
 
 

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... 

 
 

 
 

„Šeima“. Egidijus Miškinis, 3 L klasė 
 

Motinos dieną švenčiame pirmąjį gegužės sekmadienį. 
Ši šventė mums brangi todėl, kad Motina yra viena. Kaip 
viena yra Gimtinė, kaip vienas yra Gyvenimas, kuriame 
džiaugiamės, liūdim ir svajojam, lyg saldžiausiais duonos 
trupinėliais misdami švelniais Motinos žodžiais, mokančiais 
tą vieną vienintelį Gyvenimą nugyventi gražiai ir garbingai. 

Prarastą draugą laikui bėgant gali pakeisti kitu draugu. 
Motinos nepakeisi. Jos meilės ir gerumo nepasiskolinsi... 

Pirmąjį gegužės sekmadienį, skleidžiantis pavasario 
žiedams, savo motinas prisimena ir maži, ir seni. 
Pagerbiame mamytes kaip mokame, kaip širdis liepia. 
Nubėgę pamiškėn, prirenkame gėlyčių, šiaip ką nors 
padovanojame – rankdarbį ar už sutaupytą pinigėlį pirktą 
daikčiuką. Svarbu ne dovanos vertė. Svarbu dėmesys, 
parodyta pagarba. Svarbu, kad mama apsidžiaugtų. 

 
Su Motinos diena! 

 

Kaišiadorių specialioji mokykla europiniame 
sveikos gyvensenos projekte 

Projekto koordinatorė psichologė Rita Vėželienė 
 

Jau antrus metus partnerystės pagrindais Kaišiadorių 
specialiosios mokyklos mokiniai dalyvauja Kreisau – 
Initiative e.V. Berlyne koordinuojamame Erasmus+ 
projekte „Tieskime tiltus“ (Fundacja Krzyżowa dla 
Porozumienia Europejskiego).  

2016 metų balandžio 17–23 dienomis Lenkijoje 
Krzyžovos fondo būstinėje susitikome su Graikijos 
neįgaliųjų (turinčių judėjimo sunkumų) organizacijos 
„Perpato“ („Vaikštome“) nariais ir jų pagalbininkais – 
sporto universiteto studentais bei Lenkijos ir Vokietijos 
specialiųjų mokyklų mokiniais. Susitikime dalyvavo dešimt 
mūsų mokyklos mokinių ir trys projekto organizatorės, 
subūrusios skirtingų klasių mokinius į vieną bendrą, 
draugišką kolektyvą. 

Visi (apie 60 dalyvių) gyvenome gražiame buvusiame 
dvare, kuris daug metų garsėja kaip skirtingų tautų jaunimo 
susitikimo vieta.  

Nuo ryto iki vakaro įvairiatautės komandos mokėsi 
bendrauti bendrose veiklose: kartu sportavome, rinkome 
naudingas žoleles, iš kurių vėliau drauge gaminome 
kosmetikos priemones, mokėmės pažinti savo kūno judesių 
kalbą, ruošėme maistą pagal sveikuoliškus receptus kartu su 
profesionaliu virėju. Žaidėme įvairius sportinius žaidimus, 
ėjome į žygį po kaimo apylinkes, susipažinome su vietovės 
istorija, turėjome pasirengti ir atlikti pasirodymo programą.  

Paskutinį susitikimo vakarą kiekviena grupė pristatė 
savo naujai išmoktas veiklas: vieni parengė iškilmingą 
sveiko maisto vakarienę, kiti sušoko graikų liaudies šokį, 
treti pademonstravo kūno pažinimo kalbą, ketvirti atidarė 
improvizuotą grožio saloną su pačių pagamintomis 
ekologiškomis kosmetikos priemonėmis.  
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Dalyvavome parolimpinėse žaidynėse „Krzyžovalimpik 
2016“. Varžėmės neįgaliųjų tinklinio (sėdint), aklųjų 
riedulio, bočios (rutulių sporto) rungtyse.  

Vakarus leisdavome diskotekose, kur linijinių ir 
aerobinių šokių mokė naujieji draugai iš Graikijos sporto 
universiteto.  

Tai pat aplankėme spalvomis ir simboliais turtingą 
Vroclavo miestą ir neįprastą vizualinių iliuzij ų bei 
neįtikėtinų fizikos dėsnių muziejų „Humanitarium“. 
Molekulinės laboratorijos virtuvėje gaminome netikrus 
žuvų ikrus ir makaronus. 
 

