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Žmonės sako, Kalėdos – stebuklų metas. Tai 
turbūt tiesa, tačiau svarbiausias klausimas – iš ko 
mes tų stebuklų tikimės: ar Kalėdų senis mums 
juos turi atnešti, ar šiaurės elniai atskraidinti?  

 

 
Eimantas Stulgaitis. „Kalėdos“ 

Turbūt visi seniai jau žinome, kad ne dovanose 
atrandame šv. Kalėdų džiaugsmą ir stebuklus. 
Tikrasis stebuklas – tai mes patys: meilė ir 
atleidimas sau, meilė ir pagarba artimui, šiluma 
kiekvienam aplinkui. Vidinė šiluma, geri darbai ir 
atjauta kaip vandens raibuliai plečiasi ir judina 
ramius nusistovėjusius vandenis. Linkiu visiems 
ne tik per šventinį laikotarpį, bet ir visus 
ateinančius metus būti tuo centru, nuo kurio 
prasideda bangavimas. Tikroji gyvenimo prasmė 
yra duoti, laimės ir stebuklų kitur nėra. Tik 
davimo ir dovanojimo džiaugsme yra visi 
stebuklai.  

Gražių, ramių Jums švenčių! 
Mokyklos direktorė Rūta Stankienė 

 
 

Advento keliu pasitikti Kalėdų 
Mokytoja Palmyra Norkūnienė 

 
Su Advento pradžia įžengiame į 2018 

liturginius metus. Norėdami kuo ramiau ir 
dvasingiau išgyventi šį laukimo laiką, kiekvieną 
Advento pirmadienį visi mokyklos mokiniai ir jų 
ugdytojai mokyklos aktų salėje ar bibliotekoje 
susirinkdavo pažiūrėti ir pasiklausyti nuostabių 
adentinių istorijų ir giesmių. Pirmąjį Advento 
pirmadienį nuostabų vaidinimą pagal Bruno 
Ferrero pasakojimą „Banginis prakartėlėje“ 
mums padovanojo Palomenės pagrindinės 
mokyklos mokiniai, vadovaujami mokytojų Linos 
Čėsnienės ir Romualdos Suslavičienės.  

 

 
 
Kitais pirmadieniais klausėmės Claude Steiner 

„Šiltų švelnukų pasakos“, Caryll Houselander 
pasakojimo „Juozapo senelis“. Advento pabaigą 
vainikuos renginys, skirtas visai mokyklos 
bendruomenei „Kartą Betliejuje“. Šiam renginiui 
ruošiasi visa mokyklos bendruomenė. Tikimės 
sulaukti garbių svečių iš Kaišiadorių katedros, 
katechetinio centro, mokyklos rėmėjų, kurie 
padės Kalėdų Seneliui išdalinti dovanas vaikams. 

 
 

 
 

ESAME DRAUGE 



Mūsų mokyklai - 35 
Auklėtoja Rasa Šalkauskienė 

 
Gruodžio pirmąją dieną šventėme mokyklos 

gimtadienį. Mokyklai jau 35 metai. Tai buvo 
šventė vaikams.  

Jau daug metų mūsų mokyklą remia UAB 
„HANER“. Ir šiemet rėmėjai padovanojo mums 
gimtadienio šventę. Susirinkę aktų salėje, 
išvydome buvusią mokyklos direktorę Redą 
Pažėrienę, kuri visada aplanko mus įvairių 
švenčių proga. Sveikinimo žodį tarė mokyklos 
direktorė Rūta Stankienė, toliau kalbėjo ir visus 
vaikus sveikino Reda Pažėrienė.  

Didžiausia staigmena – Kapitono Flinto 
pasirodymas. Nuotaikinga muzika visus išjudino 
šokti ir džiaugtis- nuo mažiausio iki didžiausio, 
visiems buvo labai smagu. Po pasirodymo visus 
vaikus Kapitonas Flintas apdovanojo knygelėmis.  

 

 
 
Taip sutapo, kad gruodžio pirmąją dieną 

atsidarė suaugusiųjų socialinės globos dienos 
grupė, kurioje beveik visi buvę mūsų mokyklos 
mokiniai. Jie taip pat džiaugėsi būdami drauge.  

