
 

Ar laukiate Kalėdų? Šventės būtinai reikia laukti, tik tada ji 
bus smagi.  

Žmonės nuo seno laukia Kalėdų visą gruodžio mėnesį. Tas 
laukimas vadinamas Adventu. Seniau per Adventą trankių darbų 
nedirbdavo, negražių žodžių nekalbėdavo, didelių linksmybių 
nekeldavo, labai gražiai ir ramiai elgdavosi. Advento vakarais 
labai anksti ima temti. Dabar mums nebaisu – vos sutemsta, 
namuose užsidegam šviesą. O seniau juk elektros nebuvo. Žmonės 
žibindavo balanas arba žibalines lempas ir taip prieblandoje 
vakarodavo. Kad nebūtų nuobodu, mįsles mindavo, pasakas 
sekdavo, žaidimus žaisdavo. 

(Austė Bareikytė) 

 
 

Artėja gražus, ramybę nešantis metas. Jau visai netrukus 
pajusime artėjančių švenčių dvasią... Kūčios, Kalėdos, Naujieji... 
Tebūna šios šventės džiugios Jums maloniu stabtelėjimu 
kasdieninių darbų sūkury, susimąstymo akimirka, ramybės 
palaima.  

Tebūna šviesios ir laimingos visos metų dienos! Ramaus 
Kūčių vakaro! Linksmų šv. Kalėdų ir laiming ų Naujųjų metų! 

 

Mokyklos direktorė Reda Pažėrienė 
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Dėmesio! 

 

Gruodžio 20-22 dienomis kviečiame visus į kalėdinę parodą – 
mugę. Renginys vyks prekybos centre IKI Kaišiadoryse, 
Gedimino g. 116, šalia „Senukų“ parduotuvės. Čia jūsų lauks 
mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai su savo rankdarbiais, 
muzika ir gera nuotaika. 

 

Organizatoriai 
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Neformaliojo vaikų švietimo programa  
„Keliaukim, draugaukim, sportuokim“ 

Mokytojai Inga Kisielienė, Asta Šimaitė, Juozas Šiurkus 
 

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

Minėdami Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 
skrydžio per Atlantą metus, vykome į Lietuvos aviacijos 
muziejų Kaune. Susipažinome su Lietuvos aviacijos 
istorija, orlaiviais ir žymiausiais mūsų šalies lakūnais. 
Visiems labai patiko išmėginti savo jėgas, pilotuojant 
virtualųjį orlaivį. Mokytoja A.Šimaitė 5-6 klasių 
mokiniams mokyklos bibliotekoje vedė integruotą pamoką 
„2013-Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per 
Atlantą metai“. Pamokos tikslas – supažindinti su istoriniu 
Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžiu per Atlantą. 
Apžiūrėję parodą, skirtą tautos didvyrių žygdarbiui 
paminėti, (paroda mokyklos bibliotekoje veikė visą 
lapkričio mėnesį), mokiniai stebėjo filmuotą medžiagą, 
skaidres, klausėsi muzikos, spalvino lėktuvo „Lituanika“ 
modelį bei atliko kitas praktines užduotis. 

Spalio mėnesį organizavome turistinį žygį „Keliaukime 
po Lietuvą“ maršrutu Lašiniai – Dovainonys – Rumšiškės. 
Apžiūrėjome Antakalnyje augančią dešimtkamienę liepą, 
kopėme į Maisiejūnų piliakalnį, pamatėme Maisiejūnų-
Surgantiškių pilkapius, aplankėme I-ojo pasaulinio karo 
Tadaravos kapines, važiavome vienu pirmųjų gelžbetoniniu 
tiltu per Strėvos upę, sužinojome, kur kadaise buvo 
Tadaravos malūnas. Gerų orientacinių įgūdžių pareikalavo 
kelionė iki Lašinių piliakalnio. Kad užkoptumėme ant 
piliakalnio, teko brautis pro medžių šakas. Keliavome į 
apžvalgos aikštelę, nuo kurios atsivėrė gražus vaizdas į 
Kauno marias, prisiminėme apie Mergakalnį pasakojančius 
padavimus. Žygį užbaigėme „Girinio parke“, esančiame 
Kapitoniškių kaime. Ten mums pasakojo apie gamtos 
pasaulį, pagarbą gamtai senovėje ir dabar, mokė jodinėti 
žirgu bei vaišino erškėtrožių arbata.  
Kitų išvykų metu lankėmės Lietuvos zoologijos sode, 
Kauno IX Forto ir Trakų pilies muziejuose. Žiemos 
pradžioje vykome į Kauno Ledo areną mokytis čiuožti ledu, 
taip pat grožėjomės megzta Kauno eglute bei Kalėdiniu 
paštu išsiuntėme laiškus Kalėdų Seneliui. 

