Kūrybinių tiriamųjų darbų temos
(mokiniai gali siūlyti savo sugalvotas temas):
Integruotos temos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

„Vilniaus atspindžiai mene“ (istorija-dailė).
„Lietuvos valstybės teritorijos ir sienų kaita“ (istorija-geografija).
„Seras Tomas Moras ir jo laikmetis“ - "Sir Thomas Moore and his epoch"
( anglų klb-etika-tikyba).
Fizikos rizika istorijoje (istorija-fizika)
Industrializacijos pėdsakai Vilniuje (istorija-geografija).
M.K.Radvila – istorikas ar geografas?(istorija-geografija).
Dorybės pagal Aristotelį ir krikščionybėje (etika-tikyba).
Lietuvių migracijos anksčiau ir dabar (istorija-geografija).

Istorija:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Vilnius sovietiniu laikotarpiu.
Pokyčiai Vilniuje XIXa.
Bernardinų kapinėms 210 metų.
Užupio respublika ir jos žmonės.
Užupio gatvių istorija.
Senasis Vilnius meno kūriniuose.
Lietuvos kariuomenės uniformos.
Vienos Vilniaus gatvės istorija.
Dvarų istorija.
Garsios Lietuvos moterys.
Užupio legendos. Kas tiesa, o kas mitas?
Užupio respublikos istorija.
Steigiamojo Seimo sprendimų poveikis Lietuvai.
Istorinis anekdotas.
Įžymūs Vilniaus žmonės.
Vilniaus byla tarpukaryje.
Vilniaus gyventojai po II pasaulinio karo.

Geografija:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Klimato atšilimo poveikis šalių žemės ūkiui.
Valstybių siekiai Arktyje.
Kokios įtakos Lietuvos pažinimui turėjo Gintaro kelias?
UNESCO paveldas Lietuvoje ir Vilniuje.
Vilniaus Startuoliai.
Lietuvos ateitis – „žalioji energetika“?
Zoologijos sodai: gerai ar blogai?
Lietuvių bendruomenės pasaulyje.
Ar patrauklus Vilnius turistams?
Kuo aktualios ir šiandien Kazio Pakšto geopolitinės įžvalgos?
Lietuvos mokslininkų pasiekimai pasaulyje.
Pabėgėliai Lietuvoje.

Dorinis ugdymas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Savanorystė: galimybės ir patirtis.
Žmogaus gyvenimo prasmė: kokia ji skirtingomis epochomis, skirtingiems filosofams.
Šeimos etika.
Tradicinės religijos Vilniuje.
Jaunimo subkultūros.
Olos alegorija pagal Platoną.
Dievo buvimo įrodymai pagal Akvinietį.
Piligrimystė.

Informacinės technologijos:
1.
2.
3.
4.
5.

Virtualios galimybės savarankiškam mokymuisi.
Elektroninė saviugdos knygelė
Kompiuteriniai žaidimai - nauda ar žala?
Svetainės projektavimas.
Animacija, trumpo metro filmas.

Matematika:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

"Tikimybė laimėti"
"Matematika mano pomėgyje"
Matematinės funkcijos įvairiuose mokomuosiuose dalykuose ir mus supančioje aplinkoje.
Finansai mūsų kasdieniame gyvenime
"Plotų ir tūrių skaičiavimas su integralais"
"Anglų kalbos vadovėlis matematikams.

Lietuvių kalba:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Žmogus rinkos ekonomikoje – būti ar nebūti? Jurgio Savickio ir Antano Škėmos lyginamoji kūrinių
analizė.
Kiek romantinėje Antano Baranausko poemoje „Anykščių šilelis“ istorinės tiesos?
Tradiciniai simboliai poezijoje ir mene ( pvz., jūra, rūpintojėlis, aušra, upė...)
Pasirinkto programinio literatūros kūrinio ekranizacija; (integracija su muzika, teatru, informatika)
Frazeologizmai lietuvių, anglų ir rusų kalba, jų vizualizacija ( informacinės technologijos)
Kokį moters vaidmenį visuomenėje formuoja programinė literatūra?

