
 
 
Visa, kas gyvenime gražiausia, dovanota Mamos. 
Tai ji kiekvienam iš mūsų padovanojo gyvenimą, 
Išmokė gerbti žmogų ir tikrąsias jo vertybes. 
Visi gražiausi jausmai – meilė, švelnumas, 
Pagarba, tolerancija, – kuriuos perduodame  
savo vaikams, išugdyti Mamos. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Sveikiname Jus Motinos dienos proga. 
Dėkojame už suteiktą gyvenimą, už meilę, 
Patarimus, jaukų šeimos židinį ir begalinį rūpestį. 
Linkime, kad kuo dažniau Jus džiugintų vaikai,  
Kad nepristigtų širdies šilumos ir sveikatos! 
 

 
Projektas ,,Darom Lietuvai 2015“ 

 
Koordinatorė mokytoja Ramunė Paraukienė 

 
Įsijungdami į kasmetinę akciją ,,Darom Lietuvai 2015“, 

palaikėme abi puikias iniciatyvas: tvarkėme miesto 
teritoriją prie ,,IKI“ ir tvenkinio bei už miesto esančią 
Girelės parko poilsinę zoną prie Ščebnicos tvenkinio. 
Sukvietėme į talką ne tik vaikus, bet ir darbuotojus. Mūsų 
devizu tapo respublikinės akcijos ,,Darom“ šūkis: ,,Vanduo 
– Lietuvos auksas“. Visą savaitę teikėme stendinę 
informaciją bendruomenei apie antrinių žaliavų rūšiavimą, 
fotografavome su vaikais užterštus vandens telkinius ir 
aptarėme atliekų poveikį gamtai ir žmonėms. Talkos metu 
poilsiavietėje ir iš vandens pakrančių surinkome 20 maišų 
šiukšlių, sukrovėme nulaužytas šakas prie laužavietės, o 
prie IKI surinkome dar 20 maišų, iš viso – 40 maišų 
šiukšlių. Oro sąlygos nuteikė geriems darbams. Drauge 
talkininkaudami mokėme vaikus vertinti švarą, tvarką, 
grožį ir sveikatingumą... Baigus talką skaniai pietavome 
mokyklos valgykloje, dalinomės puikia nuotaika ir gerais 
įspūdžiais.  

Mokiniai patyrė judėjimo džiaugsmą, teigiamas 
emocijas, gerino bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžius, 
mokėsi saugiai elgtis komandoje. 
 

 
 

Atvelykio šventė „Angelų vaikai - su meile Jums“ 
 

Auklėtojos Jolanta Drumstaitė ir Ramunėlė Paraukienė 
 

Balandžio 12 dieną mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo 
tradicinėje Atvelykio šventėje „Angelų vaikai – su meile 
Jums“, kurią organizavo Vilniaus mokytojų namai kartu su 
LR vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga. Mugėje 
vaikai iš specialiųjų ugdymo įstaigų prekiavo savo 
darbeliais. Mugės dalyvius ir svečius linksmino tautinių 
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šokių kolektyvai, grupė „A.N.T.”, projekto „X faktorius“ 
finalininkai Žygis, Anžela bei grupė „Benjamin“, magija 
stebino iliuzionistas Mantas Wizard. Mugės metu veikė 
LEU studentų organizuojamos kūrybinės dirbtuvėlės, Mini 
Cooper automobilių spalvinimo laboratorija. Vaikai galėjo 
susipažinti su jaunųjų gamtininkų ir ekologų augintiniais, 
paragauti dėdės Miroslavo cukraus vatos, paskanauti 
„Nesquik” zuikio kakavos. Ir nors šventę bandė gadinti 
lietus, mugės dalyviai į namus parsivežė gražių prisiminimų 
ir patirties. 

 

 
 

Atvelykio vaišės 
 

Specialioji pedagogė metodininkė Asta Kaselienė 
 
Balandžio 8 dieną į technologijų pamoką susirinko trijų 

mokyklų mokiniai ir mokytojai. Pamokoje dalyvavo 
Kaišiadorių Suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos, Žaslių 
pagrindinės mokyklos ir Kaišiadorių specialiosios 
mokyklos socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokiniai.  

Pamokos tema – ,,Atvelykio vaišės“. Pamokos tikslas – 
suburti jaunimą bendrai veiklai, mokytis atlikti 
elementarius maisto ruošimo darbus, prisiminti Atvelykio 
tradicijas Lietuvoje, mėgautis vaišėmis. 

