
 
 
Kūčių stalas 
 
Už kūčių stalo atsisėsk 
su tais, kuriuos tu myli. 
Ant stalo lėkštę dar padėk 
dėl to, kuris paklydęs. 
 
Jei pasibels jisai – sakyk: 
žinojau, kad ateisi. 
Tuomet širdim jis pamatys,  
kad nemanai jo teisti. 
 
Nuprausk jo veidą ir priglausk, 
tuomet apleis jį baimė. 
Ant žemės žmogui būt ŽMOGUM –  
pati didžiausia laimė. 
 
Už Kūčių stalo atsisėsk, 
lėkštučių dar daugiau pridėk. 

Ramunė Ordo (Juciūtė) 
 
 

 
V.Petrukovskis 

 
Mieli mokytojai, mokiniai, tėveliai, visa mokyklos 

bendruomene, 
Šventų Kalėdų laukimas – tai šviesos laukimas. 

Laukimas ramybės, susitaikymo ir šventinio džiaugsmo. Ši 
šventė – širdies šventė, sukviečianti artimuosius prie šeimos 
židinio. Linkiu per šias šventes pasimėgauti jaukia namų 
šiluma, artumo laime, linkiu įsileisti į savo širdį džiaugsmą 
ir atjautą, prisiminti išėjusius artimuosius ir dalintis su 
esančiais šalia savo širdies lobiais. 

Linkiu gražaus šv. Kalėdų stebuklo. 
 

 
Mokyklos direktorė Rūta Stankienė 

 

 
Mokyklai suteiktas Šv. Faustinos vardas 

 
2016 m. spalio 28-ąją dieną mūsų mokyklai buvo 

suteiktas šventosios Faustino vardas. 
Šioms iškilmėms skirtame renginyje kalbėjęs 

Kaišiadorių parapijos klebonas R.Jurkevičius trumpai 
papasakojo apie šią buvusią vienuolę. Helena Kovalska 
gimė Lenkijoje, neturtingoje šeimoje. Trumpai ji gyveno 
Vilniuje, atliko daug paprastų gailestingų darbų. Ji buvo 
durininke, sodininke, tačiau dirbdama kasdienius darbus 
atrado maldos grožį. „2016-uosius metus Bažnyčia 
paskelbė Dievo gailestingumo metais, labai smagu, kad 
būtent šiais metais mokykla gauna Šv. Faustinos vardą. 
Manau, kad jos vardas lydės ir globos tiek mokinius, tiek 
čia dirbančius žmones. Linkiu visiems Tikėjimo, Meilės ir 
Vilties“, – sakė klebonas. 

Renginyje koncertavo Muzikos akademijos merginų 
styginis kvartetas, dainavo ir mokinių atstovės. Visų 
dalyvių širdis sušildė ir D.Moncevičiūtės-Bagdzevičienės 
atliekamos dainos. 

Mokyklos direktorė R.Stankienė padėkojo klebonui 
R.Jurkevičiui, kuris paskatino naujo vardo suteikimą, visaip 
padėjo ir palaikė. Kaišiadorių katedros Dievo gailestingumo 
koplyčioje yra dvi relikvijos, susijusios su Šv. Faustina. 
Savivaldybės meras V. Tomkus pasidžiaugė, kad H. 
Kovalskos, kuri tapusi vienuole pasirinko Šv. Faustinos 
vardą, gailestingi darbai įkvėps mokyklos kolektyvą. „Šv. 
Faustina simbolizuoja gailestingumą, kuris yra toks svarbus 
šioje mokykloje ir visame mus supančiame pasaulyje“, – 
sakė meras.   

Vokietijos Šv. Vincento mokyklos atstovai pasveikino 
kolektyvą su nauja ateitimi, linkėjo gero starto. 

 

 
 
Klebonas R. Jurkevičius pašventino naują mokyklos 

vėliavą, kuri netrukus suplevėsavo priešais pastatą. 
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Mokyklos direktorė R. Stankienė atidengė lentą su naujuoju 
mokyklos vardu. 
 