Pasibaigus pasirodymui, visi ėjome į valgyklą, 
kur valgėme šventinius pietus. Juos mums 
paruošė mokyklos valgyklos virėjos. Ir koks 
gimtadienis be torto? Didžiulis keksiukų tortas su 
fejerverku – smagi staigmena.  

Gera mums mokykloje ne tik per šventes, bet 
ir kasdien siekti savo tikslų, mokytis ir draugauti.  

 
 

 
Kalėdiniai renginiai mieste 

Auklėtoja Valė Janušienė 
 

Šventinių renginių maratonas Kaišiadorių 
mieste įsibėgėjo. Tik kaip visur suspėti? Mes 
stengiamės savo mažomis kojytėmis neatsilikti. 

Štai gruodžio 7 dieną, ,,Pasažo“ prekybos centre 
Nomeda Marčėnaitė atvyko su edukacine 
programa. Menininkė parodė įdomių idėjų kaip 
pasidaryti Kalėdinių žaisliukų eglutei, ir palinkėjo 
mums gražių artėjančių švenčių. 

Gruodžio 12 dieną Kaišiadorių miesto centre 
vyko eglės įžiebimo šventė. Toks gyvas 
koncertas, spinduliuojanti eglė, vakarinis gatvių 
apšvietimas, fejerverkų simfonija būna tik kartą 
metuose, todėl tokio įvykio praleisti negalėjome.  

 

 
 

Ekskursija po šventiškai pasipuošusį Kauną  
Mokytoja Aurelija Važgauskaitė 

 
2017-ieji metai skaičiuoja paskutines dienas. O 

mes mokykloje artėjame prie pirmojo mokslo 
metų pusmečio rezultatų. 5-8 klasių mokiniai su 
savo klasių vadovėmis jau spėjo aptarti pusmečio 
darbus, pastangas, elgesį. Rezultatai tikrai 
neblogi, svarbiausia – vaikai labai stengėsi. Todėl 
mokykla šiems mokinukams padovanojo 
ekskursiją po šventiškai pasipuošusį Kauną. 
Išvykos metu vaikai aplankė Kauno T. Ivanausko 
zoologijos muziejų, pasivaikščiojo Laisvės alėja, 
senamiesčiu, Neries pakrante, pasigrožėjo Kauno 
miesto Kalėdine egle. 

 

 



Mokinių ir mokytojų darbai šildo visus 
Mokytoja Jolanta Drumstaitė 

 
Mūsų mokyklos vaikai kartu su mokytojais ir 

auklėtojais padaro daug gražių rankdarbių per 
technologijų, dailės pamokas, meninės veiklos 
būreliuose. Mokykla puošiama mokinių 
darbeliais tradicinių švenčių metu. Šį rudenį 
mokytojos Eglės Šadeikienės ugdytinių darbai 
buvo eksponuojami Kauno miesto V. Kudirkos 
viešojoje bibliotekoje ir Žaslių kultūros centre. 

Gruodžio 10 – ąją dieną mano ugdytinių 
rankdarbiai puošė Žaslių kultūros ir tradicinių 
amatų centro organizuotą Kalėdinę mugę. 

 

 
 

Mokytojų Renatos Sladkevičienės, Emos 
Karpinienės, Astos Šimaitės ir Ingos 
Armanavičiūtės ugdytinių Kalėdiniai piešiniai 
papuošė Kaišiadorių „RIMI“ prekybos centrą. 

O kiek dar darbelių mūsų mokyklos stenduose 
ir klasėse! Jie šildo mus ir mūsų svečius savo 
spalvomis, netikėta išraiška, naujomis idėjomis. 

 

 

Kūrybinės dirbtuvės 
Mokytoja Asta Kaselienė 

 
Gruodžio 6 dieną vykdant neformalaus 

švietimo projektą ,,Praeities, dabarties, ateities 
atradimai“ mokiniai dalyvavo ,,Kūrybinių 
dirbtuvių“ užsiėmime – liejome žvakes iš 
parafino. Šioje veikloje dalyvavo 1 – 2 socialinių 
įgūdžių ugdymo klasės ir specialiosios klasės 
jaunuoliai. Įvairių dekoravimo gudrybių mus 
mokė Asta Dzedulionienė – Socialinių paslaugų 
centro būrelio vadovė. Ačiū jai. Žvakutės pavyko 
išlieti įvairių formų: eglutė, gaidelis, angeliukas, 
pelėdžiukas, gėlytė. Kitos rūšies žvakelės buvo su 
jūros smėliu, kriauklelėmis ir kava. Šie meno 
kūrinėliai puoš mokinių namus visu šventiniu 
laikotarpiu. 