Daug dėmesio skyrėme sportui. Dalyvavome Lietuvos 
Specialiosios Olimpiados komiteto organizuotose 
varžybose, kuriose mūsų sportininkai pasiekė puikių 
rezultatų: rudens kroso varžybose 500 m distancijoje, net 3 
mokiniai savo amžiaus grupėse užėmė prizines vietas ir į 
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namus grįžo su medaliais: Jonas (8 klasė) ir Vaiva (9 klasė) 
- II-a vieta, Ernesta (9 klasė) - III-a vieta.  

 

 
 

Finaliniame Specialiosios Olimpiados Europos krepšinio 
savaitės renginyje, vykusiame A.Sabonio krepšinio sporto 
centre, lavinamųjų klasių komanda dalyvavo testų atlikimo 
varžybose, kuriose rodė išmoktą krepšinio techniką. Už 
puikų pasirodymą buvome apdovanoti medaliais, saldžiais 
prizais bei knyga apie krepšinį „Išbandyk oranžinius 
akinius“ su svečio iš Švedijos autografu.  
 

 
 

Žaidėme krepšinį su Suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos 
mokiniais. Išbandėme jėgas mėtydami baudas ir tritaškius. 
Tarp mergaičių taikliausios buvo mūsų mokyklos mokinės 
Vaiva Bražinskaitė (9 kl.) ir Ernesta Vitartaitė (9 kl.).  

Lavinamųjų klasių mokiniams Kaišiadorių kūno 
kultūros ir sporto baseine organizavome plaukimo varžybas 
„Aš moku plaukti“.  
Gruodžio mėnesį surengėme edukacinių žaidimų popietę, 
kurioje buvo galima išmokti žaisti naujų žaidimų. Mokėmės 
žaisti laikantis žaidimo taisyklių ir oriai pralaimint.  

Klasių vadovai ir grupių auklėtojos įsitraukė į 
programos veiklą klasės valandėlių metu. Jose kalbėjo apie 
fizinio aktyvumo naudą šaltuoju metų laiku, sveiką 
gyvenseną, organizuodami mankštos pertraukėles pamokų 
metu, sportinius užsiėmimus laisvalaikio metu. 
Koreguojamosios kūno kultūros mokytoja Inga Kisielienė 
paruošė stendinį pranešimą „Taisyklingos laikysenos 
ugdymas“, teikė konsultacijas apie taisyklingos laikysenos 
įgūdžių formavimą. 

Netradiciniai veiklos būdai padėjo geriau pažinti save 
ir kitus, ugdė mokinių draugiškus santykius, didino 

pasitikėjimą savo jėgomis bei fizinio aktyvumo motyvaciją. 
Už programos vykdymui skirtas lėšas įsigyta sportinių 
priemonių, edukacinių žaidimų. 

