
 
 
Būk tyluma žalsva, kai paukščiai gieda, 
Sugrįžę iš kraštų egzotiškų, tolių; 
Būk iš visų žiedų saldžiausiu žiedu, 
Kai bitės medų nešasi prie avilių. 
 
Būk spinduliu šiltu, kai vaisiai bręsta 
Ir laukia linkdama žemyn svari šaka; 
Jaukia pastoge būk vaikams šio krašto, 
Kai springsta viesulais pūga – nuoga, ilga. 
 
O būki, būki tuo, kuo man buvai tu, 
Ir kuo lig šių dienų man, Mama, tebesi. 
Matau tave, bijau, kad nenueitum 
Už kalno ar nepasislėptum debesy... 

 
 

 
„Mama“ Marius Japertas, 8kl 

 

Su Motinos diena! 

 
 

Profesinio orientavimo projektas ,,Norai ir galimybės“ 
Koordinatorė, spec.pedagogė ekspertė Teresė Kazlauskienė 

 
Mokykla, siekdama palankesnės mokinių socializacijos, 

atsižvelgdama į ugdytinių specialiuosius poreikius, vykdo 
ugdymą karjerai. Labai svarbu padėti mokiniui, suderinti jo 
siekius su galimybėmis, mokyti pritaikyti juos prie 
visuomenės poreikių.  

Švietimo mainų paramos fondas suteikė galimybę teikti 
paraiškas dalyvauti konkurse ,,Orientavimas karjerai 
Lietuvoje ir Europoje“. Norinčiųjų finansinės paramos 
atsirado daug. Fondas gavo 224 paraiškas iš įvairių 
respublikos institucijų. Džiaugiamės, kad tarp 16-os 
laimingųjų, laimėjusių finansavimą, buvo atrinkta ir mūsų 
mokykla. Darbo grupės parengtam jaunuolių su negalia 
ugdymo karjerai projektui ,,Norai ir galimybės“ skiriama 
iki 3150 litų dotacija.  

Turėdami lėšas, galėsime sėkmingai vykdyti numatytą 
veiklos programą.  

Projektas ,,Norai ir galimybės“ savo veiklą planuoja 
2013 metų balandžio – spalio mėnesiais.  

Jau balandžio 7 dieną mokyklos ugdytinių grupė su savo 
pagamintais darbeliais ir technologijų mokytojomis 
Ramunėle Paraukiene ir Jolanta Drumstaite dalyvavo 
respublikiniame Vilniaus Mokytojų namų kieme vykusiame 
renginyje – parodoje-mugėje ,,Angelų vaikai - su meile 
Jums“. Technologijų mokytojų iniciatyva suplanuotas ir 
sėkmingai pravestas ugdymo karjerai grupinis užsiėmimas 
,,Daryk pats ir pamokyk draugą“. Darbiniai įgūdžiai buvo 
tobulinami bendradarbiaujant.  

Balandžio 16-ąją su 16-os vyresniųjų klasių mokinių 
grupe vykome į Radviliškio technologijų ir verslo centrą, 
Sužinojome apie galimas čia įgyti specialybes, mokinių 
mokymosi ir gyvenimo sąlygas. Susitikome su buvusiomis 
mūsų mokyklos mokinėmis, siekiančiomis tapti 
kvalifikuotomis virėjomis.  

Vyresniųjų specialiųjų ir socialinių įgūdžių ugdymo 
klasių ugdytinių grupė kartu su projekto koordinatore 
Terese Kazlauskiene apsilankė Kaišiadorių UAB ,,Roda“ ir 
Kauno teritorinės darbo biržos Kaišiadorių skyriuje. 
Mokiniai klausėsi pasakojimo apie bendrovės gaminamą 
produkciją, stebėjo darbo procesą. Vėliau, apsilankę Darbo 
biržoje, gavo konkrečių patarimų apie galimybes įsigyti 
specialybę ar įsidarbinti. Pradinių ir lavinamųjų klasių 
mokiniai susipažino su įvairiomis profesijomis bendrame 
renginyje, padedami mokytojos A.Šimaitės ir 
S.Lažauninkienės, vyresnieji, kartu su socialiniu pedagogu 
A. Jočiūnu, rimtai tarėsi apie jų galimybes toliau mokytis ar 
įsidarbinti.  
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Džiaugiamės, kad projektui skirtos lėšos suteikia 

galimybę papildyti technologijų kabinetų materialinę bazę, 
atlikti įvairias neformaliojo švietimo praktines veiklas, 
apsilankyti įvairiose mokymo įstaigose. 

