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Pavasaris – gražiausias metų laikas 
 
Pavasaris – gražiausias metų laikas 

Sužydi gėlės, atgyja gamta, 

O su pavasariu ateina šventė  

Pati gražiausia „Motinos diena“ 

Norėčiau, mama,  

Tau visas gėles pasaulio dovanoti, 

Nuskinti saulę iš dangaus, 

Norėčiau, vien tik Tau širdim šypsotis, 

Nėra šioj žemėj  

už Tave brangesnio man žmogaus. 

 

 
Brigita, 10 klasė, „Mama“ 

Su Motinos diena! 

 
 

 
 

Akcija ,,DAROM“ 
Renginio koordinatorė auklėtoja Ramunėlė Paraukienė 

 
Jau tapo tradicija dalyvauti kasmetinėje 

respublikinėje akcijoje ,,DAROM“. Kasmet į 
aplinkos švarinimo talkas kviečiame savanorius, 
nes tai tikro pilietiškumo akcija. Mūsų devizas 
,,Gyvenkim švariau – gyvensim sveikiau“. Visą 
savaitę domėjomės antrinių žaliavų rūšiavimu, 
atliekų poveikiu gamtai ir žmonėms, aptarėme 
internetinėje svetainėje talpinamą akcijos 
,,DAROM“ istoriją. Šiemet talkoje dalyvavo apie 
30 dalyvių – tikri savanoriai. Pasidalinę į tris 
grupes, tvarkėme teritoriją už mokyklos ribų. 
Talkos metu pririnkome apie 20 maišų šiukšlių. 
Ko tik neradome: ir seną televizorių, ir 
kompiuterio monitorių, ir daug plastikinių 
vienkartinių maišelių, indelių. Talkos dieną gamta 
mums leido šauniai pasidarbuoti bei smagiai 
praleisti laiką su draugais, kartu surengiant šaunią 
iškylą su kareiviška koše. Drauge 
talkininkaudami mokėmės vertinti švarą, tvarką, 
grožį ir sveikatingumą, akcentuodami 
aplinkosaugą, pilietiškumą ir savanorystę.  
 

 
 

ESAME DRAUGE 



Sveikos gyvensenos ugdymas jungtinėje 
specialiojoje priešmokyklinio ugdymo grupėje 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vaida Stravinskienė 
 

Jau treti metai mokykloje įsikūrusi jungtinė 
specialioji priešmokyklinio ugdymo grupė. Šiuo 
metu ją lanko 9 vaikai. Visi grupės ugdytiniai - 
judrūs berniukai, todėl dažnai aktyviai leidžiame 
laiką sporto salėje, žaidimų kambaryje, 
kiemelyje. Aktyvi veikla teigiamai veikia vaikų 
sveikatą. Su sveikos gyvensenos taisyklėmis 
susipažįstame ne tik kasdieninėje veikloje, bet ir 
dalyvaudami įvairiuose renginiuose, akcijose ir 
programose, skirtose sveikos gyvensenos 
skatinimui. Vaikų žinias apie vaisių ir daržovių 
bei pieno ir pieno produktų vartojimą, sveikos 
mitybos įpročius gilinome vykdydami „Vaisių ir 
daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo 
skatinimo ugdymo įstaigose“ programą.  

Kartą per savaitę skelbiame Pieno dieną. 
Šią dieną pabėgioję, pažaidę sporto salėje vaikai 
atsigaivina gerdami pieną. Žaisdami spėlionių 
žaidimus, dėliodami dėliones, sužino apie pieno 
naudą organizmui 

 

 
 
Mokykloje organizuotą Sveikos mitybos 

dieną pradėjome šūkiu: Jeigu nori būti sveikas, 
valgyk daržoves ir vaisius! Šią dieną 
susipažinome su įvairiais vaisiais ir daržovėmis. 
Išsiaiškinome, kaip jas reikia paruošti maistui ir 
kodėl sveika valgyti. O tada prasidėjo linksmoji 
dalis… Ragavimas. Vaikai lupo kopūstų lapus, 
kramtė traškias morkas, paprikas, mėgavosi 
saldžiosiomis bulvėmis, valgė obuolius ir 
kriaušes. Po to vėrė sveikuoliškus daržovių ir 
vaisių vėrinukus bei vaišino mokyklos draugus iš 
kitų klasių. Vėliau mokėmės surinkti sveiko 
maisto krepšelį, darydami aplikaciją „Pirkinių 
krepšelis“. Atmintį ir vaizduotę vaikai lavino 

dėliodami vaisių ir daržovių dėlionę, gamindami 
maistą iš daržovių muliažų ir t.t. 

Tikimės, kad ankstyvoje vaikystėje 
atsiradęs noras ir džiaugsmas sveikai gyventi 
lydės visa gyvenimą. 

