
 
 

Kas paleido kaip margą drugelį  
Mane žemės žieduos paskraidyti,  
Kas pasaulin nežinomą kelią  
Man parodė? – Mamytė, mamytė!  
 
Kas perdien su manim nepailsus  
Bėgo bėgo kaip laimės saulytė  
Per svajonių ir pasakų tiltus  
Auksinius? – Ji – mamytė, mamytė!  
 
Kas šiltais patalėliais paklojo  
Man sapnų tų gražiųjų lovytę,  
Kas kaip angelas sargas rymojo  
Per naktis prie manęs? –  
 
Ji – mamytė! 

Vytė Nemunėlis  
 

 
Ernesta Vitartaitė, kl 

 

 
 

„Iš kartos į kartą“  
Specialioji pedagogė Ema Karpinienė 

 
2014 metų I-ąjį pusmetį 5-6 specialiosios ir 

lavinamųjų klasių mokiniai vykdo neformaliojo 
švietimo programą „Iš kartos į kartą”, kurios tikslas – 
plėtoti mokinių bendrąsias socialines kompetencijas 
ugdant pilietiškumą ir tautinę savimonę stebint ir 
puoselėjant tautos tradicijas. Uždavinių įgyvendinimui 
numatyta praktinė, edukacinė veikla, išvykos, 
renginiai, kūrybinių darbų paroda bei stendinė 
medžiaga apie programos vykdymą.  

Balandžio 8 d. mokiniai susipažino su verbų 
atsiradimo istorija, simbolika, paskirtimi. Stebėjo, 
kaip atrodo įvairių rūšių verbos, sužinojo, kokios 
verbos būdingiausios atskiruose Lietuvos regionuose. 
Stebėjo, kaip rišamos dekoratyvinės Vilniaus krašto 
verbos. Nuvykę į Kaišiadorių kultūros centrą 
apžiūrėjo dailės būrelio mokinių pavaizduotas verbas 
ir padedami dailės būrelio vadovės Ritos Galkuvienės 
patys bandė kurti bei dekoruoti verbas. 

 

 
 
Balandžio 23 d. vyko atvira integruota pamoka, 

skirta suvokti Atvelykio paskirtį. Buvo vaizdžiai 
mokomasi, kaip švenčiamos vaikų velykėlės. 
Mokiniai susipažino su šventės personažu – Velyke, 
kuri paaiškino, kodėl segi ilgą sijoną apjuosta puošnia 
prijuoste, vilki baltą palaidinę, ryši balta skarele. 
Velykų bobutė atvyko ne tuščiomis – jos kraitelėje 
puikavosi margučiai, pačios iškeptos bandelės. Velykė 
pamokė, kaip puošti Velykų medelį ir paaiškino, kad 
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jos dovanos skirtos tiems vaikams, kurie nuoširdžiai 
stengsis išmokti bei tęsti savo tautos papročius bei 
tradicijas. Susipažinę su margučių raštais, spalvų 
prasmėmis, vaikai mokėsi kiaušinių marginimo meno 
ir savo darbeliais papuošė fojė. Pasimokę margučių 
ridenimo, sėkmingo kiaušinių daužavimo paslapčių, 
mokiniai žaidė, suposi, šoko lietuvių liaudies ratelius. 
Velykų bobutė pagyrė visus už pastangas, aktyvumą ir 
apdovanojo skanumynais. 

 

 
 

Mugė – paroda ,,Angelų vaikai su meile jums“  
Mokytoja Ramunė Paraukienė 

 
Balandžio 27 d. atviromis širdelėmis Lietuvos 

neįgalieji vaikai jau 10-tus metus iš eilės kvietė visus į 
Vilniaus mokytojų namų kiemelyje organizuojamą 
atvelykio parodą – mugę ,,Angelų vaikai su meile 
Jums“. 

 

 
 
Čia su savo darbeliais iš įvairių medžiagų dalyvavo 

vaikai iš įvairių Lietuvos spec. ugdymo įstaigų ir 
pensionatų. Mes taip pat turėjome ką parodyti, 
smagiai praleidom dieną, jautėm šilumą, paramą ir 
gerą nuotaiką.  

Mugės lankytojai diskutavo su dalyviais, pirko 
suvenyrus iš įvairių įstaigų ir linksminosi kartu. 
Pirkome ir mes vieni iš kitų. Nuoširdus ačiū Mokytojų 
namų šeimininkams ir visiems renginio dalyviams.  