 

 
 

Lietuvos kariuomenės diena 
Mokytoja Asta Šimaitė 

 
Lapkričio 22 d. vykdant neformaliojo švietimo 

programą „Praeities, dabarties, ateities atradimai“ 
keliavome į Juozo Vitkaus inžinerijos batalioną 
Kaune. Čia buvo organizuotos atvirų durų dienos, 
kurių metu inžinieriai demonstravo Lietuvos 
kariuomenėje naudojamą techniką, pristatė 
moderniausią Baltijos šalyse cheminio 
užterštumo švarinimo įrangą, leido iš arti 
apžiūrėti ne tik metalo ieškiklius, apsauginius 
kostiumus, bet ir išminavimo robotą. Renginio 
metu su savo darbo specifika supažindino ir kitų 
Lietuvos kariuomenės padalinių atstovai: Karo 
policijos pareigūnai, Karinės oro pajėgos, Dr. J. 
Basanavičiaus karo medicinos tarnybos ir 
Vytauto Didžiojo jėgerių bataliono kariai, 
Lietuvos šaulių sąjungos atstovai bei Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų kariai savanoriai. 
Patys mokiniai galėjo išbandyti jėgas ir pasijusti 
tikrais kariais karinėse žaidimų aikštelėse. 

Kaišiadorių šventosios Faustinos mokyklos 
mokiniai pasveikino karius su Lietuvos 
kariuomenės diena ir įteikė sveikinimą nuo visos 
bendruomenės, bei savo pieštus piešinius. 



Pabaigoje pasivaišinome kareiviška koše ir šilta 
arbata. Džiaugėmės puikiai praleista diena. 

 

 
 

„Po tėviškės dangum“ 
Programos koordinatorė Ema Karpinienė 

 
Vykdydami neformaliojo vaikų švietimo 

programą „Po Tėviškės dangum“ siekėme turtinti 
mokinių socialinės, kultūrinės, istorinės ir 
geografinės aplinkos vaizdinius. Susipažindami 
su savo miestu, pagrindiniais jo objektais, gamta 
rudenį, pirmiausia keliavome virtualiai. Mokytoja 
Renata Sladkevičienė supažindino su pagrindinių 
miesto objektų išsidėstymu, jų istorija. Stebėjome 
video medžiagą apie Kaišiadoris ir stengėmės 
atpažinti matomus objektus, įvardinti jų paskirtį. 
Virtualiai susipažinome ir su Lomenos upe bei 
Girelės tvenkiniais.  

 

 
 

Išvykę į ekskursiją aplankėme miesto parką, 
apžiūrėjome Lomenos upelį, Kaišiadorių 
vyskupiją. Iš savivaldybės aikštės ėjome į 
Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedrą, 
sustojome prie paminklų palaimintajam Teofiliui 
Matulioniui ir kardinolui Vincentui Sladkevičiui. 
Bažnyčioje uždegėme žvakelę prašydami Dievo 
palaimos mūsų mokyklai, pasimeldėme Dievo 
Gailestingumo koplyčioje. Kaišiadorių dvare 
grožėjomės rudens spalvomis. Geležinkelio 
stotyje prisiminėme istorinius faktus, sutikome ir 
palydėjome traukinį. Stebėdami rudens 

nuspalvintus medžius prie Girelės tvenkinių 
mokėmės perteikti savo miesto apylinkių grožį 
spalvų gama. Meno dirbtuvių „Ruduo tapo 
sodriomis spalvomis“ kūrinius pristatėme 
parengdami stendinę medžiagą. 

 

 
 
Vykdydami šią programą taip pat turėjome 

tikslą susipažinti su įžymiais mūsų miesto 
žmonėmis. Mums pasisekė, nes pats žymiausias, 
Kaišiadoryse gyvenęs žmogus, – Algirdas-
Mykolas Brazauskas – Lietuvos prezidentas. 
2017-11-21 aplankėme Brazauskų namus – 
muziejų. Mus nuoširdžiai pasitiko muziejininkė 
Asta Sabonytė – Jankauskienė. Ji įdomiai 
papasakojo apie A. Brazausko ir jo tėvelių 
gyvenimą Kaišiadoryse.  