 
Žemės diena  

Mokytojos Rita Markevičienė ir Eglė Šadeikienė 
 

Kovo 20 – ąją minima pasaulinė Žemės 
diena. Ši diena – puiki proga pagalvoti apie mūsų 
vienintelę planetą Žemę, ką mes darysime, kaip 
gyvensime, kad ją išsaugotume.  

Žemės dieną paminėjo ir mūsų mokyklos 
mokiniai. Mokytojos Rita Markevičienė ir Eglė 
Šadeikienė vedė integruotą biologijos ir 
geografijos pamoką 7/8 klasėje, skirtą šiai dienai. 
Mokiniai sužinojo, kada pirmą kartą buvo 
paminėta Žemės diena, kaip ji minima įvairiose 
šalyse. Ugdytiniai susipažino su ekologinėmis 
problemomis ir aptarė, kaip prie jų sprendimo 
galėtų prisidėti kiekvienas iš mūsų. Nutarėme, 
kad mokiniai galėtų prisidėti rūšiuodami šiukšles. 
Kaip jas rūšiuoti, ugdytiniai pakartojo praktinėse 
užduotyse. Žinios buvo įtvirtintos žaidžiant 
didaktinį žaidimą apie ekologiją. 

Tikimės, kad mūsų maži ir, atrodytų, 
nežymūs darbai taip pat prisidės prie mūsų 
planetos išsaugojimo.  

 

 
 

Dalyvavimas specialiosios olimpiados 
varžybose 

Kūno kultūros mokytoja Ramunėlė Paraukienė 
 
Po ilgos trijų metų pertraukos mūsų 

mokykloje subūrėme krepšinio komandą, kuri vėl 
tapo Specialiosios Olimpiados varžybų dalyve. 
Nors varžovai buvo žymiai stipresni – komandos 



iš Kauno, Kėdainių, Kazlų Rūdos, bet mums 
pavyko nugalėti baimę, nepasitikėjimą, suvaldyti 
emocijas ir įveikti stresą. Nenugalėjom 
priešininkų, bet pasisekė iškovoti III vietos 
medalius ir kitų komandų dalyvių pagarbą bei 
teisingai įvertinti savo gebėjimus. 

 

 
 

Žemės dienos „Žalioji viktorina“ 
Auklėtoja Valė Janušienė 

 
Kovo 20 dieną paminėjome Pasaulinę 

Žemės dieną konkrečiais gerais darbais. 
Mokyklos bendrabutyje gyvenantys mokiniai, 
kartu su auklėtoja Jolanta Drumstaite kėlė inkilus 
mažiesiems draugams – sparnuočiams. Vėliau 
dalyvavo pavasario „Žaliojoje viktorinoje“ 
Grupių ugdytiniai minė mįsles, atsakinėjo į 
klausimus, atliko įvairias, žaismingas užduotis, 
reikalaujančias gamtos pažinimo žinių, loginio 
mąstymo, kūrybiškumo, gebėjimo bendrauti ir 
bendradarbiauti komandoje. Renginio pabaigoje 
mokėmės teisingai pasodinti svogūnus.  

 
Lietuvių kalbos dienos 

Mokytoja Asta Šimaitė 
 

Jau ketvirtą kartą Lietuvoje ir užsienyje 
organizuojamos Lietuvių kalbos dienos. Jų tikslas 
– didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių 
kalbos mokymosi motyvaciją, prisidėti prie 
lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje, telkti 
bendruomenes Lietuvoje ir užsienyje. 2019 
metais rengiant Lietuvių kalbos dienų renginius 
nutarta pirmenybę teikti Lietuvos Respublikos 
Seimo paskelbtiems Juozo Tumo - Vaižganto, 
Pasaulio lietuvių ir Vietovardžių metams. 

Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykloje 
jau ketvirtus metus organizuojami lietuvių kalbos 
dienų renginiai. Visą savaitę buvo vedamos Juozo 
Tumo - Vaižganto kūrinių skaitymo valandėlės. 

Vyko akcija „Skaitau Tau“, jos metu vyresniųjų 
klasių mokiniai skaitė pradinių klasių mokiniams. 
Mokyklą papuošė mokinių piešinių paroda 
„Piešiu lietuvišką žodį“. Daugiausia dėmesio 
susilaukė jau tradicinis tapęs Dailyraščio 
konkursas. Mokiniai rašė V. Kudirkos „Tautišką 
giesmę“. Visa mokyklos bendruomenė balsavo ir 
rinko dailiausio rašto darbus. Geriausių darbų 
autoriai Sandra, Ieva ir Ramūnas buvo apdovanoti 
mokyklos direktorės padėkomis.  
 

