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Mamytė 
 
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 
 
 

 
1-3-4 klasės mokinių bendras darbas „Gėlės mamai“ 

 
 
 
Su Motinos diena! 

 
 

 

 
 
 

„Mūsų pasaulis kitoks“  
Mokytojos Asta Kaselienė, Eglė Šadeikienė 

 
Meninis ugdymas reikalingas kiekvienam 

žmogui. Menas ypač svarbus specialiųjų 
ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių ugdymui. 
Meninė veikla padeda ugdytiniams išreikšti savo 
jausmus, išlaisvinti užslopintas emocijas, leidžia 
pasijusti visaverčiais, savarankiškais. Menas – tai 
kalba, skirta žmonėms bendrauti. Ypač tais 
atvejais, kai žodinis bendravimas sunkus arba 
neįmanomas. 

Šv. Faustinos mokyklos mokiniai noriai 
dalyvauja meninėje veikloje: piešia, siuvinėja, 
velia iš vilnos... Smagu ne tik kurti, bet ir 
parodyti savo darbus kitiems. Kaišiadorių 
kultūros centrui paskelbus apie organizuojamą 
tarptautinę meninės kūrybos parodą – konkursą 
,,Mūsų pasaulis kitoks“, nusprendėme jame 
dalyvauti. Konkurse dalyvavo vaikai ir jaunuoliai 
iš Lenkijos Bendzino, Vokietijos Tvistringeno, 
Estijos Jegevo, Baltarusijos Yvijos ir Kaišiadorių 
miestų. Šv. Faustinos mokyklos mokiniai pateikė 
daugiausiai piešinių. Laureatais tapo: Arnoldas 
Murauskas, Brigita Andriuškevičiūtė ir Gaidvilė 
Stankevičiūtė. Visiems kitiems dalyviams buvo 
padėkota.  

 

ESAME DRAUGE 



Šią spalvingą parodą Kaišiadorių kultūros 
centre mes, socialinių įgūdžių ugdymo klasių 
mokiniai, balandžio mėnesį ir aplankėme. Džiugu 
buvo rasti savo pavardę tarp kitų šalių dalyvių iš 
Estijos, Vokietijos, Lenkijos ir Baltarusijos. Buvo 
įdomu pažiūrėti, kaip ir kokiomis dailės 
technikomis piešia kitų šalių mokiniai. 

Aplankę parodą, pasivaikščiojome 
A.Brazausko vardu pavadintame parke, 
pasigėrėjome puikiai sutvarkyta aplinka, 
išbandėme naujai įrengtus treniruoklius. 
Kaišiadorys gražėja. Miesto gyvenime aktyviai 
dalyvaujame ir mes – šv. Faustinos mokyklos 
mokiniai. 
 

Socialinė- pilietinė akcija „DAROM -2018“ 
Pavaduotoja ugdymui Veronika Kiuršinienė 

 
Balandžio 19 d. įgyvendindami socialinę - 

pilietinę veiklą, dalyvavome respublikinėje 
akcijoje „Darom 2018“. Respublikinė akcija 
„Darom 2018“ Lietuvoje vyko balandžio 21 d., 
bet mūsų mokyklos mokiniai penktadieniais 
išvyksta į namus, todėl talką organizavome 
anksčiau. 
 

 
 

Pagrindiniai akcijos „Darom 2018” 
uždaviniai: savanorystė, socialinis atsakingumas 
ir pilietiškumas. Apie tai diskutavome su 
mokiniais. Atkreipėme dėmesį į panaudotų 
baterijų rinkimą ir dėjimą į specialius „Darom“ 
konteinerius. Šioje akcijoje dalyvavo visa 
mokyklos bendruomenė. Vieni tvarkė paskirtas 
miesto aplinkas: rinko šiukšles, grėbė lapus. Kiti 
liko mokykloje ir tvarkėsi edukacines aplinkas.  

Aptarti nuveiktus darbus susirinkome į 
gražiai papuoštą mokyklos kiemelį. Laukdami 
pietų smagiai leidome laiką. Skambant muzikai 
kartu pietavome prie bendro stalo. Gerai 

padirbėjus, suvokus nuveiktų darbų naudą, visi 
buvo gerai nusiteikę ir džiaugėsi savo veiklos 
rezultatais. 
 

 
 

Lietuvių kalbos dienos 
Mokytoja Asta Šimaitė 

 
2018 m. Lietuvoje ir užsienyje nuo vasario 

16 d. iki kovo 11 d. buvo organizuojamos lietuvių 
kalbos dienos. Jų tikslas – didinti valstybinės 
kalbos prestižą, stiprinti kalbos mokymosi 
motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos 
pasaulyje. 

Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykloje 
jau antrus metus buvo organizuojami lietuvių 
kalbos dienų renginiai. Mokyklos bibliotekoje 
veikė paroda „Ir knyga mane augino“. Visą 
savaitę buvo vyko skaitymo valandėlės „Seku 
seku pasaką“, kurių metu pasakas skaitė 
mokytojai, mokiniai, bibliotekininkė, o visi 
susidomėję klausėsi įdomių istorijų. Daugiausia 
dėmesio sulaukė Dailyraščio konkursas. Mokiniai 
rašė V. Kudirkos „Tautišką giesmę“. Visa 
mokyklos bendruomenė balsavo ir rinko 
dailiausio rašto darbus. Geriausi darbai buvo 
apdovanoti mokyklos direktorės padėkomis. 

 

 



Sveikiname mokinius gavusius padėkas: 
Virginiją Stankevičiūtę (4 klasė), Pauliną 
Naskauskaitę (6 klasė), Miglę Kajauskaitę (7 
klasė), Sandrą Matulevičiūtę (8 klasė), Ievą 
Cibulskaitę (9 klasė), Ramūną Druktenį (9 klasė). 
 

Ekskursija į Kauną 
Socialinė darbuotoja Irena Knašienė 

 
Dienos socialinės globos centro 

lankytojams jau tapo įprasta jauki, šilta, patogi 
aplinka. Laisvalaikis, besimėgaujant rankdarbiais, 
pyragėlių kepimu, susikaupusių įvairiaspalvių 
emocijų išliejimu sporto klube. Akordeonas, 
paklusęs muzikos dėstytojui A.Kairevičiui, net 
droviausius skatina mokytis šokių, 
kineziterapeutės Aurelijos žinios ir darbas iš visos 
širdies padeda suprasti, kaip sveikiau gyventi. Tai 
mūsų įprastai maloni kasdienybė.  

Naujų įspūdžių paieškoti išvykome į 
Kauną.  

T.Ivanausko zoologijos muziejuje, einant 
link gyvūnų iškamšų, širdį maloniai glostė dailės 
mokyklų ir gimnazijų mokinių tapybos darbai. 
Apžiūrinėjant eksponatus pajutome pasaulio 
pusiausvyros grožį ir išmintį. 

Besidalindami įspūdžiais, keliaudami 
Laisvės alėja link M.K. Čiurlionio dailės 
muziejaus užsukome į kavinukę. Malonus 
aptarnavimas paliko daug teigiamų emocijų. 
Muziejuje vieni darbai prajuokino, kiti vertė 
susikaupti. Patyrę daug teigiamų emocijų, 
pripirkę lauktuvių artimiesiems, grįžome namo. 

 

 
 

Atvelykio šventė „Rieda margučiai“ 
Auklėtoja Valė Janušienė 

 
Visi šventėme didžiausias ir gražiausias 

metų šventes – Velykas. Krikščionims jos 
asocijuojasi su Jėzaus Kristaus prisikėlimo diena, 
o ūkininkams ir su tikro pavasario pradžia. Po 

savaitės švenčiame Atvelykį. Atvelykis – dar 
vadinamas vaikų Velykėlėmis.  

Mokykloje vaikų Velykėles šventėme grįžę 
po pavasario atostogų. Šventėje „Rieda 
margučiai“ mokiniai susipažino su Šv. Velykų 
papročiais ir tradicijomis. Jau iš vakaro 
bendrabutyje ugdytiniai mokėsi marginti 
kiaušinius, naudojant gamtinę medžiagą: 
kiaušinių lukštus, žoleles, šakeles. Šventė vyko 
mokyklos valgyklos salėje. Stalą puošė vaikų 
pagaminta velykinė puokštė. Šventės metu 
mokiniai minė mįsles, spalvino margučius, žaidė 
žaidimus „Kiaušinis šaukšte“, „Pele, pele, kur 
kiaušinis?“, „Nupiešk kiaušinį užsimerkęs“, 
dėliojo margučių dėliones ir buvo apdovanoti 
saldžiais prizais. Tačiau daugiausiai gerų emocijų 
visiems suteikė margučių ridenimas loveliu. Šio 
žaidimo laimėtoju buvo išrinktas Vitalijus. Jis 
surinko daugiausiai margučių. Šventės pabaigoje 
vaikai išbandė kiaušinių stiprumą ir draugiškai 
susirinko prie šventinio stalo. Tikimės, jog 
daugelis mokinių prisimins Šv. Velykų prasmę, 
papročius, simbolius ir tradicijas.  