 
Valandėlė ,,Teigiamos emocijos“ 

Auklėtoja Ramunėlė Paraukienė 
 

Užsiėmimo tikslas – pagilinti ir įtvirtinti turimas žinias 
apie žmonių emocijas. Ugdytiniai buvo skatinami veikti 
kūrybiškai ir savarankiškai. Be draugo paramos, be 
nuoširdaus bendravimo čia neapsiėjome. Prieš valandėlę su 
vaikais internete rinkome informaciją stendui ,,Teigiamos 
emocijos“. Darbščios merginos iškepė keksiukų, mažieji 
grupės nariai paruošė karštų sumuštinių, o kiti kūrybiškai 
pasidengė bendrą vaišių stalą. Žaidimo ,,Emocijos“ metu 
vaikai laisvai reiškė savo jausmus, kuriuos draugiškai 
pakomentavo į mūsų valandėlę atvykusi mokyklos 
psichologė. Prie vaišių stalo mes atvirai pasitarėme ir 
pažadėjome vieni kitiems dovanoti daugiau teigiamų 
emocijų. Juk artėja Kalėdos! 

 

 
 

Mūsų draugystė 
Mokytoja Eglė Šadeikienė 

 
Pasaulyje nėra didesnio turto už draugystę ir nuoširdų 

bendravimą. Su Vokietijos Klopenburgo miesto 
šv.Vincento mokyklos mokiniais ir mokytojais 
bendraujame jau apie 13 metų. Tikrai nemažai nuveikėme 
per šį netrumpą laikotarpį. Sunku būtų aprašyti visus per 
šiuos metus nuveiktus darbus. 2013 m. pabaigoje sėkmingai 
užbaigėme Comenius mokyklų dvišalės partnerystės 
projektą. Ilgai mąstėme, kokia kryptimi toliau plėtoti 
mokyklų bendradarbiavimą. Šv. Vincento mokyklos 
mokytojai ir mokiniai pasiūlė ekologijos temą. „Kodėl gi 
ne?“ – pamąstėme. Juk tai labai aktualu. Kiekvienas 
atsakingas žmogus suvokia, kad privalu saugoti žemę, jos 
išteklius.  

Kaišiadorių specialiosios mokyklos pedagogai šia tema 
parengė turiningą partnerystės projekto programą. Ir štai šį 
rudenį, rugsėjo 23 dieną, vėl sulaukėme svečių iš 
Klopenburgo šv.Vincento mokyklos. Mūsų bičiuliai 
viešnagės dienas praleido tikrai įdomiai. Pailsėję, 
pabendravę su pasiilgtais draugais, kitą dieną moksleiviai 
įsitraukė į veiklą. Kartu su KSM mokiniais ir mokytoja J. 
Drumstaite svečiai susitiko su Kaišiadorių miškų urėdijos 
atstovu. Vėliau abiejų mokyklų mokiniai ir mokytojai 
dalyvavo žygyje po Kauno marių regioninį parką. Žygio 
metu moksleiviai sužinojo, kaip atsirado Kauno marios, 
kaip saugoma unikali regioninio parko gamta. Patirtus 



įspūdžius žygeiviai aptarė iškylaudami gamtoje, 
Dovainonyse, grožėdamiesi nuo skardžio atsiveriančiu 
Kauno marių vaizdu. Vėliau moksleiviai aplankė Kruonio 
HAE, sužinojo, kaip gaminama ekologiška, neteršianti 
gamtos elektros energija.  

 

 
 

Įgytas žinias moksleiviai įtvirtino ekologijos pamokose. 
Mokytojos A.Kaselienė ir R.Markevičienė integruotoje 
pamokoje „Mes rūšiuojam“ ugdytiniams suteikė žinių apie 
įvairių atliekų rūšiavimo būtinybę. Pamokoje vaikai įgijo 
reikalingų žinių, mokėsi rūšiuoti konkrečius daiktus, sukūrė 
plakatus apie atliekų rūšiavimą. Šv. Vincento mokyklos 
pedagogai parodė filmą, kaip Vokietijoje antrinės žaliavos 
perdirbamos į naudingus dalykus. 

Abiejų mokyklų auklėtiniai turėjo puikią galimybę 
pabendrauti ne tik mokykloje, bet ir kitoje aplinkoje. 
Mokiniai išbandė rankos taiklumą Kaišiadorių boulinge. 
Kartu mūsų mokiniai ir svečiai nukeliavo net iki Latvijos. 
Kaimyninėje šalyje aplankė puošniuosius Rundalės rūmus, 
vaikščiojo jaukiomis Rygos senamiesčio gatvelėmis, pakilę 
į aukščiausios bažnyčios bokštą, gėrėjosi miesto panorama. 