Trys komandos pagamino tris skirtingus patiekalus: 
,,Kiškio užkandėję“, vaflinį tortą, ,,Musmires“ iš kiaušinių. 
Gamindami patiekalus spėjome artimiau susipažinti, 
vaišindamiesi – draugiškai pabendrauti bei aptarti 
susitikimą kitoje mokykloje. Technologijų pamokai 
pasibaigus svečiai apsilankė relaksacijos kabinete, kur 
mokyklos psichologė Rita Vėželienė jiems vedė 
atsipalaidavimo užsiėmimą. 

 

 

„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“  
 

Psichologė Rita Vėželienė 

 
„Vaikų linijos“ inicijuota šeštoji „Veiksmo savaitė BE 

PATYČIŲ“, vykusi kovo 23–29 dienomis, sutelkė vaikų ir 
suaugusiųjų, žiniasklaidos ir plačiosios visuomenės dėmesį 
į patyčių problemą. Prie iniciatyvos tūkstančiais renginių ir 
veiklų prisidėjo per 1100 šalies ugdymo įstaigų. Mūsų 
mokykla, kaip ir kiekvienais metais aktyviai prisidėjo prie 
šios akcijos. 

Šį kartą ypatingas dėmesys buvo skiriamas 
elektroninėms patyčioms, todėl dauguma mūsų veiklų tą 
savaitę ir buvo susijusios: vyko informacinių technologijų 
pamokos „Draugiškas internetas“, „Saugus internetas“, 
„Elektroninės patyčios. Kaip jas pažinti ir sustabdyti“ ir 
pan. Vyko užsiėmimai „Bendravimo etiketas socialiniuose 
tinkluose“. Mokiniams ir jų tėveliams išdalinti 
informaciniai lankstinukai. Visą savaitę vyko klasių 
valandėlės patyčių prevencijos temomis: „Pozityvus 
elgesys“, „Gerbkime vieni kitus“, „Ir man būna skaudu“, 
„Kaip suvaldyti pyktį“. Paruoštas informacinis stendas 
„Tolerancija ir empatija“. Visą savaitę vyko konkursas 
„Mandagiausias klasės mokinys“, jo metu patys vaikai, 
kiekvienoje klasių rinko mandagiausią mokinį. Savaitę 
vainikavo mandagiausio mokinio apdovanojimai. 
Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja mokyklos bendruomenei 
už aktyvų dalyvavimą šioje savaitėje ir įdomias iniciatyvas. 
 

 
 

Integruota pamoka-viktorina  
„Žemė – žmonių planeta“ 

 
Vyresnioji biologijos mokytoja Rita Markevičienė 

 
Kovo 19 – ąją 7 – 10 specialiosiose klasėse vyko 

integruota biologijos ir geografijos pamoka–viktorina 
„Žemė – Žmonių planeta“, skirta Žemės ir Vandens 
dienoms paminėti.  

Pamokos tikslai: paminėti pasaulines Žemės ir Vandens 
dienas; ugdyti draugiškumą, organizuoti grupinį darbą; 
skatinti mokinių domėjimąsi gamta, jos problemomis, 
skatinti domėtis aplinkosauginiais projektais. 

Uždaviniai: mokyti dirbti komandoje, pasitikint vienas 
kitu, lavinti greitą reakciją; skatinti mokinių domėjimąsi 
gamta, jos reiškiniais, aplinkos problemų sprendimo būdais; 
supažindinti su organizacijų, siekiančių saugoti ir gerinti 
aplinką, veiklos sritimis; priminti darnaus vystymosi tikslus 
ir galimybes, mokyti pačiam gerinti savo aplinką. 



Mokiniai noriai ir aktyviai dalyvavo viktorinoje, puikiai 
dirbo komandose. Atskleidė ir demonstravo savo žinias ir 
domėjimąsi ekologinėmis problemomis. Suvokė, kad 
kiekvienas gali prisidėti prie sveikesnės ir saugesnės 
aplinkos išsaugojimo. 

 

 
 
Integruotoje pamokoje ugdėme suvokimą, kad Žemė yra 

vertybė, kuri turi būti saugoma ir puoselėjama ateities 
kartoms. Mokinius skatinome 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 
medžiagą, priminė mokiniams, kaip rūšiuojamos šiukšlės, 
kokiomis ligomis galima užsikrėsti atsigėrus užteršto 
vandens, kokiais gerais darbais galėtume prisidėti prie 
Žemės išsaugojimo. 

Nors lauke pūtė šaltas vėjas ir už lango snigo, dalyvių 
nuotaiką giedrino patirti nauji įspūdžiai, išgyventi geri šilti 
jausmai Žemei. 
 