 
 
Susiradome naujų draugų, kurie mielai su mumis ir 

dabar kasdien bendrauja socialiniuose tinkluose. Tikimės, 
kad mūsų smagus ir naudingas bendradarbiavimas tęsis ir 
toliau. 
 

Apvaliojo stalo diskusija „Mokini ų sveikatos 
problemos ir jų sprendimo būdai“ 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė Veronika Kiuršinienė 
 

Balandžio 25 dieną mokyklos bibliotekoje vyko Vaiko 
gerovės komisijos išplėstinis posėdis, apvaliojo stalo 
diskusija „Mokinių sveikatos problemos ir jų sprendimo 
būdai“. Į posėdį buvo pakviesti mokyklos mokytojai, 
auklėtojai, pagalbos mokiniui specialistai. Posėdyje taip pat 
dalyvavo Kaišiadorių visuomenės sveikatos biuro 
specialistė Audronė Petraškienė, kuri skaitė pranešimą apie 
infekcinių ligų paplitimą rajone ir dalyvavo diskusijoje. 

 

 
 
Pavaduotoja ugdymui Veronika Kiuršinienė apžvelgė 

esamus mokinių sveikatos sutrikimus, akcentuodama 
lėtinius neurologinius, raidos, elgesio ir emocijų sutrikimus. 

Neurologiniai, emocijų ir elgesio, klausos, regos, judesio ir 
padėties sutrikimai ypač įtakoja mokinių savijautą ir turi 
įtakos siekiant mokinių pažangos ugdymo procese. Todėl 
dirbantiems su specialiųjų poreikių mokiniais svarbu gerai 
žinoti jų sveikatos problemas ir, paūmėjus neurologiniams 
bei somatiniams sutrikimams, tarpininkauti kreipiantis į 
medicinos darbuotojus bei gebėti pagal susidariusią 
situaciją koreguoti ugdymo procesą. 

Mokyklos sveikatos specialistė Birutė Bazienė apžvelgė 
mokyklos mokinių sveikatos būklę, įvykusias traumas, 
dalyvavo diskusijoje. 

Buvo diskutuojama, kaip bendradarbiauti su tėvais, 
socialiniais darbuotojais, seniūnijų atstovais sprendžiant 
mokinių sveikatinimo, gydymo problemas. Aptarti 
individualūs atvejai, ieškoma optimaliausių sprendimo 
būdų. Priimtos rekomendacijos šiam darbui gerinti. 
 

Akcija „DAROM 2016“ 
Renginio koordinatorė auklėtoja Ramunėlė Paraukienė 

 
Balandžio 21 dieną dalyvavome kasmetinėje 

respublikinėje akcijoje „Darom“. Kasmet į aplinkos 
gražinimo talkas kviečiame ne tik vaikus, bet ir 
darbuotojus. Šiemet mūsų devizas – ,,Mes kviečiame 
gyventi gražiau“. Visą savaitę teikėme informaciją 
bendruomenei apie antrinių žaliavų rūšiavimą, atliekų 
poveikį gamtai ir žmonėms, su vaikais aptarėme 
internetinėje svetainėje talpinamą akcijos „Mes darom“ 
medžiagą. Šiemet talkoje dalyvavo 25 mokyklos 
darbuotojai ir tik 17 mokinių (dalis mokytojų ir ugdytinių 
buvo išvykę į Lenkiją, Radviliškį). O išsikėlėme sau 
didžiulius uždavinius: iškirsti krūmynus, tankiai sužėlusius 
už mokyklos tvoros, padėti miškininkams, surenkant 
šiukšles prie sveikatingumo tako bei suformuoti mokyklos 
teritorijoje gėlyno plotą. Pirmą talkos dieną per valandą 
„Sveikatingumo taku“ pririnkome 3 maišus šiukšlių, 
sutvarkėme poilsiavietę prie tvenkinio. Antrą dieną per dvi 
valandas už mokyklos tvoros iškirtome dalį sužėlusio 
brūzgyno, sukrovėme šakas į krūvas, pririnkome 25 maišus 
šiukšlių ir dar spėjome savo kieme prie paradinio įėjimo į 
mokyklą iš seno gėlyno suformuoti naujo gėlyno pagrindus 
išveždami senas žemes ir papildydami nauju juodžemiu. 
Neslėpsiu – sunku buvo net suaugusiems. Bet ir labai 
pasisekė, nes talkos dienomis nuo ryto švietė saulė, tarsi 
kviesdama budinti žemę, nors prieš tai visą savaitę vargino 
dargana.  