 
Neformaliojo vaikų švietimo programa  
„Keliaukim, draugaukim, sportuokim“ 

Vyresnioji kūno kultūros mokytoja Inga Kisielienė 
 

Programa skirta specialiųjų, lavinamųjų ir socialinių 
įgūdžių ugdymo klasių mokiniams. Programos tikslas - 
ugdyti mokinių socialines kompetencijas, suteikiant žinių 
apie Lietuvą, sudarant galimybę sportuoti, bendrauti ir 
bendradarbiauti. Programos veiklos skatino sveiko, 
turiningo gyvenimo nuostatų ir įgūdžių ugdymą, fizinį 
aktyvumą, bendravimą su bendraamžiais, kartu plėtojant 
emocinę, socialinę, kultūrinę patirtį. 

Dešimtokų šimtadienio proga vykome į Kauno ledo 
areną, kur čiuožinėjome su pačiūžomis. Taip pat aplankėme 
Kauno hidroelektrinę, daugiau sužinojome apie 
atsinaujinančius energijos šaltinius. Minėdami Kovo 11-ąją, 
varžėmės krepšinio aikštelėje su Suaugusiųjų ir jaunimo 
mokyklos mokiniais, Paparčių Šv.Juozapo globos namų 
auklėtiniais. Žaidėme stalo tenisą su Suaugusiųjų ir jaunimo 
mokyklos mokiniais. Dalyvavome Lietuvos specialiosios 
olimpiados specialiųjų mokyklų ir profesinio rengimo 
centrų krepšinio čempionate, kur pasidalinome 3-4 vietą.  

 

 
 
Vedėme renginį „Pažinkime vieni kitus iš arčiau“. Jame 

dalyvavo V.Giržado progimnazijos 3a klasės mokiniai, 
mūsų mokyklos pradinių, lavinamųjų ir socialinių įgūdžių 
ugdymo klasių komandos. Dalyviai rungėsi, kas greičiau 

įveiks kliūčių ruožą, taikliau pataikys į „šulinį“, į vartus, 
pastatys aukštesnį „bokštą“. Visi norintys galėjo išbandyti 
savo taiklumą žaisdami smiginį, baulingą, mankštinosi 
„treniruoklių salėje“ ar smagiai šokinėjo ant batuto. 
Nugalėjo draugystė, šypsenos, gera nuotaika. Visos 
komandos buvo apdovanotos diplomais ir saldžiais prizais. 
Susitarėme susitikti ir kitąmet. 

 

 
 
Ritminių šokių būrelio „Sūkurys“ nariai dalyvavo 

Kauno Šv. Kazimiero vidurinės mokyklos atviroje veikloje-
konkurse „Šokių diena“. Vaivos ir Evelinos pasirodymas 
sulaukė didelių plojimų, jos buvo apdovanotos diplomais ir 
saldžiais prizais. Būrelio nariai nekantriai laukia gegužės 
mėnesį vyksiančių respublikinių aerobikos varžybų ir 
išvykos į Burbiškio dvarą. 

Balandžio mėnesį mokyklos bibliotekoje veikė paroda 
„Sportas-sveikata“. Joje buvo galima sužinoti apie 
netradicines sporto šakas, naujus žaidimus. Mokytoja 
A.Šimaitė organizavo mankštos savaitę pradinių ir 
lavinamųjų klasių mokiniams „Mankštinamės kartu“. 
Klasių vadovai įsitraukė į programos veiklą klasės 
valandėlių metu kalbėdami apie fizinį aktyvumą, sveiką 
gyvenseną, organizuodami mankštos pertraukėles pamokų 
metu. 

Netradiciniai veiklos būdai padėjo atsiskleisti mokinių 
saviraiškai. Už programos vykdymui skirtas lėšas įsigyta 
naujų sportinių priemonių (kamuolių, rakečių, smiginys). 