Pagal Virginijos Šimkūnienės straipsnį „Mokykla nešios Šv. 
Faustinos vardą“ parengė Inga Kisielienė 

 
Ramus susikaupimo ir vilties metas 

Vyresnioji specialioji pedagogė Palmyra Norkūnienė 
 

Su Advento pradžia įžengiame į 2017 liturginius metus. 
Adventinį laikotarpį padedame įžiebdami Advento kelio 
ratą, aptardami adventinio laikotarpio išskirtinumą. 
Kiekvieną Advento pirmadienį mokyklos bibliotekoje su 
mokiniais skaitydavome po įdomų pasakojimą: Bruno 
Fererro „Gabrieliaus užduotis“, Caryll Houselander 
pasakojimus „Jei būčiau tu“, „Džekas ir Džimas“, Max 
Lucado „Tu esi ypatingas“. Trečiąjį Advento pirmadienį 
kartu su mokytoja metodininke Ema Karpiniene vedėme 
atvirą integruotą dorinio ugdymo pamoką „Meilė artimui“.  
 

 
 
Advento pabaigą vainikuos renginys, skirtas visai 

mokyklos bendruomenei, pavadintas šventosios Faustinos 
mintimi „Tyra meilė neklysta“. Šiam renginiui ruošiasi visa 
mokyklos bendruomenė. Tikimės sulaukti garbių svečių iš 
Kaišiadorių katedros, katechetinio centro, mokyklos 
rėmėjų, kurie padeda Kalėdų Seneliui išdalinti dovanas 
vaikams. 

Sulaukėme svečių 
Vyresnioji auklėtoja Jolanta Drumstaitė 

 
VŠĮ kultūros ir švietimo centro „Vilniaus mokytojų 

namai“ drauge su LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 
įstaigos darbuotojais aplankė ir mūsų mokyklą su šiluma 
dvelkiančia akcija „Saldžios Kalėdos Angelų vaikams“. 
Vaikus pradžiugino skanėstai, kuriais jie vaišinsis su 
draugais, sulaukę Kalėdinio renginio vaišių stalo. 

 

 

Gerumo niekada nebūna per daug 
Specialioji pedagogė metodininkė Asta Kaselienė 

 
Adventiniu laikotarpiu, gruodžio 14 dieną, 1–3 

socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokiniai dalyvavo 
dorinio ugdymo (etikos) pamokoje su Kaišiadorių 
suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos mokiniais. Mokytojos 
A.Kaselienė ir J.Šestakauskienė vedė integruotą pamoką 
,,Gerumo niekada nebūna per daug“. Ją stebėjo abiejų 
mokyklų pavaduotojos ugdymui. Bendroje veikloje 
jaunuoliai klausė, skaitė, stebėjo, piešė, rašė, atsakinėjo į 
klausimus. Visi gerumo žodžiai buvo skirti savo artimui, 
draugui, mokytojui ir visiems mums svarbiems žmonėms. 
Bandėme atsakyti į klausimą ,,Kokį dar gerą darbą galiu 
nuveikti iki Kalėdų?“ Pamokos pabaigoje visi drauge 
vaišinomės arbata ir pyragu. 

 

 
 

Žaisdami mokomės 
Vyresnioji specialioji pedagogė Vaida Stravinskienė 

 
Vaikai nesako: „Šiandien buvo nelengva diena, gal 

galėtume pakalbėti...“ Jie sako: „Ar pažaisi su manim?“ 
(Lawrence J. Cohen). 

Spalio mėnesį Kaišiadorių šventosios Faustinos 
mokyklos jungtinėje specialiojoje priešmokyklinio ugdymo 
grupėje startavo projektas „Žaidimai moko“.   

Projekto tikslas – žaidimų pagalba lavinti vaikų erdvės 
ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti 
smulkiuosius (riešo, rankų, pirštų) judesius. Veiklos 
numatytos iki gegužės mėnesio. Jų metu vaikai piešia, 
žaidžia, šoka, lanksto, klijuoja, veria, susipažįsta, įtvirtina 
erdvės ir laiko sąvokas. 

Veiklas organizuoja priešmokyklinio ugdymo 
pedagogės Vaida Stravinskienė, Rasa Šalkauskienė ir 
logopedė Bronislava Labanauskienė. 

Spalio mėnesį jau išbandėme savo kairės ir dešinės 
rankos galimybes, žaidėme žaidimus kairės – dešinės pusės 
skyrimui, dairėmės kaip aukštai gali pakilti paukštelis, ir 
kaip – žemai guli žolėje pasislėpęs akmuo. Lapkritį 
linksmai susipažįstame su raidelėmis. Jas piešiame, 
lipdome, spalviname... Pati svarbiausia – vardo pirmoji 
raidė. Norėdami susipažinti su geometrinėmis figūromis, 
mus supančioje aplinkoje ieškome apskritimo, trikampio ar 
keturkampio formos daiktų, juos apžiūrime, liečiame, 
rūšiuojame, dėliojame, lyginame. Vaikai spalvina, karpo, 
lanksto, puošia geometrinių figūrų medį spalvotais 
apskritimais, trikampiais ir kvadratais. Kasdien stebime orų 
permainas, jas fiksuojame magnetiniame kalendoriuje. 



