TARPTAUTINĖ ŠOKIO DIENA SKIRTA LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS – 100 „ŠOKAM LIETUVAI“

Alytus
Lopšelis-darželis "Du gaideliai" (Alytus, Jaunimo 15 Lt-63314)
2018.04.26
11:00 val.
"Suk suk ratelį". Taip vadinsis linksmas renginys darželio kieme. Vaikučiai šos savo mėgstamus šokius vieni kitiems ir
mokys draugus. Visi kartu šosim " Mano širdis laiminga".

Drąsučiai
ŠRSKC Drąsučių filialas (Melioratorių g.17, LT-81106, Drąsučiai) 2018.04.26 12:00 val.
Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Drąsučių filialo šiuolaikinio grupės "Mokinukai" ir "Iris" kartu Šiaulių
rajono Drąsučių mokykla organizuos bendrą aktyvią mankštą, šoks įvairius šokius.
Šiaulių rajono Drąsučių mokykla (Melioratorių g.17, LT-81106, Drąsučiai) 2018.04.26
12:00 val.
Renginyje dalyvaus Šiaulių rajono Drąsučių mokyklos priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokiniai, kartu
prisijungs ŠRSKC Drąsučių filialo šiuolaikinio šokio grupės "Iris" ir "Mokinukai". Vaikai kartu atliks bendrą aktyvią
mankštą ir šoks įvairius šokius.

Gargždai
Gargždų "Minijos" progimnazija (Vyturių 30 ,Gargždai 96146)
2018.04.26
11:00 val.
Klaipėdos rajono ugdymo įstaigų pradinių klasių šokių festivalis "Šokio sūkury" . Festivalyje dalyvaujantis kolektyvas
atlieka du šokius:vieną lietuvių laiudies, kitą laisvai pasirinktą kitokio stiliaus šokį. Festivalis vyksta kiekvienais metais
ir yra skirtas paminėti tarptautinę šokio dieną.Renginio organizatorė mokytoja Birutė Šutinienė.
Linijinių šokių grupė "Gargždų kregždutės“ (Gargždų kulktūros centras) 2018.04.28
11:00 val.
Linijinių šokių grupės "Gargždų kregždutės" vadovė ir siela Eglė Mizarė sugalvojo paminėti šokio dieną mieste. Tuo
pačiu populiarinti linijinių šokių stilių. Renginys vyks pirmą kartą. Prie organizatorių planuoja prisijungti ir Gargždų
'Minijos" progimnazijos moksleiviai bei Gargždų "Kranto"pagrindinės mokyklos mokiniai.

Jonava
Pagrindine " Baruopes" mokykla (Vyks i Kedainiu spec.mokyklą)
Atliks dvi zumbos sokiu versijas, taip pat masinius gatves sokius.

2018.04.25

12:00 val.

Kapčiamiestis. Lazdijų r.
Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokykla (Vytauto 64, Veisiejai, Lazdijų raj. 67337) 2018.04.27 14:00 val.
Su šokiais visur ir visada, todėl Lietuvos nepriklausomybės šimtmetį minėsime įvairiausių šokių ritmu. Skatinsime būti
fiziškai aktyvesniais tiek mokinius tiek ir visą mokyklos bendruomenę.

Kaunas
Dainavos bendruomenes šokio kolektyvas "Rasos"(J.Urbšio vid.mokykla.Partizanų g. 68,Kaunas)2018.04.26 19:00val.
Lietuva-Europos vidurys. Šoka lietuvaitės Lietuvoj, šoka ir Paryžiuje.Pašoks ir country stiliumi.
"Vipublic Gym" sporto klubas (Dirvos g. 13, LT-50191, Kaunas)
2018.04.26
18:00 val.
Dalyvių grupė apie 20 asmenų šoks Zumbos šokius "Vipublic Gym" sporto klube. Šokiams vadovaus treneris
Augustinas Kazlauskas. Visi dalyviai šoks vienodai, pagal paruoštą programą.
Kaunas "Saulės" gimnazija (Savanorių pr. 46, LT-44209, Kaunas) 2018.04.27
13:00 val.
Renginyje dalyvaus gimnazijos aerobikos kolektyvas, modernaus šokio grupė, gatvės šokių studija, bei kviestiniai
svečiai iš kitų mokyklų, šokių studijų.
Kauno lopšelis-darželis "Malūnėlis" (Kovo 11-osios g. 48, LT-51325, Kaunas) 2018.04.27
11:30 val.
Minėdami Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį, džiaugiamės, kad esame laisvi ir galime keliauti kur tik
geidžia mūsų širdis. Minėdami tarptautinę šokio dieną, šoksime Lietuvai ir nukeliausime net į Braziliją, kur sušoksime
linksmą Sambo.