 

 
 



Drauge talkininkaudami mokėmės vertinti švarą, tvarką, 
grožį ir sveikatingumą, akcentuodami aplinkosaugą, 
pilietiškumą ir savanorystę. Na, o po rimtų darbų mokyklos 
kiemelyje pakvipo kareiviška grikių koše, ant laužo 
keptomis dešrelėmis, kava ir arbata. Bendras darbas, jo 
aptarimas, nuoširdi padėka, net ir paprastą valgį pavertė 
karališkais pietumis, nes būtent toliomis akimirkomis 
suvoki, kad pats svarbiausias prieskonis – mūsų visų 
nuoširdumas ir susitelkimas. 

 
Dovainonių darbo terapijos centre 

2/3 socialinių įgūdžių klasės mokytoja Asta Kaselienė 
 

Kovo 16 dieną 2/3 socialinių įgūdžių klasės mokiniai, 
mokyklos direktorė, pavaduotoja ugdymui ir mokyklos 
psichologė aplankė naujai renovuotą Darbo terapijos centrą 
Kaišiadorių raj. Vilūnų kaime. Norėjome sužinoti, kokias 
paslaugas teikia šis centras ir kas gali lankyti tokio tipo 
įstaigą. Šiame centre dienos užimtumo grupėje sutikome 
daug buvusių mūsų mokyklos mokinių. Centro direktorė 
papasakojo apie įstaigos veiklą. Čia įsikūrę „Savarankiško 
gyvenimo namai“, biblioteka, dienos užimtumo grupė 
jaunuoliams su negalia. Kol pedagogai bendravo, mūsų 
mokyklos mokiniai kartu su centro jaunuoliais dekoravo 
margučius. Visų pastangos buvo įvertintos prizais– 
šokoladiniais kiaušiniais. Mes atvežėm dovanų savo 
gamybos desertą ,„Tinginį“ ir „Margučių medį“. Maloniai 
pabendravę žadėjome dar susitikti. 

 

 
 

Angelų vaikai – su meile jums 2016 
Mokytoja-auklėtoja Jolanta Drumstaitė 

 
Balandžio 3 dieną įvyko tradicinė atvelykio šventė 

„Angelų vaikai – su meile Jums“. Šį renginį kasmet 
organizuoja Lietuvos respublikos vaiko teisių apsaugos 
kontrolieriaus įstaiga. 

Mūsų mokyklos mokiniai, kaip ir kitų specialiųjų 
ugdymo įstaigų ir pensionatų vaikai, Vilniaus mokytojų 
namų kiemelyje prekiavo savo rankdarbiais, bendravo su 
šventės svečiais. 

Atvelykio šventės nuotaiką kėlė tautinių šokių 
kolektyvai, TV projektų žvaigždės, „Spalvų orkestras“, 
gyvūnų paroda, o taip pat ir vaišės. 

LEU studentai šventės dalyvius mokė pasigaminti 
knygų skirtukus, folkloro ansamblis priminė Atvelykio 
šventės papročius ir tradicijas. 
 

 
 

LSOK 2016 m. krepšinio čempionatas 
Mokytojai Inga Kisielienė ir Juozas Šiurkus 

 
Balandžio 7 dieną Kaune, Sabonio krepšinio centre, 

vyko žymios negalios olimpiečių krepšinio testų 
čempionatas. Dalyviai varžėsi kamuolio varymo gyvatėle 
tarp kliūčių, metimo į krepšį iš pasirinkto atstumo ir 
tikslaus kamuolio perdavimo rungtyse. Du geriausi 
komandos metikai galėjo dalyvauti metimo į krepšį nuo 
baudų linijos rungtyje. Varžybos organizuotos suskirsčius 
dalyvius į lygius. 

Visi mūsų mokyklos komandos dalyviai laimėjo 
prizines vietas ir buvo apdovanoti medaliais: 

Rimas Arlauskas – I-oji vieta.  
Karina Meilutytė – II-oji vieta. 
Egidijus Miškinis – II-oji vieta.  
Viktorija Blažytė – III-oji vieta. 
Gintarė Adukaitė – III-oji vieta ir I-oji vieta baudų 

metimo rungtyje. 
Aurimas Tomaševskij – III-oji vieta ir II-oji vieta baudų 

metimo rungtyje. 
 