Mokomės elgtis saugiai. Norint, kad vaikai kuo tiksliau 
įsimintų, medžiagos perteikimo tąsa vyksta logopediniuose 
užsiėmimuose. 

 

 
 
Manau, jog šis projektas leis kuo linksmiau ir įdomiau 

susipažinti su labai svarbiais dalykais kasdieninėje veikloje. 
Juk patiems mažiausiems žaidimai yra svarbiausias 
užsiėmimas ir tik jų dėka vaikai pažįsta savo kūno 
galimybes bei supančią aplinką. 

 
Adventinė popietė 

Vyresnioji auklėtoja Valė Janušienė 
 

Jaukiose mokyklos bendrabučio poilsio ir svetainės 
aplinkose su auklėtiniais pasitikome adventą. Prisiminėme 
advento papročius ir tradicijas, vaišinomės ir mokėmės 
susikaupti, apmąstyti prabėgusį laiką, pabūti kartu. 

 

 
 

 
„Duris pravėrus“ 

Specialioji pedagogė metodininkė Renata Sladkevičienė 
 
Visus šiuos metus vykdėme neformaliojo vaikų 

švietimo programą „Duris pravėrus“. Programos tikslas – 
plėtoti mokinių bendrąsias socialines kompetencijas per 
meninę veiklą. 

Pirmąjį pusmetį įvyko susitikimas – koncertas „Kai 
skamba muzikos garsai“ su Kaišiadorių meno mokyklos 
mokytojais ir mokiniais.  

Apsilankėme liaudies meistro V.Kapačiūno sodyboje, 
susipažinome su medžio drožyba, menininko kūriniais, 
grožėjomės pavasarine gamta. 

 

 
 
V.Giržado progimnazijoje, stebėjome spektaklį, 

dalyvavome renginyje „Ištiesk man ranką“. 
Rugsėjo mėnesį grupė mokinių vyko į VDU botanikos 

sodą. Grožėjomės nuostabia jurginų kolekcija. Patirtus 
įspūdžius perteikėme piešiniuose, kuriuos nusiuntėme 
konkursui „Rudens žiedai“. Mokiniai E.Klimeika 
(mokytoja A.Kaselienė), A.Lagunavičius ir U.Negatinaitė 
(mokytoja E.Karpinienė) tapo šio konkurso laureatais. 

 

 
 
Lapkričio pabaigoje vyko renginys „Vėl skamba 

muzikos garsai“. Mus vėl aplankė Meno mokyklos 
akordeono ir smuiko mokytojos Onutė Kupčiūnienė ir Rima 
Lukoševičienė. Kalbėjomės apie adventą, gerus darbus, 
gailestingumą, klausėmės gražios muzikos. 

Du kartus vykome į Kauną. Lankydamiesi Kauno 
senamiestyje susipažinome su šalies istorine praeitimi, 
gamtos, kultūros ir meno vertybėmis, šventine puošyba. 
Dalyvavo edukacinėse programose M.Žilinsko dailės 
galerijoje ir „Velnių muziejuje“. 

Kūrybinėse dirbtuvėse „Pasaulis nuostabus spalvotas“ 
sukurtais piešiniais atnaujinome mokinių darbų ekspoziciją.  

Parengėme nuotraukų stendą apie programos vykdymą. 
Kurdami meninius darbus mokiniai lavino vaizduotę, 

kantrumą, kruopštumą ir kūrybiškumą, tobulino estetinį ir 
meninį skonį bei suvokimą, mokėsi vertinti savo ir draugų 
kūrybinio darbo rezultatus. 

Lankydamiesi kitose ugdymo ir kultūros įstaigose ir 
priimdami svečius savo mokykloje, mokėmės laikytis 
tinkamo elgesio taisyklių bendrų veiklų metu, formavome 
elgesio kultūros viešose vietose įgūdžius. 



Dėkoju programoje dalyvavusiems lavinamųjų ir 
socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniams ir jų 
mokytojoms. 