 
 

Projektas ,,Darom mokykla 2014“ 
Koordinatorė mokytoja Ramunė Paraukienė 

 
Dalyvaudami į kasmetinę akciją ,,Darom mokykla 

2014“, mes tvarkėme miesto teritoriją tarp ,,Iki“ ir 
tvenkinio, bei Girelės parko poilsinę zoną. Pakvietėme 
į talką ne tik vaikus, bet ir darbuotojus. Mūsų devizu 
tapo žodžiai ,,Gyvenkim švariau“. Visą savaitę 
teikėme stendinę informaciją bendruomenei apie 
antrinių žaliavų rūšiavimą, su vaikais aptarėme atliekų 
poveikį gamtai ir žmonėms.  

 

 
Talkos metu poilsiavietėje surinkome 30 maišų 

šiukšlių. Oro sąlygos, nuteikė geriems darbams. 
Drauge talkininkaudami mokėme vaikus vertinti 
švarą, tvarką, grožį.  

 

 
 



Po talkos renginio organizatoriai mus pradžiugino 
skaniais pietumis mokyklos kiemelyje, kur buvo daug 
atrakcijų vaikams naujai įrengtoje sūpynių aikštelėje, 
o mes pasidalinome puikia nuotaika ir gerais 
įspūdžiais. Tą dieną dailės mokytoja Inga vedė 
užsiėmimą ,,Linksma DAROM diena“, kurio metu 
mokiniai kūrė koliažą ,,Kempiniukas talkininkas“.  

 
Šventė Kėdainiuose 

Mokytoja Irena Leonavičienė 
 

Balandžio 24 d. su mokiniai dalyvavome 
tarptautiniame festivalyje „Marga draugystės juosta“ 
Kėdainių specialiojoje mokykloje. Mokiniai 
intensyviai ruošėsi šiam menų festivaliui: dainavo, 
šoko.  

Festivalyje dalyvavo 15 kolektyvų. Čia ne tik šoko, 
dainavo, vaidino, bet ir demonstravo mokinių ir 
mokytojų kurtas kolekcijas. Festivalio dalyviai 
įdėmiai žiūrėjo pasirodymus, nes tai, ką jie matė buvo 
artima ir be galo gražu. Dovanų mokiniai gavo didelį 
krepšį saldumynų. Po šventinių pietų festivalio 
dalyviai šoko diskotekoje, kur susirado daug draugų. 

 

 
 
Šokių būrelio vadovė Inga Kisielienė rūpinosi ne 

tik mokinių šokiu, bet ir sceniniais drabužiais. Lininės 
suknelės, kepuraitės, rištinės ir austos juostos suteikė 
mokiniams gražų sceninį įvaizdį ir atspindėjo jų 
šokamą šokį. Neliko nepastebėtos ir dainuojančios 
merginos. Nors dalyviai ir jaudinosi, pasirodė 
nuostabiai. Visi gyrė kūrinių atlikimą, žavėjosi 
varpelių skleidžiama muzika, mokinių drąsa. Tokios 
išvykos ir festivaliai mokiniams teikia didelį 
džiaugsmą ir saviraiškos galimybes. 

 
Velykinė paroda-mugė 

Mokytoja-auklėtoja Jolanta Drumstaitė 
 

Balandžio 11-13 dienomis, Kaišiadorių miesto 
„Pasažo“ prekybos centre vyko mūsų mokyklos 
mokinių darbelių paroda-mugė. Parodoje vaikai galėjo 
parodyti daugybę įvairių rankdarbių padarytų su 
mokytojų ir auklėtojų pagalba. Parodos metu vyko ir 
prekyba, kurios metu surikti pinigėliai atiteko darbų 
autoriams. 

 

 
 
Velykinio renginio metu mokiniai kartu su 

mokytojais margino didelį kiaušinį, kurio aukštis buvo 
du metrai, o plotis – vienas metras. Šiuo velykaičiu 
grožėjosi praeiviai visas tris mugės dienas. 

 

 
 
Mokykla dėkinga „Pasažo“ direkcijai už suteiktą 

paramą naudotis prekybos centro patalpomis. 
  

Mokyklos ekologinis pėdsakas 
Mokytoja Jolanta Drumstaitė 

 
Vasario mėnesį mūsų mokykla buvo pakviesta 

dalyvauti respublikinėje darnaus vystimosi įgūdžių 
formavimo programoje „Darni Mokykla“. Programą 
inicijavo Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, kartu su 
AB „LESTO“ bei kitais partneriais. Programos tikslas 
paskatinti ugdymo įstaigas domėtis jų daromu 
poveikiu aplinkai, gilinti suvokimą apie vykdomos 
veiklos, gyvenimo stiliaus, prekių vartojimo 
padarinius ir pasekmes. 