Kėdainiai
Kėdainiu specialioji mokykla (Basanaviciaus gtv.-99, Kedainiai)
2018.04.25
12:00 val.
Vyks jungtinis renginys Kedainiu specialiojoje mokykloje. Atvyks is Barupes Jonavos raj.) mokyklos sokejai,
specialiosios mokyklos sokejai ir mokytojai, sokiu studijos " ALTiMA" sokejai, taip pat Kedainiu "Ryto" mokyklos
sokejai ir mokytojai. Bus atliekamos individualios sokiu kompozicijos ir masines bendros gatves sokiu kompozicijos,
taip atliks mokytojai kartu su mokiniais sokiu kompozicijas. Sokiu stiliai ivairus , orientuojamais i Lietuvos 100- ciui
pazymeti.
Kėdainiai sokiu studija"ALTiMA" (Kedainiai Basanaviciaus gtv.-99, Kėdainiai)
2018.04.25 12:00 val.
Vyks jungtinis renginys Kedainiu specialiojoje mokykloje. Atvyks iš Barupes Jonavos raj. mokyklos sokejai,
specialiosios mokyklos šokejai ir mokytojai, šokiu studijos " ALTiMA" šokejai, taip pat Kėdainiu "Ryto" mokyklos
šokėjai ir mokytojai. Bus atliekamos individualios šokiu kompozicijos ir masinės bendros gatvės šokiu kompozicijos,
taip atliks mokytojai kartu su mokiniais šokiu kompozicijas. Šokiu stiliai ivairus, orientuojamais i Lietuvos 100- čiui
pažymėti.
Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis „Obelėlė" (Melioratorių g. 26, LT-58104 Vilainiai, Kėdainių r.)2018.04.26 10:35
Šokio dienos šventėje dalyvaus ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikai, 1–4 klasių mokiniai, mokytojai ir kiti
darbuotojai.
Kedainius specialios mokyklos bendruomenes sokiu kolektyvas (Kedainiai , Mindaugos gtv -21) 2018.04.25 12:00
Naujas specialiosios mokyklos bendruomenes nariu sokiu kolektyvas kuris atliks individualia ir jungtine sokiu
kompozicijas su mokiniais

Kėdainių r. Josvainiai
Kėdainių r. Josvainių gimnazija(Ariogalos g. 19, Josvainių miestelis, Kėdainių r.) 2018.04.30
11:13 val.
Šventės metu organizuosime edukacinius užsiėmimus 1-4 klasių mokiniams ir vyresniųjų klasių šokio kolektyvo
nariams. Vyks masinio šokio mokymas, bendra mankšta, folklorinių ratelių mokymas, improvizacinis šokio
užsiėmimas. Užsiėmimus ves keturios vadoves. Šventės pabaigoje visi parodys užsiėmimų rezultatus, šokių kolektyvai
pašoks savo išmoktus šių mokslo metų šokius.

Kelmė
Kelmės "Aukuro" pagrindinė mokykla (Kelmės dvaras, Dvaro g. 15, Kelmė) 2018.04.30
12:10 val.
Bursime visus mokyklos šokėjus sušokti masinį šokį. Rinksimės nuostabioje vietoje prie Kelmės dvaro. Tokiu būdu
kviesime vietos bendruomenę prisijungti ir pamilti šokį.

Kražiai
Kražių Žygimansto Liauksmino gimnazija (S. Dariaus ir S. Girėno gatvė 2, Kražiai 86285) 2018.04.26 9:40 val.
Judriosios pertraukos metu gimnazijos kieme vyks rytinė mankšta zumba ritmu pažadins visus ir nuteiks gerai dienos
pradžiai. Dienai įpusėjus smagiai šoksime folklorinius ir šiuolaikinius šokius.

Kretinga
Kretingos sporto mokykla (Vilnius g.16, Kretinga LT-97103) 2018.04.26
Zumbos maratonas :) Renginis vyk 2 val. Rengį ves 3 zumbos instruktorės

15:00 val.