Lietuvos Specialiosios olimpiados plaukimo 
čempionatas 

 
Mokytoja Inga Kisielienė 

 
Kovo 5 – ąją Kauno Dainavos baseine vyko Lietuvos 

Specialiosios Olimpiados plaukimo čempionatas. Šiose 
varžybose dalyvavo specialiųjų mokyklų, socialinių globos 
namų, sporto klubų komandos, kurias sudarė įvairaus 
amžiaus atstovai. Plaukikai rungėsi plaukdami laisvuoju 
stiliumi, nugara, krūtine ir peteliške 25 ir 50 metrų 
nuotoliuose, plaukimo estafetės rungtyje. 

 

 
 
Mūsų mokyklos atstovai Tomas Matulionis, Viktorija 

Blažytė, Edvinas Klimeika, Aurimas Tomaševskij rungėsi 

plaukdami 25 metrus laisvuoju stiliumi. Evaldas Soninas 
plaukdamas krūtine įveikė net 50 m, rungtį pradėdamas 
įspūdingu šuoliu nuo bokštelio. 

Varžybų nugalėtojai buvo apdovanoti medaliais: 
Aurimas Tomaševskij, plaudamas 25 metrus laisvu stiliumi, 
užėmė III - ąją vietą; Viktorija Blažytė, Edvinas Klimeika, 
Evaldas Soninas ir Tomas Matulionis laimėjo III-ąją vietą 
plaukimo estafetės rungtyje. 

 
Kaziuko mugė 

 
Mokytoja Jolanta Drumstaitė 

 
Kovo 14 – ąją Kaišiadorių specialiąją mokyklą papuošė 

tradicinė šventė – „Kaziuko mugė“. 
Mokinių rankdarbiais gėrėjosi mokyklos bendruomenė, 

mokinių tėveliai ir Kaišiadorių Suaugusiųjų ir jaunimo 
mokyklos mokiniai. 

Uždirbtus mugėje pinigėlius pasidalino darbelių 
autoriai. Dalį pinigų jie skyrė naujoms medžiagoms įsigyti, 
o kitą dalį – mėgstamiems saldumynams. 

Dėkojame už dėmesį, gražius žodžius mugės svečiams 
ir pirkėjams. 

 

 
 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui – 25 metai 
 

Pavaduotoja ugdymui Veronika Kiuršinienė 
 

Prieš ketvirtį amžiaus – 1990 m. kovo 11 d. Lietuvoje 
atkurta Lietuvos Nepriklausomybė. Šie metai Lietuvai – 
ypatingi. 2015 metų Kovo 11-ąją šventėme Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo metines. Nepriklausomybės 
atkūrimą lėmė lietuvių tautos troškimas gyventi 
nepriklausomoje Lietuvos valstybėje ir ilgus dešimtmečius  
trukusi ginkluota kova už laisvę ir neginkluotas 
pasipriešinimas prieš sovietinę okupaciją. Ši sukaktis 
paminėta  mūsų valstybėje, rajone ir mokykloje. 

Kaišiadorių specialiosios mokyklos bendruomenė 2015 
m. kovo 10 dieną paminėjo Kovo 11-osios Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 25-ąsias metines. Minėjimas 
vyko gražiai papuoštoje aktų salėje. Susirinko mokytojai, 
mokiniai, darbuotojai. Visi giedojome Lietuvos himną. 
Mokiniai rankose laikė pačių pagamintas trispalves 
vėliavėles. Susirinkusius sveikinimo Kaišiadorių Meno 
mokyklos mokytojai Ona Kupčiūnienė ir Rima 
Lukoševičienė, atliko muzikinius kūrinius. Kaišiadorių 
muziejaus darbuotojas Vytautas Budvytis skaitė pranešimą 
tema, „Kaišiadorių rajonas vakar ir šiandien“. Mokiniai 
įgijo žinių apie Lietuvos ir Kaišiadorių istoriją ir dabartį. 



 
 

Tėvų susirinkimas „Padėkime vaikui augti“ 
 

Lavinamųjų ir mokytojų dalykininkų metodinių grupių 
pirmininkės Ema Karpinienė ir Inga Kisielienė 