Muziejuje apžiūrėjome asmeninius šeimos 
daiktus ir nuotraukas. Sužinojome, kad šeima 
buvo be galo darbšti ir išradinga: ne tik patys 
pasistatė namą, bet ir savo rankomis pasigamino 
blokelius jo statybai. Pristatant A. Brazauską kaip 
asmenybę buvo atkreiptas dėmesys į jo 
paprastumą, darbštumą, gebėjimą siekti tikslo, 
išskirtinius gebėjimus. Mokiniai susidomėję 
klausėsi pasakojimo, kartu susipažino su to 
laikmečio daiktų atsiradimo Brazauskų namuose 
istorija. Po edukacinio užsiėmimo aptarėme, kad 
žmogaus gyvenime labai daug ką lemia jo 
asmeninės savybės, gebėjimas jas puoselėti.  

Apibendrindami tai, ką pamatėme ir 
sužinojome apie Kaišiadoris, parengėme stendinę 
medžiagą „Mano miestui“.  

 
Klounų pasirodymas 

Auklėtoja Rasa Šalkauskienė 
 

Raudonos nosys – tai klounų trupė, kuri lanko 
sergančius vaikus ligoninėse, specialiosiose 
įstaigose, kur reikia suteikti vaikams džiaugsmo, 
kai jie serga sunkiomis ligomis. Tokį malonų 



susitikimą turėjo ir mūsų mokyklos mažieji. 
Lapkričio 21 dieną atvyko trys klounai, kurie 
šiam susitikimui labai ruošėsi – domėjosi vaikų 
sveikata, paruošė lipdukus su kiekvieno vardu. 
Jiems labai svarbu pastebėti kiekvieną vaiką. 
Vyko labai paprastas ir šiltas bendravimas, vaikai 
tiesiog nenuleido akių nuo klounų, kartu žaidė net 
tie, kuriems dažnai sunku susikaupti, galėjo 
aktyviai dalyvauti. Gitaros ir smuiko melodija bei 
gražus dainavimas tiesiog užliejo ne tik vaikus, 
bet ir mokytojus, buvusius kartu. Malonu, kad 
talentingi žmonės dalijasi savo gerumu su tais, 
kuriems reikia daug meilės ir atjautos. 

 

 
 
 

Tolerancijos diena 
Mokytoja Asta Šimaitė 

 

 
Lapkričio 16 dieną mokykloje buvo vykdoma 

socialinė – pilietinė veikla, skirta Tarptautinei 
tolerancijos dienai paminėti. 

Šiais metais tolerancijos dienos simbolis – 
rankos. Šios idėjos esmė – žmogaus rankomis 
pasaulyje daromi geri ir blogi darbai. Rankos gali 
kurti, bet rankos gali ir sugriauti. 

Į šios dienos minėjimą įsitraukė visa mokyklos 
bendruomenė. Buvo organizuojamos įvairios 
veiklos, mokinių rankomis sukurta daug gražių 
darbų, kuriuos eksponavome stende. Nutarėme, 

kad tolerancija turi apsigyventi mūsų širdyse, o 
mūsų rankos tegul ją išreiškia gerais darbais. 

 

 
 

Naudingas bendradarbiavimas 
Metodinės grupės pirmininkė Ramunė Paraukienė 

 
Mokykloje dvi dienas lankėsi ir pedagogine 

patirtimi dalijosi Kaišiadorių miesto vaikų 
lopšelio – darželio ,,Spindulys“ auklėtojų 
metodinė grupė. 
 