 
Pedagoginis psichologinis tėvų švietimas 

Vyresnioji spec.pedagogė Asta Šimaitė 
 

2013-03-08 mokykloje vyko pradinių ir lavinamųjų 
klasių mokinių tėvų susirinkimas. Mokinių tėvams ir 
globėjams buvo parodyta atvira integruota pamoka 
„Pavasario šventės”, kurią vedė specialiosios pedagogės 
metodininkės A.Kaselienė, J. Šestakauskienė ir logopedė 
metodininkė B.Labanauskienė. Mokyklos direktorė 
R.Pažėrienė supažindino su aktualia informacija. Mokyklos 
direktorės pavaduotoja ugdymui V.Kiuršinienė skaitė 
pranešimą apie ugdymo proceso organizavimą Kaišiadorių 
specialiojoje mokykloje. Daug naudingos informacijos ir 
praktinių patarimų pristatė psichologė R.Vėželienė 
pranešime „Ar mokate bendrauti su savo vaikais?“. 
Pranešėja logopedė metodininkė B.Labanauskienė skaitė 
pranešimą „Kalbinių gebėjimų ugdymas. Tėvai ugdymo 
partneriai“. Vyr. auklėtojos V.Janušienė ir R.Paraukienė 
pristatė kaip įgyvendinama socialinių ir emocinių gyvenimo 
įgūdžių ugdymo programa „Draugaukim“. Mokyklos 



socialinis pedagogas A.Jočiūnas kalbėjo apie mokinių 
bendravimą, išsakė keletą pastebėjimų dėl netinkamo 
mokinių elgesio. Mokinių tėvams buvo parodytas filmas 
,,Kaišiadorių specialiajai mokyklai 30 metų“. Po to klasių 
vadovai tėvelius ir globėjus supažindino su pirmojo 
pusmečio mokinių ugdymosi pasiekimais. 
 

 
 

„Angelų vaikai – su meile Jums“ 
Mokytoja Jolanta Drumstaitė 

 
Vaiko teisių apsaugos tarnybos suorganizuota Atvelykio 

paroda-mugė šį snieguotą pavasarį vėl pakvietė mus į 
Vilniaus mokytojų namų kiemelį.  

Šį kartą vaikus linksmino TV3 televizijos projekto „X 
faktorius“ žvaigždės. Tautiniai šokiai prie laužo neleido 
vaikams ir mugės svečiams sušalti. Daug malonių akimirkų 
suteikė atvežti gyvulėliai, policininkų išdresiruotų šunų 
pasirodymas, iliuzionisto triukai, milžiniškų muilo burbulų 
pūtimas.  

Namo vaikai grįžo pasimokę prekiauti, pasisėmę idėjų 
būsimiems darbeliams, susiradę naujų draugų. 

 

 
 

Veiksmo savaitė „BE PATY ČIŲ 2013“  
Psichologė Rita Vėželienė 

 
Kovo 18-22 dienomis jau 4-ą kartą organizuojamoje 

respublikinėje akcijoje „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 
2013“ dalyvavo ir mūsų mokykla. Projekto iniciatoriai - 
emocinės paramos telefonu tarnyba „Vaikų linija“ – nuolat 
kviečia nelikti abejingais ir prisijungti prie renginių, kuriais 
siekiama neleisti pamiršti apie tai, kas yra draugiškas ir 

pagarbus bendravimas, bei kodėl yra taip svarbu ugdyti 
vaikų toleranciją ir empatiją jau nuo pat mažens. 

 

 
 
Vos įėjus į mokyklą visus pasitiko informacinis stendas 

„Aš neskriaudžiu kitų, prisijunk ir tu!“. Nuo ryto prasidėjo 
įvairios pamokos, valandėlės su integruotomis patyčių 
prevencijos temomis: „Ar sunku būti bjauriuoju ančiuku?“, 
„Kaip įveikti baimę?“, „Psichologinis smurtas - kas tai?“, 
„Ar aš saugus mokykloje?“, „Gerbkime vieni kitus?“ ir kt. 
Soc. pedagogas vedė socialaus elgesio užsiėmimus 7-10 
klasėse. Visiems patiko pokalbis prie arbatos, kurio metu 
vaikai vaišinosi pačių pagaminta obuoliene, klausėsi 
pasakos apie pyktį ir jo pasekmes žmogui, galvojo už ką 
pagirti šalia sėdintį draugą. Kiekvienas prisegė po popierinę 
šypsenėlę - kaip draugiško bendravimo simbolį. Daug 
įspūdžių paliko sportinės varžybos su V. Giržado 
progimnazijos mokiniais „Pažinkime vieni kitus iš arčiau“, 
kuriose vaikai smagiai išsidūko, nuvargo, bet buvo 
laimingi“. 

 
Kaziuko mugė ,,Pasažo“ prekybos centre 

Mokytoja Jolanta Drumstaitė 
 
Kaišiadorių specialioji mokykla - tai antrieji namai 

vaikams ir jaunuoliams su negalia, tiems, kam reikia 
specialiųjų pedagogų priežiūros, individualizuotų 
mokymosi programų, didesnės meilės ir šilumos. Čia 
esantys mokiniai yra tylūs, bet darbštūs. O kad tai 
parodytume ne tik vieni kitiems, bet ir rajono visuomenei, 
mūsų mokyklos mokytojai kartu su mokiniais surengė 
Kaziuko mugę. 