 

 
 

Gaila, kad mūsų visada laukiami draugai iš Vokietijos 
svečiavosi tik keturias dienas... Iki šiol iš Klopenburgo 
šv.Vincento mokyklos skrieja laiškai su prisiminimais apie 
turiningą ir smagią viešnagę. 

 
Išvyka į Jaunimo darbo centrą 

Ugdymo karjerai koordinatorė Teresė Kazlauskienė 
 

Gruodžio pradžioje grupė vyresniųjų specialiųjų klasių 
mokinių kartu su mokytoja Terese Kazlauskiene vyko į 
Jaunimo darbo centrą prie Kauno teritorinės darbo biržos 
Kaišiadorių skyriaus. Išvykos tikslas – sužinoti apie centro 
teikiamas paslaugas, įsidarbinant rajono jaunimui, o ypač 
neįgaliesiems.  

Esame dėkingi centro vyr. specialistei Gintarei 
Jančiūtei–Laurušonei, suteikusiai naudingos informacijos ir 

metodinės medžiagos įvairiais jaunimo profesinio 
orientavimo ar įsidarbinimo klausimais. 
 

Edukacinė veikla ,,Ten, kur spalvos susitinka“ 
Mokytoja Asta Kaselienė 

 

Baigiantis rudeniui Kauno Žilinsko dailės galerijoje 
grupelė lavinamųjų ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių 
mokinių dalyvavo edukacinėje veikloje ,,Ten, kur spalvos 
susitinka“. Mokytoja Simona supažindino su galerijoje 
esančia ekspozicija ir vedė pamokėlę apie peizažą ir 
natiurmortą. Kiekvienas mokinys galėjo pasisakyti: kartojo 
spalvų pavadinimus, aptarė paveikslų nuotaikas, fantazavo 
ir kūrė paveikslui istorijas. Po teorinių žinių visi 
dalyvavome praktinėje veikloje, kūrėme savo peizažą 
popieriaus lape. Kiekvieno piešinio nuotaikos, spalvos 
aptartos individualiai. Visi buvo pastebėti ir įvertinti.  

 

 
 

Svečiavomės Kaišiadorių miškų urėdijoje 
Mokytoja Jolanta Drumstaitė 

 

Mūsų mokyklos Jaunieji Miško bičiuliai labai norėjo 
pamatyti, kaip atrodo Kaišiadorių miškų urėdija, kurioje 
dirba geras mokinių pažįstamas ir draugas - vyresnysis 
miškininkas Marijonas Bernotavičius. 2013 metų lapkričio 
21 dienos popietę vaikai kartu su JMB būrelio vadove 
Jolanta Drumstaite pamiškiu patraukė į svečius. Urėdijos 
darbuotojai maloniai sutiko jaunuosius bičiulius: gera, kad 
miškininkų darbu domisi jaunimas. 

Vyr. miškininkas papasakojo mokiniams apie urėdijos 
medelyną, kuriame nuo mažiausių sėklelių iki keturmečių 
ūglių auginami įvairių rūšių medeliai. Jie čia prižiūrimi ir 
auginami, lyg maži vaikai – su meile ir atsakomybe. 

 

 
 

Mokiniai kalbėjo, kaip mėgsta vaikščioti Girelės miško 
pažintiniu taku, kartu ir jį prižiūrint – surenka neatsakingų 
miško lankytojų išmestas šiukšles. 



Ši diena buvo ypatinga ir tuo, kad miškininkas 
Marijonas įteikė JMB būreliui registracijos pažymėjimą, 
Jaunųjų Miško bičiulių pažymėjimus, ženklelius ir 
kepuraites. Tai mus dar labiau motyvuoja ir įpareigoja būti 
miško bičiuliais. 