Rusų kalba:
1.
2.

Тема проектной работы : " М.Лермонтов его личная жизнь и экскурсия в музей
М.Ю.Лермонтова в Пятигорске .
"Lietuvos rusų dramos teatras, 150 metų istorijos." Tiriamojo darbo tema.

Anglų kalba:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Virtualios galimybės savarankiškam anglų k. mokymuisi (jungiamės prie informacinių
technologijų temos)
The benefits and drawbacks of computer games (integruota su informacinėm, biologija)
English coursebook for mathematicians
Sir Thomas More and his epoch (integruota su doriniu ugdymu ir istorija)
Figurative language in an English novel of your choice (su lietuvių kalba)
The influence of French on the English language.
V.Šekspyro kūrinio „ Hamletas“ vertimo iš anglų k.į lietuvių kalbą lyginamoji analizė

Dailė (mokytoja Samuilienė):
1.
2.

Užklasinis neformalus Užupio gimnazistų meninis lavinamasis
Daliės galerijų edukacija Vilniaus moksleiviams

Muzikos(mokytoja Sonata Stakionienė):
1.
2.
3.
4.

Lietuvių atlikėjai ir kompozitoriai užsienyje
Muzikos paskirtis šiandieniniame pasaulyje
Chorinė muzika gimnazijoje
Šiuolaikinė smuzikos festivaliai Lietuvoje.

Odos meno technologijos (mokytoja Regina Andriulaitytė):
1.
2.
3.
4.

Erdvė ir plokštuma odos meno kūriniuose
Knygrišybos raidos įvairovė nuo tradicinio knygų įrišimo iki avangardinės
menininko knygos
Odos meno raida įvairių šalių kultūrose

Teatro mokytoja (mokytoja Gabrielia Kuodytė):
1.
2.
3.

Lietuvių dramaturgų pastatymai Lietuvos teatre
Žymiausi teatro režisieriai Lietuvoje
E. Nekrošiaus kūrybos retrospektyva

Verslo ir vadybos( mokytoja Irma Jančienė):
1.
2.
3.
4.
5.

Socialinio verslo vystymasis Lietuvoje
Reklamos poveikis verslui ir vartotojui
Verslo įmonės ir jų kaita Užupyje
Ekologija ir verslas. Draugai ar priešai?
Sėkmingiausių Lietuvos verslo įmonių veikla.

Šokis (mokytoja Eglė Kančiauskaitė):
1.
2.
3.
4.

Šokis - saviraiškos priemonė;
Skirtingų šokio žanrų specifika;
Šokio įtaka fizinei bei psichologinei sveikatai;
Šokio žanrų pasirinkimo priežastys VUG mokinių tarpe.

Chemija:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

“Kramtomoji guma”
“Natūralaus muilo gamyba”
“Natūrali kosmetika už ar prieš?”
"Natūralaus muilo privalumai"
"Natūrali kosmetika geriau nei sintetinė. Tiesa ar mitas?"
"Ką rinktis? Polietileninį maišelį ar popierinį?"

Biologija:
1.
2.
3.

Paprastosios eglės fenotipiniai skirtumais.
Lietuvos nacionalinių parkų, rezervatų, draustinių logotipai.
Lipazės aktyvumo tyrimas indų plovikliuose.

Fizika:
1.
2.
3.

Termovizorius, pastatų energertnės klasės
Fizika būriavime
Lietuvos ir pasaulio Saulės energetika

Fizinis ugdymas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fizinio pasiruošimo kaita mokslo metų eigoje – A.Četkauskas
Moterys Olimpinėse žaidynėse – J.Gimbutienė
Populiariausios neformalaus fizinio ugdymosi formos 9-12 kl. merginų tarpeR.Rutkauskienė
Vaikų, turinčių viršsvorį (15-17 m.) fizinio aktyvumo tyrimas ir jo kitimo
rezultatai – D.Zybailo