 

 
 



Pavasarinė saulė ir rytinis miesto šurmulys sukvietė 
visus į mugę, kuri netradiciškai buvo suorganizuota 
,,Pasažo“ prekybos centre. Šventiškai pasipuošę tautiniais 
rūbais pradėjome mugės atidarymo ceremoniją. Joje 
demonstravome filmą apie mokyklą, vaikų veiklą ir 
darbelius. Sveikino ir linkėjo sėkmės mokyklos direktorė, 
rajono atstovai bei svečiai. Neabejingi buvo ir užsukę 
lankytojai. Jie ne tik aukojo, bet ir daug gražių palinkėjimų 
įrašė į atsiliepimų knygą. Savo darbeliais džiuginome 
miestiečius, mokėmės prekiauti ir bendrauti. 

 
„Sniego margučių“ šventė  
Auklėtoja Jūratė Balčiūnienė 

 
Po Velykų atostogų grįžę į mokyklą mokiniai ruošėsi 

neįprastai „Margučių šventei“, skirtai Atvelykiui. 
Kadangi pavasaris negailėjo sniego, tai vaikai su grupių 

auklėtojomis nusprendė nusilipdyti snieginę Velykų bobutę. 
O kokia Velykų bobutė be margučių? Sniegas buvo puiki 
lipdymo medžiaga ir kiaušiniams. Įdomiausia dalis  - sniego 
kiaušinių marginimas ištirpintais vandenyje guašo dažais. 
Gražu buvo stebėti, kaip vaikai lipdė kiaušinius, tarėsi, 
kokiais raštais juos puošti. „Dar niekada nematėme tokių 
margučių, tokios snieginės margučių šventės“,- džiaugėsi 
mažieji. 
 

 
 

Integruota pamoka 
Mokytoja Rita Markevičienė 

 
Kovo 19 -ąją mūsų mokykloje 7-10 spec. klasėse vyko 

integruota biologijos ir geografijos pamoka, skirta Žemės 
dienai paminėti. Pamokoje mokiniams ugdėme suvokimą, 
kad Žemė yra vertybė, kuri turi būti saugoma ir 
puoselėjama ateities kartoms. Mokinius skatiname domėtis 
Lietuvos ir pasaulio ekologijos problemomis, jų sprendimo 
būdais. Geografijos mokytojas Juozas Šiurkus mokiniams 
pasakojo apie pasaulio ir Lietuvos taršos problemas, 
sukauptus šiukšlių kiekius, vandens išteklių trūkumą 
Afrikoje. Biologijos mokytoja Rita Markevičienė 
demonstravo skaidres, video filmukus, priminė mokiniams, 
kaip rūšiuojamos šiukšlės, kokiomis ligomis galima 
užsikrėsti atsigėrus užteršto vandens, kokiais gerais darbais 
galėtume prisidėti prie Žemės išsaugojimo.  

 
 
 
 
 

Laukiame grįžtančių paukščių 
Auklėtoja Valė Janušienė 

 
Pavasarį su nerimu dairomės į dangų ir laukiame 

sugrįžtančių iš šiltųjų kraštų paukštelių giesmininkų. 
Vyresnieji grupių ugdytiniai technologijų pamokų metu 
pagamino inkilėlius paukšteliams. Savo nameliais gali 
pasidžiaugti ne tik varnėnai, bet ir zylutės, dagiliukai, 
žaliukės. Mokyklos teritorijoje augantys beržai pasipuošė 
inkilais. Šiemet tuo pasirūpino Tomas, Mindaugas, 
Aurimas.  
 

 
 
Po pamokų ugdytiniai susirinko į renginį, kurio metu 

žaidė žaidimus, pamėgdžiojo paukščių balsus, minė mįsles, 
atliko įvairias užduotis.  
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Primename: 
1 - 5 klasių mokiniams papildomos atostogos - gegužės  
6-10 d. 
Mokslo metai 1-5 klasėms baigiasi gegužės 31 dieną,  
6-10 ir socialinių įgūdžių ugdymo klasėms – birželio 7 
dieną. 
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Mokyklos adresas: Gedimino g. 118, LT-56166 Kaišiadorys, tel./faks. 8-346-60028, El. paštas : KSIMAS@takas.lt 
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