį „Arklio Dominyko meilė". 
  Kiekvienais metais teatrinio skyriaus mokiniai dalyvauja Respublikiniame  meno mokyklų teatro 
skyrių meninio skaitymo konkursuose Jonavoje: 
  2007 m. mokinys Julius Kesminas (mokyt. D.Skaringienė) laimėjo I-ąją vietą. 
  2008 m. mokinė Giedrė Žulpaitė (mokyt. D.Skaringienė) laimėjo I-ąją vietą; mokinė Eglė Kižaitė 
(mokyt. Marijana Katilienė) laimėjo III-iąją vietą. 
  2009 m. mokiniai Modestas Kvedaras (mokyt. D.Skaringienė) ir Rugilė Pukštytė (mokyt. 
M.Katilienė) laimėjo III-iąsias vietas savo amžiaus grupėse. 
  2010 m. mokinė Goda Vasiliauskytė (mokyt. M.Katilienė) laimėjo I-ąją vietą; mokinė Giedrė 
Žulpaitė (mokyt. D.Skaringienė) laimėjo II-ąją vietą; mokinė Ineta Trušaitė (mokyt. 
A.Lementauskienė) - III-iąją vietą. 
   Teatro skyriaus ugdytiniai, mokydamiesi vaidybinio meno, turi galimybę puoselėti savo 
kūrybinius sugebėjimus. Mokytojos režisierės nuolat ieško naujų teatro meno krypčių ir formų, o 
kiekviena premjera - tai didelis džiaugsmas žiūrovams ir patiems artistams. Skyrius gyvuoja jau 25-
ius metus. 

  

Teatrinio meno skyriaus vedėja Daiva Skaringienė 