Viena iš programos veiklų – ekologinio pėdsako 
tyrimas paskatino mūsų mokinius domėtis mokyklos 
daromu poveikiu aplinkai. Tyrimą vykdyti vaikams 
padėjo mokytojai, mokyklos buhalterė, pavaduotojas 
ūkiui ir kiti mokyklos darbuotojai. Tyrimo rezultatai 
buvo pristatyti mokyklos bendruomenei atviroje-
integruotojoje pamokoje „Mes rūšiuojame“ ir ugdymo 
įstaigų vadovų forume Vilniuje. 

Toliau vykdydama programą „Darni Mokykla“ 9-
10 klasių mokinių ir mokytojų komanda dirba 
ekologine kryptimi. Technologijų pamokų metu 
aptaria kaip buityje naudojamas chemines medžiagas 



pakeisti aplinkai neagresyviomis valymo 
priemonėmis, kaip taupiai naudoti audinius, medieną 
ir buitines atliekas darant rankdarbius, aktyviai 
dalyvauja Kaišiadorių miškų urėdijos 
organizuojamosiose akcijose. 

 

Sportinė veikla 
Mokytoja Inga Kisielienė 

 

Šiais metais mūsų mokyklos mokiniai aktyviai 
dalyvavo sportinėje veikloje ir pasiekė gerų rezultatų. 

Vasario 5 d. Kėdainių specialiojoje mokykloje 
vyko Lietuvos Specialiosios Olimpiados grindų ritulio 
asmeninių testų čempionatas. Varžybų tikslas - 
propaguoti grindų ritulį, šiek tiek primirštą žiemos 
olimpinę sporto šaką. Mūsų mokyklos mokiniai pirmą 
kartą galėjo palyginti savo sugebėjimus atliekant 
grindų ritulio asmeninius testus. Nors buvome patys 
mažiausi, tačiau savo pajėgumo grupėse laimėjome 
prizines vietas ir buvome apdovanoti medalais: Brigita 
Andiuškevičiūtė - II vieta, Karolina Cibutavičiūtė - III 
vieta, Martynas Bereišis-II vieta, Vitalijus 
Petrukovskis-III vieta. 

 

 
 

Vasario 27 Kauno Centro sporto mokyklos baseine 
vyko Lietuvos Specialiosios Olimpiados plaukimo 
čempionatas. Mūsų mokyklos atstovai Vaiva 
Bražinskaitė, Tomas Matulionis, Paulius Kieliauskas, 
Aurimas Tomoševskij rungėsi plaukiant 25 metrus 
laisvuoju stiliumi. Prizines vietas užėmė ir LSOK 
medalius iškovojo: Aurimas Tomaševskij - I vieta, 
Vaiva Bražinskaitė - II vieta, Tomas Matulionis - II 
vieta 

 
 

Balandžio 2 d. Kaune, Sabonio krepšinio centre 
vyko Lietuvos specialiųjų mokinių krepšinio 5x5 ir 
žymios negalios olimpiečių krepšinio testų 
čempionatas. Mūsų mokyklos komanda - Vitalijus 
Maciulevičius, Hubertas Stonkus, Tomas Matulionis, 
Jonas ir Vytautas Usaičiai rungėsi „C“ lygyje ir liko 
ketvirti. 

Kitoje krepšinio centro salėje varžėsi Karolina 
Cibutavičiūtė ir Martynas Bereišis. Jie rungėsi 
keturiose krepšinio testų rungtyse: kamuolio varymo 
gyvatėle tarp kliūčių, metimo į krepšį iš pasirinkto 
atstumo, metimo į krepšį nuo baudų linijos ir tikslaus 
kamuolio perdavimo. Martynas taikliai mėtė baudas ir 
buvo apdovanotas medaliu. 

Taip pat dalyvavome rajoninėse varžybose 
Žiežmarių gimnazijoje. Čia mūsų mokyklos komanda 
dalyvavo Lietuvos mokinių olimpinio festivalio 
rajono smiginio varžybose. Žaidėme klasikinį 
smiginio žaidimą „501“ su Kaišiadorių A.Brazausko, 
Rumšiškių A.Baranausko, Kruonio, Žiežmarių 
gimnazijų komandomis. Mergaičių komanda-Vaiva 
Bražinskaitė ir Viktorija Blažydė 2:0 laimėjo prieš 
Rumšiškių gimnazistes ir lygiosiomis 1:1 sužaidė su 
Kaišiadorių A.Brazausko mokinėmis.  