 

Ąžuolyno meškučių cirke 
Mokytoja Asta Kaselienė 

 
Lapkričio 14-osios dienos vakarą keletas mūsų 

mokyklos mokinukų, gyvenančių bendrabutyje, lydimi 
mokytojų A. Kaselienės ir J. Šestakauskienės apsilankė 
Meškučių cirke. Visiems patiko balandžiai, katytės, 
šuniukai, triušiukas, o ypač – mažasis meškutis. 

Dėkojame cirko administracijai už suteiktą galimybę 
nemokamai stebėti pasirodymą. 

 
Kaišiadorių miesto rudeninė derliaus mugė 

Technologijų mokytoja Jolanta Drumstaitė 
 

Rugsėjo 28 dienos rytą mokyklos mokiniai su 
technologijų mokytojomis Jolanta Drumstaite ir Ramunėle 
Paraukienė susitiko prie prekybai skirtos palapinės. 

Mugėje mokiniai prekiavo, bendravo su šventės 
lankytojais, pasakojo, kaip gamino savo rankdarbius. Iš 
šalia prekiaujančių kaimynų mūsų jaunieji prekeiviai 
pasisėmė naujų idėjų: skiautinių siuvimo, atvirukų piešimo. 

Renginyje ne tik prekiavome, bet ir ragavome medaus, 
naminio sūrio ir duonos, klausėmės lietuvių liaudies ir 
gatvės muzikantų. Už šiltą ir jaukią prekybos vietą 
dėkojame miesto seniūnijai. 

 

 
 

Paminėjome Tolerancijos dieną 
Mokytoja Teresė Kazlauskienė 

 

Mokyklos 7-10 specialiųjų klasių mokiniai, padedami 
mokytojų Jolantos Drumstaitės, Ingos Armanavičiūtės ir 
Teresės Kazlauskienės aktyviai dalyvavo Tarptautinės 
istorinio teisingumo komisijos inicijuotame Tarptautinės 
Tolerancijos dienos paminėjime. Mokiniai sužinojo, kad 
gėlės dovanojamos ne tik mylimam žmogui, bet ir tam, 
kurio nemėgsti, kuris yra kitoks, bet tu jį toleruoji – priimi 
tokį, koks jis yra. Visuomenėje gyvena skirtingi žmonės, 
todėl labai svarbu gebėti toleruoti kitą ir sugyventi. Įvairių 
dalykų pamokose, klasių valandėlėse analizavome šią temą  

 
 
 
 
 

 
Ypač aktyvūs diskusijose buvo Ernesta, Mindaugas, 

Vaiva, Tomas. Savo darbeliuose ir piešiniuose mokiniai 
vaizdavo gėlę – simbolį, sujungiantį skirtingus žmones, ją 
demonstravo stende.  

Džiaugiamės, kad mūsų pilietinė iniciatyva 
,,Tolerancijos gėlė“ Tarptautinės komisijos įvertinta 
padėka. 
 

 
 

Rudenėlio išdaigos 
Auklėtoja Ramunė Paraukienė 

 

Tradicinė mokyklos šventė prasidėjo netradiciškai. Į 
išpuoštą darbeliais ir puokštėmis valgyklą sugužėjo ir būrys 
svečių – mokiniai ir mokytojai iš Vokietijos Klopenburgo 
miesto šv. Vincento mokyklos. Renginyje mes mokėmės 
linksmintis ir bendrauti abiem kalbom, atlikti įvairias 
komandines, kūrybines užduotis. Maloniausia šventės 
akimirka – patiekalų iš daržo gėrybių degustacija. Šventės 
dalyviai šoko, linksminosi, keitėsi atminimo dovanėlėmis. 
Visus džiugino vaikų meniniai ir kūrybiniai darbeliai iš 
daržovių ir gamtinės medžiagos. Buvo smagu, skanu ir 
linksma. 
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Mokinių žiemos(Kalėdų) atostogos mokiniams nuo 

2013–12–23 iki 2014–01–03. 
Pamokos prasidės 2014–01–06 (pirmadienį). 
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