 
 

Kaziuko mugėje 
Mokytojos Asta Kaselienė ir Ema Karpinienė 

 
Kovo 4 dieną grupė KSM ir KJM mokyklų mokinių 

išsiruošė į Žaslių pagrindinę mokyklą, kur juos svetingai 
pasitiko specialioji pedagogė Vaida Stravinskienė ir pristatė 
mokyklos bendruomenei. Visi mokiniai draugiškai 
sugužėjo į Kaziuko mugės atidarymą. Susirinkusius 
pasveikino mugės šeimininkas – Kazys. Susipažinę su 
šventės kilme, tradicijomis ir paskirtimi, kiekvienos klasės 
ar grupės nariai turėjo gauti leidimą į šventę – padainuoti, 
papasakoti ar inscenizuoti šventei skirtą prisistatymą. 
Gavus leidimus prasidėjo prekyba savo gaminiais. Visų 



mokyklų mokiniai galėjo ne tik artimiau susipažinti, bet ir 
sužinoti dirbinių gamybos „paslaptis“. Nusipirkę cepelinų 
ar mėgiamų skanumynų juos skanavo Kaziuko kavinėje. 
Šventės pabaigoje išrinktų nominacijų laimėtojai buvo 
apdovanoti simboliniais Kaziuko riestainiais. Namo 
grįžome uždirbę nemažai pinigų ir laimėję nominaciją už 
gausiausią prekystalį. 

 

 
 

Žemė – visų namai 
Mokytojų dalykininkų metodinės grupės pirmininkė 

Inga Kisielienė 
 
Kiekvienais metais kovo 20 dieną minima Pasaulinė 

Žemės diena, astronominis pavasaris. Šiomis dienomis 
ateina pavasario lygiadienis – dienos ir nakties ilgumas 
tampa vienodas visuose Žemės rutulio kampeliuose. Šią 
dieną visame pasaulyje diskutuojama aplinkosauginėmis 
temomis ir raginama konkrečiais darbais prisidėti prie 
gamtinės aplinkos puoselėjimo ir saugojimo. 

 

 
 
Minint Pasaulinę Žemės dieną, kovo 17 d. mūsų 

mokykloje vyko atvira integruota gamtos mokslo ir lietuvių 
kalbos pamoka 6–7 specialiajai klasei „Žemė-visų namai“. 
Mokytojos Asta Šimaitė ir Vaida Stravinskienė suteikė 
mokiniams žinių apie Žemės dienos gamtosauginę ir 
literatūrinę prasmę, mokiniai susipažino su Žemės dienos 
minėjimo paskirtimi, žemės ir tautosakos sąsajomis. 
Atlikdami praktines užduotis, mokiniai mokėsi rūšiuoti 
šiukšles, pasakojo, kaip kiekvienas prisideda prie gamtos 
saugojimo ir puoselėjimo bei užrašę savo gerus darbus, jais 
simboliškai apjuosė mūsų Žemę.  

 
 
 

Pamokos metu mokiniai geriau suprato, kodėl reikia 
tausoti gamtą ir kad kiekvieno nors ir mažas, atrodytų, 
nežymus darbas padeda išsaugoti žalią ir žydinčią mūsų 
planetą.   

 
 

Žemės dienai artėjant 
Mokytoja-auklėtoja Jolanta Drumstaitė 

 
Apie Žemės dienos reikšmę ir jos paminėjimo būdus su 

vaikais pasikalbėjome prieš atostogas – kovo 17 dieną. 
Aptarėme, kaip galėtume savo darbais prisidėti, kad mūsų 
Žemė taptų gražesnė ir jaukesnė. Mokyklos kieme į 
berželius įkėlėme inkilus varnėnams.  

 

 
 
Pasipuošę jaunųjų miško bičiulių kepuraitėmis išėjome į 

mišką tvarkyti „Girelės“ pažintinio tako. Surinkome 
šiukšles ne tik pažintiniame take, bet ir poilsiavietėje. 
Norisi tikėti, kad mažųjų gamtos mylėtojų maži darbai, 
skirti mūsų Žemei, augs kartu su jais. 

 

 

Naujas inventorius 

Kaišiadorių specialiosios mokyklos  
direktoriaus pavaduotojas ūkiui Algis Jočiūnas 

 

2016 metų vasario mėnesį Kaišiadorių specialioji 
mokykla įsigijo vejos traktoriuką ARIENS. 1635 Eur. 
vertės traktoriukas įsigytas už lėšas, gautas iš fizinių 
asmenų 2 proc. mokesčio paramos.  

Dėkojame visiems, teikiantiems paramą. Maloniai 
prašome ir ateityje paremti Kaišiadorių specialiąją 
mokyklą.  
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Primename: 
Mokslo metai 1-5 klasėms baigiasi gegužės 31 dieną,  
6-10 ir socialinių įgūdžių ugdymo klasėms – birželio 3 
dieną. 
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