Sportinėse – asmeninėse varžybose su Kaišiadorių 
suaugusiųjų ir jaunimo mokykla „Geros kaimynystės 
diena“ mokiniai varžėsi rankų lenkimo rungtyje, 
atliekant pristraukimus, atsispaudimus.  

 

 
 
Mūsų mokyklos mokinių rezultatai: prisitraukimo 

prie skersinio rungtis: Jonas Usaitis – I vieta, Vitalijus 
Petrukovskis- II vieta, Vismantas Streikus-III vieta. 

Atsispaudimų rungtis: Jonas Usaitis –I vieta, 
Ramūnas Druktenis – II vieta, Vitalijus Petrukovskis – 
III vieta 

Atkakliausia kova vyko rankų lenkimo rungtyje. 
Čia geriausiai pasirodė Vitalijus Petrukovskis ir Jonas 
Usaitis. 

Mokykloje organizavome sportines varžybas 
„Mokomės žaisti bilijardą“, kur mokiniai žaidė pagal 
supaprastintas taisykles. Sportinėse varžybose „Greiti 
ir taiklūs“ dalyvavo 5 specialiosios, lavinamųjų ir 
socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai. Buvo 
žaidžiamas smiginys, rungiamasi metant grindų ritulį į 



vartus, bėgant gyvatėle, metant kamuolį į taikinį ir 
lenktyniaujama estafetėje „Perduok draugui“. 

 
Renginys ,,Inkilų alėja – 2014“ 
Mokytoja Ramunė Paraukienė 

 
Balandžio 1-ąją visos Kaišiadorių rajono mokyklos 

turėjo gerą progą prisidėti prie gamtos saugojimo ir 
aplinkos puoselėjimo, laukiant sugrįžtančių paukščių 
giesmininkų. Jau nuo V. Giržado mokyklos išsirikiavę 
įspūdinga kolona, grojant dūdų orkestrui, 
nužygiavome link Girelės parko. Čia mus pasitiko 
miškų urėdas su šventės organizatoriais. Po 
iškilmingos dalies vyko inkilų paroda. Komisijai buvo 
nelengva išrinkti geriausius: taisyklingiausius, 
gražiausius, juokingiausius. Mūsų inkilas, pagamintas 
mokinio Tomo Matulionio (technologijų mokytojas 
Alvydas Gudonis) iš karto patraukė smalsuolių 
dėmesį. Jis to buvo vertas – laimėjome 1-os vietos 
diplomą liaudies balso rinkimuose, padėkas už 
dalyvavimą, knygelių apie Lietuvos gamtos 
kampelius, filmą apie gandrus ir puikų gardėsį – 
šakotį.  

Renginys tęsėsi ilgai – vaišinomės kareiviška koše 
miške, klausėmės pučiamųjų koncerto, grožėjomės ir 
stebėjomės meniškų darbų įvairove, bei laukėme, kol 
inkilais pasipuoš miško parko alėja. Dėkojame šio 
renginio organizatoriams, Kaišiadorių meno mokyklai 
ir visiems dalyvavusiems.  

 

 
 

Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2014 
Psichologė Rita Vėželienė 

 
Kovo 24 – 30 dienomis, jau 5-ą kartą 

organizuojamoje respublikinėje akcijoje „Veiksmo 
savaitė BE PATYČIŲ 2014“ 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, kodėl taip svarbu ugdyti vaikų 
toleranciją ir empatiją jau nuo pat mažens. 

 

 
 
Vos įėjus į mokyklą visus pasitiko piešinių paroda 

„Gyvenkime be patyčių“. Socialinis pedagogas vedė 
diskusiją pedagogams „Ką apie patyčias turi žinoti 
suaugusieji?“. Visos klasės dalyvavo konkurse 
„Draugiškiausias klasės mokinys“, kurio nugalėtojais 
tapo Gaidvilė – 1 lav.kl. Olivija – 6 lav.kl. Lukas – 7 
lav.kl. Karolina – 10 lav.kl. Karolina – 5 kl., Tomas – 
8 kl., Rytis – 9kl., Vismantas – soc.įg.ugd. kl. 
Kiekvieną dieną vyko įvairios pamokos, valandėlės su 
integruotomis patyčių prevencijos temomis: geras 
draugas nemeluos, bendravimas be patyčių, 
skundimas ir pagalbos ieškojimas, užmirškime 
patyčias, darykime ir padėkime vienas kitam, būkime 
draugiški, gerbkime vieni kitus ir kt. Savaitę prieš 
akciją, kai kurios klasės kūrė „Draugystės knygą“ į 
kurią vaikai sudėjo savo kūrybą – eilėraščius, šūkius, 
pasakojimus, kuriuos patys ir iliustravo. Akcijos 
uždarymo dieną, knygą iškilmingai padovanojome 
mokyklos bibliotekai. 