 
 

Mūsų mokyklos ikimokyklinio ugdymo 
pedagogė Vaida Stravinskienė pristatė jungtinės 
specialiosios ikimokyklinės ugdymo grupės 
veiklą: pravedė atvirus užsiėmimus, pristatė 
pranešimą ,,Ugdomos veiklos poveikis 
ugdytiniams netradicinėje aplinkoje“. 
Pavaduotoja ugdymui Veronika Kiuršinienė 
papasakojo apie mūsų mokyklos veiklos bei 
mokinių ugdymo ypatumus, kvietė abiem 
įstaigom aktyviau bendradarbiauti, dalytis 
sukaupta patirtimi. Kartu su kolegėmis 
apžiūrėjome tradicines ir netradicines ugdymo(si) 
aplinkas, priemones, racionalų jų naudojimą, 
supažindinome su naujovėmis, kuriant socialines 
grupes, įgalinančias efektyvinti socialines 
paslaugas bei neformalųjį švietimą. Vyko 



diskusija apie šiandienos švietimo pokyčius ir 
problemas, lūkesčius, dalijomės darbo su 
specialiųjų poreikių vaikais patirtimi abiejuose 
įstaigose. Nutarėme pratęsti bendradarbiavimą ir 
jau kitą savaitę apsilankyti „Spindulio“ darželyje, 
kur apžiūrėsime ir aptarsime auklėtojų metodinių 
darbų bei priemonių parodą. Pakvietėme darželio 
auklėtojas apsilankyti mūsų mokyklos advento 
renginiuose. Dirbti dalijantis pedagogine 
išmintimi bei praktika daug lengviau, nes taip 
taupomas laikas ieškant naujų mokymo metodų, 
medžiagos perteikimo būdų. 

 
Kelionė į Graikiją 

Mokytoja Asta Kaselienė 
 

Rugsėjo 3 – 11 d., vykdant ERASMUS+ 
Building Bridges: „Powered by Nature“ projektą, 
Kaišiadorių šv. Faustinos mokyklos mokinių 
grupė vyko į Graikijos Thassos salą. Ten Pitsas 
camp stovykloje įsikūrėme savaitei pas 
nuostabius šeimininkus. Į kelionę vykome 
lėktuvais, traukiniais, autobusais, keltu. Grupės 
vadovė Rita Vėželienė, lydinčios pedagogės 
Renata Sladkevičienė ir Asta Kaselienė. 
Graikijoje susitiko ir veiklose dalyvavo mokinių 
grupės iš keturių šalių: Graikijos, Lenkijos, 
Vokietijos ir Lietuvos. Jaunuoliai dalyvavo 
sporto, teatro, dailės, meno kūrime iš natūralioje 
aplinkoje esančių daiktų veiklose.  

 

 
 
Visos darbo grupės projekto pabaigoje pristatė 

savo darbus: buvo sukurtas spektaklis, kaukės, 
meno kūriniai iš gamtinių medžiagų.  

 
 
 
 
 

Kiekvienas iš mūsų atrado naujų gebėjimų, 
atsiskleidė neregėtomis spalvomis: Rolandas 
nuostabiai šoko ir daug bendravo, Karina labai 
gerai vaidino, Augustinas susirado daug draugų, 
Edvinas, Brigita, nardė su įranga baseine, Sandra 
jodinėjo arkliuku, Eligijus gerai šaudė iš lanko į 
taikinį, Rimas gerai mėtė į krepšį, Ieva buvo visų 
patarėja ir globėja, Miglė drąsiai išbandė jūros ir 
baseino pramogas. 

Kiekvieną dieną galėjome plaukioti baseine, 
žaisti krepšinį, futbolą, šaudyti iš lanko, jodinėti, 
įveikti kliūčių ruožą, šokti. Aplankėme nuostabų 
Egėjo jūros paplūdimį, kuriame praleidome visą 
pusdienį: maudėmės šiltoje jūroje ir mėgavomės 
saulės spinduliais. Archeologijos muziejuje 
susipažinome su saloje rastais radiniais daugiau 
nei prieš tūkstantį metų. 

 

 
 
Šio projekto metu išmokome tarpusavyje 

suderinti skirtingus norus ir pomėgius, būti 
tolerantiškais ir draugiškais vieni kitiems. 
Ragavome labai įvairaus, skanaus graikiško 
maisto, klausėmės tradicinės muzikos, mokėmės 
graikų šokio elementų.  

Grįžome pavargę, bet laimingi. Žadėjome dar 
susitikti. 

 
Primename: 
 
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2017 m. gruodžio 27 
d. – 2018 m. sausio 3 d. 
Žiemos atostogos 2018m. vasario 19d. – 2018 m. 
vasario 23 d. 
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