 
Vasario 27 dieną lavinamųjų ir mokytojų dalykininkų 

metodinės grupės sukvietė mokinių tėvus į susirinkimą 
tema „Padėkime vaikui augti“. Susirinkimo tikslas: plėsti 
tėvų kompetencijas, įtakojančias vaiko asmenybės 
sėkmingą vystymąsi. Mokyklos direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui V. Kiuršinienė pranešime „Mokyklos vertybės. 
Saugi aplinka - saugus vaikas“. Pristatė tyrimo „Mokyklos 
vertybės“ rezultatus, bendruomenės narių (mokinių ir 
mokytojų) svarbiausias vertybes: saugumas, saugi aplinka; 
profesionalumas, kvalifikacijos kėlimas, intelektualiniai 
resursai; bendradarbiavimas, komandinis darbas; 
bendravimo kultūra. Specialioji pedagogė metodininkė 
E.Karpinienė kalbėjo apie vaikų poreikį bendrauti, 
pozityvaus bendravimo sampratą, pozityvaus elgesio 
įgūdžių formavimą, nagrinėjo socialinio elgesio 
pavyzdžius, tinkamo elgesio skatinimo metodus ir būdus, 
supažindino su pozityvaus bendravimo taisyklėmis. 
Logopedė metodininkė B.Labanauskienė pranešime „Vaiko 
kalbos raidą įtakojantys veiksniai“ apžvelgė smulkiosios 
motorikos reikšmę kalbos vystymuisi, pateikė smulkiosios 
motorikos lavinimo rekomendacijas. Gydomosios kūno 
kultūros vyresnioji mokytoja I.Kisielienė kalbėjo apie 
judėjimo poreikį, jo trūkumo priežastis ir pasekmes 
sveikatai, pristatė testą, kuriuo galima patikrinti, ar vaikas 
pakankamai juda, supažindino su fizinio aktyvumo 
formomis ir būdais. 

 

 
 
Mokyklos psichologė R.Vėželienė pateikė tėvams 

anketas: „Elektroninio dienyno poreikio nustatymo 
apklausa“, „Tėvų bendradarbiavimo galimybių apklausa“.  

 
 
 

Mokinių tėvams buvo siūloma aktyviau dalyvauti 
mokyklos veikloje, padėti ieškant naujų bendravimo ir 
bendradarbiavimo ugdant vaikus formų. 
 

Aukl ėtojų metodinės grupės veikla 
 

Auklėtojos Rasa Šalkauskienė ir Ramunėlė Paraukienė 
 

Kovo 23 dieną vyko auklėtojų metodinės grupės 
susirinkimas, kuriame dalyvavo Kauno m. Aleksoto vaikų 
lopšelio – darželio pedagogės. Viešnios susipažino su 
mokykla, bendravo su specialistais – kūno kultūros 
mokytoja I. Kisieliene, logopede B. Labanauskiene, 
auklėtojomis, pristatė darželinukų darbų parodėlę „Marginu 
margutį“. Direktoriaus pavaduotoja V. Kiuršinienė pristatė 
mokyklos veiklą. Darželio auklėtoja Žydrūnė Paraukienė 
skaitė pranešimą „Hiperaktyvūs vaikai“. Vyko diskusija 
apie šiandienos švietimo pokyčius ir problemas, lūkesčius, 
pasidalijimas patirtimi dirbant su tėvais. Nutarėme pratęsti 
bendradarbiavimą ir apsilankyti Kaune. 
 

 
 

Per mokinių atostogas vykome pasisvečiuoti į Kauno. 
Aleksoto vaikų lopšelį – darželį, kur mus svetingai sutiko 
šio kolektyvo pedagogės. Jos supažindino su darželio 
edukacine aplinka, pademonstravo naujausias priemones 
darbui su vaikais – smėlio ir šviesos terapinius staliukus, 
vaizdinę medžiagą pasaulio pažinimui ir suvokimui (pagal 
pačių paruoštus užsakymus spaustuvei). Mūsų mokyklos 
kūno kultūros mokytoja I. Kisielienė visus sudomino savo 
pranešimu ,,Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, 
ugdymo ypatumai“. Diskutavome, bendravome su 
specialistais, dalinomės gerąja darbo patirtimi. Kartu 
pristatėme vaikų darbų parodėlę „Su Meile – Jums“.  

Jei jau atvykome į Kauną, tai apžvelgėme jį iš Aleksoto 
apžvalgos aikštelės, apsilankėme Kauno pilyje, o 
relaksacijai pasilikome Domino teatro spektaklį ,,Bus 
sunku“ Girstučio rūmuose. 

Kai visi kelionės tikslai lengvai ir prasmingai 
pasiekiami, tai tikrai smagu leisti laiką su kolegomis ir 
partneriais. 

�  �  � 
 

Primename, kad papildomos atostogos 2 – 5 klasių 
mokiniams nuo 2015–05–04 iki 2015–05–08. 

Mokslo metai 2 – 5 klasių mokiniams baigiasi 2015–
05–29, 6–10 ir socialinių įgūdžių ugdymo kl. 2015–06–05.  
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