 
„Mes galim“ 

Specialioji pedagogė metodininkė Asta Šimaitė 
 

2016 m. įgyvendinome neformaliojo vaikų švietimo 
programą „Mes galim“. Praktinė, edukacinė veikla, 
išvykos, renginiai plėtojo ir pagilino mokinių socialinę 
kompetenciją.  

Lankėmės Lietuvos liaudies buities muziejuje ir 
dalyvavome edukaciniame užsiėmime „Bandos ant kopūsto 
lapo“. Grupė vaikų aplankė Kauno pilį. Pagal mokinių 
skatinimo sistemą vykome į pramogų ir konferencijų centro 
„Pas Radvilą“ boulingo klubą. Mokslo metų pabaigoje 
organizavome metų užbaigimo šventę „Mes galim...“, 
kurioje apdovanojome mokinius už pasiekimus ir pažangą. 

 

 
 
Lapkričio mėnesį grupė mokinių lankėsi Vievio UAB 

„Malsena plius“ kepyklėlėje ir dalyvavo edukacinėje 
kūčiukų kepimo pamokoje. Mokiniai išlaikė sudėtingus 
„Malūno virtuvės“ meistrių parengtus išbandymus ir davė 
priesaiką visuomet kūčiukus kepti namuose. Pademonstravę 
didžiulę meilę kalėdiniams kepiniams ir nenuginčijamą 
talentą mokinai buvo pavadinti kūčiukų kepimo virtuozais.  

Artėjant žiemos šventėms grožėjomės šventiškai 
pasipuošusiu Kauno miestu, aplankėme eglutę. 
Čiuožinėdami pačiūžomis puikiai praleidome laiką Kauno 
sporto mokyklos ledo arenoje.  

 

 
 
 

Aktyviai įsijungdami į veiklas, dalyvaudami 
užsiėmimuose mokiniai ugdė(si) pilietiškumo, tautiškumo 
savivoką. Veikdami naujose situacijose tobulino tikslingo, 
geranoriško bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. 
Programos veiklos padėjo skatinti mokinių mokymosi 
motyvaciją ir formuoti pageidaujamą jų elgesį, mokiniai 
įgijo socialiai reikšmingos patirties. Programos vykdymo 
metu patirtus įspūdžius įamžinome nuotraukose, stende. 

 

 
 

Ugdymas(is) netradicinėje aplinkoje  
Metodinės grupės pirmininkė Ramunė Paraukienė 

 
Kauno Aleksoto darželio pedagogės, atvykę į mūsų 

mokyklą, pasidalino gerąja patirtimi, kaip jos organizuoja 
įdomias veiklas netradicinėse aplinkose: Lietuvos liaudies 
buities muziejuje, Kauno VDU Botanikos sode, Kauno 
zoologijos sode, Kauno moksleivių aplinkotyros centre, V. 
Kudirkos viešojoje bibliotekoje, ,,Embru Art“ studijoje, 
Kauno Antakalnio ir Ramybės parkuose, Aleksoto Darželio 
virtuvėje, privačių asmenų valdose, Prienų krašto 
muziejuje. Jos akcentavo, kokį didžiulį poveikį vaikams 
duoda netradicinė aplinka ir įdomios veiklos. Stendiniuose 
pristatymuose atsispindėjo kiekvienos grupės vaikų 
emocijos, susidomėjimas, aktyvus jų įsitraukimas į veiklas. 

Vilniaus M.Romerio universiteto III kurso studentas 
Azeez Quadri, atliekantis praktiką mūsų mokykloje skaitė 
pranešimą ,,Ugdomos veiklos poveikis ugdytiniams 
netradicinėje aplinkoje“. Jis plačiau pasidalino įspūdžiais iš 
praktinės ugdomosios veiklos poveikio mūsų mokyklos 
ugdytiniams. Mokyklos psichologė Rita Vėžėlienė 
akcentavo šių veiklų didžiulį poveikį psichologinei vaikų 
būsenai, bendravimo įgūdžiams tobulinti, lavinant vaikų 
mąstymą, aktyvumą, fizinį judrumą, pagalbą draugui ir kt. 
svarbius veiksnius.  

  
   

Primename: 
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2016-12-27 iki 2017-01-06. 
Žiemos atostogos 6 – 10 specialiųjų ir socialinių įgūdžių 
ugdymo klasių mokiniams 2017-02-17. 
Papildomos atostogos 4 – 5 klasių mokiniams  
2017-02-17, 2017-02-20 – 2017-02-24. 
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