Lazdijai
Lazdijų mokykla-darželis "Kregždutė" (Kauno g. 23, Lazdijai, LT-67128)
2018.04.27 10:30 val.
Mūsų įstaiga labai noriai dalyvauja visose akcijose ir iniciatyvose, kurias organizuoja Jūsų asociacija. Mes norime
dalyvauti ir šioje Tarptautinėje šokio dienoje. Mes tikrai mokame su vaikučiais įvairių stilių šokių, kurie atitinka mūsų
ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikučių amžių. Suorganizuosime šaunią šokio dieną savo įstaigoje.
VšĮ Lazdijų sporto centras (Vytauto 64, Veisiejai, Lazdijų raj. 67337) 2018.04.26
16:00 val.
Organizuojant šokių šventę įtraukiami įvairių šokių stiliai. Skatinamas fizinis aktyvumas, bei turiningai leidžiamas
laisvalaikis.

Mažeikiai
Mažeikių moksleivių namai (Žemaitijos g. 4 , 89149, Mažeikiai)
2018.04.30
15:00 val.
Renginys vyks lauke. Šokių studijos "Solo" ir " Saulė" koncertuos bendruomenei. Visus susirinkusius įjunks į masinį
šokį, bei įv. žaidimus.
Pavasario pagrindinė mokykla (pavasario 53, Mažeikiai ) 2018.04.27
Flešmobas -skatinti įvairaus amžiaus žmones aktyviai judėti

10:00 val.

Mosėdis
Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelis-darželis (R. Granausko g. 7-2, Mosėdis, Skuodo rajonas) 2018.04.26 10:30val.
Vyks šokio dienos šventė, kurioje dalyvaus vaikučiai, mamos, darbuotojos. Tai bus harmoningas šokio elementų ir
muzikos darna. Šią gražią įdėją skirsime Lietuvos šimtmečiui paminėti.

Nemenčinė Vilniaus r.
Nemenčinės Gedimino gimnazija (Ežero g. 14 Nemenčinė) 2018.04.30
10:00 val.
Nemenčinės Gedimino gimnazijos mokiniai jau ne pirmus metus švenčia Tarptautinę šokių dieną, bet pradinių klasių
mokiniai visada buvo tik žiūrovai. Šiais metais planuojame įjungti į veiklą mūsų pradinukus ir bendru šokiu paminėti
Tarptautinę šokių dieną.

Vilniaus r. Nemenčinės daugiafunkcinis kultūros centras (Švenčionių g. 12, Nemenčinė) 2018.04.29 13:00 val.
Nemenčinės kultūros centre draugiškai gyvena 6 šokių kolektyvai. Tarptautinės dienos proga Nemenčinėje vyks
didelis koncertas, kur pasirodys visi kolektyvai. O renginio pradžia - bendras visų šokėjų šokis.

Palanga
EnerGym dance studio VŠĮ "Energymus" (EnerGym dance studio, Taikos g. 68A, Palanga) 2018.04.28
Zumba Master Class. Renginis vyks 2 val. Rengini ves zumbos instruktoriai

10:00 val.

Panevėžio r. Liūdynė
Liūdynės kultūros centras (Ramioji g. 2, Liūdynės k., 38130, Panevėžio r.) 2018.04.27
18:00 val.
Šventė skirta kaimo bendruomenei, kurios metu pristatysime savo šokių studiją „Judesys“. Šoksime savo mėgstamus
šokius, mokinsime bendruomenės narius šokti, paskui sušoksime bendrą šokį.

Plungė
Plungės technologijų ir verslo mokykla (Plungė, Mendeno g. 7)
2018.04.26
13:00 val.
Pirmo kurso moksleivės mokėsi Zumbos pratimų ir juos parodys mokyklos bendruomenei. Susirinkusius išmokysime
pradedančiųjų pratimo ir atliksime su muzika.

Rietavas
Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija (Rietavas, Daržų g. – 1) 2018.04.27
12:13 val.
Bendro pratimo į 5-12 kl. mokymas ir atlikimas, šokių būrelio merginų pasirodymas gimnazijos erdvėse.

Šiaulių rajonas
Meškuičių kultūros centras (Šiaulių raj., Meškuičių miestelis, Basanavičiaus 2)
Bendra mankšta, bendras flašmobas, šoka kelios kartos.