 
 

„Gyvasis tautos žiedas“ 
Mokytoja Ramunė Jakštienė 

 

Minint 29-ąsias Lietuvos Nepriklauso-
mybės atkūrimo metines dalyvavome 
Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio 
okupacinio režimų nusikaltimams Lietuvoje 
įvertinti organizuotoje pilietinėje iniciatyvoje 
„GYVASIS TAUTOS ŽIEDAS“. Masiškai, 
patraukliai ir žaismingai paminėjome vieną 
svarbiausių mūsų valstybės istorinių datų. 

 

 
 

Dienos socialinės globos centre 
Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams  

Loreta Pikšrytė –Jankauskienė 
 

Dienos socialinės globos centro lankytojai 
sausio mėnesį dalyvavo mokyklos bendruomenės 
susitikime su vyskupu Jonu Ivanausku, apsilankė 
Žaislų siuvimo ir mezgimo būrelių narių darbų 



parodoje bei spektaklyje „Mažasis princas“ 
Kaišiadorių kultūros centre, kūrė ir vėrė 
apyrankes. Sausio mėnesį Dienos socialinės 
globos centre pradėjo dirbti užimtumo specialistė 
Karolina, kuri lankytojams nuolat organizuoja 
pačias įdomiausias veiklas bei užsiėmimus. 
Vienas mėgstamiausių užsiėmimų lankytojams 
tapo karaokės popietės.  

Taip pat lankytojai paskutinį kartą 
pasidžiaugė žiema ir sniegu, paminėjo Kovo 11 - 
ąją, lankėsi parodoje Kultūros centre, dalyvavo 
„Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ 
2019“ veiklose, Kaišiadorių meno mokyklos 
koncerte, dalyvavo Sigutės Trimakaitės 
muzikinėje pamokoje. Mokykloje mokėsi šokti, 
žaidė, gamino darbelius ir Užgavėnių kaukes, 
varė žiemą iš kiemo, ir, galiausiai, nors ir 
nedrąsiai, bet ėmė džiaugtis pavasariu. 

 

 
 
O ar žinojote, kad kovo 21 dieną švenčiama 

Pasaulinė Dauno sindromo diena, kurią mūvimos 
skirtingos kojinės, išreiškiant palaikymą ir 
toleranciją žmonėms su Dauno sindromu bei jų 
šeimoms? Skirtingos kojinės simbolizuoja 
kitoniškumą, tačiau jį nulemia tik viena 
chromosoma. Dienos socialinės globos centras 
taip pat prisijungė prie šios puikios iniciatyvos ir 
išreiškė paramą jautriai visuomenės ląstelei, 
siekdami plėsti tolerancijos ribas, mažinti atskirtį 
bei formuoti sveiką visuomenės požiūrį į žmones 
su šia negalia. 

Dienos socialinės globos centro nariai kartu 
su Kaišiadorių kultūros centro taikomosios dailės 
būreliu parengė parodą „Margos gijos“, kuri 
eksponuojama Kauno VDU „Atžalyno“ 
progimnazijoje. Darbų autorių vadovė ir 
mokytoja Nijolė Kriugždaitė.  

 
 
 

Balandžio 2-ąją Centro lankytojai vyko į 
Kauno VDU „Atžalyno“ progimnaziją apžiūrėti 
šios parodos bei pasidžiaugti savo 
eksponuojamais darbais. Šios kelionės metu 
aplankytas ir Kauno VDU Botanikos sodas. Jame 
lankytojus pasitiko gulbės, mažaūgės tulpės, o 
oranžerijoje lankytojai pasijuto kaip džiunglėse - 
palmės, agavos, kaktusai, bananmedžiai, oro 
šaknų medis paliko pačius didžiausius įspūdžius.  

Balandžio 2-ąją Dienos socialinės globos 
centro lankytojai paminėjo Pasaulinę autizmo 
supratimo dieną, kurios tikslas – atkreipti 
visuomenės dėmesį į autizmą, kaip į sparčiai 
plintantį sveikatos sutrikimą, paskatinti ankstyvą 
diagnostiką bei pagalbą. Balandžio 11-ąją 
paminėjome Pasaulinę sergančiųjų Parkinsono 
liga dieną ir, išreikšdami solidarumą 
sergantiesiems, segėjome solidarumo simbolį – 
raudonas tulpes.  

 

 
 
Taip pat žaidėme lėlių teatrą, gaminome 

verbas, apsilankėme mūsų mokytojos Ingos 
Armanavičiūtės ir Kristinos Tokarevienės 
kūrybos parodoje „Pavėjui“ Kaišiadorių kultūros 
centre. 

 
 

Primename: 
 

      
Vasaros atostogos pradinių klasių mokiniams  

nuo 2019-06-10 iki 2019-08-31. 
 

5 – 10 specialiųjų ir socialinių įgūdžių ugdymo 
klasių mokiniams – 2019-06-25 iki 2019-08-31. 
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