 

 
 

Ugdomoji valandėlė „Užmirškime patyčias“ 
Auklėtoja Valė Janušienė 

 
Kiekvienam vaikui labai svarbu jaustis gerai 

draugų būryje. Tačiau šį jausmą dažnai apkartina 
patyčios, bendraamžių pajuoka. Lavinamųjų grupių 
ugdytiniai valandėlės metu aiškinosi patyčių 



priežastis, mokėsi susidraugauti, pagirti draugą, 
atsiprašyti, neįžeisti. Vaikai ne tik aiškinosi tam tikras 
bendravimo situacijas, bet ir mokėsi pasakyti 
komplimentą, piešė grupės plakatą, minė mįsles, 
spalvino paveikslėlius, pasakojo iš savo bendravimo 
patirties. Visi nusprendė būti geresni, draugiškesni, 
pakantesni vienas kitam. 

 

 
 

Smagu, įdomu, naudinga 
Mokytojos Asta Kaselienė ir Teresė Kazlauskienė 

 
Mokykloje įvairiomis veiklos formomis vykdoma 

ugdymo karjerai programa. Neseniai vykdyta 
profesinius motyvus ir veiksnius atspindinti mokinių 
anketinė apklausa parodė, kad labiausiai mokiniams 
patinka ekskursijos, susitikimai, praktinės užduotys. 
Todėl, atsižvelgiant į finansines galimybes, 
planuojamos ir vykdomos išvykos į įvairias įmones ir 
neįgaliųjų užimtumo centrus.  

Kovo 26 grupė 7–10 specialiųjų ir socialinių 
įgūdžių klasių mokinių lankėsi UAB ,,Malsena Plius“ 
Vievyje. Mokomojoje kepyklėlėje dalyvavome 
meduoliukų kepimo edukacinėje pamokėlėje. Su 
didžiausiu malonumu juos gaminome, ragavome ir dar 
draugams lauktuvių parvežėme. 

 

 
 
 

Vėliau aplankėme Kelių muziejaus ekspoziciją. 
Daug teigiamų emocijų ir pažintinės informacijos 
suteikė eksponatai, kuriais galėjome ne tik pasigrožėti, 
bet ir ,,pasivažinėti“. Didelį įspūdį paliko įtaigus ir 
įdomus muziejaus įkūrėjo ,,Dėdės Juozo“ 
pasakojimas.  

 

 
 
Esame dėkingi technologijų mokytojui 

A.Gudoniui, kurio padedami mokiniai galėjo 
pasigaminti medinę mašinėlę, velykinį kiaušinį ir kaip 
padėką įteikti mus priėmusiems šeimininkams. 
 

Paukščiai gr įžta namo 
Mokytoja Jolanta Drumstaitė 

 
Siekdama įprasminti prof. Tado Ivanausko 

nuopelnus gamtai, gamtos mokslui bei paminėti 
Pasaulinę miškų dieną, Generalinė miškų urėdija 
drauge su Aplinkos ministerija, taip pat visomis šalies 
miškų urėdijomis šių metų kovą organizavo akciją 
„Paukščiai grįžta namo“. Šioje akcijoje dalyvavo ir 
mūsų mokyklos Jaunųjų miško bičiulių (JMB) nariai. 
Kovo 17 dieną vaikai kartu su Kaišiadorių miškų 
urėdijos miškininkais ir kitų miesto mokyklų 
mokiniais kėlė inkilus Girelės miške. 

Kovo 21 dieną sostinės Kalnų parke surengtoje 
šventėje „Paukščiai grįžta namo“ dalyvavo mūsų 
mokyklos JMB narė Vaiva Bražinskaitė ir JMB 
vadovė Jolanta Drumstaitė. Į šventę jos buvo 
pakviestos už dalyvavimą fotografijų konkurse 
„Paukščiai grįžta namo“. Mokinei ir mokytojai buvo 
įteiktos padėkos. 
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Primename: 
Mokslo metai 1-5 klasėms baigiasi gegužės 30 dieną,  
6-10 ir socialinių įgūdžių ugdymo klasėms – 
birželio 6 dieną. 
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