 

 
 

Velykų ir Atvelykio mugėse 
Mokytoja Jolanta Drumstaitė 

 
Šiais metais mūsų mokiniai pamokose ir 

būreliuose pagamino daug gražių rankdarbių ir 
dekoracijų, skirtų šv. Velykų šventėms. Dalis 
rankdarbių puošė mokyklą, namus, o kita dalis 
buvo eksponuojama ir parduodama parodose-
mugėse Žaslių kultūros ir tradicinių amatų 
centruose, bei Vilniaus mokytojų namuose. 

Žaslių Velykinėje mugėje vaikai prekiavo ir 
su sertifikuotais amatininkais rišo verbas, 
margino margučius. Atvelykio šventėje „Angelų 
vaikai - su meile Jums“ Vilniaus mokytojų namų 
kiemelyje vaikai taip pat prekiavo savo darbeliais 
ir pramogavo. Buvo smagu klausytis 2017 metų 



TV projekto „X faktoriaus“ dalyvių koncerto, 
vaišintis skanėstais, ridenti margučius ir bendrauti 
su bendraamžiais. 

 

 
 

Edukacinė veikla ,,Velykų belaukiant“ 
Mokytoja Asta Kaselienė 

 
Kovo 20 dieną draminės raiškos būrelio 

nariai dalyvavo edukacinėje veikloje Kaišiadorių 
Kultūros centre. 

Mūsų ugdytiniai kartu su kitais Kaišiadorių 
bendruomenės jaunaisiais nariais dekoravo 
kiaušinius vašku, gamino dekoracijas iš tekstilės, 
vaidino kiškučius šešėlių scenoje už širmos. 
Bendradarbiavimas su rajono meno būreliais 
įdomi ir naudinga patirtis mūsų mokiniams. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akcija „Švęsk ir žaisk“ 
Pavaduotoja ugdymui Veronika Kiuršinienė 
 
Mokykloje vasario 12 – 15 d. vyko pilietinė 

akcija „Švęsk ir žaisk”, skirta Lietuvos Valstybės 
atkūrimo 100-čiui paminėti. Mokyklą papuošėme 
vėliavos spalvomis: geltona, žalia, raudona. 
Sužydo trispalvės gėlės, širdelės, šiomis 
spalvomis suspindo plakatai ir mokinių piešiniai. 
Puošėme klases, langus ir bendras erdves. 
Vedėme pilietinio ugdymo pamokas integruota 
tema „Aš labai myliu Lietuvą“. Vasario 14 dieną 
mokytoja Ema Karpinienė kartu su muzikos 
mokytoju Arvydu Kairevičiumi organizavo 
rytmetį, kurio metu mokiniai grojo, dainavo, 
stebėjo, kaip žaisti ir šokti populiariausius 
lietuvių liaudies žaidimus ir šokius. Susirinkę fojė 
visi kartu žaidė lietuvių liaudies žaidimus - 
ratelius.  

Vasario 15 dieną mokykloje vyko sporto 
šventė įvairių klasių mokiniams. Ją vedė kūno 
kultūros mokytoja Aurelija Važgauskaitė. Sporto 
salėje organizuotos sportinės varžybos, estafetės 
ir judrieji žaidimai. Nugalėtojai apdovanoti 
medaliais, aktyvūs dalyviai – dovanėlėmis. 
Susirinkus valgykloje visi pasveikinti su 
artėjančia švente, mokiniams buvo dėkojama už 
aktyvų dalyvavimą įvairiose veiklose, o 
mokytojams – už nuoširdžią pagalbą ir rūpestį. 
Palinkėjus gerų švenčių ir turiningų atostogų 
akcija užbaigta šventiniais pietumis. 

 

 
 

Primename:  
      

Vasaros atostogos pradinių klasių mokiniams – 
2018-06-01 - 2018-08-31; 
5 – 10 specialiųjų ir socialinių įgūdžių ugdymo 
klasių mokiniams – 2018-06-18 - 2018-08-31.  

      
 
 
 
 

Mokyklos adresas: Gedimino g. 118, LT-56166 Kaišiadorys, tel./faks. 8-346-60028, El. paštas: rastine@sim.kaisiadorys.lm.lt 
Redkolegija: I.Armanavičiūtė, R.Sladkevičienė, E.Šadeikienė, Lavinamųjų klasių mokytojų metodinė grupė 