2018.04.27

17:00 val.

Telšiai
Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija (Sedos g. 19-8, Telšiai, Lt- 87101, Telšiai) 2018.04.27 11:40 val.
Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos1 - 8 kl. ir I - IV gimnazijos kl. bendros šokio kompozicijos "Grečinikė kitaip"
pristatymas per judriąją pertrauką. Šokio kompozicija sukurta remiantis folklorinio žemaitiško šokio aprašymu
"Grečinikė" Šokio kompozicija paskirta Lietuvos atkūrimo 100 pažymėjimui ir Tarptautinei šokio dienai.

Veisiejai Lazdijų r.
Veisiejų Sigito Gedos gimnazija (Jaunimo g. 8 Veisiejai Lazdijų r.) 2018.04.30
9:00 val.
"Tarptautinei šokio dienai paminėti kūno kultūros pamokų metu, vyks netradicinės šokio pamokos.O ilgųjų pertraukų
metu visi rinksimės į gimnazijos stadioną. Čia visi kartu atliksime išmoktus šokius, skirtus Tarptautinei šokio dienai
,,Šokame Lietuvai"" paminėti . Vyresnieji mokiniai gaus užduotį, vykti į ikimokyliniukų grupes ir kartu su vadove
pravesti šokio pamokėles."
Veisiejų kultūros namai (Vytauto 64, Veisiejai, Lazdijų raj.)
2018.04.27
12:00 val.
Renginio tikslas - skatinti įvairaus amžiaus žmonių fizinį aktyvumą, todėl trečiojo amžiaus universiteto senjorės judės
įvairių šokių ritmu ir švęs Lietuvos nepriklausomybės šimtmetį.

Vilkaviškis
Vilkaviškio ,,Aušros" gimnazija, šokio studija ,,Šokantys bateliai"(Vilkaviškio muzikos mokykla) 2018.04.30 15:00 val.
Įvairių šokių stilių susitikimas vienoje vietoje. Masiniai šokiai.
Vilkaviškio muzikos mokykla, šokio studija ,,Šokantys bateliai" (Vilkaviškio muzikos mokykla) 2018.04.30 15:00 val.
Įvairių šokių stilių susitikimas vienoje vietoje. Masiniai šokiai.

Vilnius
Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija (Genių g. 8/4, 11219, Vilnius) 2018.04.26
Bendra mokyklos mokinių mankšta, šokamas bendras masinis šokis

12:00 val.

Vilnius L-DANCE ("Ozo parkas", Vilnius)
2018.04.29
18:00 val.
Tikslas - pritraukti kuo daugiau įvairaus amžiaus, įvairių gabumų linijinių šokių šokėjų. Šoksime Tarptautini linijinių
solo šokių festivalio "Palanga 2018" šokius. Kviesime visus prisijungti prie aktyvaus laisvalaikio leidimo šokio ritmu.
Vilnius VŠĮ "Vaikų dvarelis" (Lindiniškių km. Dvaro g. 26 14181 Vilniaus raj.) 2018.04.27
Bendra rytinė mankšta, bendras viso darželio masinis šokis.

12:00 val.

Fabijoniškių mokykla (P. Žadeikos g. 2 LT - 06318 Vilnius) 2018.04.26
11:00 val.
Kursime šventę sau ir kitiems. Didinsime sveiką užimtumą, pamokas paįvairinsime šokiu.Smagiai leisime laiką
bendraminčių rate.
Lietuvos muzikos ir teatro akademija (Operos studija, Gedimino pr. 42, Vilnius) 2018.04.25
17:00 val.
"Zumba treniruotė - tai kaip "fitneso vakarėlis", kurį sudaro pasauliniai šokių muzikos ritmai kartu su lengvai
atkartojama šokių choreografija sukuriant dinamiką tarp šokio ir sporto. Sportuojant su Zumba įvyksta absoliuti kūno

transformacija - tai lyg linksma šventė nejaučiant jokio diskomforto. Nori pasportuoti - pasikrauti energijos ir gerų
emocijų? Mes laukiame Jūsų!
Vilniaus Volungės darželis-mokykla (Volungės g. 10, LT -10316 Vilnius) 2018.04.26
12:00 val.
Šokam visi, ir mokiniai, ir pedagogai. Drebinam Lietuvos žemę šokiu, kad girdėtų mūsų 100 - metį ir kosmosas.

